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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Құсманғалиева Алинур
«Қоғам, технологиялар жəне экология» мектебінің 4 курс студенті

«Экология» мамандығы
«Университет Нархоз» КЕАҚ, Алматы, Қазақстан
Ғылыми жетекшісі: к.э.н., доцент Салимбаева Р.А.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АУМАҒЫН 
ЖЕРАСТЫ СУ РЕСУРСТАРЫМЕН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Аңдатпа
Бұл мақалада Шығыс Қазақстан облысы аумағын жерасты су 

ресурстарымен қамту, сондай-ақ шаруашылық-ауыз суды тікелей 
жерасты каналдарымен жабдықтау мəселесі қарастырылған.

Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос обеспечения террито-

рии Восточно-Казахстанской области подземными водными ре-
сурсами, а также обеспечения хозяйственно-питьевых вод прямы-
ми подземными каналами.

Abstract
This article deals with the issue of providing the territory of the 

East Kazakhstan region with underground water resources, as well as 
providing drinking water with direct underground channels.

Шығыс Қазақстан Облысы аумағының басым бөлігінде 1961-
1987 жылдары 1:200000 масштабында өңірлік гидрогеологиялық 
зерттеулер жүргізілді. Зерттеу кезінде болған жер беті мен жер 
асты суларының жай-күйі тиісті шартты белгілері мен түсіндірме 
жазбалары бар арнайы карталарда бейнеленген (cyberleninka, n.d.). 
Қолда бар материалдар жалпы гидрогеологиялық жағдайларды 
бағалауға мүмкіндік береді, ал іздестіру-барлау жұмыстарының, 
жерасты сулары мониторингінің тəжірибесі мен нəтижелерін ар-
найы мақсатты талдау жəне пайдалану кезінде сандық бағалау мен 
болжамдар да мүмкін болады.
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Бұл əсіресе су ресурстары тапшы аудандар үшін, сондай-ақ қа-
уіпті техногендік ластаушы əсер ету жағдайларында өте маңыз-
ды. Мұндай бағалаулар мен болжамдарсыз халықты сапалы ауыз 
сумен жабдықтау оның тұрақты жұмыс істеуінің кепілі екендігін 
сөзсіз қабылдай отырып, қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз 
ету іс жүзінде мүмкін емес. Өңірлік зерттеулер материалдарын 
талдау нəтижесі су ресурстары тапшылығы жəне техногендік əсер 
ету жағдайларында жер асты суларын пайдалану ресурстарының 
картасын жасау үшін гидрогеологиялық негіз аңызының макеті 
болды.

Облыста жер үсті жəне жер асты суларының айтарлықтай ре-
сурстары бар. Жер үсті суларының қорғалмағандығын ескере 
отырып, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау негізінен жер асты 
сулары есебінен жүзеге асырылады. Жер үсті сулары есебінен 
Риддер қаласы қамтамасыз етіледі (ішінара), Серебрянск қаласы, 
Курчатов қаласы жəне Первомайский кенті (Белянин, 2008; Круг-
ликов, 2008).

Тəулігіне 329,6 мың мЗ шаруашылық-ауыз суға қажеттілікті қа-
нағаттандыру үшін тəулігіне 2085,7 мың м3 қоры бар 40 жер асты 
суларының кен орындары (77 учаске) барланған. Қазіргі уақытта 
тəулігіне 175,0 мың м3 су жинайтын 23 кен орны (37 учаскеде) не-
месе барланған Тұщы су қорының 8,4% пайдаланылуда.Ауылдық 
елді мекендерді сумен жабдықтау (588,7 мың адам) негізінен же-
расты суларының бекітілмеген қорларына негізделеді. Аягөз ауда-
нының Қосағаш, Мəдениет, Бидайық ауылдарын сумен жабдықтау 
үшін Бақанас өзенінің алқабында Шұбартау топтық су тартқышы 
жəне жер асты суларының қорларында (тəулігіне 644 м3) су құбы-
ры салынды.

Бородулиха ауданының (Балағаш, Дмитриевка, Бородулиха, 
Шелехово, Петропавловка, Зубаир, Орловка ауылдары) елді ме-
кендерін сумен жабдықтау үшін тəулігіне 16,1 мың м3 бекітілген 
қорлары бар Белағаш топтық су қабылдағышы салынды. Меке-
менің қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты қорларды 
қайта бағалау талап етіледі. Болашақта басқа елді мекендерді 
– Коростель, Ауыл, Маралбай, Жезкент су қоймасына қосуға 
болады.

Жарма ауданының Ақбұзау, Шар, Салқынтөбе, Қаражал ауыл-
дарын сумен жабдықтау шар топтық су тоғаны есебінен тəулігіне 
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10,4 мың м3 Жер асты су қорымен жүзеге асырылады. (1969 ж. 
Қорларды қайта бағалау жəне қайта бекіту қажет.

Сурет 1 . Үбі өзені

Бородулиха жəне Новошульба аудандарының ауылдарын су-
мен жабдықтау үшін (Пролетарка, Жерновка, Кондратьевка, Пере-
меновка, Жезкент жəне т.б.). Тəулігіне 43,2 мың м3 қоры бар Уба 
жер асты су кен орны барланған (1982 ж.) (komanda-k, n.d.).

Елдің минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын дамы-
тудың 2007-2010 жылдарға арналған салалық бағдарламасында 157 
ауылдық елді мекенді сумен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау 
жұмыстары көзделеді. Бағдарлама шеңберінде 2006 жылы 3,4 мың 
қажеттілігі бар 26 ауыл үшін іздестіру-барлау жұмыстары орын-
далды. м3/тəул, оның ішінде аудандар бойынша: Шемонаиха (Ко-
невка, Барашки), Глубоковский (Винное, Малаубинка), Ұлан (Но-
воазовое, Алсай), Тарбағатай (Қамысты, Ахметбұлақ, Байтоғас), 
Абай ( Көкбай, Саржал, Тоқтамыс), Бесқарағай ( Үлкен Владими-
ровка, Белокаменка, Бөдене, Долон, Одрис), Риддер қаласының 
мəслихатына (Бутаково, Лесное) бағынысты, қалалық мəслихатқа 
бағынысты Семей (бұлақ, бекенші, гранит, Приречное).

2007-2008 жылдары тəулігіне 2,9 мың м3 қажеттілігі бар 30 
ауылды сумен жабдықтау үшін іздестіру-барлау жұмыстары 
аяқталды, оның ішінде: Глубокое (Быструха, Черемшанка, Тар-
ханка), Тарбағатай (Кіндікті, Қарғыба, Үштөбе, Қызыл-Кесек, 
Жантикей, жаңалық, Бозша, Шорға, Шөкорда), Жарма ( Аршалы, 
бірлік, Сұлусары), Абай ( Медеу, Қаратөбе, Қызыл-Кесек, Жан-
тикей, жаңалық, Бозша, Шорға, Шөкорда), Қасқабұлақ, қарауыл, 
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Борлы), Бесқарағай (Семиярка, Кривинка, бошкөл, Қоянбай), Бо-
родулиха (Уба-фоспорт, Песчанка), Риддер қалалық мəслихаты-
на (Поперечное, Ливино, Лесхоз), Семей қалалық мəслихатына 
(Абралы, Қайнар) бағынышты.

2009-2010 жылдары 104 ауыл үшін іздестіру-барлау жұмыста-
рын жүргізу қажет.

Қалалардысуменқамтамасызету (853,37 мыңадам). Қалаларды-
суменжабдықтауанағұрлымқолайлыжағдайда, су қабылдағыштар-
бекітілмегенжəнебекітілгенқорлардатұрақтыпайдаланылады.

Өскемен облыстық орталығы (311 мың адам) жалпы перспек-
тивалы қажеттілігі тəулігіне 250 мың м3, оның ішінде шару-
ашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін тəулігіне 150 мың м3, 12 
учаскеде тəулігіне 1049,8 мың м3 Өскемен жер асты сулары кен 
орнының қорларымен қамтамасыз етілген.

2007-2020 жылдар кезеңіндегі бас жоспар бойынша қаланың 
ауыз сумен жабдықтаудағы перспективалық қажеттілігін қанағат-
тандыру үшін:

Элеваторный, Пионерский, Северо-Атамановский су тоғанда-
рында жер асты суларының қорларын қайта бағалау жəне сараптау 
жүргізілді;

барлау жəне оңтүстікке қарай (500 м) Октябрь су тартуының 
жер асты суларының сапасын қалыптастырудың неғұрлым қолай-
лы жағдай аймағына көшіру белгіленген;

жер асты суларының сапасы санитарлық нормаларға сəйкес 
келмейтін III шағын аудан мен Ахмер су тартқыштарын жабу;

Тополинный, Сол жағалау, Жаңа-Өскемен, Коршуновский ре-
зервтік су тоғандар учаскелерінде жерасты сулары қорларын то-
лықтай барлау мен сараптауды орындау көзделген;

Пионерский, Северо-Атамановский, Аблакетский су тоғанда-
рын кеңейту жəне қайта жаңарту;

жаңа су қабылдағыштар құрылысы: I кезек-сол жағалау, II ке-
зек-жаңа-Өскемен жəне Коршунов;

жаңа су құбыры желілерін салу есебінен қаланың шеткері ау-
дандарын (əуежай, КСМ, Старая Согра, Меновное, Новоявленка 
к.) сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету;

қолданыстағы жəне перспективалық барланған су тоғандарын-
да санитарлық қорғау аймақтарының үш белдеуін жобалау жəне 
ұйымдастыру.
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Зырян қаласын сумен жабдықтау толығымен Бұқтырма өзенінің 
алқабындағы Богатырев кен орнының жер асты суларына негізде-
леді қорлар ҚР ҚМК 2004 жылы 57,8 мың м /тəу көлемінде қайта 
бекітілді.

Сурет 2. Громотуха өзені

Қаланың қолданыстағы сумен қамтамасыз етілуі Громотуха 
өзенінің жер үсті суларына жəне Тишинск су қоймасының жер асты 
суларына негізделген. 2006 жылы Тишинск су қабылдағышында 
нақты су тұтыну тəулігіне 10,7 мың м3, жер үсті сулары тəулігіне 
36,1 мың м3 құрады (Шадрина, 2020).

Риддер қаласы Лениногор тауаралық ойпатының шығыс бөлі-
гінде орналасқан. 

Кесте 1 – Зырян қаласының 2019 жылғы қолданыстағы сумен жабдықтау 
көрсеткіштері

Халық саны 52,9мың.
Ауыз суға деген перспективалы қажеттілік - тəулігіне 56,2 мың м3.
Лениногорский А+B+C1 санатының сомасы бойынша 40 мың м3/тəул.
Тишинский А+В+С бойынша 18,9 мың м3/тəул.
Ескерту – кесте (Белянин, 1975) əдебиет негізінде жасалды

Шемонаиха қаласы Уба өзенінің аңғарында орналасқан. Халық 
саны 17,8 мың адам. Қаланы сумен жабдықтау үшін Шемонаиха 
жер асты сулары кен орнының тəулігіне 92,9 мың м3 жəне «Мака-
ров и К» ЖШС – 1,1 мың м3 қоры есептеліп, бекітілді.
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Сурет 3. Бұқтырма су қоймасы

Серебрянск қаласы Бұқтырма су қоймасының оң жағалауында 
орналасқан. Халық саны 11,0 мың адам. Сумен жабдықтау үшін 
Ертіс өзені суының жер үсті сулары пайдаланылады, су жинау 
тəулігіне 1,5 мың м құрайды. Қала үшін жер асты суларының 
бекітілген қорлары жоқ.

Зайсан қаласы, халық саны 15,7 мың адам. Қаланы сумен жаб-
дықтау үшін Даиров жер асты сулары кен орнының алаңында қол-
даныстағы су тарту схемасына тəулігіне 8,6 мың м3 мөлшерінде 
пайдалану қорлары бекітілді.

Первомайский кенті Ертіс өзенінің жерүсті суларын сумен 
жабдықтау үшін пайдаланады, су жинау – тəулігіне 0,6 мың м3. 
Кентті сумен жабдықтау үшін Ертіс өзенінің алқабында тəулі-
гіне 26,8 мың м3 мөлшерінде жерасты суларының қорлары 
барланған.

Усть-Таловка кенті бекітілмеген қорлары бар су жинағышта 
жерасты суларын пайдаланады. Су жинау-тəулігіне 4,2 мың м3. 
Су қабылдағыштың Николаев кенішінің өндірістік алаңы мен қал-
дық қоймасының жер асты суларына ықтимал əсер ету аймағында 
орналасқанын ескере отырып, жер асты суларының қорларын пай-
далану барлауын жүргізу жəне бекіту қажет.

Семей Қаласы. Халқы 300 мыңадам. Тəулігіне 335,9 мың м3 
мөлшеріндежерастысуларыныңпайдалану қорлары барланған.

Семей қаласы бойынша жиынтық су алу тəулігіне 94 мың м3 
құрады.
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Глуховка кен орны үшін жер асты суларының қорлары 1968 
жылы 27 жылға, Смычка кен орнында-1981 жылы бекітілген-
діктен, осы кен орындарының қорларын қайта есептеу қажет, ал 
бекітілмеген қорлары бар су қоймаларында эксплуатациялық бар-
лау жəне қорларды есептеу қажет.

Курчатов қаласы Ертіс өзенінің жерүсті суларымен қамтамасыз 
етіледі. Су жинау тəулігіне 5,5 мың м3 құрайды. Қала үшін бар-
ланған кен орындары жоқ, жер асты сулары есебінен сумен жаб-
дықтау көзін анықтау перспективасы мақсатты іздестіру жұмыста-
рынан кейін бағалануы мүмкін.

Кесте 2- Шар қаласын сумен жабдықтау көрсеткіші

Қаланың сумен тəулігіне қамтамасыз етілуі 11,7 мың м3
Су жинау 0,053 мың м3
" ЖДВТС " ақ 0,134 мың м3
Шар ауылдық округінің су жинағышы  0,548 мың м3
жиынтық су жинағыш 0,682 мың м3
Ескерту – кесте (Белянин, 1975) əдебиет негізінде жасалды

Аягөз қаласын сумен жабдықтау үшін пайдалану қоры тəулігі-
не 25,9 мың м3 болатын Аягөз жер асты су кен орны барланған. Су 
жинау тəулігіне 1,9 мың м3 құрады (Белянин, 1975).

Белоусовка, Алтай, Верх-Березовский кенттері жерасты сула-
рының барланған қорларымен қамтамасыз етілген.

Жезкент кенті Ресей аумағында орналасқан кен орнынан су 
алу жолымен сумен қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Жыл-
дық су тұтыну тəулігіне 5,3 мың м. Кентті сумен жабдықтау 
үшін кенттен оңтүстік-шығысқа қарай 50-60 км барланған кен 
орындарын пайдалануға болады: бекітілген қоры тəулігіне 6,9 
мың м Камышинское немесе бекітілген қоры тəулігіне 43,2 мың 
м Убинское. Осы кен орындарының бірінен кентке дейін су құ-
бырын салу туралы шешім қабылдаған кезде. Жезкент су тар-
ту трассасы бойынша Бородулиха ауданының ауылдық елді 
мекендерін сенімді сумен қамтамасыз ету мəселесін шешуге 
болады.

Ауылдық елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін жерасты 
суларының қорларын барлау бұрын жүргізілген жоқ, бекітілген 
қорлар жоқ.
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Сумен жабдықтау бекітілмеген қорлары бар су тартқыштарды, 
жеке ұңғымаларды, құдықтарды, жер үсті суларын жəне тасымал-
данатын суды пайдаланумен қамтамасыз етіледі.

Сумен жабдықтаудың қазіргі жағдайларын білікті бағалау үшін 
сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын жерасты суларының са-
пасын зерделей отырып жəне іздестіру-барлау жұмыстарын жүр-
гізудің бірыңғай бағдарламасын əзірлей отырып, облыстың бар-
лық ауылдық елді мекендерін арнайы тексеру қажет.

ШҚО əкімдігінің құрылыс департаментінің деректеріне сəйкес 
ауыз су тапшылығы бар ауылдық елді мекендердің жалпы саны – 
357 (2005 жылғы жағдай бойынша) (Белянин, 1975).

Сурет 4. Ертіс өзені

Облыстың барлық ауылдық елді мекендерін гидрогеолог ма-
мандардың (МемСанЭпидҚадағалау, Ертіс бассейндік су шару-
ашылығы басқармасының мамандарын, ауылдық округтер, аудан-
дар əкімдіктерінің қызметкерлерін тарта отырып) тексерулерін 
орындау қажет. 

Бұл ауыз сумен жабдықтау көздерінде тапшылығы бар объек-
тілерді нақтылауға жəне іздестіру-барлау жұмыстарының бағдар-
ламасын белгілеуге мүмкіндік береді. Қаржыландыру көзі-респу-
бликалық бюджет (Новиков, 1988; Новиков 1999).

2007 жылдан бастап жыл сайын 30 ауылдық елді мекен үшін 
іздестіру-барлау жұмыстары жүргізілген жағдайда жұмыстар 15 
жыл ішінде аяқталуы мүмкін – 2007-2020 жылдар.



16

Narxoz Student Research-2021

Əдебиеттер тізімі

1. https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-vodnyh-resursov-vostochno 
-kazahstanskoy-oblasti- Состояние водных ресурсов Восточно-Казах-
станской области

2. Белянин, В.И. “ШҚ жер асты суларының радиациялық жағдайы 
жəне сапаны бағалаудағы проблемалар туралы” ҚазҰТУ еңбектері. Қ. 
Сəтпаев, 2008. 

3. http: // komanda-k.ru/отчет-о-походе / сплав-по-реке-уба-  Сплав по 
реке Уба.  28/10/2014 - 20:52 by Кэп.

4. Шадрина, Ольга. “Алтай. Громотуха Или Моонский Перевал.” Яндекс.
Дзен, 19 June 2020, zen.yandex.ru/media/id/5d55908e92414d00ad00858d/
altai-gromotuha-ili-moonskii-pereval-5eec68a448172645d076ed10. 

5. Белянин, В.” Ақбастау КБК сумен жабдықтау”,” Шығысқаз-
жерқойнауы “ қорлары, 1975. 

6. Новиков, Ю.А 1:200000 масштабтағы ШҚО жер асты суларының 
болжамды пайдалану ресурстарының картасы. “Шығысқазжерқойна-
уы” МТД қорлары 1988. – Б. 167.

7. Новиков, Ю. А Өскемен қаласындағы Үлбі өзенінің оң жағалауын-
дағы ластанған жерасты суларын ұстап қалуды негіздеу бойынша эко-
логиялық-гидрогеологиялық зерттеу нəтижелерінің есебі. “Шығысқаз-
жерқойнауы” МТД қорлары 1999. – Б.128.

8. Кругликов, Д. А “ ШҚО елді мекендерін сумен қамтамасыз ету. 
“Шығысқазжерқойнауы” МТД материалдары, 2008. 

Садыбекова Альфия
3 курс студенті

НАО «Университет Нархоз», Алматы қаласы, 
Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: к.э.н., доцент ОП «Экология» Салимбаева Р.А.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
 АУЫЗ СУ МƏСЕЛЕСІ ТҮЙІНДІМЕ

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасындағы ауыз су мəселесі ту-

ралы егжей-тегжейлі баяндалады. Ауыз сумен жабдықтау мəселе-
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сін кешенді шешу үшін Қазақстанның жүргізген бағдарламалары 
талданып, мəселенің осал жақтары анықталады.  

Аннотация
В статье подробно рассказывается о проблеме питьевой воды 

в Республике Казахстан. Для комплексного решения проблемы 
питьевого водоснабжения анализируются проводимые Казахстаном 
программы; выявляются слабые стороны указанной проблемы.

Abstract
The article describes in detail the problem of drinking water in the 

Republic of Kazakhstan. For a comprehensive solution to the problem 
of drinking water supply, Kazakhstan’s programs are analyzed; 
weaknesses of this problem are identifi ed.

Соңғы 30 жылда су ресурстарының тапшылығы туралы мəселе 
климаттың өзгеруіне жəне басқа да жаһандық сын-тегеуріндер-
ге қатысты мəселелермен қатар бүкіл əлемде өзекті жəне негізгі 
мəселелердің бірі болып табылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
2019 жылғы əлемдегі су ресурстарының жай-күйі туралы арнайы 
баяндамасына сəйкес, бүкіл əлемде ауыз суды тұтыну деңгейі 
1980 жылдардан бастап жыл сайын шамамен бір пайызға артып 
келеді. Өсудің себебі – əлем халқының өсуі, əлеуметтік-эконо-
микалық даму жəне су ресурстарын тұтыну модельдерінің өзге-
руі. Сарапшылар суға əлемдік сұраныс 2050 жылға дейін осын-
дай қарқынмен өсе береді деп болжайды, бұл су пайдаланудың 
ағымдағы деңгейімен салыстырғанда бірнеше ондаған пайызға 
ұлғаюына əкеледі. Сондай-ақ, ұсынылған есепті талдай отырып, 
планетада екі миллиардтан астам адам өмір сүріп, су ресурста-
рының тапшылығына тап болғанын жəне бүкіл əлемде 4 милли-
ардқа жуық адам жылына кемінде бір ай су тапшылығын бастан 
кешіретінін атап өткен жөн. Ауыз суға деген сұраныстың өсуіне 
жəне климаттың өзгеруіне əсер етудің күшеюіне байланысты суға 
деген тапшылық Қазақстанда да күшейе береді (БҰҰ,2019).

Жер бетінің 70%-ы суды алып жатқанына қарамастан, тек 3%-ы 
ғана ішуге болатын тоғандарға түседі. Қазақстан Республикасын-
да ауыз су мəселесі əсіресе өткір. Өйткені жердің климаты өзге-
руде, халық саны өсуде, сəйкесінше ауыз суды тұтыну деңгейі де 
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өсуде. Кейбір аймақ-аудандағы халықты жер үсті сулары есебінен 
ауыз сумен қамтамасыз ету мүлдем мүмкін емес болып отыр. Бү-
гінде жер асты сулары Қазақстанның түрлі өңірлерінің өндіргіш 
күштерін дамытуда маңызды рөл атқаратын аса құнды пайдалы 
қазбалар болып табылады. Олар, ең алдымен, ауыл шаруашылық 
жəне ауыз сумен жабдықтау, емдік мақсаттар үшін, бірқатар пай-
далы қазбаларды алу үшін кеңінен қолданылады. Десе де, Қа-
зақстанда халықтың 20%-ы сапасыз суды пайдаланады. Ауыз су-
дың жалпы тапшылығына қарамастан, қазіргі уақытта барланған 
жерасты су қоры көлемінің 0,2%-12%-ы ғана пайдаланылады. 
Əсіресе, тұщы ауыз су мəселесі Арал жəне Каспий теңіздері өңір-
лерінде өзекті болып отыр (ПРООН, 2016).

Атырау облысының су тұтынудың жалпы балансындағы жер 
асты сулары аз көлемді алады, бұл олардың шектеулі таралуына 
немесе облыстың бірқатар аудандарында қажетті сападағы сулар-
дың толық болмауына байланысты: мысалы Құрманғазы, Исатай, 
Маханбет, Индер аудандарында осындай жағдай орын алып отыр. 
Сонымен қатар, Атырау облысының аумағында ондаған мұнай 
өңдеу станциялары, мұнай базалары, АЖС, Атырау мұнай өңдеу 
зауытының өндірістік ағынды су жинағыштары, ағынды суларды 
ағызуға арналған 15 көл, сегіз ферма жəне басқа да ластағыштар 
бар. Осылардың есебінен ауыз су мақсатында алынатын жер асты 
суларының шамамен 35%-ы ластануы əбден мүмкін деңгейде тұр.

Атырау облысының шаруашылық-ауыз су сапасындағы жер 
асты суларының құнарлығы да өте кедей деңгейде жəне соған қа-
рамастан барланған қорлар іс жүзінде əлі де пайдаланылмайды. 
Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жарамды жер асты су-
лары мен таралған жер асты сулары кен орындарының жəне пер-
спективалы учаскелердің барланған қорлары арқылы толық пай-
даланылған жағдайдың өзінде облыс халқының тек 50%-на дейін 
ғана жер асты сулары есебінен ауыз сумен жабдықтауды қамта-
масыз етудің нақты мүмкіндігі бар екенін атап өткен жөн. Демек, 
барланған жерлерден ауыз суды пайдаланудың өзі де толыққанды 
жеткіліксіз болып отыр.

Солтүстік Қазақстан, оның ішінде Ақмола облысында жер 
үсті жəне жер асты суларының су ресурстарына айтарлықтай 
тапшылық байқалады. Өйткені Ақмола облысында жер асты сула-
рының ірі кен орындары жоқ. Жер асты суларының қоры негізінен 
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жергілікті сипатта, сынған жыныстарда орналасқан, аз дебитті ау-
маққа таралған, ал олардың көпшілігі минералданған немесе əлсіз 
минералданған, яғни Солтүстік Қазақстан облыстары үшін ауыз 
суды жергілікті тазарту қондырғылары мен тұзсыздандырғыштар 
қажет. Осыған байланысты халық шаруашылығының көптеген са-
лалары тиісінше дамымайды жəне облыс орталығы болып табы-
латын Көкшетау қаласы да дамымауда, бұл елдегі ең кіші облыс 
орталығы. Облыстың негізгі су артериялары Нұра арнасы бар Есіл 
өзені болып табылады. Ол арқылы транзиттік Чаглинка, Селета 
өзендері, сондай-ақ ұзындығы кіші бірнеше өзендер ағып өтеді. 
Өзендерде жыл бойы тұрақты ағын болмағандықтан, тек қар ері-
ген кезде жəне жаңбыр жауған кезде ғана толысады. Бұл ауыз су 
тапшылығын тудырып, шаруашылықтың да дамуына кедергі жа-
сайды. 

Маңғыстау облысында ауыз судың табиғи көздері жоқ, оған 
қоса толыққанды өзендер мен тұщы су көлдері де жоқ. Бұл ай-
мақ теңіз суын үлкен шығынмен тұзсыздандыратын елдегі жалғыз 
өңір. Теңіз суының 60%-ы МАЭК тұщыландырылады жəне судың 
40%-ы Еділ өзенінен ұзындығы 1000 км Астрахань-Маңғышлақ 
суағары арқылы келеді (Третьякова, Джуланова, Третьякова жəне 
Хабдин, 2009).

Қазақстанда елдегі тұщы жерасты суларының 12%-дан аспай-
тын қоры ғана пайдаланылады, дегенмен, жерасты суларының 
анықталған жəне белгіленген ресурстары халықты ауыз суды 
қажетті тұтынудан он есе мөлшерде қамтамасыз ете алатын еді. 
Мысалы Қызылорда облысы Арал-шикізат жер асты сулары бас-
сейнінің үстінде орналасқан. Десе де, бассейнді сумен толықтыру, 
яғни қорларды толтыру еріген судың есебінен жүзеге асырыла-
ды: солтүстіктен – Қазақстанның ұсақ шоқысы, Шу-Сарысу кө-
терілісі, шығыстан – Қаратау, оңтүстіктен – Қызылқұм, батыстан 
– Қарақұм, Арысқұм арқылы. Жер асты сулары барлық жерде та-
ралған жəне палеозойдан басталып, қазіргі шөгінділермен аяқта-
латын барлық литологогенетикалық кешендерде кездеседі. Облыс 
бойынша жер асты суларының 90-нан астам кен орындары, соның 
ішінде бекітілген қорлары бар термалды жəне минералды сулар 
орналасқан. Сондықтан облыстың гидрогеологиялық жағдайы об-
лыс пен Қызылорда тұрғындарын жер асты сулары есебінен сапа-
лы ауыз сумен қамтамасыз ете алады. Десе де зерттеулер мен бар-
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лаулардың жеткіліксіздігінен, экономикалық тапшылықтың жəне 
саясаттың біркелкісіздігінен бұл жағдай да қолға алынбай отыр. 
Мысалы ҚР Индустрия жəне жаңа технологиялар министрлігі Ге-
ология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің деректері бой-
ынша Қызылорда облысы жəне оған іргелес аумақтар бойынша 
тəулігіне 1407,3 мың м3 жер асты суларының пайдалану қорлары 
барланған жəне бекітілген. Бірақ бұл деректер 20 ғасырдың 70-80 
жылдағы жұмыс нəтижелерінің деректері; демек деректер əлбетте 
сенімді емес жəне жер асты суларының қорларын қайта есептеу-
ді қажет етеді (Третьякова, Джуланова, Третьякова жəне Хабдин, 
2009). 

Десе де, соңғы жылдары ҚР Үкіметі қомақты қаражат бөліп, 
облыс, қалалар мен аудандар басшылығы өңір тұрғындарын ауыз 
сумен қамтамасыз ету үшін үлкен күш жұмылдыруда, соның арқа-
сында облыс тұрғындарының басым бөлігі таза суға қол жеткізіп 
жатыр. Мысалы тұңғыш Президент күніне орай 2017 жылы Қы-
зылжарма жер асты су кен орны пайдалануға берілді. Осындай 
нəтижелерге қарамастан, «егер тиісті шаралар қолданылмаса, 
Қазақстанда 2050 жылға қарай ауыз су тапшылығының деңгейі 
үш есе өсуі мүмкін», – деп атап өтті өз мақаласында су мəселе-
лері жөніндегі шолушы Құндыз Əділбекова. Су ресурстарының 
жетіспеушілігі проблемасы Еуразия құрлығы үшін, атап айтқан-
да Орталық Азия мемлекеттері үшін де негізгі мəселелердің бірі 
болып табылады. Орталық Азияның демографиялық өсуі үлкен 
қарқынмен өсуде, ал ресурстарды ұтымсыз басқарудың салда-
рынан халық үшін тұщы судың мөлшері жəне жаңа жерлерді су-
ару азайып келеді. Сонымен қатар, жаһандық жылынудың салда-
рынан су ресурстары балансының өзгеруі аймақтың су ресурста-
рының азаюына əкеледі. Əсіресе, сарапшының пікірінше, ауыз 
су ресурстарының жетіспеушілігі бойынша Орталық Азиядағы 
ең осал жəне кедей мемлекеттердің бірі Қазақстан болып табы-
лады (БҰҰ-сұхбат, n.d.). Жалпы, Қазақстандағы су тапшылығы 
ауыз суға да, ауыл шаруашылығы мен өнеркəсіптің мұқтаждықта-
ры үшін де қатысты. Бұл ретте, республикада сумен қамтамасыз 
етілу жағдайы өңірлер бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. 2016 
жылғы қоршаған ортаның жай-күйі туралы жəне Қазақстан Респу-
бликасының табиғи ресурстарын пайдалану туралы Ұлттық баян-
дамаға сəйкес «сумен жеткілікті түрде қамтамасыз етілген өңірлер 
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де бар, мысалы, Ертіс өзенінің бассейні (Шығыс Қазақстан облы-
сы), сонымен қатар су тапшылығы бар өңірлер де бар (Маңғыстау 
облысы). Қазақстан аумағында сегіз өзен бассейні бөлінген, олар-
дың ішіндегі ең ірілері Ертіс, Балқаш-Алакөл, Арал-Сырдария 
жəне Жайық-Каспий (су ресурстарының 90%-дан астамы) болып 
табылады» (Ұлттық баяндама, 2016).

Аталмыш мəселені шешу үшін пəрменді шаралар қолданыл-
маса, 2050 жылға қарай Қазақстанда су тапшылығы үш есе арта-
ды деген болжамдарды 2013 жылы Қазақстан Республикасының 
бұрынғы қоршаған орта министрі Нұрлан Қаппаров та айтқан 
(Нұрлан Қаппаровтың баяндамасы, n.d.).

Қазақстандағы ауыз су тапшылығының себебі, көріп отырғаны-
мыздай, бірінші кезекте инфрақұрылымның тозуына жəне сумен 
жабдықтау жүйелерін салу кезінде инновациялық тəсілдердің бол-
мауына байланысты. 1990 жылы Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін, 
өткен жүзжылдықтың ортасында салынған, істен шыққан кеңестік 
инфрақұрылымның əлі де істе тұрғандарының салдарынан Қа-
зақстанның көптеген елді мекендері біртіндеп үзіліп, ауыз сумен 
жабдықтаудан айырылды.

Қазақстанның шалғай елді мекендеріне су əлі күнге дейін ци-
стерналарда немесе фураларда шектеулі мөлшерде жеткізіледі. 
Сондықтан бұл ретте Қазақстан барынша табиғи ресурстарды пай-
далану саласындағы инновациялық технологиялар бойынша кең 
ауқымды жобаларды жүргізіп келеді. Сол өршіл бағдарламалар-
дың бірі – Қазақстанның жасыл экономикаға көшуі. 2017 жылы 
осыған орай Қазақстан алғаш рет Expo-2017 жаңартылатын энер-
гия көздері мен табиғи ресурстарға көшу бойынша Жаһандық ин-
новациялық көрме өткізді. Бірақ 2017-2020 жылдар аралығында 
перспективалы мемлекеттік бағдарламалар мен су жəне азық-түлік 
дағдарысының алдында тұрған қарапайым ауыл адамдарының 
өмірі арасындағы үлкен қарама-қайшылықтар əлі де байқалады 
(Людмила Петровамен сұхбат, n.d.).

Тарихи шолу жасап өтетін болсақ, ауыз сумен жабдықтау 
мəселесін кешенді шешу үшін Қазақстан ең алғаш рет 2002 жылы 
бастап, 2010 жылы аяқтаған «ауыз су» бағдарламасын қабылда-
ды. «Ауыз су» бағдарламасы аяқталғаннан кейін осы бағдарлама-
ның басты бенефициарлары – Қазақстан өңірлерінің тұрғындары 
тарапынан жағымсыз пікірлер мен сын-пікірлер көп болды. Сон-
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дықтан бұл бағдарламаны сəтті жəне аяқталған деп санауға бол-
майды. Ауыл тұрғындары бағдарлама қорытындысы бойынша 
ауыз суға қол жеткізе алмағандарына наразы болды. 2002-2010 
жылдарға арналған «Ауыз су» бағдарламасын іске асыру кезінде 
Қазақстан мемлекеттік шенеуніктер тарапынан қатты шығынға 
ұшырады. Бағдарламаны іске асыру шеңберінде бюджет қара-
жатын тиімсіз пайдалану жəне сыбайлас жемқорлық схемалары 
фактілері анықталды, су құбырларын сапасыз салу жəне рекон-
струкциялау жағдайлары анықталды, құрылыс жұмыстары кезінде 
белгілі бір нормалардың бұзылуынан қоршаған ортаға зиян кел-
тірілді, техникалық жұмыстардың орындалу мерзімдері бұзылды, 
сондай-ақ ауыз судың сапасы мүлдем қамтамасыз етілмеді. Нəти-
жесінде қоғамдық наразылық қоғамдық бақылау қозғалысының 
құрылуына əкелді. Бұл бағыттағы жетекші ұйымдардың бірі «Ан-
гел» қоғамдық бірлестігі болды. Аталған ұйым Қазақстанда сумен 
жабдықтау бойынша мемлекеттік бағдарламалардың қоғамдық 
мониторингімен айналысады жəне қазіргі «Ақ бұлақ» мемлекет-
тік бағдарламасы бойынша нысаналы аудандарға шығу монито-
рингтік сапарларын жүргізеді (Людмила Петровамен сұхбат, n.d.).. 
Осылайша 2011 жылға дейін аймақтарда ауыз суға қол жетімділік 
шектеулі деңгейде болып қала берді.

Мемлекеттің екінші мүмкіндігі «Ақ бұлақ» мемлекеттік бағдар-
ламасы негізінде жүзеге асырылып отыр. «Ауыз су» бағдарламасы 
аяқталғаннан кейін Қазақстан өзінің «екінші мүмкіндігін» қайта 
қолға алды жəне 2011 жылдан 2020 жылға дейінгі мерзімге 9 жыл-
дық сумен жабдықтау жөніндегі «Ақ бұлақ» жаңа мемлекеттік 
бағдарламасын іске қосты. Бұл жолы мемлекет алғашқы «Ауыз су» 
бағдарламасынан жіберілген қателіктер мен сабақтарды назарға 
ала отырып, бағдарламаны іске асыруға кірісті. Бағдарлама 2020 
жылдың соңына қарай Қазақстанның ауыл халқын сумен 85%-ға, 
қалалық халықты орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйе-
лерінен 100%-ға сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуді көздейді. 

Бағдарламаға сəйкес инвестициялар мен қаржыландыру көлемі 
бірінші кезеңде шамамен 951 490,3 млн. теңгені (шамамен 2 млн 
450 мың АҚШ доллары) құрады, кейіннен қаржыландыру көлемі 
бірнеше есе ұлғайды жəне өсуді əлі де жалғастыруда. Кейінірек «Ақ 
бұлақ» бағдарламасы «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі 
мемлекеттік бағдарламасына» жəне «Нұрлы жол» инфрақұрылым-
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ды дамытудың мемлекеттік бағдарламасына құрамдас бөліктердің 
бірі ретінде де енгізілді (№ 1176 Қаулы, 2010).

«Ақ бұлақ» мемлекеттік бағдарламасы тоғыз жыл бұрын 
басталғанына қарамастан, жобаның сəттілігін немесе сəтсіздігін 
бағалау өте қиын. Бірақ, ең болмағанда, осы кезеңде осы бағдар-
ламаны жоспарлау мен іске асыруда жіберілген ірі кемшіліктерді 
бөліп көрсетуге болады(Марат Көшімбаевпен тікелей сұхбат, n.d.).

Жалпы алғанда, ауыз су тиісті инфрақұрылыммен қамта-
масыз етілуі керек. Белгілі болғандай, сумен жабдықтау ин-
фрақұрылымдарының жүйелері құбырлардан, арналардан, гидро-
техникалық құрылыстардан, тазарту станцияларынан жəне т.б. 
тұрады, бірақ бұл ретте «Ақ бұлақ» мемлекеттік бағдарламасы 
жаңа гидротехникалық құрылыстар салуды көздемеді, ал бұл су-
мен жабдықтау жүйелерін салу кезіндегі негізгі элементтердің бірі 
болып табылады. Сондықтан қазірдің өзінде осы бағдарлама ая-
сында инфрақұрылымдық нысандар іске асырылмағандығын то-
лыққанды болжауға болады. Мұндай шарттардың болмауы іске 
асырылып жатқан бағдарламаның негізгі қорытындыларына кері 
əсер ететіндігі сөзсіз.

Гидротехникалық құрылыстарды салу қажеттілігі Қазақстан-
ның географиялық ерекшеліктеріне де байланысты. Қазақстан 
су жинақтау үшін тереңдетудің табиғи жағдайлары жоқ жазықта 
орналасқан, мысалы, көршілес Қырғызстанда да сондай жағдай, 
сондықтан ауыз суды ұтымды жинақтау үшін Қазақстанға арнайы 
гидротехникалық құрылыстар салу ұсынылуы қажет. Олардың 
құрылысы сумен қамтамасыз ету мəселесін ғана емес, көктемгі 
кезеңде Қазақстанның қалалары мен ауылдарындағы су тасқыны 
мəселесін де шешеді деген пікірге келіп отырмыз (Мұрат Сүйінба-
евпен тікелей сұхбат, n.d.).

Қорытындылай келе, келесі тұжырымда мен ұсыныстарды 
бөліп көрсетуге болады. Ел аумағы бойынша тұщы су көздерінің 
біркелкі бөлінбеуі, сумен жабдықтаудың ескірген инфрақұрылы-
мы, географиялық ерекшеліктері, су ресурстарын ұтымсыз басқа-
ру, су саясатын қалыптастырудағы басымдылықтың жеткіліксіз 
деңгейі, мұнай өндіру мен газға қатысты экономиканың шикізат-
тық бағыты – бұл Қазақстанның су ресурстарының қысқару себеп-
терінің негізгілері ғана. Қазақстанға су саясатын қалыптастыруға 
кешенді тұрғыдан келу қажет, ол бейінді ведомстволар (министр-
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ліктер, агенттіктер) түрінде су ресурстарына қатысты мəселелерді 
шешу үшін бейінді институционалдық негіздер құруды қамтиды. 
Бұл ұсыныс басқа Орталық Азия елдеріне де қатысты. Өңірде су 
ресурстары мəселелерімен ауыл шаруашылығы министрлігі неме-
се Энергетика министрлігі сияқты бейінді емес ведомстволар айна-
лысады, бірақ кешенді сумен қамтамасыз ету үшін су саясатымен 
айналысатын жеке институционалдық орган болуы қажет екенін 
түсіну қажет. Қазақстан қабылдаған мемлекеттік бағдарламалар 
Қазақстанның барлық елді мекендері мен ауылдарын ауыз сумен 
қамтамасыз ету жөніндегі негізгі мəселелерді əлі де шешпеген. 
Сондықтан сумен жабдықтау жөніндегі мемлекеттік бағдарлама-
ларды қабылдау жəне жобалау алдында зерттеулер жүргізу жəне 
ғылыми мамандарды тарту, техникалық негіздемелер дайындау 
жəне бағдарламаларды жоспарлау мен іске асыру кезінде қоғам-
дық мониторинг жүргізу қажет. Мысалы, Қазақстан мемлекеттік 
бағдарламаларды жоспарлау кезінде зерттеулер, техникалық ди-
агностика жүргізбейді жəне жобалау-сметалық құжаттаманы дай-
ындаудың төмен деңгейін ұстанып отыр. Азаматтардың халыққа 
көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалауға қатысуы сумен 
жабдықтау жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды жоспарлау/
əзірлеу сатысын бастау қажет. Тұтастай алғанда, Қазақстанның 
ауыз су ресурстарының тапшылығы проблемасы бұрынғы Кеңес 
Одағының басқа мемлекеттеріне де қатысты екенін атап өту қа-
жет. Сондықтан, тездетіп су саясатын тиімді қалыптастыру бой-
ынша ауқымды, «ашық», бейінді шаралар қабылдау қажет.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
СУ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ЛАСТАНУЫ 

ЖƏНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ТҮЙІНДІМЕ

Аңдатпа
Мақала Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан су 

ресурстарының ластану мəселелерін толыққанды қарастырып, 
оның шешу жолдарын ұсынады. Жұмыс ресми ақпарат көздерінен 
алынған зерттеулер мен дəлелдемелерге сүйенеді.
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Аннотация
Данная статья подробно рассматривает проблемы загрязнения 

водных ресурсов, расположенных на территории Казахстана, и 
предлагает пути их решения. Работа опирается на исследования и 
доказательства, полученные из официальных источников.

Abstract
The article examines in detail the problems of water resources 

pollution located on the territory of the Republic of Kazakhstan and 
suggests ways to solve them. The work is based on research and 
evidence obtained from offi  cial sources.

Су жəне жалпы су ресурстары – бұл əлемде барлық тірі орга-
низмдер қолданатын жер үсті жəне жер асты сулары [1]. Кең мағы-
нада – сұйық, қатты жəне газ тəрізді күйдегі су жəне олардың жер 
бетінде таралуына қатысты қолданылатын ұғым. Су ресурстары 
– бұл гидросфераның барлық сулары, яғни барлық теңіздер мен 
мұхиттардың, өзендердің, көлдердің, каналдардың, су қоймала-
рының сулары; жер асты сулары, топырақ ылғалдары, тау жəне 
полярлық мұздықтардың мұздары, атмосфераның барлық қабатта-
рындағы су буы.

Су ресурстарының əлемдік көлемі (қоры) 1390 млн. текше км 
құрайды, оның 1340 млн. текше км – Дүниежүзілік мұхит суы. Су 
ресурстарының 3%-дан азы – тұщы су, оның ішінде тек 0,3%-ы 
ғана пайдалану үшін қол жетімді су ресурстарының қатарына жа-
тады.

Отандық сарапшылардың деректері бойынша, сумен қамтама-
сыз ету бойынша Қазақстан ТМД елдері арасында соңғы орында 
тұр. Қазақстан облыстарының бір тұрғынына жылына 6 мың тек-
ше метр ғана су келеді, Ресейде мысалы бұл көрсеткіш 6 есе көп. 
Табиғи жəне минералдық ресурстарға бай Қазақстан су ресурста-
рына келгенде кедейлік танытады. Бүгінгі таңда Қазақстан халқы-
ның үштен бірінен астамы тасымалданатын суды немесе құдықты 
пайдаланады. Есептеулер бойынша, 40 жылдан кейін елде суға де-
ген сұранысты қанағаттандыру мүмкін болмай қалуы да мүмкін.

Қазақстанға су ресурстарының жартысына жуығы өзендер 
арқылы Ресей, Тəжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан жəне Қытай 
мемлекеттерінен келеді. Бірақ бір кездері біртұтас су-шаруашылық 
кешеннің рөлін атқарған еліміздің оңтүстігі соңғы уақыттары су 
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ресурстарына қатысты үлкен мəселелерге тап болып отыр. Өйт-
кені тəуелсіздік жылдарында Орталық Азияның басты бес мемле-
кеті аймақтың су ресурстарын қалай пайдалану керектігі туралы 
түпкілікті келісе алмай нақты бір шешімдерге келмеген болатын. 
Десе де, бүгінде Қазақстан су ресурстары жүйесін дамытудың 
өзіндік стратегиялары əзірленуде. Мысалы өткен ғасырдың 80-ші 
жылдары танымал болған «өзендерді қайта бұру» бейнелі əдісі 
2020 жылдың соңына қарай толығымен жүзеге асырылып бітуі 
мүмкін [2].

Қазақстан Республикасының жер үсті суларының ресурстары 
сулылығы бойынша орташа есеппен жылына 100,9 млрд. текше 
метр болып бағаланады, оның 56,5 млрд. текше метрі Қазақстан 
аумағында қалыптасады, қалған 44,4 млрд. текше метрі іргелес ау-
мақтардан, яғни ҚХР-нан, Өзбекстан Республикасынан, Қырғыз-
стан жəне Ресей Федерациясынан келіп түседі [3].

Қазақстан Республикасының жер үсті суларына құрлық беті 
бедері нысандарындағы шоғырланған су қорлары – яғни су объ-
ектілері жатады. Оларға: су қоймалары (теңіздер мен көлдер), 
батпақтар, мұздықтар мен су ағындары (өзендер мен оларға 
теңестірілген каналдар) кіріктірілген. Қазақстанның су ресурста-
рын келесі суретте көре аламыз (сурет 1).

Сурет 1 – Қазақстан Республикасы су ресурстар кескіні
Ескерту: сурет [4] əдебиеттен алынған
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Жалпы су жинау аумағы шегіндегі су объектілерінің жиынтығы 
бассейндік су жүйелерін (аквасистемаларды) құрайды. Қазақстан-
дағы су айналымы процесінде жер үсті сулары жер асты суларымен 
гидравликалық байланысып, аумақтың жалғыз су əлеуетін құрай-
ды. Қазақстан əртүрлі климаттық сипаттамалары, күрделі геоло-
гиялық құрылымы жəне əртүрлі гидрологиялық жағдайлары бар 
аймақтарды қамтитын кең аумақта орналасқан. Бұл жер асты сула-
рының сапалық құрамын қалыптастыру факторларының, олардың 
сандық көрсеткіштерінің алуан түрлілігін айқындады жəне жер 
асты суларының ресурстарын жекелеген өңірлер бойынша бөлуге 
əсер етеді [5]. Дегенмен, өзінің географиялық орналасуына байла-
нысты Қазақстан Республикасы су ресурстарының тапшылығына, 
сондай-ақ əртүрлі техногенді жəне биогенді мəселелердің нəтиже-
сінде туындайтын ластану процестеріне ие. Қазақстанның үлкен 
аумағы мұхитқа шыға алмайтын ішкі көлдердің ағынсыз бассейн-
деріне жатады. Сондықтан су ресурстарының ластануы Қазақстан 
Республикасының тұрақты дамуына кедергі келтіретін негізгі эко-
логиялық проблема болып табылады.

Су ресурстарының ластануы – бұл теңіздерге, өзендерге, 
бұлақтарға, көлдерге, əртүрлі физикалық, химиялық немесе био-
логиялық заттарға түсу нəтижесінде олардың сапасының төмен-
деуі. Су ресурстарының ластануы сондай-ақ оның химиялық жəне 
физикалық жағдайының, биологиялық қасиеттерінің өзгеруін 
білдіреді, бұл өз кезегінде тұтыну жарамсыздығына əкеледі. Су 
ресурстарының ластануы зиянды қоспалар мен заттарды тазарту 
жəне жою бойынша барабар шаралар болмаған кезде ластаушы 
заттардың суға тікелей немесе тікелей емес түсуі кезінде орын 
алады. Көптеген жағдайларда ҚР-дағы судың ластануы көзге 
көрінбейді, өйткені ластаушы заттар суда еріп кетеді. Нəтижесінде 
бұл суларды тұщы да, тұзды да түріне жатқызуға болмайды. Сон-
дықтан оларды келесі екі түрге бөліп көрсету дұрысырақ: бірін-
шісі қалалық пəтерлермен, қалалық кəріздермен ластану, екіншісі 
өнеркəсіптік кəсіпорындар салдарынан ластану [6]. 

Ірі қалаларда халықтың өсуі, ескі қалалардың кеңеюі Қазақстан-
ның ішкі су қоймаларына тұрмыстық ағындардың ағынын едəуір 
арттырды. Нəтижесінде бұл ағындар өзендер мен көлдерді пато-
гендік бактериялар мен гельминттермен ластау көзіне айналды. 
Су қоймаларын едəуір ластайтындардың қатарына сонымен қатар 
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күнделікті өмірде кеңінен қолданылатын синтетикалық жуғыш 
заттарды жатқызу абзал. Олар бүгінде ҚР-сы өнеркəсібі мен ауыл 
шаруашылығында кеңінен қолданылады. Мысалы топырақ беті-
нен жуылған тыңайтқыштар көлдер мен теңіздерге апаратын дре-
наждарға түседі. Олардың құрамындағы химиялық заттар ағынды 
сулармен өзендер мен көлдерге ағып, су объектілерінің биологиялық 
жəне физикалық режиміне айтарлықтай əсер етеді. Ластану нəтиже-
сінде судың оттегімен қанықтыру қабілеті төмендейді, органикалық 
заттарды минералдандыратын бактериялардың белсенділігі күрт 
төмен деңгейге түседі. Барлық осы себептер су ресурстарының қат-
ты ластануына əкеледі, əсіресе жабық көл бассейндерінде бұл про-
цесс күнделікті орын алып жатыр. Сонымен қатар, Қазақстандағы 
өнеркəсіптік сарқынды сулар негізінен тау-кен өндіру жəне тау-кен 
байыту өндірістерінің қалдықтарымен жəне шығарындыларымен 
ластанған. Олардың сандық жəне сапалық құрамы əртүрлі жəне 
салаға байланысты. Жыл сайын су көздеріне мыңдаған химиялық 
заттар да түседі, олардың қоршаған ортаға əсері алдын-ала белгісіз, 
бірақ оны қазіргі уақытта өзекті болып табылатын компьютерлік 
модельдеу арқылы болжауға əбден болады. 

Қазақстан су ресурстарын бейорганикалық ластағыштар то-
бына сода, сульфат зауыттарының (Батыс, Оңтүстік Қазақстан), 
қорғасын, мырыш, никель кендерін байыту фабрикаларының 
(Солтүстік, Орталық, Шығыс, Батыс Қазақстан) сарқынды сулары 
кіреді, олардың құрамында зиянды қышқылдар, сілтілер, ауыр ме-
талл иондары жəне т.б. бар.

Жылу электр станциялары мен басқа қазақстандық өндірі-
стердің қыздырылған ағынды сулары «термиялық ластануды» да 
тудырады, бұл өте ауыр зардаптарға алып келеді: қыздырылған 
суда оттегі аз, жылу режимі күрт өзгереді, бұл су объектілерінің 
флорасы мен фаунасына теріс əсер етеді. Нəтижесінде, осы су қой-
маларындағы су температурасының жоғарылауы олардағы кейбір 
теріс биохимиялық процестердің жеделдеуіне əкеледі, əртүрлі ор-
ганизмдердің көбеюінің теңдестірілген циклдері бұзылады, пайда-
сынан зияны көп көк-жасыл балдырлардың су ресурстары қойма-
ларында жаппай дамуы үшін пайдалы жағдайлар пайда болады.

Органикалық ластаушы заттар тобының ағынды суларын мұнай 
өңдеу зауыттары, мұнай-химия зауыттары, органикалық синтез за-
уыттары, кокс-химия зауыттары жəне т.б. шығарады (Батыс Қа-
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зақстанда кеңінен орын алған). Ағынды суларда əртүрлі мұнай 
өнімдері, аммиак, альдегидтер, шайырлар, фенолдар жəне басқа 
да зиянды заттар бар. Осы топтағы ағынды сулардың зиянды əсері 
негізінен тотығу процестерінде болады, соның салдарынан судағы 
оттегінің мөлшері азайып, оған деген биохимиялық қажеттілік ар-
тады, нəтижесінде судың органолептикалық көрсеткіштері қатты 
нашарлайды [7].

Су объектілерінің пестицидтермен жəне минералды тыңай-
тқыштармен ластануы да Қазақстанда алаңдаушылық тудырып 
отыр, олар алқаптардан жаңбыр мен еріген сумен бірге түседі. Пе-
стицидтер су айдындарында болғаннан кейін планктонда, бенто-
ста, балықтарда жиналып, қоректік тізбек бойымен адам ағзасына 
еніп, жеке органдарға да, жалпы денеге де теріс əсер етеді. Со-
нымен қатар, су ресурстарын ластайтын өнеркəсіптік жəне ауыл-
шаруашылық ағынды суларында нитраттар мен фосфаттар өте көп. 
Бұл жабық су қоймаларын тыңайтқыш заттармен қанықтыруға 
əкеледі жəне олардағы қарапайым микроорганизмдердің (көбіне-
се балдырлардың) көбеюіне əкеледі, бұл эвтрофикация процесіне, 
яғни қатты батпақтануға əкеліп соқтырады [8]. 

Қазақстан Орталық Азиядағы ең ірі мемлекет болып табылға-
нымен, су ресурстарымен қамтамасыз етілуі бойынша ең қиын 
жағдайға тап болып отыр. Бұл факторларға жоғарыда аталғандар-
мен қатар, келесілерді де жатқызуға болады: кеңес өкіметі кезінде 
республикада су қоры 10 млн га суару үшін жеткілікті болар еді, 
бірақ іс жүзінде 50-60 млн га су артық қолданылды; кеңес заманын-
да мақта алқаптарын суару үшін өзендерді варварлық пайдалану 
орын алды (бұл судың азайып ластануына əкелді); тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдары өзендердегі судың көп бөлігі құмға кетті, өйт-
кені суару арналары күшейтілмеген-ді. Арал теңізі де жоғалып ба-
рады, бұл əлемдегі ең ірі төртінші көл болатын. Оның ауданы бой-
ынша төртінші бөлігі жəне көлемі бойынша оныншы бөлігі ғана 
қалды. Қазір бұл екі таяз су қоймасы ғана. Мұның себебі – Сыр-
дария мен Əмудария суларының қысқаруы. Арал теңізінің эколо-
гиялық проблемасының басқа да көптеген салдары бар. Мысалы 
судағы тұз концентрациясы 14 есе өсті. Суда тұздың ғана емес, 
сонымен бірге ұрықтандырылған ауылшаруашылық жерлерінен 
өзендерге ағып жатқан улы заттардың концентрациясы да артты. 
Бұл көлдегі балық аулауды да жойды [9]. 
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Балқаш көлінің ластануы да алаңдаушылық туғызады: ол Арал 
тағдырын қайталауы əбден мүмкін. Өткен ғасырдың 1960-жылда-
рынан бастап Балқаш көлінің экологиялық проблемалары бастал-
ды: ол ұсақтала бастады, су деңгейі екі метрден астам төмендеді. 
Аумағы екі мың шаршы шақырымға қысқарды. Мұнда тұзды бат-
пақтар да пайда болды. Басты себебі: Балқаш көлінің жағасындағы 
қалалардан өнеркəсіптік шығарындылар мен сарқынды сулардың 
көлді ластауы. Мыс балқыту зауыты жүздеген мың тонна қал-
дықтарды көлдің жанына орналастырды. Олардан күкірт диоксиді 
жəне қауіпті ауыр металдардың онға жуық түрі суға түседі. Өн-
дірістен мыңдаған тонна улы шаң жыл сайын көл суларына түседі 
[10]. Каспий теңізінің экологиялық проблемалары да Қазақстан-
ның су ресурстарының ластану мəселелеріне жатады. Теңіз сула-
рында соңғы кездері қауіпті үрдіс байқалады – ол өзін-өзі тазарту 
қабілетін жоғалтып отыр, бұл келешекте таза су қоймасын тұнды-
рғышқа айналдыру қаупін туғызуы мүмкін [11]. Мұның да себебі 
– өнеркəсіптəк техногенді іс-əрекет. 

Жалпы, көбінесе Қазақстан су ресурстарының ластану көзін 
анықтау өте қиын, өйткені бұл кəсіпорынның зиянды заттарды 
рұқсатсыз шығаруына немесе ауылшаруашылық ластануларға 
не болмаса өнеркəсіптік жұмыстарға байланысты ластану болуы 
мүмкін [12]. Десе де, су ресурстарының ластануы мен тапшылығы 
Қазақстанның ғана емес, жалпы жердің тұрақты дамуы үшін 
маңызды экологиялық проблема болып табылады. Бұл мəселені 
кең ауқымда – мемлекеттер мен кəсіпорындар деңгейінде, кіші 
ауқымда – аймақтық жəне жергілікті билік деңгейінде, сондай-ақ 
əр адамның сана-сезімі деңгейінде толыққанды шешу қажет.

Су ресурстарын тазалау əдістерінің ең жалпы жіктелуін келесідей 
бөліп қарастыру маңызды: физикалық; химиялық; физика-химиялық; 
жəне биологиялық. Əдістер тобының əрқайсысы тазалау процесін 
жəне оның аппараттық дизайнын жүзеге асырудың көптеген нақты 
нұсқаларын қамтиды. Сондай-ақ, суды тазарту, əдетте, максималды 
тиімділікке қол жеткізу үшін əртүрлі əдістердің комбинациясын қа-
жет ететін күрделі міндет екенін ескеріп отыру қажет [13].

Еңдеше, алдымен қазақстандық су объектілерін ластанудан 
қорғау мақсатында келесі іс-əрекеттерді қолға алу абзалырақ:

1) су ресурстарының су жинау алаңында улы химикаттарды, 
тыңайтқыштарды қолдануға тыйым салу. Су жинау алаңы мен 
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су объектілерін санитариялық қорғау аймағындағы дезинфекци-
ялық, дезинсекциялық жəне дератизациялық іс-шаралар халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
уəкілетті органмен келісу бойынша жүргізілуі қажет;

2) радиоактивті жəне уытты заттарды су объектілеріне ағызуға 
жəне көмуге белгілі-бір шектеулер қою (салықтық, мораториялық 
іс-əрекеттер);

3) су ресурстарына тазарту құрылыстары жоқ жəне тиімді та-
зарту нормативтеріне сəйкес қамтамасыз етілмеген өнеркəсіптік, 
тағамдық объектілердің сарқынды суларын ағызуға жол бермеу 
(заңмен қатаң қудалау, барлық құжаттардың дұрыстығын жəне 
тазарту құрылыстарының іс-əрекетін практика жүзінде тексеру);

4) су объектілерінде радиоактивті жəне уытты заттардың 
бөлінуімен қатар жүретін технологиялардың ядролық жəне өзге де 
түрлері пайдаланылатын жарылыс жұмыстарын жүргізуге қаты-
сты экспедициялар құру, зияндылық деңгейін зерттеу;

5) халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіп төндіретін 
су ресурстары мен су шаруашылығы құрылыстарында тиімді за-
манауи техника мен технологияларды қолдану. 

Қорыта келгенде, республиканың су экожүйелері мен ресур-
старына антропогендік жүктеменің ұлғаюына жəне жергілікті 
халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге байланысты сонымен қа-
тар ауыл шаруашылығы жəне өнеркəсіп өндірісінің дамуы – су 
ресурстарының жай-күйін мемлекеттік деңгейде бақылаудың 
пəрменді тетігін əзірлеуді өте қатты талап етеді. Трансшекара-
лық өзендердің су-энергетикалық ресурстарын пайдалану жөнін-
де мемлекетаралық ынтымақтастық мəселелері де өз шешімін 
талап етуде. Экономика салаларында қазіргі заманғы су ресур-
старын тазарту жəне ластанудан алдын-ала қорғау техноло-
гияларын кеңінен қолдану, мемлекетаралық су қатынастарын 
жетілдіру, өзен ағынын бассейнаралық жəне трансшекаралық 
бұру Қазақстан Республикасының су ресурстары қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің нақты негізі болуы əбден мүмкін. Сондықтан 
келешек экологиялық-инновациялық сценарий республиканың 
барлық табиғи-шаруашылық жүйелерінде су пайдаланудың тең-
герімділігін қамтамасыз ететіндей іске асырылуы – біз үшін өте 
маңызды. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
ӨНДІРІСТІК ҚАЛДЫҚТАР МƏСЕЛЕСІ 

ЖƏНЕ ОНЫҢ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Аңдатпа
Мақалада қазіргі заманның басты мəселесі – өндірістік қал-

дықтар жайында айтылады. Қазақстан Республикасындағы өн-
дірістік қалдықтар мен өзге мемлекеттер арасындағы өндірістік 
қалдықтарға салыстырмалы талдау жасалынады. Өндірістік қал-
дықтар мəселесін шешу жолдары қарастырылады.  

Аннотация
В статье рассматривается главная проблема современности 

- промышленные отходы. Проведен сравнительный анализ про-
мышленных отходов в Республике Казахстан и промышленных 
отходов между другими странами. Будут рассмотрены пути реше-
ния проблемы промышленных отходов.

Abstract
The article deals with the main problem of our time - industrial 

waste. A comparative analysis of industrial waste in the Republic of 
Kazakhstan and industrial waste between other countries has been 
carried out. Ways of solving the problem of industrial waste will be 
considered.

Бүгінгі таңда қоршаған ортаға төніп тұрған қауіп-қатерлер 
саны көбейіп келеді. Сол қауіптердің бірі экологиялық мəселе-
лер. Экологиялық мəселе  дегеніміз — адамның табиғатқа жəне 
керісінше табиғаттың адамға тигізетін қолайсыз əсерлеріне бай-
ланысты туындайтын кез-келген құбылыс (Жалпы экологиялық 
мəселелер туралы, n.d.).  Эколгиялық мəселелер – жаһандық 
дəрежедегі ең өзекті мəселелердің бірі. Себебі, қоршаған орта – 
біздің, бүткіл əлемнің ортақ үйі. Оның ластаныуы барша ғалам-
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шарға өзіндік əсерін тигізеді. Экологиялық мəселелердің бірнеше 
түрлері болады. Сол мəселелердің ішіндегі қалдықтар мəселесін 
қарастырайық. Қалдықтар– табиғи шикізатты өңдеу нəтижесінде 
пайда болатын заттар мен өндірістік жарамсыз шығарылымдар. 
Қалдықтардың барлық түрлерін есептегенде өндірілетін табиғи 
заттар мен энергияның тек 2%-ы ғана пайдаға асырылады. Қалған 
98%-ы əр түрлі қалдықтарға айналады (Қалдықтар мəселесі, n.d.). 
Кез келген табиғи заттар мен энергияның тек 98%-ы қалдықтарға 
айналатыны,  қазіргі таңдағы қалдықтар мөлшерінің қаншалықты 
көп екендігінің дəлелі. Ал қалдықтардың қоршаған ортаға, жану-
арлар əлеміне, флора мен фаунаға, тіпті, адамдардың өзіне тигі-
зетін өзіндік зиянды қасиеттерінің бар екендігі анық. Қалдықтар 
шығаратын негізгі көздерге өнеркəсіп, ауыл-шаруашылығы жəне 
үй-жай шаруашылығы жатады. Осылар арасында өнеркəсіптен 
шығарылатын қалдық қоршаған ортаға аса зиянды қалдықтардың 
бірі. Өндіріс қалдықтары – құрамы жəне физикалық, химиялық 
қасиеті жағынан түрліше болатын, кез-келген өндіріс орны шыға-
ратын қалдықтар.  Өндірістік қалдықтар мөлшері өндіріс технало-
гиясына,бастапқы шикізаттың сапасына, материалдық көлемділі-
гіне, өндіріс процестерін ұйымдастыру барысына байланысты. 
Өндіріс қалдықтары химиялық, физикалық құрамымен қатар, улы, 
биологиялық, жарылғыш қауіпті де болып келеді. Сол себепті де, 
өндірістік қалдықтардың қоршаған ортаға, флора мен фаунаға ти-
гізетін зияндылығы өте көп. 

Өндірістік қалдықтар мəселесі – ғаламдық мəселе болған-
дықтан, Қазақстан Республикасында да кездеседі. Қазiргi уақытта 
мемлекетте өндірістік қалдықтардың қалыптасу көлемінің өсуі ба-
сым. Оған дəлел ретінде төменде берілген кестені көрсетуге бола-
ды. Кестеде Қазақстандағы қауіпті қалдықтар көлемі (мың тонна) 
келтірілген. 

Кесте деректеріне сүйенер болсақ, Қазақстан үшін сонау 2000 
жылдан  қазіргі күнге дейінгі барлық қалдықтардың ішіндегі  ең 
қауіпті қалдық – тау-кен өнеркəсібінен бөлінетін, яғни, өндірістік 
қалдықтар екендігін байқауға болады. Бұл көбіне өндірістің өсуі-
не, жаңа технологияларды енгізуге, қалалық тұрғындардың өсуіне 
байланысты болып келеді. Өндірістік қалдықтардың көп бөлігінің  
өндіріс орындары көп шоғырланған жерлерден шығатыны анық. 
Қазақстанда да, өндіріс орындары көп шоғырланған жерлерде-
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гі қалдықтар саны өзге аймақтарға қарағанда едəуір көп. Ондай 
аймақтардың бастылары Шығыс жəне Батыс Қазақстан өңірлері. 
Себебі, осы өңірлерде тау-кен өнеркəсібі көбірек дамыған. Қазір-
гі таңда елімізде жалпы көлемі 30 млрд тоннаға жуық өндірістік 
қалдықтар жатса, оның 5млрд-ы тау-кен өндірісінің үйінділеріне 
тиесілі екен. Қошқар-Атадағы уран қалдығы 300 миллион тоннаға, 
Ақмола облысындағы радиоактивті қалдық 45 миллион тоннаға 
жетіп, «Теңізшевройлдың» жанындағы күкірт үйіндісі де биіктеп 
бара жатқандығы, сонымен қатар, Екібастұз көмір кенінің ішінен 
пайдасыз деп шығарылған тау-төбе үйіндінің биіктігі 630 метрді, 
аумағы 60 шақырымды алып жатқандығы күрделі мəселелердің 
бірі (Қазақстандағы өндіріс қалдықтары, n.d.). Бұл аталғандардың 
барлығы өндірістік қалдықтар болғандықтан, олардың қоршаған 
ортаға тигізіп жатқан зияндылығы аталған көлемдерінен екі есеге 
артық болары белгілі. 

Сурет-1. Қазақстандағы қауіпті қалдықтар көлемі
 (мың тонна) (Қалдықтардың қалыптасуы, n.d.)

Қазақстандағы өндірістік қалдықтар жағдайына салыстырма-
лы талдау жасау мақсатында Швейцария мемлекетін қарастырып 
өтсем. Швейцария мемлекетінің  экологиялық жағынан əлемде-
гі ең таза елдердің бірі екендігі жəне қалдықтарды, қоқыстарды 
реттеудегі, қайта өңдеудегі алдыңғы қатардағы мемлекет екендігі 
белгілі. Швейцария мемлекеті қалдықтың, əсіресе, өндірістік қал-
дықтың шығарылуының көп мөлшері бойынша да əлемдік көш-
басшы. Қалдықтың шығарылатын мөлшері көп болса да, мемлекет 
таза елдер қатарында болуына не себеп?! Басты себеп – мемлекет-
те қалдықтарды қайта өңдейтін орындардың жеткіліктілігі.  
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Мəліметтерге сүйенсек, аталған қалдықтардың жартыдан көп 
бөлігі қайта өңдеуге жіберіліп, екінші реттік пайдалануға жарам-
ды. Əйнектің (стекло) 96%-ының қайта өңделуінің өзі мемлекеттің 
жетістігі, жəне қалдықты қайта өңдеу орындарының жеткіліктілігі.  
Ал бұл мемлекетпен Қазақстанды салыстыратын болсақ, Қазақстан-
да  қалдықты қайта өңдеу саласы дамымаған. Бұл мəселені шешудің 
басты жолы –қалдықты қайта өңдеу. Елімізде барлық қалдықтың 
10%-ы ғана өңделіп, 90%-ы еш шара қолданылмауынсыз, ашық 
аспан астында шашылып жатыр. Қалдықтардың 10%-ының өңде-
луінің өзі еліміздегі барлық аймақты бірдей қамтымайды.  

Аймақтар бойынша өндіріс қалдықтарының қайта өңделу мен 
қайта кəдеге жарау көлемі көрсетілген. Кесте мəліметтеріне сəй-
кес, аймақтар бойынша көш бастап тұрған Атырау облысы, Шығыс 
Қазақстан облысы жəне Маңғыстау облысы. Өндіріс қалдықтары-
ның негізгі шығу көздері өндіріс орындары болғандықтан, Шығыс 
Қазақстан облысымен Батыс Қазақстан облысының көш бастап 
тұруы заңдылық. Себебі, Қазақстандағы негізгі өндіріс орындары 
осы аймақтарда орналасқан. Өндіріс қалдықтарының өңделуінің  
осы аймақтарда дамуының басты себептерінің бірі осы.  Алайда, 
қайта өңделген қалдықтар көрсеткіші қуантарлықтай емес, өте 
төмен десек те болады. 

Қазақстандағы өндіріс қалдықтары жыл сайын 1 миллиард 
тоннаға көбейіп отырады. Алайда, олардың 1 пайызы ғана өңде-
леді екен. Жалпы елде осындай 22 миллиард тонна өндірістік қал-
дықтар бар (Өндірістік қалдықтар, n.d.). Осындай көп мөлшердегі 
қалдықтың тек 1%-ы өңделетін болса, қалған 99%-ының барлығы 
қоршаған ортаны ластау үстінде. Өндіріс қалдықтарының өңделме-
уімен қатар, олардың ешқандай қоршаусыз, ешқандай қауіпсіздік 
шаралары қолданусыз ашық аспан астында жатуының өзі тек қор-
шаған ортаға емес, сонымен қатар, жануарлар əлеміне де өзіндік 
зиянын тигізуде. Жануарлар өзіне жемтік іздеу барысында сон-
дай ашық алаңда еш қоршаусыз шашылып жатқан қалдықтармен 
қоректенуі əбден мүмкін, жəне ол жануарлар ағзасына кері əсер 
етіп, олардың тіршілігінің тоқтауына себепкер болады. Осылайша, 
өндіріс қалдықтары өздерінің улы, зиянды қасиеттерімен ауаны, 
жер қыртысын ғана ластап қоймай, флора мен фаунаға, тіпті, жа-
нуарлар тіршілігіне өзіндік кесірін тигізуде. Ал бұндай жағдайлар 
орын алмас үшін өндірістік қалдықтар мəселесін  шешу жолдарын 
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қарастыру керек деген ойдамын. Парламент Мəжілісінің төраға-
сының айтуынша, өндірістік қалдықтарды өңдеу мəселесі көп 
жылдардан бері тиісті шешімін таппай келетін көрінеді.  Мəжіліс 
спикері, «шет елдік жəне отандық инвесторлар жер қойнауындағы 
барлық байлықты алып, қалған қалдықтарды далаға шашып, төгіп 
жатыр» дейді. Сондықтан да, ондай шараларды тоқтату мақсатын-
да арнайы заңдар енгізіліп, бағынбаған жағдайда белгілі бір жаза 
түрлерін қолдану қажет. Осы мəселеге байланысты 2019 жылы 
28 қарашада «Тұрмыстық жəне өнеркəсіптік қалдықтарды жинау 
жəне қайта өңдеу» тақырыбында Үкімет сағаты өткен болатын.

Үкімет сағатының нəтижесінде өндірістік қалдықтарды 
басқару жөнінде кешенді шараларды көздеу, қалдықтарды қай-
та өңдеуге арнайы қаражаттар бөлу, жəне қалдықтармен жұ-
мыс істеу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны əзірлеу жəне қа-
былдау мақсат етілді.  Бұл – еліміздің өндірістік қалдықтармен 
күресу үшін жасап жатқан қадамдарының бірі.  Өндірістік қал-
дықтарды қайта кəдеге жарата алсақ, бұл -  біздің ел үшін үл-
кен жетістік, қоршаған ортамыз үшін үлкен тазалық болатыны 
сөзсіз.

 Ойымды қорытындылай келе, өндірістік қалдықтардан құтылу, 
оларды екінші реттік кəдеге жарату бүгінгі күннің талабы деген 
тұжырымға тоқтаймын. Себебі, өндірістік қалдықпен күресудің 
басты жолы  - оларды қайта өңдеу деген ойдамын. Шет ел тəжіри-
белерінен үлгі алып, қалдық өңдейтін арнайы орындар ашып, қал-
дықтардан құтылу жолына баса назар аудару қажет. Осы бағытқа 
сəйкес арнайы заңдар қабылданып, қатал түрде жұмыс істеуін 
қалаймын. Себебі, көптеген инвесторлар болсын, жеке меншік-
те жұмыс істеп отырған кəсіпкерлер болсын өздерінің өндірістік 
қалдықтарын қоршаған ортаға тастау үстінде. Ондай жағдайлар 
жалғаса беретін болса еліміздің өндірістік қалдықтармен күресуге 
қауқары жетпейді. Қоршаған ортаны таза ұстап, оған қамқор бола 
білсек, оның да бізге берері көп болатыны анық. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ – 
ТҰРАҚТЫ ДАМУ КЕПІЛІ

Аңдатпа
Мақалада «экологиялық сауаттылық» ұғымына анықтама 

беріледі. Бүгінгі таңдағы экологиялық сауаттылықтың маңыз-
дылы жайлы аталып өтеді. Экологиялық көрсеткіштер бойынша 
мемлекеттерге талдау жасалынып, олардың экологиялық сауат-
тылыққа деген көзқарасын, қолданатын іс-шарасы қарастырыла-
ды. Қазақстандағы экологиялық сауаттылық жайлы көзқарастар 
жазылады. 

Аннотация
В статье дается определение понятия «экологическая грамот-

ность». Подчеркивается важность экологической грамотности се-
годня.  Будет рассмотрен анализ состояния индикаторов эколо-
гических индикаторов, их отношения к экологической грамотно-
сти и принимаемых мер. Взгляды на экологическую грамотность 
в Казахстане.
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Abstract
The article provides a defi nition of the concept of «environmental 

literacy». The importance of environmental awareness today is 
emphasized. The analysis of the state of indicators of environmental 
indicators, their relationship to environmental literacy and measures 
taken will be considered. Views on environmental literacy in 
Kazakhstan.

XXI ғасыр, қазіргі заман, дəл қазіргі уақыт... Ғылым мен тех-
ника дамыған, адамның бар қажеттіліктері қанағаттандырылып, 
білім мен технология жетілген кезең. Осылай барлық қажеттілік 
өтелген, техника дамыған заманда, тұрғындар үшін жеңе алмай-
тын қандай қауіп-қатер, шеше алмайтын қандай мəселе  болуы 
мүмкін?! Ондай мəселе, ондай қорқыныш, тіпті, бар ма?! Əрине, 
бар. Біз ғылым мен техниканы, білім мен технологияны жетілдіру 
арқасында ақпараттар легімен толық қамтамасыз етіліп, алысты 
жерлерге жылдам жету мүмкіндігіне ие болып, медицина, білім, 
ғылым жағынан дамушы, дамыған елдер қатарындамыз. Алайда, 
бұл іс-шаралардың қоршаған ортаға кері əсерін тигізетіні ұмыт 
қалады. Сол себепті де, қазіргі өркениеттің ең ғаламдық мəсе-
лесі – экологиялық мəселелер. Экологиялық мəселе — адамның 
табиғатқа жəне керісінше табиғаттың адамға тигізетін қолайсыз 
əсерлеріне байланысты туындайтын кез-келген құбылыс (Жалпы 
экологиялық мəселелер туралы, n.d.). Бүгінгі таңда экологиялық 
мəселелер өзінің қоғамдық мəні жағынан алдыңғы қатардағы ең 
өзекті мəселелердің біріне айналды.  Қазіргі уақытта экологиялық 
мəселелер саны көбеймесе, азаяр емес. Экологиялық мəселелерге  
климаттың өзгеруі, дүниежүзілік мұхиттың ластануы, озон қаба-
тының бұзылуы, биоəртүрліліктің азаюы, шөлейттену жəне жердің 
құлдырауы, ауаның, жалпы қоршаған ортаның  ластануы жəне 
тағы да басқа көптеген мəселелер жатады.  Осы мəселелердің ба-
сым көпшілігі біздің тараптан, яғни, жалпы тұрғындар тарапынан,  
олардың жасаған іс-əрекеттерінен пайда болуда. Мысалы, қара-
пайым қоқысты арнайы жəшіктерге тастамаудың өзі экологиялық 
мəселеге əкеліп соқтырады.  Ал барша тұрғындар арасында қоқы-
сты арнайы жəшікке тастамайтындар саны көп болмаса аз еместігі 
анық. Осындай іс-əрекеттердің барлығы халықтың экологиялық 
санасының төмен болғандығынан немесе ,мүлдем, экологиялық 
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сауатты болмауынан туындайды.  Экологиялық сана – адамның 
өз іс-əрекеттері жəне өмір сүру салтының табиғи ортаға тигізетін 
салдары туралы ой-санасы. Ал экологиялық сауаттылық – бұл қор-
шаған ортаның қажетті күйін сақтай отырып, қауіпті құбылыстар-
дың алдын алу секілді мəселелерге байланысты салалардағы білім 
(Экологическая грамотность: что это такое и откуда она берется?, 
n.d.). Экологиялық сана жəне экологиялық сауаттылық егіз ұғым. 
Себебі, экологиялық санасы дамыған адам, экологиялық сауатты 
да болады. Тұрғындардың барлығы экологиялық сауатты болса, 
қазіргі жер бетіндегі экологиялық мəселелер саны да аз болары 
анық. Экологиялық сауатсыздық – экологиялық мəселелер саны 
артуының басты себептерінің бірі. 

Девалл Б. «Экологиялық сана» термині 1970 жылдардан бастау 
алғандығын айтады. Ол сол уақыттан бастап-ақ адамның табиғатқа 
деген жанашырлылығын арттыру керек екендігін пайымдаған (Не-
стерова, n.d.). «Экологиялық сауаттылық», «Экологиялық сана» 
ұғымдары 50 жыл бұрын пайда болса да, қазіргі уақытқа дейін 
кейбір қоғамдарға, кейбір тұрғындар санасына толық жетпегенді-
гі өкінішті. Алайда, бұл ұғымды терең түсініп, мəдениетіне сіңіре 
білген қоғамдар мен  мемлекеттер де баршылық. Экологиялық са-
уаттылыққа  аса мəн берген мемлекеттер өзінің экологиялық таза 
көрсеткішімен басқа елдерден алда тұрарлығы белгілі.  Сол се-
бепті де, экологиялық тиімділік индексі бойынша 2020 жылы көш  
бастап тұрған елдер тізіміне тоқтала кетсем. 

Сурет-1. Экологиялық тиімділік индексі 
бойынша алдыңғы қатардағы елдер (Томпсон, n.d.). 
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Суретте экологиялық тазалық көрсеткішінің жоғарылығымен 
əлем елдерінің ішіндегі ондығы көрсетілген. Көш бастап тұрған 
Дания мемлекеті. Тізімде, сонымен қатар əр жыл сайын əлемдік 
ондыққа кіріп, көшбасшылықты ұстап тұратын Швейцария, Фин-
ляндия, Швеция секілді мемлекеттер де бар. Мемлекеттің тазалық 
көрсеткіші – сол ел тұрғындарының экологиялық санасының тіке-
лей көрінісі. Себебі, қоршаған ортаны таза ұстау мемлекеттің не-
месе мемлекеттік басшылардың ғана міндеті емес. Жəне мемлекет-
тік іс – шаралардың барлық экологиялық мəселені өз беттерімен 
шешуге қауқары жетпейді. Халықтың мемлекет ұйымдастырған 
сондай іс-шараларға көзқарасы дұрысталып, өз қатарынан көмегі 
тиген кезде ғана ортақ жеңіске қол жеткізуге мүмкіндік ашылады. 
Тек, мемлекеттің тарапынан экологиялық сананы  тұрғындарға 
дұрыс жеткізе білу əдісі қолданылуы қажет. Халық пен мемлекет 
бірлесе жұмыс істеген кезде ғана экологиялық тиімділік индексі 
артып, экологиялық таза көрсеткішке қол жеткізе алады. Жоға-
рыда қарастырылып өткен, экологиялық тазалық көрсеткіші бой-
ынша алдыңғы қатардағы елдердің  экологиялық сауаттылықты 
қалыптастыруға арналған əдістері бар.  Мысалға, экологиялық 
тиімділік индексі бойынша əлем елдері ішіндегі жетінші орынды 
иеленіп тұрған Швеция мемлекетін қарастырайық. Швеция мем-
лекеті «экологиялық сана», «экологиялық сауаттылық» ұғымда-
рымен осыдан 40 жыл бұрын жұмыс істеп бастаған.

 Мемлекет басты назарды балалар санасына  аударады. Себебі, 
адам жастайынан неге бейімделсе, есейгенде де сол ісін жалғасты-
ратын болады. Швецияда экологиялық білім берудің басымдылық 
қызметі табиғат аясында жүргізіледі. «Орман мектептері» жүй-
есі Швецияда 40 жылға жуық уақыт жұмыс істеп келеді (Рейтинг 
стран мира по  индексу экологической эффективности, n.d.). Мұн-
да балалар табиғаттың барлық алуантүрлілігін танып, зерттейді, 
орманда өзін қалай дұрыс ұстау керек екендігіне,  төтенше табиғи 
жағдайларда өз бетінше шешім қабылдауға дағдыланады. Ор-
манда өтетін сабақтарға арнайы апталар, күндер бөлінеді. Сабақ 
балаларды қызықтырып, өзіне назар аудартуы үшін көбіне эко-
логиялық ойын, экологиялық жарыс түрінде өтеді. Олардың өзін-
дік «табиғатқа – кез-келген жағдайда», «табиғат – ортақ үйіміз» 
секілді ұрандары да болады.   Балаларды жастайынан қоршаған 
ортаны қорғауға үйрету – сабақтың басты мақсаты. Олар өткен са-
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бақтың нəтижесінде, қоқысты əрқашан қоқыс жəшігіне тастауды, 
табиғатқа шыққанда артынан қоқысты жинап кетуді жəне тағы да 
басқаларын өздерінің əдеттеріне айналдырады, жəне олай бол-
маған жағдайда оның үлкен зардапқа алып келетінінен хабардар 
болады. Міне, Швеция мемлекеті осылардың барлығын тұрғын-
дарға бала кезінен түсіндіріп, жеткізу арқылы халықтың экологи-
ялық сауатты болуына септігін тигізуде. Ал халықтың экологиялық 
сауатты болуы – мемлекеттің экологиялық таза болуының көрсет-
кіші. Сол секілді,  Финляндия мемлекетінің де жүргізіп отырған  
өзіндік əдістері бар. Финляндияда балаларды 2-3 жасынан бастап 
қоқысты сұрыптап, арнайы жəшіктерге тастауды үйретеді, соған 
арнайы сабақтар жүргізеді. Сабақ аптасына  бір рет болады (Вос-
питание экологической культуры детей и молодежи в Финляндии 
и Швеции, n.d.). Олар үшін экологиялық білім – балалардың  оқуға 
міндетті сабақтарының бірі. Балалардың дəл осылай жастайынан 
экологиялық сауатты болуы – қоршаған ортаға тигізген пайдала-
ры.  Экологиялық тазалық көрсеткішінің жоғары болуын қаласақ 
– экологиялық сауатты бола білуіміз міндетті.

Ендігі кезекте Қазақстанның экологиялық тазалық көрсеткіші-
не тоқтала өтсем. Төмендегі кестеде Қазақстанның экологиялық 
тиімділік индексінің 2014 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі  көр-
сеткіштері келтірілген. 

Сурет-2. Қазақстанның экологиялық тиімділік индексі (Воспитание 
экологической культуры детей и молодежи в Финляндии и Швеции, n.d.)
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Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерге сүйенсек, Қазақстан-
ның қазіргі кездегі экологиялық көрсеткіші қуантарлықтай емес. 
2014 жылы Қазақстан əлем елдері ішінде тиімділік индексі бой-
ынша 84 орынға ие болса, 2016 жылы ол көрсеткіш жоғарылап, 
69 орынға иелік еткен болатын. Осы екі жыл аралығында біраз 
жағымды өзгеріс орын алды. Ал 2018 жылғы көрсеткішке кел-
сек Қазақстан əлем елдері арасынан  алпыс тоғызыншы орыннан 
101 орынға төмендеп қалған. Бұл екі жыл арасында орын алған 
жағымсыз өзгеріс. Өкініштісі, тиімділік индексінің қазіргі уақыт-
тағы, яғни, 2020 жылдағы  төмендігі. Бұл жағымсыз өзгеріс 2014 
жылғы көрсеткіштен де төмен көрсеткішке ие болып отыр. Көр-
сеткіштің бұлай төмендеп кетуіне не себеп?! Ол тұрғындардың 
жеткілікті түрде экологиялық сауатты болмауынан. Оған дəлел 
ретінде, өз таныстарым арасынан кішігірім сауалнама жүргізген 
болатынмын. Сауалнама жалпы  экологиялық сауаттылық түсіні-
гін жасөспірімдер қалай қабылдайтындығын бақылау мақсатында 
құралған. Сауалнамаға 40 респондент жауап берді. Жүргізілген 
сауалнамада қарастырылған ең  маңызды сұрақтарға тоқтала өт-
сем.  Жауап берушілердің қоршаған ортаға  деген көзқарасын білу 
мақсатында «Қоршаған ортаның бұзылуына басты себеп не деп 
ойлайсыз?» - деген сұрақ қойылған болатын.

Сурет-3. Респондеттердің қоршаған ортаның бұзылуына деген көзқарасы

Бұл сұраққа жауап берушілердің басым көпшілігі мемлекетті, 
билік басындағыларды тиісті іс-шара қолданбайтындығы үшін 
кінəлəйтындығы анықталды.  Сауалнамаға қатысушылардың тек 
34,8%-ы ғана қоршаған ортаның бұзылуы экологиялық сауат-
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тылықтың жетіспеушілігінен екендігіне тоқталған. Сонымен қа-
тар, жасөспірімдердің экологиялық сауаттылықпен қаншалықты 
таныс екендігін білу үшін  «“Экологиялық сауаттылық”, “эколо-
гиялық сана” ұғымдарымен таныссыз ба?» - деген сұрақ қойылды. 

Сурет-4. Респонденттердің аталған терминдермен 
қаншалықты таныс екендігі жайлы

Суретте көрсетілгендей, бұл ұғымдармен  мүлдем таныс емес 
тұрғындар да бар. Сауалнама бар жоғы 40 адамнан алынса да, 
көрсеткіш өте төмен нəтиже көрсетуде.  Бұл біздің экология үшін 
алаңдарлық жағдай. «Экологиялық сауаттылық» ұғымын түсініп 
білмеген адамның қоршаған ортаға жанашырлықпен қарауы 
екіталай. Ал экологиясы төмен мемлекеттердің дамып жетілуі 
қиын екендігі белгілі.  Сол себепті де, экологиялық сауаттылық – 
тұрақты даму кепілі. 

Қорытындылай келе, экологиялық сауаттылық – кез-келген 
мемлекеттің экологиялық  дəрежесі үшін маңызды ұғым екенді-
гіне тоқталамын. Экологиялық сауатты ел – экологиялық таза ел. 
Қазақстанның қоршаған орта тазалығы бойынша өте төмен көр-
сеткіш көрсетіп тұрғандығы алаңдатарлық жағдай. Оның басты 
себебі –  тұрғындардың, жеткілікті түрде экологиялық сауатты 
болмауынан деген ойдамын. Біздің елге де жоғарыда талдап өтіл-
ген мемлекеттердегі іс – шараларды қолдану қажет. Мен біздің 
елдегі экологиялық сауаттылықты арттыруға байланысты бірнеше 
ұсыныстар білдіріп өтсем. Ең бірінші қадам -  тұрғындардың бала 
кезінен қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттыруды қамта-
масыз ету керек деп ойлаймын. Себебі, балалар кішкентай кезінде 
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неге дағдыланса, өскенде де сол ісін жалғастыратын болады. Со-
нымен қатар, қазіргі таңдағы қоршаған ортаның мүшкіл жағдайы, 
экологиялық мəселелер көгілдір экрандардан, радиолардан, БАҚ-
тан  көбірек көрінуі қажет. Бұлай ойлауымның себебі,  тұрғындар 
қоршаған ортаның бүгінгі жағдайын көріп, естіп, оқу арқылы жа-
нашырлығы оянып, олардың экологияға деген басқа көзқараста-
ры  пайда болуы мүмкін. Тағы да бір ұсыныс, балабашқа, мектеп 
қабырғаларында, жоғары оқу орындарында экологияны қорғау 
жайлы міндетті сабақтар енгізілсе деймін. Сабақтар арқылы «эко-
логиялық сауаттылық», «экология сана» терминдері, экологиялық 
мəселелердің алдын алу, солармен күресу шаралары, экологиялық 
мəселенің пайда болуына мүмкіндік бермеу іс – шаралары түсін-
діріліп, адамдардың қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін артты-
руға болады деген ойдамын. Елімізде осы іс-шаралар орындалса, 
экологиялық сауаттылығымыз біраз дəрежеге көтеріліп, экологи-
ялық тазалық көрсеткішіміз кішкене болса да жоғарылайтын еді. 
Мемлекеттің экологиялық тазалық көрсеткіші – халықтарының 
экологиялық сауаттылығының айнасы. Ал экологиялық сауат-
тылық – тұрақты даму кепілі. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
 ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНДЕРІ

Аңдатпа
Қазақстан үшін трансшекаралық өзендердің маңызы өте зор.Біз 

осы мақалада Қазақстанның трансшекаралық өзендердің жағдай-
ын,шектес мемлекеттермен ара қатынасын жəнеде ортадағы мəсе-
ле жайлы түсіндіре кеттік.

Аннотация
Трансграничные реки имеют большое значение для Казахста-

на.В данной статье мы подробно объяснили состояние трансгра-
ничных рек Казахстана,взаимоотношения с сопредельными госу-
дарствами и проблемы окружающей среды.

Abstract
Transboundary rivers are of great importance for Kazakhstan.In this 

article,we explained the state of transboundary rivers of Kazakhstan, its 
relations with neighboring states and the problem of its environment.

Қазақстан үшін трансшекаралық өзендердің су ресурстарын 
пайдалану айтарлықтай маңызды тақырып. Сарапшылардың пай-
ымдауы бойынша, Қазақстан су ресурстарының кемшілігін айтар-
лықтай дəрежеде сезініп отырған Еуразияның бір елі болып та-
былады. Республиканың жер үсті суларының жартысына жуығы 
(44,9 текше км.) шектесіп жатқан мемлекеттер аумағынан келіп 
құйылады. Соңғы 15 жылда Қазақстанның жер үсті суларының 
табиғи ресурстарының қысқару деңгейі байқалады. Бұл кезекте 
жылдық ағын суды қысқартудың жалпы көлемінің 90% - ға жуығы 
шектес мемлекеттердің ағынын қысқартуды құрайды. Осы тұрғы-
да Қазақстан жəне Қытайдың су арақатынастарын реттеу мəселесі 
екі ел үшін де стратегиялық мақсатқа ие болып отыр.
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«Біздің мемлекеттің қауіпсіздігіне байланысты шын мəнінде-
гі стратегиялық міндетті шешуде тұрғындарды сумен жабдықтау 
ерекше орын алады, себебі халық денсаулығы тұтынатын судың 
сапасына байланысты. Осыған байланысты, тұрғындарды ауыз 
сумен сапалы қамтамасыз ету мəселелерін шешу барлығы үшін 
маңызды жəне алдыңғы қатарлы міндеттердің бірі болып қалуда» 
(Ұлы Даланың басты байлығы немесе трансшекаралық өзендер 
мен ішкі су ресурстарының жағдайы, n.d.). Жайық өзенінің гидро-
логиялық жағдайын зерттеу кезінде Қазақстан мен Ресей арасында 
бірлескен мамандар тобын құратынын хабарлады. Осыған орай біз 
еліміздің трансшекаралық өзендердің су ресурстарын толығымен 
пайдалану мəселесін қарастыруды дұрыс деп шештік. 

Қазақстан мен Қытай арасындағы трансшекаралық өзендер 
мəселесі бойынша келіссөздерді зерттей келе екі жақ келіссөздер 
үрдісі үш кезеңге бөліп қарастырылды: Бірінші кезең 1998-2003 
жж.; Екінші кезең 2003-2009 жж.; үшінші кезең 2009- 2018 жж. 
(Халабузарь, 2019) (Иембекова, n.d.). Жалпы, Қытай мен Қазақстан 
үшін трансшекаралық өзендердің су ресурстарын пайдалану жаңа 
проблема болып табылмайды. Негізінен ол никлада 70-80 жылдар-
да-Кеңес Одағы кезінде. Сол кезеңде ҚХР-мен трансшекаралық 
өзендерді бірге пайдалану жəне қорғау мəселесін реттейтін мем-
лекетаралық келісімді даярлау туралы келісімшартқа қол қойыл-
ды. Алайда, кейбір елдер осы мəселеге əртүрлі көзқарастарының 
кесірінен мəселенің түпкілікті шешімі болған жоқ. ҚР тəуелсіздік 
алған кезден бастап трансшекаралық өзендер проблемаларының 
шешімін басқа мемлекеттерден басым міндеттерінің бірі ретінде 
қарастырды.

Қазақстан жəне Қытай аумағы арқылы жиырма үш трансше-
каралық өзен ағып өтеді. Қазіргі уақытта су ресурстарын бірге 
пайдалану екіжақты Қазақстан-Қытай қатынастарының 79 про-
блемалық сəті ҚХР аумағындағы Іле мен Ертіс трансшекаралық 
өзендерінен су алуды ұлғайту проблемасы болып табылады. Бұл 
проблема əсіресе 1998 жылдың күзінде ҚХР Шыңжаң-Ұйғыр ав-
тономиялық ауданының билігі Үрімші маңайындағы қара мұнай 
кен орны аймағында Ертіс Жоғарғы суының бір бөлігін бұруға 
арналған Қара Ертіс - Қарамай каналының құрылысын бастаған 
кезде шиеленісе бастады. Қытай тарапының айтуынша,үнемі 
жетіспеушілігі бар ауданды сумен қамтамасыз ету мақсатында 
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жыл сайын Ертістен 450 млн.текше метрден аса су алып, біршама 
уақыт өте келе бұл көлемді 1,5 млрд. текше метрге дейін көбей-
туді ойлап отыр. Су алуды Іле өзенінен де көлемін көбейту көз-
деліп отыр. Осындай мəлімдеме Қазақстанды алаңдатып алды. 
Сарапшылардың зерттеуі бойынша ҚХР-дың өз жоспарларын іске 
асыруы бұл жағдайда сумен жабдықтау режимін бұзуға алып ке-
леді жəне ҚР солтүстік-шығыс жəне де орталық облыстарының 
өнеркəсіп жəне ауыл шаруашылығына өте үлкен зиянын тигізеді.
Бұған орай Балқашпен Зайсан көлдері аймағындағы экологиялық 
жағдай төмендеп, Арал тарихын қайталауға қабілетті болып отыр.

Ертістің су ресурстарын Орталық Қазақстанда қамтамасыз ету 
үшін пайдаланады. Сонымен қатар, энергетика, өнеркəсіп жəне 
ауыл шаруашылығын одан əрі ұлғайту осы өзеннің көмегіне бай-
ланысты. Қытай ауданында Ертіс өзенінің  ресурстарын пайдала-
нуды ұлғайту Қазақстанға əлеуметтік-экономикалық, жəнеде эко-
логиялық сипаттағы бірнеше жағымсыз жағдайға əкелуі мүмкін. 
Жалпы бұл салада бірнеше кəсіпорындардың жұмысына кедергі 
жасау,балық шаруашылығына жəнеде ауыл шаруашылығы дақыл-
дарының шығымын төмендету, жайылымның тозуына,су ағыны-
ның қысқаруы жəнеде судың қалдықтармен ластану проблемала-
ры Ертістің төменгі ағысындағы шаруашылық тұтынушыларға іс 
жүзінде жарамсыз етеді.

Басқа да трансшекаралық өзеннен - Іле өзені ағып кетуі осыған 
ұқсас проблемаға əкеп соқтыруы əбден мүмкін.Іле өзені Қа-
зақстанның ең ірі көлі – Балқаш көлін тұщы сумен қамтамасыз 
етуде. Жəнеде Балқаш маңайындағы халықты,сондай-ақ метал-
лургия жəне энергетика кəсіпорындарын сумен қамтамасыз ете 
отырып, Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқаратын бүкіл 
су ағынының 73% - ын береді. 

Қазақстандаға Ертіс өзенінің бөлігі болашақта тартылуы мүм-
кін себебі Қытай тарапынан яғни Ертіс өзенінің бастауына бөгет-
тер, дамбылар салуда жəне су алуда. Қазіргі таңда Ертістің  9 тек-
ше метр суынан қытайлықтар 3 текше метр су алып жатыр бұл 
дегеніміз өзеннің 30% құрайды. Қытай қарқында дамып жатқан-
дықтан болашақта бұл көрсеткіштен де жоғары су алу мүмкін. Мы-
салы Шыңжаңды өңірінде егіс алқаптарын кеңейту жоспарланып 
отыр бұл дегеніміз болашақта тек 3 текше метр су емес 4-5 текше 
метр алынады дегеніміз. Нəтижесінде Ертістің бастауын жасанды 
өзгертулер əсерінен болашақта экологиялық апат болуы мүмкін.
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Тағы да Қытайда ораналасқан өзендерінің бірі Іле өзені. Осы 
Қытайдағы Іле өзенінің бассайінде 130-дай гидроқұрылыс жəне 
13 су қоймасы орналасқан. Бұл нысандар тек егіншілік алқаптар-
ды ұлғайтуға қана емес өнеркəсіп салу үшінде қолданады. Соның 
салдарынан тек Іле өзені емес Балқаш көлі де таязданады. Себебі 
Балқашқа Іле өзенінің 80% ағыны құяды. Көбісі қорқады Балқаш 
көлі Арал теңізіне ұқсас тартылуы мүмкін деп. Соңғы мəлімет-
тер бойынша Балқаш көлі 2 мың шаршы шақырымқа қысқарған. 
Балқаш көлі жоғалып кетпеуіне себеп болып тұрған бұл Тянь-
Шань мұздықтарының ереуі.

Балқаштың тартылуы жəне Қытайда орналасқан Тянь-Шань 
мұздықтарының азаюы түбіндегі тұздың бүкіл аймаққа таралады 
да мұздықтардың еруіне алып соғады. Оның нəтижесінде тау өзен-
деріне де су аз құйылады. Осылайша Ертіс пен Іленің бастаула-
ры Қытай тапшы суды басқарушы болып келеді. Тағы айта кетері 
Тянь-Шань мұздықтарының еруі сел ағындары пайда болады бұл 
дегеніміз тек Қытайға ғане емес, Қазақстан жəне Қырғызтанға да 
қауіп төндіреді. Сонымен бірге Қытайдың солтүстік-батысында 
өндірістің дамуы Балқаш көлінің химиялық заттармен жəне тыңай-
тқыштармен ластануына алып келіп отыр. Қазақстан трансше-
каралық өзендерінің мəселелері бойынша бірнеше рет үш жақты 
келіссөздер жүргізуді талап еткенмен Қытай бас тартты. Қазір-
ге кезге дейін Қазақстан мен Қытай арасында трансшекаралық  
өзендерінің су ресурсатары бөлу туралы  нормативтік-құқықтық 
база жоқ. Бірақ Қазақстан мен Қытай арасында трансшекаралық 
өзендерді қорғау жəне пайдалану туралы маңызды рөл атқармай-
тын келеісім бар. Соңғы мəліметтер бойынша Желтоқсан айының 
ортасында Қазақстан мен Қытай «трансшекаралық өзендерде су 
бөлу туралы келісім жобасының тек 30%-ын» ғана келіскені тура-
лы ақпарат шықты. Қазақстан тарапынан көрсетілген құжатта Зай-
сан, Балқаш, Ертіс жəне Іле экожүйлерінің қажеттіліктерін есепке 
алу жөніндегі ережелер айтылды.

Алдыңғы жылдың жаз мезгілінде Жайық өзені таяз болды. Сол 
жылы осы трансшекаралық өзеннің төменгі ағысында рекордтық 
төмен су деңгейі тіркелді. Деректер бойынша 2018 жылы ол 5,2 
млрд текше метрге қысқарды ал 2019 жылы 3 млрд текше метр 
су болды көріп тұрғаныңыздай су мөлшері азайып жатыр. Жайық 
Қазақстан мен Ресей үшін тұщы судың негізгі көзі болып санала-
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ды. Қазақстандағы ғалымдардың ойынша Жайықтың таяз болуы 
өзеннің жоғарғы ағысында жасанды бағыттар жасаудың кесірінен 
бірақ нақты себебі белгісіз. Жайықтың су мөлшерінің төмендеуі-
нен Атырау облысында Жайылма орманының 22%-ы кеуіп қалды.

Қос мемлекет арасындағы су қатынастары Қазақстан Республи-
касының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
2010 жылғы 7 қыркүйектегі трансшекаралық су объектілерін бір-
лесіп пайдалану жəне қорғау туралы келісім негізінде реттеледі. 
Осы Келісімге сəйкес трансшекаралық су объектілерін бірлесіп 
пайдалану жəне қорғау жөніндегі Қазақстан-Ресей Бірлескен ко-
миссиясы жəне Ертіс, Есіл, Тобыл, Жайық, Қараөзен жəне Са-
рыөзен, Қигаш өзендерінің бассейндері бойынша 6 жұмыс тобы 
жұмыс істейді (Қазақстан мен Ресей трансшекаралық өзендерді 
бірлесіп пайдалану жөніндегі жұмысты талқылады, n.d.).

Жыл сайын өңтүстік өңірлерде ауылшарушылық пен кəсіпо-
рындар қиындыққа тап болады яғни Сырдарияда су қоры төмен се-
бебі Өзбекстанда Сырдария бастауына үлкен қоршаулар салынған 
жəне Сырдария мен Амударияда суды шамадан тыс тұтыну төменгі 
ағыста орналасқан елдерге су ресурсы жетіспейді осы себептен де 
бəріне белгілі Арал теңізі жойылып барады. Осы секіліді тағы бір 
мысал Жамбыл обылысының шаруалары 10 жылдан астам уақыт 
бойы Шу мен Таластан керекті мөлшерде су ала алмай отыр өйт-
кені Қырғызстан аумағында суды шамадан тыс қолданып жатыр. 
Су қорын шамадан тыс пайдалану себебі су үнемдеу технология-
лары нашар, ескірген. Болашақа Қазақстан су мəселесі туындайды. 

Қазақстан Су ресурстарының тапшылығын бастан кешуде, өй-
ткені елдің жер үсті суларының жартысына жуығы (44,9 текше 
км) көрші елдердің (ҚХР, РФ, Өзбекстан жəне Қырғызстан) ау-
мағынан түседі. Жалпы, Қазақстанның Тұщы су қоры 524 текше 
км. құрайды, оның 58 текше км жер асты суларында, 80 текше км 
– мұздықтарда, 190 текше км – көлдерде, 95,5 текше км – су қойма-
ларында, 100,5 текше км – өзендерде шоғырланған (Қазақстанның 
трансшекаралық өзендерінің мəселелері, n.d.).

Орталық Азияда су ресурстарының тапшылығын шешу құрал-
дарының бірі бұл су үнемдеу технолошиясын қолдану. Статисти-
каға сүйенетін болсақ Қырғызстан мен Өзбекстанда бір адамға 2 
мың текше метр суды тұтынады рейтинг бойынша 5-ші мен 4-ші 
орында. Ал Қазақстан мен Тəжікстан 11-ші сосын 7-ші орында. 
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1-ші орынды Түркіменстан алады ол жерде жан басына шаққан-
да5,5мың текше метр суды пайдаланады бұл көрсеткш Қытайдың 
көрсеткішінен 13 есе көп болып келеді.

Қазақстан мен Қырғызстан арасында Шу жəне Талас өзен-
дерінің бассейндерінде су ресурстарын бөлудің құқықтық негізі:

- «Шу өзені бассейніндегі ағынды бөлу туралы ереже» - 1983 
ж. ақпан;

- «Талас өзені бассейніндегі ағынды бөлу туралы ереже» - 1983 
ж.қаңтар (КСРО су министрлігі бекіткен). Қазақстан Республика-
сының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі арасын-
дағы Қазақстан Республикасының Шу жəне Талас өзендеріндегі 
мемлекетаралық пайдаланудағы су шаруашылығы құрылыстары 
(2000 жылғы қаңтар) (Қазақстан Республикасы жəне Қырғыз Ре-
спубликасы: Шу жəне Талас трансшекаралық өзендерінің су ре-
сурстарын пайдалану тəжірибесі, n.d.). 

Қазақстан мен Қырғызстан 2000 жылы Шу мен Талас өзендерін 
пайдалану туралы келісімшартқа отырды. Бұл келісімшартта өзен-
дер теңдей бөлінген жəне де Қырғыз жеріндегі екі өзенді реттеп 
отыратын канал,қойма, жөндеу жұмыстарынының көп шығынын 
Қазақстан төлейді деп келіскен бірақта соңғы кездері Қырғыз елі 
осы шараға бөлінетін 70 млн теңгені аз көріп жүр. Талас туралы 
айтып кететін болсақ Таластың 80%  суы Қырғыз жерінде  бастау 
алады да, Қазақстанда Жамбыл облысымен өтеді.Ал осы облы-
стың су қажеттілігі жылына 3 млрд текше метр су. Министрдің 
айту бойынша Талас жəне Шу өзендері бойынша Қырғыз елімен 
қақтығыс жоқ. Екі жақты алаңдататын мəселе басқа бұл болжам 
бойынша 21- ғасырдың ортасына қарай Шу өзенінің суы 25%-ға ал 
Талас өзенінің суы 40%-ға азаюы мүмкін. Бұған себеп өзендердің 
бастауындағы мұздықтардың еруі.

Қортылындайтын болсақ: ҚР трансшекаралық өзендер мəсе-
лесі өте маңызды. Көршілес елдермен жақсы қарым-қатынаста 
болу екі жаққа да тиімді келісімшартқа отыру маңызды болып 
табылады. Трансшекаралық өзендерде ең маңызды мəселе бұл су 
қорларының дұрыс пайдалану яғни таза ұстау, тиімді пайдалану 
жəне жасанды өзгертпеу деп ойлаймыз. Бұл мəселе тек бір елдің 
ғана емес барлығына байланысты. Сол себептен қазірден бастап 
тұрақты даму стратегиясын қолға алу керек деген ойдамыз.
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АЛАКӨЛ КӨЛІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ПРОБЛЕМАЛАРЫН ТАЛДАУ

Аңдатпа
Бұл мақалада Алакөл көлінің экологиялық проблемалары, 

нақтылап айтқанда, көл жағалауларының бұзылуы, судың құрамы 
жайлы жəне шешу жолдары жайлы айтылады.Мақала жазу бары-
сында нақты зерттелген мəліметтер қолданылды.

Аннотация
В данной статье рассматривается экологические проблемы озе-

ра Алаколь, в частности, проблема разрушения берегов, состав 
воды и возможные пути решения. При написании статьи были ис-
пользованы хорошо изученные, доказанные данные.



54

Narxoz Student Research-2021

Abstract
This article considers the environmental problems of lake Alakol, 

in particular,the problem of coastal destruction , water composition 
and possible solution. Well researched and verifi ed data were used in 
writing this article.

Алакөл - Қазақстанның шығысында, Алматы қаласынан сол-
түстікке қарай 580 км жерде, Жоңғар Алатауының аңғарында 
орналасқан жабық тұзды көл. Алакөл қазақ тілінен аударған-
да «ала», «түрлі-түсті» жəне көл деген мағынаны білдіреді. Көл 
түрлі-түсті болып келгендіктен өз атын алды: көк түстен күлгінге 
дейін ауысып тұрады. Алакөл көлі Қазақстанның оңтүстік-шығы-
сында орналасқан, оның ауданы 2000 шаршы км-ден астам, 
тереңдігі 20-дан 50 м-ге дейін, көл теңіз деңгейінен 345 м биік-
тікте орналасқан. Қытаймен шекарасы - 100 км-ден аз, сонымен 
қатар көлдің жағасында өзіндік емдік қасиеттері бар батпақ жəне 
құрамында кремний мөлшері жоғары қара шағыл тастар бар.
Судың температурасы мамыр айының аяғында 7-15 ° С-қа жетеді, 
жазда су бетіндегі ең жоғары температура 26 ° С, солтүстік белде-
удегі таяз жағалау аудандарында 30 ° С құрайды. 20 м тереңдікте 
судың температурасы 18 ° C градустан аспайды (Проект wikiway.
com, 2021).

Алакөл жерінің физикалық картасын қарасақ, көлдің ұзақ əрі 
терең шұңқырда орналасқанын, тек солтүстік-батыс бағытында 
шығатынын жəне оның  бір деңгейлі екенін байқау қиындық туды-
рмайды. Дегенмен , Қошқаркөл, Сасықкөл көлдері жəне Балқаш 
көліне дейін сор жəне сортаң , тастар мен құмдарды кездестіруге 
болады. Балқаш  пен Алакөлдің биіктігі теңіз деңгейінен 340-тан 
347 метрге дейін жетеді (“Экспресс К”, 2021).

Ежелден бері адамдар көлдің емдік қасиеттерін байқады - тері 
аурулары, радикулит жоғалады, жүрек-қан тамырлары жүйесінің 
жұмысы жақсарады, ең бастысы жүйке жүйесінің аурулары жақсы 
емделеді. Көлдің жағасында демалып, сіз жан тыныштығын ала-
сыз, ашуланшақтық жойылады жəне шаршау басылады. Алакөл 
көлінің суы өте мөлдір, таза, құрамы бойынша ол Қара жəне Өлі 
теңіздің суларымен ұқсас болып келеді жəне Менделеев кестесін-
дегі химиялық элементтердің барлығы кездеседі. Алакөлдің ең 
ерекше байлығы - терапевтік балшық, ол буындардың түрлі ау-
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руларын, радикулитті, тері ауруларын емдеуде жəне жарақаттар-
дан қалпына келтіруде қолданылады. Ондағы натрий хлоридінің 
тұздары керемет тоник əсеріне ие, нəтижесінде талассотерапия 
(теңіз ванналарын қабылдау арқылы емдеу) перифериялық жүйке 
жүйесінің түрлі ауруларын емдеу үшін сəтті қолданылады.

Алматы облысының негізгі емдік балшықтары Балқаш жəне 
Алакөл сияқты ірі көлдерде жəне жазда құрғап жатқан таяз көл-
дер жағалауы бойында орналасқан. Олардың арасында, оңтүстік 
жағалаудан үш шақырым жерде Ақтүбек шатқалында орналасқан 
Коссор емдік балшығы бар. Жазда булану есебінен көлдегі су дең-
гейі 0.5-0.8 м төмендейді. Алайда,  Алакөл суымен жерасты байла-
ныстың арқасында ол кеуіп кетпейді. Бұл құбылыс теңіз жəне көл 
суларының химиялық құрамының  ұқсастығын түсіндіреді, олар 
хлоридті магний натрий суларының бір түріне жатады. Көлдегі 
төменгі тұнба шөгінділері екі негізгі горизонттармен көрсетіледі: 
жоғарғы қара тұнба жəне төменгі қара сұр, қара сұр саз балшықта-
ры мен құммен қапталған. Қара тұнба қабатының қуаты орташа 
есеппен 0.4 м-ге жетеді. Ал жағаға жақындаған сайын қабат  5 см-
ге дейін төмендейді жəне қара сұр тұнбалармен ауыстырылады.

Кеңес заманында ғарышкерлер Алакөлде ұшудан кейінгі қал-
пына келтіруден өтті. Аңыз бойынша, орта ғасырларда Шыңғыс-
ханның əскерлері сауығып, жараланған сарбаздардың денсаулығы 
мен күш-жігерін қалпына келтіру үшін шипалы көлдің жағасында 
асу жасады.

Қазіргі уақытта көл жəне оның айналасы бальнеологиялық 
мақсаттарда қолданылады. Онда лагерьлер мен санаторийлер са-
лынды, бірақ соңғы 50 жылда шығыс, оңтүстік-шығыс жағалау-
лардың белсенді жойылуы болғандықтан, мұндай қауіп ерекше 
алаңдаушылық тудырады. Жағалаудың бұзылу себептері туралы 
мəселе туындады. Көбінесе біз күшті солтүстік-батыс желдері ту-
ралы айтып отырмыз, өйткені толқындармен жағалаудың жойылу 
себебі пайда болды. Бірақ, Алакөл жəне Зайсан сияқты тауаралық 
ойыстарда, Батыс өткелі баяғыдан қалыптасқан, он миллион жыл 
бұрын болуы мүмкін. Сондықтан , бізге нақты жауап Алакөл ойы-
сы мен Алакөл көлінің палеогеографиясының тарихын əдеби жəне 
картографиялық деректер бойынша зерттеуге болады. Палеогео-
графия арқылы геожүйелердің дамуын байқауға болады. Бұл зерт-
теудің экологиялық, тарихи жəне əлеуметтік маңызы бар.
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Алакөл ойысы оңтүстік-шығыс солтүстік-батыс бағытта 130 
км - ге созылып жатыр, ені 80 км.солтүстіктен Сауыр-Тарбаға-
тай жоталарымен шектеледі. Оңтүстігінде ойпат Жоңғар Ала-
тауының озық жоталарымен шектелген. Солтүстік-батысында 
Балқаш ойпатымен қосылып, қазақтың ұсақ шоқыларына ұласа-
ды. Оңтүстік-шығыста Сауыр мен Алатау сілемдерінің арасында 
рельефте айтарлықтай төмендеу - Жоңғар өткелі бар. Ойпаттың 
неғұрлым төмен (347-350 М) орталық бөлігінде Алакөл тобы деп 
аталатын көлдер жүйесі орналасқан: олар Алакөл, Қошқаркөл, 
Жалаңашкөл, ұялы, Сасықкөл. Жоталардың етегіне қарай ойпат 
бетінің абсолюттік биіктігі 700 - 800 м-ге дейін ұлғаяды. Қазір көл-
дің айнасы 387 М абсолютті белгіде орналасқан, барлық көлдер 
ағынсыз жəне бір-бірімен байланыспайды, сондықтан суы литріне 
3-тен 9 граммға дейін жетеді (NewsBox, 2018).

Алакөл көлінің жағасының бұзылуына мүмкін болатын себеп-
тер:

Басты себептерінің бірі-солтүстік-батыс румбтардың желдері 
болып келеді. Жел белсенділігінің күрделілігін аймақ рельфінің 
ерекшелігінің сипаты анықтайды. Желдің бағыты əр қандай, 
оныңбағыты бір күнде бірнеше рет өзгеріп отыруы мүмкін.Беріл-
ген жерлердің жазық бөлігінде ең күшті желдер ебі мен қыбыла 
болады. Желдің орташа көпжылдық жылдамдығы 1,6 м/сек-тен 
5,9 м/сек-ке дейін өзгереді. Бақылаудың жекелеген кезеңдерінде 
ең жоғары жылдамдықтар қыста 28 м/сек дейін, жазда 20 м/сек 
дейін (Семей Ертіс өңірі) байқалды.Жел толқудан басқа, толқын-
дардың күшті көтерілуін тудырады. Жел режимінің ерекше сипа-
ты көлдің су айдынындағы толқудың түрлі-түсті көрінісін туды-
рады. Толқынның ең жоғары биіктігі (2 -2,5 м) шығыс бағыттағы 
желдерде байқалады. Үздіксіз толқудың ұзақтығы (толқындардың 
биіктігі 1,25 - 2,5 м) кейбір жылдары 4-ке жетеді. Жағалаудың бел-
сенді қирауы соңғы 50 жылда байқалып отыр, ал Алакөл ойпаты 
пайда болған сəттен бастап мұнда жел соғады (Трифонова, 1965).

Алакөл көлінің қиын жағдайы екі ғасыр бұрын басталған десек 
болады. Алакөл көлінің қатты толқындары таспен қапталған жаға-
жайларды жауып, жағалауды қирата бастады. Жағалаудыңбойын-
дағы бүкіл су асты жағажайы жылжып, сулар оңтүстік-шығысқа 
қарай жылжуды жалғастырып отырды. Су жағасында жағажайлар-
дың болмауы , ақырындап қиын жағдайларды туындата бастады. 
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Бірақ, қазіргі таңда оңтүстік-шығыс жəне оңтүстік-батыс жағалау-
лардың белсенді абразия пайда болды.Барлық ықтимал себептерге 
жүргізілген талдау нəтижесінде Алакөл көлінің жағалауын қира-
тудың негізгі себебі-жаңа тектоникалық процестер деп болжауға 
болады. Жел мен толқындардың белсенділігі, дельталарды жуу - 
екінші жəне маңызды емес себептер.

Сурет 1. Алакөл көлінің жағасы (Филонец, 1981).

Əлемдік тəжірибе жағалауды бекіту жұмыстарымен табиғатты 
қорғау іс-шаралары бойынша мынадай практикалық ұсынымдар 
беруді ұсынады.

Көлдің жағалау белдеуін зерттеу қажет:
- Батиметриялық өлшеулер жүргізу, суасты жағажайының шө-

гінділерінің қуатын, суасты жағажайының ауданын, шөгінділердің 
заттық құрамын белгілеу;

-Жағажай қиыршық тастарының борпылдақ шөгінділерінің жа-
сын жəне Лес тəрізді саздақтардың қабаттасуын анықтау.

Алакөл ойысымен Алакөлкөлінің қалыптасуымен даму тарихы-
на палеогеографиялық талдау жасау.

Қазірдің өзінде Қырымның оңтүстік-шығыс жағалауында жа-
салғандай, жағажайдың енін жасанды түрде жүйелі түрде көбейтіп, 
жағалаудың клифтік учаскесінде жағажайларды төгуді бастау ке-



58

Narxoz Student Research-2021

рек. Жағажай төсеуге арналған Бут тасты Тарбағатай мен Жоңғар 
Алатауының сілемдерінен алуға болады. Бұл солтүстік-шығыс, 
шығыс озе жағалау аймағын сақтаудың ең сенімді жəне арзан əдісі.

Тағы бір Алакөл көлінің экологиялық проблемасыжабайы 
құстардың өлуі.

2020 жылдың 20 шілдесінде «Қазгидромет» РМК Шығыс Қа-
зақстан облысы бойынша филиалының мамандарымен Алакөл 
көлінің су сынамалары алынып, 41 ингредиент бойынша химия-
лық талдау жүргізгендігін хабарлады.Балық шаруашылығынан 
басқа, су пайдаланудың барлық санаттары үшін қолданылатын 
су объектілеріндегі Су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесіне 
сəйкес, келесідей заттар: магний, хлоридтер, минералдану бой-
ынша асып кету тіркелді.Магний концентрациясы – 316 мг/дм3, 
хлоридтер – 748 мг/дм3, минералдану – 4946 мг/дм3. Хлоридтер 
мен минералданудың нақты концентрациясы фондық кластан 
аспайды, ал магний фондық кластан асқан.Алакөл көлі бойын-
ша су температурасы 27-28,6 ºC деңгейінде болды, сутегі көр-
сеткіші 8,29-8,97, суда ерітілген оттегінің концентрациясы 7,55-
7,67 мг/дм3, түсі 9-17 градус, иісі – 0 балл (Forbes Kazakhstan, 
2020).

Далалық зерттеулер барысында жерүсті сулары сапасының 
жай-күйіне бақылау жүргізілді.Зерттеу Алакөл-Сасықкөл су ай-
дындарындағы негізгі гидрохимиялық су айдындарының ги-
дрохимиялық режимінің қазіргі жай-күйін зерттеу мақсатында 
жəне сондай-ақ оған табиғи жəне антропогендік факторлардың 
əсерін бағалау негізінде жүргізілді. Су сынамалары бекітілген 
бағдарламаға сəйкес 11 бақылау нүктесінде алынды. Су сына-
маларының барлық талдаулары далалық, сондай-ақ зертханалық 
жағдайда жалпы қабылданған гидрохимиялық əдістер бойын-
ша жүргізілді. Жүргізілген зерттеулер нəтижесінде жазғы-күз-
гі су айдындарының гидрохимиялық режимі белгіленіп иондық 
құрамы, минералдануы, су классы, оның сұйықтығы, биогендік 
концентрациясы мен əр кезең элементтері мен əртүрлі токси-
канттар анықталған.Алакөл-Сасықкөл жүйесінің көлдерінде-
гі су химиялық құрамы бойынша зерттеулер нəтижесі əр түрлі 
гидробионттар тіршілік етуі үшін қолайды болды. Алайда, бұл 
көл жүйесіне табиғи жəне антропогендік факторлар əсер етуі 
мүмкін.
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Кесте 1. Су қоймаларынан алынған сынамалардағы жерүсті суларының 
ауыр металдарының концентрациясы Алакөл алқабы 2017 жылғы 3-тоқсан 
(Сеитова et.al, 2018) 

Атауы

   ПДК мг/л
0.001 0.01 0.1 0.01 0.01 0.1 0.005

Ауыр металлдар
Cu Zn Pb Mn Co Ni Cd

1 Алакөл к. 0.003 0.035 0.078 0.043 0.103 0.069 0.012
2 Көктұма к. 0.004 0.020 0.063 0.061 0.091 0.061 0.007
3 Ырғайты ө. 0.004 0.010 0.030 0.002 0.002 0.053 0.002
4 Тентек ө. 0.006 0.002 0.001 0.014 0.002 0.003 0.004
5 Қатынсу ө. 0.005 0.004 0.007 0.008 0.002 0.044 0.004
6 Егінсу ө. 0.003 0.006 0.006 0.006 0.001 0.036 0.003
7 Жалаңашкөл к. 0.016 0.041 0.070 0.038 0.002 0.033 0.003
8 Жайпақ к. 0.004 0.033 0.044 0.041 0.003 0.042 0.006
Ескерту – кесте (Сеитова et.al, 2018) мəліметі бойынша құрастырылды

Осылайша, климаттың континенталдылығы, су массаларының 
тұрақтылығы, жел араласуы,суармалы егіншіліктің дамуы жəне 
аумақтың басқа да ерекшеліктері көлдердегі гидрохимиялық, био-
логиялық жəне өндірістік деструктивті процестерге əсер етеді.Ке-
стеде байқағанымыздай:

1. Алакөл көлдер жүйесі аумағындағы су сапасына төнетін не-
гізгі факторларТентек, Қаракөл, Үржар жəне Эмиль өзендері бой-
ынша көлдерге түсетін өнеркəсіптік, ауыл шаруашылық жəне тұр-
мыстық ағындар болып табылады.

2. Алакөл  көлі жүйесінің гидрохимиялық режимінің толық 
көрінісін анықтау үшінзерттеу жүргізуді бір мезгілде осы өзен 
бассейнінің барлық аумағында кеңейту қажет.

3. Жерүсті су объектілерінің жай-күйін мониторингтеу про-
цесінде сынамалар алу қажетмен гидробионттардың ерекшелік-
терін ескере отырып, олардың жоғары сорбциялық жəнежинақтау 
қабілеті. Түптік шөгінділердің сынамаларын алу пункттері пункт-
тер желісімен сəйкес келуі тиіс.

4. Ауыр металдардың концентрациясын зерттеу нəтижелері 
бойынша жағалаудаАлакөл, Ақши, Көктұма көлдеріне жақын ор-
наласқан өнеркəсіптер, ауыр металдар бойынша (Сu, Zn, Mn, Co, 
C) ШЖК 1,5-2 есе артық. Өзендерде ауыр металдар концентрация-
сының дəл осындай жоғарылауы байқалған.
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Қорытындылай келе, Мұхтар Құлмұхаммед :”Сіз бүкіл жаға-
лауды толығымен тексеруіңіз керек. Еуропада көздің қарашығын-
дай, олар Алакөлден бес-алты есе кіші көлдерді қорғайды жəне 
оларды туристер үшін тартымды үлкен демалыс орындарына ай-
налдырады. Бұл сізге сабақ болуы керек”, - деді ол(Сабеков, 2019). 
Сондықтан , біз Алакөлдің əр проблемасына баса назар аударуы-
мыз керек. Себебі, Алакөл еліміздің ең көрікті, туризм саласын да-
мытуға үлкен үлес қосатын ғажайып жер болып табылады.
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ СУМЕН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖАҒДАЙЫ

Аңдатпа
Мақалада бүгінгі таңда Алматы қаласының сумен қамтамасыз 

ету деңгейі,суының құрамы жəне де сумен қамтамасыз ету кезінде 
қандай қиындықтар болатыны жəне соны шешу жолдары талқы-
ланады. Мақала жазу барысында нақты зерттелген статистикалық 
мəліметтер қолданылды.

Аннотация
В статье будет обсуждаться уровень водообеспеченности горо-

да Алматы на сегодняшний день, состав воды, а также какие труд-
ности возникают при водоснабжении и пути их решения. При на-
писании статьи использовались четко изученные статистические 
данные.

Abstract
The article will discuss the level of water supply in Almaty today, the 

composition of water, as well as what diffi  culties arise in water supply 
and ways to solve them. When writing the article, clearly studied data 
was used.

Қазақстан əлемде табиғи ресурстардың мол қоры бар ел ретін-
де танымал. Олардың болуының арқасында ел өзінің экономика-
лық, ғылыми жəне мəдени əлеуетін дамыта алады. Сонымен қа-
тар, Қазақстанда табиғи ресурстардың бір түрінің, атап айтқанда 
су ресурстарының көлемі шектеулі. Егер халықтың жан басына 
шаққандағы орташа көрсеткіштерді негізге алатын болсақ, онда 
Қазақстанды су ресурстары тапшылығы өткір елдердің қатарына 
жатқызуға болмайды. Бірақ, ел аумағы бойынша су көздерінің бір-
келкі бөлінбеуі, сондай-ақ оларды ұтымсыз пайдалану халықты 
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жəне шаруашылық кешенін қажетті көлемде жəне кепілді сапада 
сумен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді шешуді едəуір қиын-
датады (Қазақстан Республикасының Су Кодексі).

Осы жалпы проблеманың маңызды аспектілерінің бірі ел 
халқын ауыз сумен қамтамасыз ету проблемасы болып табылады, 
ол бүгінгі күнге дейін көптеген елді мекендерде толық шешілмеген.
Алматыдағы су мəселесі ауа, топырақ жəне көгалдандыру мəсе-
лелерінен кейін əрдайым артта қалды. Бірақ құрылыстың дұрыс 
жүрмеуінің арқасында, адам факторы жəне өндірістік процестер 
суды ластайды жəне азаматтардың денсаулығына қауіп төндіреді. 
Судың төмен сапасы тіпті анемия, диарея, Е жəне А гепатиті жəне 
ботулизм сияқты ауруларды тудыруы мүмкін.

“Алматыны дамыту орталығы” АҚ мəліметтеріне сəйкес, қала 
аумағында жалпы ұзындығы 315 шақырым болатын 26 өзен бар, 
олардың жанында 7 395 жер учаскесі орналасқан (Задирако, 2021).

Алматы қаласының орналасқан жері сапалы тұщы судың үл-
кен қорының болуы тұрғысынан ерекшеленеді. Қалаға су екі көз-
ден түседі: 40% таулы өзендерден жəне 60% тереңдігі 500 метрге 
дейінгі ұңғымалардан. Тау суы тазарту мен суды дайындаудың 
күрделі кезеңдерінее өтеді,соның ішінде тұндыру жəне сүзу кезең-
дерін атап өтсек болады. Содан кейін ол натрий гипохлоритімен, 
яғни қарапайым тұзбен зарарсыздандырылады, ал соңғы əсер 
хлорлау мен нəтижемен бірдей - қауіпсіз су болып келеді (Шупей-
кин,2015).

Қазіргі таңда, Алматы қаласының сумен жабдықтау мəселесін 
“Алматы Су” холдингі атқарып жатыр. Бұл холдинг өзінің жұмы-
сын сонау 1934 жылдан бастап келгелі жатыр. Жалпы алғанда, 
“Алматы Су” МКК бес мың шақырымнан астам су құбыры мен 
кəрізге қызмет көрсетеді, тəулігіне қалаға 350 ұңғымадан жəне 
Су дайындау бойынша бірнеше ірі сүзгі станцияларынан 600 мың 
текше метрден астам су беріледі. Сумен жабдықтау процесіне он-
даған таза су резервуарлары мен сорғы станциялары қатысады. 
Бұл үлкен шаруашылықты 3,5 мыңнан астам жұмысшы пайдала-
нуда.Бірінші кезекте МКК Алматының орналасуы сапалы тұщы 
судың үлкен қорының болуы тұрғысынан ерекше екенін атап өтті 
(n.a., 2021).

Қазіргі уақытта қалаға берілетін судың 70% – ы-тереңдігі 150 
метрден 500 метрге дейінгі ұңғымалардан алынатын жерасты су-
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мен жабдықтау көздері. Барлығы 386 артезиан ұңғымасы/бұталы 
су қабылдағыштардың жалпы өнімділігі тəулігіне 1 092 мың м3 
құрайды.Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көзі ретінде пайда-
ланылатын жерасты суы ҚР аумағында қолданылатын норматив-
терге сəйкес келеді. Жер асты көздерінен суды зарарсыздандыру 
судың қайталама ластануын болдырмау үшін жүргізіледі.Зарар-
сыздандырудан кейін су таза су резервуарларына беріледі, содан 
кейін сорғы станциялары тұтынушыларға беріледі.

Қазіргі уақытта суды өндіру жəне алу Алматы, Кіші Алматы, 
Талғар кен орындарының жер асты ұңғымаларынан, Каменское 
плато учаскесінен жүзеге асырылады.

Сурет 1. «Каменское плато» обсерваториясы 

Жер үсті суларына тоқтала кететін болсақ,қазіргі уақытта су 
өндіру жəне алу үлкен жəне Кіші Алматы, Ким-Асар, Қарғалы, 
Ақсай өзендерінің жер үсті суларынан жүргізілуде.Жер үсті су 
жинағыштарынан су тұндырғыштарға (радиалды, тəуліктік реттеу 
бассейндері, резервтік су қоймасы) түседі, онда судың алдын-ала 
тұнуы, тоқтатылған бөлшектердің тұнбасы жүреді.Одан əрі тазар-
ту үшін су тазарту құрылыстарына жіберіледі, онда суды тазар-
туға арналған құрылыстардың толық кешені орналасқан: тұнды-
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рғыштар, араластырғыштар, сүзгілер, суды зарарсыздандыруға 
арналған қондырғылар, таза су резервуарлары.

Соңғы 20 жылдағы бақылаулар бойынша судың құрамы айтар-
лықтай өзгерген жоқ.   Нормадағы кейбір ауытқулар жыл ішін-
де жауын-шашынның түсуінен болады.Алматының ауыз суының 
химиялық құрамы адам ағзасына қажетті микроэлементтердің та-
биғи теңдестірілген құрамына ие. Суда ауыр металдар, фенолдар 
жəне мұнай өнімдері жоқ. Су бактериологиялық жəне химиялық 
көрсеткіштер бойынша қауіпсіз.

Кесте 1 – Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін I-санаттағы су 
қоймалары суының 2019 жылындағы сапасы (ПАРАГРАФ,2021). 

Облыстардың атауы 
Санитарлық-химиялық 

көрсеткіштер
Микробиологиялық көр-

сеткіштер
Зерттелген проба; Сəйкес 

келмейтін проба CH 
; %

Зерттелген проба ; Сəйкес 
келмейтін проба CH; %

Қазақстан 
Республикасы

825 178 21,6 809 93 11,5

Ақмола облысы 12 1 8,3 46 11 23,9
Ақтөбе облысы 0 0 0,0 0 0 0,0
Алматы облысы 42 2 4,8 42 1 2,4
Атырау облысы 226 28 12,4 229 50 21,8
ШҚО 55 2 3,6 67 0 0,0

Жамбыл облысы 0 0 0,0 10 0 0,0

БҚО 155 37 23,9 170 2 1,2

Қарағанды облысы 81 29 35,8 109 0 0,0

Қостанай облысы 69 0 0,0 0 0 0,0

Қызылорда облысы 31 31 100 31 9 29,0

Маңғыстау облысы   0,0   0,0

Павлодар облысы 17 0 0,0 17 0 0,0

СҚО 0 0 0,0 0 0 0,0

ОҚО 110 45 40,9 63 20 31,7

Алматы қаласы 0 0 0,0 0 0 0,0

Нұр-Сұлтан қаласы 26 3 11,5 24 0 0,0

Ескерту – кесте (ПАРАГРАФ,2021) əдебиет негізінде жасалынды
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Алматы мен облыста сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін 
байыпты қайта қарау жəне реконструкциялау қажет. ҚР-ның ақпа-
раттық-статистикалық мəліметтері бойынша, Наурызбай ауда-
нында халықтың тек 15% - ы су құбырымен қамтамасыз етілген, 
жүйені тұрғындар өз бетінше салған жəне, əрине, құрылыс норма-
ларына сəйкес келмейді (ЕЭК ООН,2017).

Жалпы, қалада желілердің тозу деңгейі 65,9% – ды, ал су-
мен жабдықтау бойынша шығындар 25,7% – ды құрайды. Су 
желілерінің нашар жай-күйі-авариялар мен басқа да ілеспе про-
блемалардың жиі себебі.

Екінші мəселе - судың ластануы жəне тазарту қондырғылары-
ның төмен тиімділігі. Барлық ірі шаруашылық кəсіпорындары қа-
лалық кəрізге қосылған жəне сарқынды сулар тазарту құрылыста-
рына жіберіледі. Сарқынды сулардың көп бөлігі шаруашылық-тұр-
мыстық шығу тегі – 64 %, ал өнеркəсіптік төгінділер шамамен 36% 
– ды құрайды. Тазарту кезеңдерінен нормативтік көрсеткіштерге 
сəйкестік жағдайына дейін өтіп, су Сорбұлақ жинақтағышына 
ағызылады.

Мақаланы қорытындылай келе түсінгенім,Алматы қаласының 
суы - барлық суға қойылатын нормативтік талаптарды сақтай келе, 
зертханалық жағдайда тексерілетіні мəлім болды. Жүргізілген 
тексерістердің нəтижесінде,Алматының суының құрамында ден-
саулыққа зиянын тигізетін заттардың,соның ішінде ауыр метал-
дардың, мұнай қалдықтарының жəне де фенолдардың болмауына 
түгелдей көзім жетті. Судың бактериологиялық,химиялық жəне 
микробиологиялық көрсеткіштер бойынша қауіпсіз екеніне кəміл 
сенімдімін.
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БАЛҚАШ КӨЛІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Аңдатпа
Мақалада қазіргі таңдағы негізгі экологиялық мəселелердің бірі 

- Балқаш көлінің жағдайы қарастырылды. Көптеген зерттеу жұ-
мыстары нəтижесінде белгілі болғандай, Балқаштың экологиялық 
жағдайы күн сайын нашарлап келе жатыр. Оған негізгі себептер-өн-
діріс орындары қалдықтары,металлургиялық зауыт тастандыла-
ры,қарапайым халық пен шаруашылықтың суды дұрыс тұтына ал-
мауы.Осындай антропогендік факторлар нəтижесінде Балқаш көлі 
аумағында тіршілік ететін құстар,жануарлар түрлері азайып,кейбір 
өсімдіктер түрлері жойылуға шақ қалған. Яғни,флора мен фауна 
əлеміне де кері əсерін тигізіп жатыр. Бүгінгі таңда осы мəселелерді 
шешудің оңтайлы тəсілдерін қарастырылып жатыр.

Аннотация
В статье рассматривается одна из главных экологических про-

блем на сегодняшний день - состояние озера Балхаш. В результате 
множества исследований известно, что экологическая ситуация в 
Балхаше ухудшается с каждым днем. Основными причинами это-
го являются промышленные отходы, отходы металлургических 
заводов, неспособность простых людей и домашних хозяйств пра-
вильно потреблять воду. В результате таких антропогенных фак-
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торов количество птиц и животных, обитающих в озере Балхаш, 
уменьшилось, а некоторые виды растений находятся на грани ис-
чезновения. То есть негативно влияет на флору и фауну. Сегодня 
рассматриваются оптимальные способы решения этих проблем.

Abstract
The article discusses one of the main environmental problems today 

- the state of Lake Balkhash. As a result of many studies, it is known 
that the ecological situation in Balkhash is getting worse every day. 
The main reasons for this are industrial waste, waste from metallurgical 
plants, the inability of ordinary people and households to properly 
consume water. As a result of such anthropogenic factors, the number 
of birds and animals living in Lake Balkhash has decreased, and some 
plant species are on the verge of extinction. That is, it negatively aff ects 
the fl ora and fauna. Optimal solutions to these problems are being 
considered today.

Су, ауыз су проблемасы-қазіргі таңдағы Қазақстанның,жал-
пы əлемдік деңгейде белең алып жатқан проблемалардың бірі. 
Қазақстандағы негізгі су проблемалары:

1. Су ресурстарының өткір тапшылығының болуы, жекелеген 
аймақтарда да, жалпы республикада да.

2. Көпшілік реттелмейтін өзендер мен уақытша ағындардың 
жағымсыз гидрологиялық режимі.

3. Көршілес мемлекеттермен трансшекаралық су қатынастарын 
жеткіліксіз реттеу.

4. Жер үсті суларының сапасы, барлық дерлік су объектілерінде 
су сапасының белгіленген стандарттарға сəйкес келмеуі.Ауыл ша-
руашылығында су ресурстарын тиімсіз, ұтымсыз пайдалану.

5. Ескірген жəне жарамсыз суару жабдықтарының салдарынан 
суармалы судың төмен өнімділігі.

6. Су ресурстарын қалыптастыру мен пайдаланудың суды есеп-
ке алу мен бақылау жүйесінің жеткіліксіздігі.

7. Білікті гидротехниктердің жетіспеушілігі ,мамандар жетіспе-
ушілігі.

Қазақстандағы аталған проблемалар болашақта жаһандық 
жылыну,климаттық өзгерістерге ұшырау ,су жоқшылығы,ха-
лықтың əл-ауқатының төмендеуі, ушығуы мүмкін деп күтілуде [1].
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Басты су  мəселесі орын алып жатқан көлдердің бірі-Балқаш 
көлі.

Балқаш - Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы Балқаш-А-
лакөл ойпатындағы жартылай тұщы көл, көлемі бойынша (Каспий 
теңізінен кейін) екінші жəне əлемдегі ең ірі көлдер тізімінде 14-ші 
орын. Көл суының химиялық сипаттамалары екі бөлікке бөлінген - 
батысында ол іс жүзінде тұщы, ал шығысында тұзды. Балқаш бас-
сейнінде ел тұрғындарының бестен бір бөлігі - 3,3 миллион адам 
тұрады.

Көл Балқаш-Алакөл су бассейніне жатады жəне Қазақстанның 
үш облысында бірден орналасқан: Алматы, Жамбыл жəне Қа-
рағанды. Көлдің солтүстігінде кең байтақ қазақ тауы, батысында 
Бетпақ-Дала, ал оңтүстігінде Шу-Іле таулары, Тауқұм жəне Сары-
есік-Атырау құмдары созылып жатыр.

Балқаш көлі жартылай тұщы көлге жатады - судың химиялық 
құрамы су қоймасының гидрографиялық ерекшеліктеріне байла-
нысты. Көлдің батыс бөлігіндегі су тұщы (тұздылығы 0,74 г/л) 
жəне бұлыңғыр (мөлдірлігі - 1м), ауыз су мен өнеркəсіптік жаб-
дықтауға пайдаланылады. Шығыс бөлігі тұздылығы (3,5-тен 6 г/л 
дейін) жəне мөлдірлігі (5,5 м) жоғары. Балқаштағы жалпы орташа 
минералдану 2,94 г / л құрайды. Балқаштағы көпжылдық (1931-
1970 жж.) Орташа тұз шөгіндісі 7,53 млн тоннаны құрайды, көлде-
гі еріген тұздың қоры 312 млн тонна шамасында, батыс бөлігіндегі 
су сарғыш-сұр реңкке ие, ал шығыс бөлігінде көкшілден изумруд 
көкке ауысады. , бұл жерсеріктік суреттерде байқалады.

Балқаш көлі-аймақ үшін іргелес аумақтың табиғи ортасының 
жағдайын реттейтін объект, балық пен аң аулау үшін негіз бола-
тын ерекше биотикалық кешен, жағалау аймағы тұрғындары үшін 
санитарлық-гигиеналық өмір жағдайларын реттеуші, Балқаш ай-
мағындағы объектілерді сумен қамтамасыз ету көзі ретінде аймақ 
үшін экологиялық жəне экономикалық маңызы зор.

Бассейннің айрықша ерекшелігі - оның орографиялық жəне кли-
маттық біртектілігі, əр түрлі табиғи жағдайлары. Бассейннің сол-
түстігіндегі қуаң дала аймағының тар жолағы Солтүстік Балқаш 
аймағының жартылай шөлімен жəне Балқаш көлінің оңтүстік 
жағалауынан созылатын шөлмен ауыстырылады [2].

Көл аймағындағы климат шөлді. Шілденің орташа максималды 
температурасы шамамен 30 ° C, қаңтарда - -9 ° C құрайды. Жа-
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уын-шашынның орташа мөлшері - жылына 131 мм. Ауаның салы-
стырмалы ылғалдылығы 55 - 60% .

Желдің орташа жылдық жылдамдығы шамамен 4,5 - 4,8 м/с 
құрайды, көлдің батыс бөлігінде солтүстік, ал шығыс бөлігінде 
солтүстік-шығыс желдері басым. Жел көлде күшті толқындарды 
тудырады (толқынның биіктігі 2-3,5 м-ге жетуі мүмкін) .

Балқаш көлі - Қазақстанның ғана емес, бүкіл Орталық Азия ай-
мағының інжу-маржаны. Өкінішке орай, бұл бірегей жартылай 
тұщы көлге қауіп төніп тұр. Балқаш көлінің экологиясы үшін, əсіре-
се Арал сияқты апаттың қайталану мүмкіндігіне қатысты алаңда-
ушылық бар. Мұндай алаңдаушылықтың бірнеше себептері бар.

Суды ұтымсыз пайдалану.
Көл бассейні Алматы облысының жергілікті ағынымен жəне 

Қытайдан (негізінен -   Іле) трансшекаралық өзендердің құй-
ылуынан қалыптасады. Суды ұтымсыз пайдалану нəтижесінде 
Балқашта су ресурстарының жоғалуы жыл сайын артып келеді.

Мысалы, Іле өзенінің төменгі ағысында өсу кезеңінде орта 
есеппен 1036 миллион текше метр алынады. м су нормативтің ор-
нына 435 млн текше метр.

Іле өзенінің көп бөлігі (70%), Балқашқа негізгі су ағынын 
қамтамасыз етеді, Қытайда орналасқан, оның тұрғындары өз су-
ларын егістік алқаптарын суаруды қосқанда өз қажеттіліктеріне 
белсенді пайдаланады. Трансшекаралық өзендерді ұтымды пайда-
лануға қатысты Қазақстан мен Қытай арасындағы су қатынастары 
келісімдермен реттеледі:

- трансшекаралық өзендерді пайдалану жəне қорғау саласын-
дағы ынтымақтастық туралы 12.09.2001 ж .;

- трансшекаралық өзендердің су сапасын қорғау туралы 
22.02.2011 ж.

Келісімдер болғанына қарамастан, ҚХР су ресурстарын пайда-
ланудың ұтымды режимінің халықаралық нормаларын сақтамай-
ды. Бұл Іле өзеніндегі су көлемінің азаюына жəне соның салда-
рынан Балқаш көлінің біртіндеп кебуіне əкеледі.

Бұл кесте арқылы 1937-2009 жылдар аралығындағы Балқаш 
көлі суының қанша көлемде толысып,қанша көлемде азайғанын 
көре аламыз.Сонымен қатар,осы берілген уақыт аралықтарындағы 
Балқаш суының өзгерісі,мөлшерлік кіріс жəне шығыс көрсет-
кіштері көрсетілген.
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Кесте 1. Су балансы,км3\жыл

Су балансы 
элементі

Аралықтар
1937-1969жж. 1970-2009жж. 1970-1986жж. 1987-2009жж.

Кіріс 18,59 16,73 15,15 17,99
Шығыс 18,17 17,73 18,18 17,36
Судағы өзгеріс 
мөлшері

0,44 -0,99 -3,02 0,63

Нақты су 
көлемі бойын-
ша өзгеріс

0,73 -0,39 -2,49 1,28

Ескерту: кесте [3] əдебиеттің деректері бойнша құрастырылды

Балқаш тау-кен металлургия комбинатының шығарынды-
лары.

Аймақтың экономикалық қызметі экологиялық шектеулерді 
ескермей, Балқаш бассейнінің экожүйесі үшін проблемалардың 
туындауына əкелуде. Өзен суларында ауыр металдардың, пести-
цидтердің, органикалық қосылыстардың, нитриттердің, сульфат-
тардың мөлшері жоғарылап кеткен.

Негізгі себептердің бірі - Балқаш кен-металлургия комбина-
тының шығарындылары. Шығарылымдардың шамамен жылдық 
көлемі шамамен 600 мың тоннаны құрайды. Көл түбіне шөгу - 66 
тонна қорғасын, 68 тонна мырыш, 76 тонна мыс. 

Ауыр металдар қалдық қоймасынан Балқашқа жеткізіледі. Зи-
янды заттардың көп мөлшері шаңды дауыл кезінде таралады.

Сурет 1. Ауыр металдар көрсеткіші [6].
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Бұл сызба негізінде 2005-2009 жж.аралығындағы Балқаш көлі-
не түскен ауыр металлдар көрсеткіштері көрсетілген. Яғни,ал-
дыңғы жылдары ауыр металлдар нормадан артық болса кейінгі 
жылдар едəуір азайғандығын байқауға болады.Бірақ,жаңа ақпа-
раттарға(2017-2018жж.) сүйенсек,қазіргі Балқаштағы ластағыш 
ауыр металлдардың  мөлшері айтарлықтай көрсеткіштке жеткен.

Бассейннің су балансының тұрақтылығы Қытайдан келетін су-
дың мөлшеріне тікелей байланысты. Судың органикалық заттар-
мен, мұнай өнімдерімен жəне басқа заттармен ластануы байқала-
ды [4].

Күшті таяздау
Балқаш көлі - таяз су айдыны, оның жалпы ұзындығы 614 км, 

тереңдігі 6-8 м.Судың деңгейі бассейн экожүйесінің жағдайының 
негізгі көрсеткіші болып табылады. Тайыздау əсіресе су қоймасы-
ның батыс (таяз) аймағында байқалады.

Сарапшылар Балқаштың таяздануының басты себебі Іле 
өзенінің гидрологиялық режимінің өзгеруі, сонымен қатар су алу 
көлемінің ұлғаюы деп санайды. Су қоймасының су ресурстарын 
пайдалану айтарлықтай жоғары, бұл рұқсат етілген экологиялық 
шегінен асып түседі. Бұл факторлар көлдегі су көлемінің бұрынғы 
деңгеймен салыстырғанда 2 есе азаюына ықпал етеді. Іле өзенінің 
бойында салынған Қапшағай су қоймасы да өз рөлін ойнады. Оны 
толтыру үшін 39 текше метр қажет болды. м су.

Балқаштың таяздануы оның батыс бөлігінде ерекше байқала-
ды. Балқаштың айналасындағы 16 көл жүйесінің тек бесеуі ғана 
қалды, шөлейттену процесі бассейннің 1/3 бөлігін қамтып үлгерді.

Балқашта жергілікті браконьерлер де өз əрекеттерін тоқтатар 
емес, онсыз да аз мөлшердегі балық түрлерін мүлдем жойып жібе-
руге шақ қалды.

Балқаштың кеуіп кетуі үлкен тығыз орналасқан аймақтың, 
оның ішінде Алматы халқының өміріне де əсер етеді. Мұндай 
апаттардың планеталық маңызы бар, мұны Арал теңізінің таязда-
нуы дəлелдейді, оның тұздары əлемнің əр түкпірінде кездеседі де-
сек те болады. [5]

Экологиялық ахуалды жақсартудың қадамдары ретінде 
Қапшағай су қоймасының толтырылуын тоқтату, металлургиялық 
зауыттың ағынды суларын тазарту, суару кезінде қалпына кел-
тірілмейтін шығындарды азайту жəне т.б. ұсынылды.



72

Narxoz Student Research-2021

Экологиялық проблемалардың салдары
Қолданыстағы салдар:
- Іле атырабындағы көлдер аумағының қысқаруы жəне оның 

шөлейттенуі;
- Кептірілген түбінен жəне жайылмалардан қоршаған ортаға 

тұзды шаңдардың шығуы;
- Балықтар,жануарлар мен өсімдіктердің кейбір түрлерінің 

жоғалуы.
Егер шара қолданылмаса,болашақта болуы мүмкін қатерлер:
- климаттың өзгеруі;
- бүкіл көл жүйесінің бұзылуы;
- шаңды дауылдардың пайда болуы;
- табиғи ұлттық мұраны жоғалту;
- флора жəне фауна əлемінің көптүрлілігінен айырылуы.
1. Аймақтың əлеуметтік-экономикалық дамуын, Іле-Балқаш 

бассейнінің су ресурстарын пайдалануды реттеуді мемлекет бірін-
ші кезектегі міндет ретінде қабылдап, Балқаш көлінің деңгейін 341 
метрден төмен емес деңгейде ұстап тұруды қамтамасыз ету.

2. Ғылым академиясы, Мемлекеттік экономика комитеті, Мем-
лекеттік су ресурстары комитеті, Қазақстан Республикасы Эко-
логия жəне биоресурстар министрлігі республиканың басқа да 
мүдделі министрліктері мен ведомстволарының негізінде,солар-
дың қатысуымен,республикалық бюджет есебінен Іле-Балқаш ай-
мағының экологиялық жағдайын жəне əлеуметтік-экономикалық 
дамуын жақсарту бойынша мақсатты-кешенді бағдарлама əзірлеп 
ұсыну.

3. Балқаш көлінің белгіленген деңгейін жəне су қоймасын-
дағы су алу жəне басқа құрылыстардың қалыпты жұмыс деңгейін 
тұрақты басқару;

4. Кəсіпорындардың, ұйымдардың жəне азаматтардың қор-
шаған ортаны қорғау заңнамасын сақтауын, Іле-Балқаш аймағы-
ның қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалану жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қатаң бақылау-
ды қамтамасыз ету бойынша қосымша шаралар қабылдау.

5. Қосымша су ресурстарын айналымға тарту. 
6. Жер үсті суларының сапасын арттыру,су көздерін ластану-

дан қорғау жəне суды қорғау шараларын жиі ұйымдастыру. Ша-
руашылық жұмыстарының нəтижесінде Балқаштың су ресурста-
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рын су көздерінің ластануынан қорғау үш негізгі бағыт бойынша 
жүргізілуі керек: шағын өзендерді қорғау, Балқаш көлінің жағалау 
аймағын жəне акваториясын қорғау.

7. Экологиялық заңнаманың жүйесін нығайту,суды жəне қор-
шаған ортаны қорғауды реттеу, табиғатты пайдалануды басқару.

8. Мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіру жəне нормалау.
9. Маңызды проблемалар бойынша ғылыми зерттеулердің да-

муын қамтамасыз ету, суды тұрақты пайдалану жəне аналитика-
лық зерттеу базасын құру.

10. Экологиялық білім беру мен оқыту жүйесін дамыту,əр түрлі 
іс-шарлар өткізу жəне насихат жұмыстары нəтижесінде халықтың 
экологиялық сана-сезімін арттыру.

11. Халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын əзірлеу.
Аграрлық секторда суды үнемдеудің негізгі бағыттары келесі-

дей болуы мүмкін:
• Суарудың қолданыстағы мөлшерлемелері, олардың негізін-

де шектеулер есептеледі.Есептеулер көрсеткендей, қолданыстағы 
нормалар мен сумен жабдықтау көптеген дақылдарға (күріш, 
жоңышқа) қажеттіліктен 2 еседен асады. Ескірген суару нормала-
рын қайта қарастыру қажет.

• Тарифтер - суды үнемдеу саясатының негізгі құралы. Судың 
құны, ең дұрысы, желілерді пайдалану мен ұстауға кеткен барлық 
шығындардың орнын толтыруы керек жəне қазіргі уақытта, ең 
болмағанда, оны үнемдеуге түрткі болуы керек. 

Тариф суды үнемдеуге ғана емес, жеке сектордың ин-
фрақұрылымға жəне жаңа технологияларға инвестициясын ынта-
ландырады. Сонымен бірге тарифтердің өсуі мемлекет тарапынан 
ирригациялық инфрақұрылымды қалпына келтіру мен жаңартуға, 
ұйымдастырушылық-құқықтық қолдау шараларына қолдау көрсе-
тумен қатар жүруі керек.

• Желілер арқылы тасымалдау кезінде судың ысыраптарын 
азайту қажет, негізгі шығындар ақаулы желілерге түсетіндігін 
ескере отырып, олардың орналасуы мен су өткізбейтіндігіне бай-
ланысты жүйелердің тиімділігін арттыру керек. Жаңа технология-
ларды енгізу қажет: тамшылатып суару, дəнді дақылдарды жоталы 
отырғызу, жəне т.б. 

• Күріш дақылдары суды көп қажет етеді. Күріш дақылдары-
ның ауыспалы егістерін құрғақ мал азығын өндіру жүйелерімен 
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ауыстыру фермерлерге суды тұтынуды бірнеше есеге азайтуға 
мүмкіндік береді [6].

Ұсынылып отырған шаралар тиімділігінің басты шарты барлық 
экологиялық заңнаманы жетілдіру, экологиялық стандарттарды 
барлық басқа заңнамалық салаларға енгізу.

Қорытындылай кетсем,егер көл Аралдың тағдырын қайталаса, 
бұл жақын маңдағы, тіпті Алматыда тұратын адамдардың өміріне 
де  қатты əсер етеді. Климат лезде құрғақтанып, Маңғыстау шөл-
деріндегі сияқты құмды дауылдар үйреншікті жағдайға айналуы 
мүмкін.Сол себепті қазірден қолға алып,мəселелерді дұрыс шешу 
жолдарын қарастыруымыз қажет. Егер,кешіктірсек біздің елдегі 
тағы бір орын толмас апаттық жағдай болайын деп тұр [7].
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ЕРТІС СУ БАССЕЙННІҢ ЛАСТАНУЫ
 МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Аңдатпа
Мақалада Ертіс су бассеннің негізгі ластаушы көздері мен се-

беп салдарын қарастырып, шешу жолдарын ұсыну. Ертіс су ба-
сеннің мемлекетаралық пайдаланудағы мəселелер мен тиімді пай-
далану бағаттыры қарастырылады, жəне де  сол бағыттар арқылы 
Ертіс өзенінің жағдайын қалпына келтіру жұмыстары атап көр-
сетіледі. Биоалуантүрлілігін сақтау басты міндет болып отыр. 
Ертіс өзенінің адамзатқа пайдалы тұстары туралы айту арқылы, 
керісінше адамзаттың кері əсері тиіп жатқаныдығы баяндалады. 

Аннотация
В статье рассмотрены основные источники загрязнения и при-

чинные последствия Иртышского водосбора и предложены пути 
решения. Рассматриваются вопросы межгосударственного ис-
пользования и оценка эффективности использования Иртышского 
водозабора, а также работы по восстановлению реки Иртыш через 
эти участки. Основная задача - сохранить биоразнообразие. Гово-
ря о пользе Иртыша для человечества и наоборот, в то же время, 
донести всем что она страдает от человеческих рук.

Abstract
The article discusses the main sources of pollution and the causal 

consequences of the Irtysh catchment area and off ers solutions. The 
issues of interstate use and assessment of the effi  ciency of the use of 
the Irtysh water intake, as well as work on the restoration of the Irtysh 
River through these sections are considered. The main task is to preserve 
biodiversity. Talking about the benefi ts of the Irtysh for humanity and 
vice versa, at the same time, to convey to everyone that she suff ers from 
human hands.



76

Narxoz Student Research-2021

Ертіс өзені Қазақстан Республикасының негізгі ірі су бассейн-
нің бірі болып табылады. Бастауы Моңғолия мен Қытайдың Манг 
тауынан бастау алып, Зайсан өзеніне келіп құяды. Ертіс өзені Қа-
зақстан мен Ресей үшін маңызы зор тибиғи ресурс болып табы-
лады. Ауыл шаруашылық,өнеркəсіптік, ауыз сумен қамтамасыз 
ететін негізгі өзен алабы болып саналады. Бүгінгі таңда Ертістің 
хал-ахуалы нашарлауда. 53 өнеркəсіптің пайдаланылған қалдық 
сулары өзен алабына құйылады. Бір жылғы қалдық сулдардың 
мөлшері 1,3 млрд.м3-ті құрайды. Негізгі өзен алабын ластаушы- 
Шығыс Қазақстан облысындағы тау-кен металлургиялық жəне 
техникалық өнеркəсіптер. Жылына өзен алабына мыңдаған тон-
на мырыш, мыс, кадмий жəне қорғасын түседі. Бұл элементтер су 
алабындағы микробиологиялық көрсеткіші бойынша бірнеше есе-
ге дейін жоғары. Өзен алабының Павлодар аймағындағы алабында 
лабораториялық көрсеткіштер біршама жақсарған. Су ластануы-
ның индексі 1-2,5-ті көрсетеді, су сапасын қалыпты ластанған суға 
жатқызуға болады (ПогодаОмск, 2021).

Ертіс суы «өте ластанған» деп бағаланады. Ертіс бассейнінде 
жыл сайын мыңдаған химиялық заттар, сондай-ақ улы ауыр ме-
талдардың, пестицидтердің, нитраттардың, фосфаттардың, мұнай 
өнімдерінің жəне микроорганизмдердің жоғары деңгейінің жоға-
ры концентрациясы кездеседі.

1-сурет. Ертіс жағалауына тасталған
 тұрмыстық қалдықтар (ПогодаОмск, 2021).
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Ертіс үшін тағы бір экологиялық мəселесі оның суын Қытай 
Республикасы өнеркəсіптік мақсатта пайдалануы. Келіп түсетін 
судың құрамында көптеген нитраттар мен мұнай өнімдерімен ла-
стануы. Ертіс өзені ағысының азаюы мен өзен суының ластану 
деңгейінің ұлғаюына бірден-бір себеп кəсіпорындардың лақты-
рындысының көлемін сақтап қалу. Бұл ауыз судың сапасына кері 
əсер етеді.

Ертіс өзені құрамында ластаушы заттары бар ағынды сулардың 
қысымына қатты ұшырайды. Жалпы Ертіс өзенінің бассейніне тек 
металлургия мен тау-кен өндірісі кəсіпорындарының улы метал-
дарын қосқанда 86,390 мың тонна ластаушы заттар шығарылды: 
мырыш - 125,6 тонна, мыс - 5,48 тонна, қорғасын - 0,76 т. Семей 
қаласының тек екі тазарту құрылғысының ағынды суы Ертіс өзені-
не 418,1 тонна түрлі металдардың қосылыстарын төгеді. Бұл су 
қоймасының қатты ластануы хром, мырыш, мыс, стронций, ни-
кельмен жүреді (Фролова, 2006).

Ертіс бассейнінің айналасында химиялық элементтердің шоғы-
рлануының басты сепептері - түбіндегі шөгінділер, кен қазбалары-
ның ашық беттері жəне олардың үйінділері. 

Ертіс өзені үшін маңызды экологиялық проблема - оның Қытай-
дың өндірістік мақсаттағы жəне ирригациялық жүйелердегі суды 
алуы болып табылады. 1999 жылдың басында  Қара Ертістің суын 
Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданындағы Қарамай мұнай кен 
орындарына ауыз су жəне өндірістік сумен қамтамасыз ету үшін 
канал салуды бастаған болатын. 

Есептеулер бойынша, Қытай каналынан судың максималды 
шығуы өзеннің жалпы көлемінің 10-11% құрайды,  бұл Хельсинки 
келісімдерінде көзделген 12% -дан аз. Қара Ертістің орташа ұзақ 
мерзімді ағыны 9 км3 құрайды, бірақ жылдық ағынның мəні ай-
тарлықтай ауытқуларға ұшырайды. Егер су көп болатын жылдары 
оның мөлшері 20% -ды құрайтын болса, онда су аз болған жылда-
ры ол Қара Ертіс ағынының 50% немесе одан көп бөлігін құрауы 
мүмкін, бұл өте күрделі экологиялық жəне экономикалық пробле-
маларға əкелуі мүмкін. (Руднев, 2003)

Біздің ойымызша, биопродукциялардың көбеюі үшін бірегей 
орындарға қауіп төнеді, Зайсан көлінің жəне Бұқтырма су қойма-
сының өзін-өзі тазарту қабілеті нашарлайды, өйткені ауыр метал-
дармен, нитраттармен жəне мұнай өнімдерімен ластанған су Қы-
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тайдан Ертіс өзеніне жеткізіледі. Ертіс өзені ағынының төмендеуі 
Өскемен аймағындағы өнеркəсіптік кəсіпорындардан ағызудың 
қолданыстағы көлемін сақтай отыра, өзен суларының ластану 
көрсеткішінің көтерілуіне алып келеді. Əрине, бұл ауыз судың са-
пасын нашарлатады. Бұл өз кезегінде адамдардың денсаулығына 
зиянын тигізеді.

Қоғам назарын тағы бір экологиялық апат - Ертіс өзеніне сынап 
ену қаупі аударды.

Бірақ қазіргі уақытта сынап буларының атмосфералық ауа-
дағы концентрациясының деңгейі айтарлықтай тұрақты, шекті 
рұқсат етілген концентрациясының шамалы асуы тікелей «Пав-
лодар химиялық зауыты» ААҚ-ның бұрынғы No31 ғимаратының 
учаскесінде байқалған болатын. (Нақтыбайұлы , 2020)

Қазір Павлодар химия зауытында сынаппен ластану орталығын 
жою жұмыстары жалғасуда. Кезінде осында жұмыс істеген хлор 
өндірісінің технологиясының жетілмегендігіне байланысты 900 
тоннадан астам сынап жер астында жиналған. Ертіске сынап енеді 
деген қауіп, біздің ойымызша, əзірге жоқ.

Егер бүгінде Қазақстанда оның мөлшерін анықтау мүмкін бол-
маса жəне мемлекеттік органдардың есептері ұлғаюына экологтар-
дың ойына жəне халықтың бақылауларына қайшы келсе, ластану-
мен не істеу керек? Бұл сұрақ ауыр əрі ашық күйінде қалып отыр. 
Сонымен қатар, біздің ойымызша, бақылаушы ұйымдардың заңна-
малық қудалауы да бұл міселені айтарлықтай жақсарта алмайды, 
өйткені ірі кəсіпорындарға өзендер тазалығы туралы стратегиялық 
ауқымда қамқорлық жасаудан олар үшін бір тиын айыппұл төлеу 
жеңілдірек көрінеді.

Тағы бір айта кететін жайт, үлкен емес, сонымен қатар шағын 
су пайдаланушылар - шағын жəне орта бизнес, ауыл өндірушілері 
мен халықтың өзі Ертіске кері əсерін тигізеді.

Біз қазіргі уақытта бірнеше шұғыл шараларды қабылдау қа-
жет деп санаймыз, əйтпесе ең үлкен су жолы жақын арада Қа-
зақстанға толықтай қызмет етіп, зиян келтірудің көзіне айналады. 
Біріншіден, барлық су пайдаланушылардың іс-əрекеттерін үй-
лестіру үшін арнайы құрылған бассейндік кеңестердің жұмысын 
жандандыру қажет. Сонымен қатар өзендер мен жағалаулардың 
жай-күйін бақылауды едəуір жақсарту, қоршаған ортаның сапа-
сы, аймақ тұрғындарының денсаулығы мен биосфера жағдайы 
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ар асындағы байланысты мұқият жəне ашық түрде зерттеу қажет. 
Тиісті бағдарламалар əзірленуі керек, соның ішінде ондаған жəне 
жүздеген факторлар, соның ішінде абайсыздық үшін қатаң жаза-
лау - бұл шараларды қолданбаса, Ертістің болашағы өте өкінішті 
көрінеді. 

Жалпы айтсақ, қазіргі таңда, Ертіс өзеніне қатысты іс-шара-
лар жүзеге асырылуда. Ертіске Катунь өзенінің бассейніне қо-
сылатын Тихий өзенін, Ақ Қаба мен Қара Қаба бұрылыстарын, 
Бұқтырма өзеніне Катунь өзенінің ағындарын біріктіру қажет, 
деп санаймыз. Бұдан бөлек, Омск аумағына суқойма жасап, өзен-
нің ағысын саябырлатып, су деңгейін жоғарлату үшін су асты 
жасанды шоңғалдарын салуымыз қажет. Егер Ертіс құтқарыл-
са, халықаралық Хельсинки конвенциясы құтқарылады. Атап 
өтілген құжатта əрбір мемлекет өзінің ауданы арқылы ағатын 
өзеннен өзіне керекті мөлшерде ылғал алуға хақылы, дегенмен, 
оған экологиялық бағытта кері əсерін тигізбеуі, шекараның əр 
бұрышындағы əрбір мемлекетке зиян келтірмеуі міндеттілігі анық 
көрсетілген.[5] 

Қорытындылай келе, Ертіс суы «өте ластанған» деп бағаланға-
нын атап өткіміз келеді. Жыл сайын мыңдаған химиялық заттар 
Ертіс бассейніне түседі, улы ауыр металдардың, пестицидтердің, 
нитраттардың, фосфаттардың, мұнай өнімдерінің жоғарылаған 
концентрациясы анықталды, микробиологиялық ластану өте 
жоғары деңгейде тіркелді. Жыл сайын Ертіс жағалаулары қоқысқа 
айналады. Жыл сайын көктемгі су тасқыны мен жаңбыр кезінде 
өзенге Ертіс жағалаулары мен оның салаларынан тонна тұрмыстық 
қалдықтар шайылып кетеді. Біздің пікірімізше, Ертістің ластануы-
ның негізгі себептерінің бірі өнеркəсіптік кəсіпорындар мен му-
ниципалдық сектордан жеткіліксіз тазартылған ағынды суларды 
шығару болып табылады. Ара-тұра апаттық төгінділер Қазақстан-
ның жоғарғы Ертіс бассейнінде орналасқан кəсіпорындарында 
болады, ал барлық улы қоспалар Ертіске өзен салалары арқылы 
енеді, деп ойлаймыз. Айтқымыз келгені, қазіргі таңда дереу осы 
жағдайды алдын алу іс-əрекеттерін қарастыру керек деп санай-
мыз, өйткені егер бұл жағдайға назар аударылмаса, ең үлкен су 
жолы алдағы уақытта Қазақстанға айтарлықтай кері əсерін тигізуі 
мүмкін. 
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КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ ƏСЕР ЕТЕТІН 
АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР 

Аңдатпа
Мақалада əлем халқының өсуінің əлемдегі климаттың өзгеруі-

не əсері талданады. Мақала ресми көздерден алынған фактілер 
мен зерттеулерге сүйенеді.

Аннотация
В статье анализируется влияние роста мирового населения на 

изменение климата в мире. Статья опирается на факты и исследо-
вания из официальных источников.

Abstract
The article analyzes the impact of world population growth on 

climate change in the world. The article is based on facts and research 
from offi  cial sources.
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1992 жылы 9 мамырда Нью - Йоркте БҰҰ-ның Климаттың өз-
геруі туралы негіздемелік конвенциясы қабылданды, онда жаһан-
дық жылыну антропогендік əсерге байланысты парниктік əсердің 
күшеюінің нəтижесі болып табылады делінген. Климаттың өзгеруі 
жөніндегі конвенцияға 157 ел, оның ішінде Қазақстан да қол қойды, 
1992 жылғы маусымда Рио-де-Жанейрода өткен “Жер планетасы” 
ең жоғары деңгейдегі кездесу кезінде жəне 1994 жылғы 21 науры-
зда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев күшіне 
енді, Конвенция 1995 жылғы 15 мамырда ратификацияланды.

Жаһандық жылынудың нəтижесі мұздықтардың еруі болды, 
бұл жауын-шашынның көбеюіне себеп болды.

Жер климатын өзгертетін түрлі факторлар мен құбылыстар 
зерттелуде, олар:

- атмосферада озон тесіктерінің болуы;
- Жердің магниттік полюсінің ығысуы;
- планетадағы əртүрлі геофизикалық процестер;
- əлем мұхиттарының өзгеруі
- литосфералық тақталардың жылжуы жəне басқа да.
Мақаланың мақсаты - қазіргі теорияларда зерттеуге жеткілікті 

көңіл бөлінбеген бірқатар сұрақтарға жауап беру:
- Климат неге соншалықты күрт өзгереді?
- Неліктен соңғы 100 жылда климаттың өзгеруі орын алуда?
- Мұздықтардың баяу еруі салдарынан атмосфералық жа-

уын-шашын көлемінің ұлғаюы неге біртіндеп бола бермейді?
- Атмосферада жауын-шашынның айлық нормаларын 1,5-2 есе-

ге арттырған судың қосымша көлемінің пайда болу көзі қандай?
- Неліктен ірі бұршақ түріндегі жауын-шашын өсті?
- Неліктен желдің жылдамдығы мен бағыты өзгерді?
- Неліктен жаңбыр ешқашан болмаған жерлерде жаңбыр жауып 

жүр? Қар жаумайтын жерлерде қар неліктен жауып жүр?
Климат өзгеруінің себебі соңғы бір жарым ғасырда атмосфе-

рада парниктік газдар едəуір көп болды, олар жылуды жер бетіне 
жақын ұстайды жəне планетаны жылытады.

Парниктік газдардың көбірек болуының бірнеше негізгі себеп-
тері бар:

- электр станциялары мен іштен жану қозғалтқыштарында қаз-
балы отынды (мұнай, көмір жəне газ) жағу;

- орман алаңын қысқарту (соның ішінде өрт салдарынан);
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- полигондарда органикалық қалдықтардың ыдырауы;
- ауыл шаруашылығы (əсіресе мал шаруашылығы).
Климаттың өзгеруі қолайлы жағдайларды бұзады. Біздің 

өмірімізге əртүрлі  қауіп-қатерлер төніп тұр. Əлемнің кейбір бөлік-
терінде дауыл мен су тасқыны, ал басқаларында құрғақшылық 
жиі кездеседі. Дүниежүзілік мұхит деңгейінің жоғарылауы-
на байланысты бүкіл қалалар мен елдер су астына кетуі мүм-
кін, ал жылу əсерінен басқа аумақтар мүлде жарамсыз болып 
қалады.

Тірі организмдердің дене температурасы шамамен 37 С құрай-
ды. Олар үнемі қоршаған кеңістікке жылу шығарады.

Біздің дəуіріміздің басында Жер бетінде шамамен 300-400 мил-
лион адам болған. Өлім-жітімнің жоғары болуына жəне өмір сүру 
ұзақтығының төмен болуына байланысты халық саны іс жүзінде 
өскен жоқ.

Бірақ медицинаның дамуымен жағдай өзгерді: балалар өлімі 
мен аурулардан болатын өлім азайды; эпидемиялар саны мен 
олардан қайтыс болғандар саны азайды. Өмір сүру ұзақтығы арта 
бастады. Жəне адам санының өсу қарқыны өсе бастады (Total-
Rating.ru,2020):

- 1200-1700 жылдар аралығында жер бетіндегі орташа жылдық 
халық саны 500 млн. адамнан аспаған;

- 1800 жылы - шамамен 1 млрд адам;
- 1900 ж. - 1,6 млрд адам;
- 1965 ж. - 3,3 млрд астам адам;
- 2000 жылы - шамамен 6 млрд адам;
- 2010 жылы-6,7 млрд астам адам.
БҰҰ болжамы бойынша 2050 жылға қарай Жер халқы 9,1 млрд 

адамға дейін ұлғаяды (сурет 1).
Жер бетінде тұратын барлық адамдар күн сайын атмосфераға 

жылуды бөледі. 
Сондай-ақ, адам бір дем алу кезінде қоршаған ортаның темпе-

ратурасы бар шамамен 600 см3 ауаны сорып алатындығын ескер-
ген жөн. Бір минут ішінде ол 15-20 дем шығарады. Дем шығару 
кезінде ауа адам денесінің температурасына тең.

Адам шығаратын жылы ауа жəне тұрақты дене температурасын 
сақтау қажеттілігі атмосфераға қосымша жылу көзі болып табы-
лады.
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Сурет 1. Жер халқының саны (Wikimedia Foundation, 2021)

Алайда, популяцияның өсуімен осы факторлардың Жер атмос-
ферасы температурасының өзгеруіне əсері басқа факторлармен са-
лыстырғанда шамалы болады.

Автомобиль дəуірінің басында автомобильдер саны ондаған 
мыңға жетті. Бірақ 1986 жылы 500 миллион дана болды, ал 2018 
жылы олардың саны 1 миллиардтан асты (ЗаРулем, 2021)

ІЖҚ жұмысы үшін бензин мен дизель отыны пайдаланылады.
1 литр автомобиль отынының жануы кезінде ІЖҚ атмосфераға 

орта есеппен 20 МДж жылу энергиясын шығарады.
Автомобиль отынының күнделікті əлемдік тұтынуы ондаған 

миллион тоннаны құрайды, нəтижесінде миллиардтаған МДж 
жылу жердің атмосферасын «қыздырады».

Өзендер, көлдер, теңіздер мен мұхиттардың бетіндегі, сон-
дай-ақ ылғалды топырақтағы су буланып, атмосфераның жоғарғы 
қабаттарына көтеріледі. 

Егер адамдар жер бетіне тең бөлінсе, онда атмосфераға антро-
погендік əсер біркелкі болар еді. Климаттың өзгеруі біртіндеп 
жүретін еді.

Алайда адамдар тек құрлықта тұрады. Халықтың саны мен ор-
таша тығыздығы əлемнің əртүрлі бөліктеріндегідей бірдей емес
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Кесте 1. Материктер бойынша адам санының тығыздығы

Материк Африка Азия Еуропа Орта-
лык жəне 
оңтүстік 
Африка

Солтүстік 
Америка

Аустра-
лия жəне 
мұхиттар

Халық саны, 
млн адам

1100 4302 740 606 352 38

Орташа 
тығыздық, 
адам/ км²

36 135 89 46 16 4

Ескерту – кесте (GEO, 2021) əдебиет негізінде жасалынды

Кесте 2. Мемлекеттер бойынша адам санының орташа тығыздығы

Мемлекет
Орташа тығыздық, 

адам/ км²
ауданы, км²

Халық саны, млн 
адам

Индия 389,2 3287259 1279,50
Германия 225,4 357380 80,57
КНР 142,5 9562911 1362,51
Иран 44,21 1745150 77,15
США 32,26 9831510 317,14
Аргентина 15,30 2780400 42,54
Россия 8,385 17098250 143,37
Ескерту – кесте (Географический Справочник «О Странах», 2021) əдебиет не-
гізінде жасалынды

Азия халқының 35% - ы Үндістан мен Қытайда, ал Солтүстік 
Американың 90% - ы АҚШ-та тұрады. Ресейдің еуропалық бөлі-
гіндегі халық тығыздығы - 27 адам/км², ал азиялық бөлігінде - 3 
адам/км².  ҚХР аумағының 1/3 бөлігінде халық тығыздығы 400-
900 адам/км², қалған бөлігінде - 100 адамнан/км² аз.

Адамдар қалаларда жəне ауылдық жерлерде тұрады. Халық са-
нының өсуімен елді мекендер де ұлғаюда. 2018 жылғы деректер 
бойынша 428 қалада 1 млн жəне одан да көп адам, 15 қалада 10 
млн - нан астам адам бар.

2015 жылы қабылданған  Париж келісімінде индустрияға дей-
інгі деңгеймен салыстырғанда орташа температураның жаһандық 
өсуін 1,5 градус Цельсий деңгейінде ұстап тұру мақсаты қойылған. 
МГЭИК-ке кіретін ғалымдардың жалпы пікірі бойынша, бұл кли-
маттық апат деп аталатын нəрселерден аулақ болудың жəне жер 
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бетіндегі тіршілікті біз осы уақытқа дейін көрген күйінде сақтау-
дың жалғыз жолы.

Жаһандық климаттың өзгеруі-бұл шындық, жəне ол ең алдымен 
адамның іс-əрекеті мен парниктік газдар шығарындыларынан 
туындайды. Адамның “планетаны жылытуы” XIX ғасырдың екін-
ші жартысында өнеркəсіптің белсенді дамуынан басталды. Қазіргі 
уақытта адамдар жерді орта есеппен 1 градусқа қыздырды. Алай-
да, МГЭИК-тің айтуынша, бұл үшін парниктік газдар шығарын-
дыларын азайту жеткіліксіз. Оны ХХІ ғасырдың ортасынан кешік-
тірмей нөлге дейін азайту керек-жəне бұл, басқалармен қатар, 
көмірді, мұнай мен газды жағудан толық бас тартуды білдіреді. 
Яғни, бүкіл жаһандық экономиканы түбегейлі жаңа рельстерге 
көшіру (BBC News Русская Служба,  2018).

Сонымен қатар, бүкіл планетада жерді пайдалану, ауыл шару-
ашылығы, қала құрылысы жəне жалпы өнеркəсіп принциптерін 
түбегейлі қайта қарау қажет болады.

Таңқаларлық емес, бүкіл əлемдегі саясаткерлер бұл салаға, жұ-
мыс орындарына жəне өмір сүру деңгейіне қандай əсер ететіні ту-
ралы үлкен алаңдаушылық білдіреді.

БҰҰ ғалымдар тобы өткізен жиналыста Сьюзан Соломон 
жаһандық жылыну туралы ойын былай жеткізген болатын : “бұл 
газдардың барлығы – мыңдаған жылдар бойы болғанның бəрінен 
өзгеше, табиғатта олардың болуының едəуір артуына қарап - пар-
никтік эффект тудыратын бұл газдардың бəрі күмəн туғызбайды 
– олар негізінен адамның іс-əрекетінен туындайды” (IPCC, 2021). 
Ғалымдардың айтуы бойынша осы ғасырдың соңына дейін Жер 
шарындағы температура 4 градусқа көтерілуі мүмкін, ал бұл өз ке-
зегінде  планетарлық масштабтағы үлкен өзгерістерге əкеледі деп 
ескертеді.

Жер климаты жүйе ретінде əртүрлі өзгерістерге өте төзімді. Та-
биғи құбылыстар (су тасқыны, жанартау атқылауы, Жер сілкінісі, 
орман өрттері жəне т.б.) ауа-райын мезгіл-мезгіл өзгертеді. Со-
нымен қатар, климат біртіндеп, ұзақ уақыт аралығында өзгереді: 
адамдардың 2-3 ұрпағы бұл өзгерістерді іс жүзінде байқай алмайды.

Бізді не күтеді:
1) адамдардың келесі ұрпағы жаңа климатқа бейімделуде;
2) қазіргі уақытта энергия тасымалдаушы ретінде көмірсутекті 

шикізатқа балама жоқ;
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Сондықтан адамзат оның негізінде көлікті пайдалану арқылы 
қамтамасыз етілетін ұтқырлық пен жайлылықтан бас тартпайды.

Басқа энергия тасымалдаушылардың (электр энергиясы, атом 
энергетикасы, жел энергиясы жəне т.б.) ұтқырлығы, қызмет көрсе-
тудің қарапайымдылығы, қолжетімділігі жоқ.

3) мұнай мен табиғи газдың қоры аяқталған кезде, “жаңа кли-
мат” климаттың кезекті жүйесіне жол ашады.

Менің ойымша, біз қанша тырыссақ та бұл əлемдік өзгерістер 
бəрібір де орын алады. Дегенмен де бұл процессті баяулату біздің 
қолымызда. Əр адам өзінен бастаса əлем болып бұл ғаламдық 
жылынуды тежеуге болады. Біз ет, май, ірімшік жəне сүтті, сондай 
- ақ басқа да жануарлардан алынатын өнімдерді едəуір аз тұты-
нуымыз керек, электр машиналарға толығымен ауысып, табиғат 
ресурстарын қолдануды барынша азайту керек. Осындай кезде əр 
адам жаҺандық өзгерістерді баяулатуға өзіндік үлесін тигізе ала-
ды. Əрине əркім өзінен бастаса ғана біз айтарлықтай жетістіктерге 
жете аламыз.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СУ РЕСУРСТАРЫН 
БАССЕЙНДІК ПРИНЦИП БОЙЫНША БАСҚАРУ

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасындағы Бассейндік принцип 

бойынша басқару туралы талқыланады. Су ресурсын басқару бой-
ынша бассейндік принцип қалыптасу тарихы оның негізі туралы. 
Қазақстандағы бассейндердің қазіргі жағдайы. Бассейндік басқару 
бойынша ерешелермен негізгі нормаларды қарастырамыз. Басейн-
дердегі қазіргі кездегі негізігі мəселерді қаралады.

Аннотация
В статье рассматривается бассейновое управление в Республи-

ке Казахстан. В основе его лежит история формирования бассей-
нового принципа управления водными ресурсами. Современное 
состояние бассейнов Казахстана. Давайте рассмотрим основные 
правила и положения по управлению бассейнами. В статье рас-
смотрены основные текущие проблемы бассейнов.

Abstract
The article deals with basin management in the Republic of 

Kazakhstan. It is based on the history of the formation of the basin 
principle of water resources management. The current state of the basins 
of Kazakhstan. Let’s take a look at the basic rules and regulations for 
pool management. The article discusses the main current problems of 
the basins.

Қазақстандағы су ресурстарын бассейіндік принцип бойынша 
басқарудың негізгі бастауына келейік. Қазақстандағы бассейндік 
принцип негізі Қазақстан Республикасының  су құқығынан бастау 
алады. Қазақстандағы су құқығы өзінің дамуында үш басты кезең-
нен өтті. Екі кезең Қазақстан Республикасының тəуелсіздіке дей-
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інгі  болған кезеңдер. Үшінші кезең Қазақстан Республикасының 
тəуелсіздік алғанан бастап кəзіргі кезге дейінінгі кезеңді қамтиды.

1991 жылы экологиялық жəне су заңнамасы Кеңес Одағының 
заңнамасы негізінде құрылған. Су ресурстарын ластанудан, қоқы-
стардан, сарқылудан қорғау бойынша нысаналы мемлекеттік де-
кларациялар КСРО жəне Қазақ КСР су заңнамасының негіздерінің 
қабылдануымен пайда болды. Қазақстанда сол уақытта 1972 
жылғы Қазақ КСР Су кодексі əрекет етті. 1972 жылғы кодексі 1993 
жылғы қабылданған су кодекісінің негізі болды. 1993 жылы қа-
былданған су кодексі негізінде құқықтық жəне əлеуметтік қатына-
старды реттейтін негізгі заңнамалық актілер қабылданды, оларға 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (жалпы жəне 
ерекше бөлімдер), Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қа-
зақстан жоғарыда аталған өзгерістерден кейін Су кодексінің жаңа 
редакцияда жасалды. Жасау барысында Қырғызстан, Тəжікстан, 
Өзбекстан, Ресей, Франция секілді мемлекеттердің құқықтық 
актілері жəне су құқығының халықаралық нормалары талдан-
ды. 2003 жылда су кодекісіне өзгертулер енгізілді. 2003 жылғы 
енгізілген өзгерістер су кодексінде алдынғы кодекстің негізігі 
қағидалары сақтып отыр. Атап өтетіні, су қоры, яғни барлық су 
объектілері жəне оларда орналасқан сулар мемлекеттің Конститу-
циясында көрсетілгендей айрықша мемлекеттік меншікте. Оларға: 
өзендер, оларға теңестірілген каналдар, көлдер, мұздықтар, жер 
асты сулары, Каспий жəне арал теңіздерінің территориялық 
сулары.

Сонымен қатар, Су кодексінде су қорын басқарудың бассейндік 
қағидасы сақталған, бірақ бассейндік су шаруашылық басқармала-
рының құқықтары мен өкілеттіктері күшейтілген.

Қазақстандағы жер үсті суларының көлеміне келетін болсақ 
онда  орта есеппен 100,5 куб.км, оның 44 куб.км Қазақстан мен 
шектесіп жатқан территориялардан келетін өзен суылардан құра-
лады.  Қазақстанмен шектесіп жатқан мемлекеттерден келетін 
өзен сулары белгілі бір кілісім шарта негізінде жүреді екі немесе 
үш ел арасында келісім шарттар негізінде болады онда нормалар 
жəне келісімдер бойынша атқарылады. Қазақстанда су қорын пай-
далану бойынша белгілі принцыптар бар олар:

1) Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау жəне су 
бұру саласындағы мемлекеттiк реттеу мен бақылау. 
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2) Тұрақты су пайдалану - суды ұқыпты, ұтымды жəне кешендi 
пайдалану мен қорғауды ұштастыру. 

3) Су пайдаланудың оңтайлы жағдайларын жасау, экологиялық 
тұрақтылықты жəне халықтың санитарлық-эпидемиологиялық қа-
уiпсiздiгiн сақтау.

4) Бассейндiк басқару.
5) Су қорын пайдалану жəне қорғау саласындағы мемлекеттiк 

бақылау мен басқару.
Жоғарыда көрсетілген басты принциптар негізінде бассейіндік 

басқаруда Қазақстанда Арал-Сырдария, Ертіс, Балхаш-Алакөл, 
Есіл, Нұра-Сарысу, Тобыл-Торғай, Орал-Каспий, Шу-Талас секіл-
ді бассейіндерден тұрады. Орналасуы бойынша бір жəне екі, үш 
облысты қамтыйды бассейін көлеміне байланысты болады. Бас-
сейндік  басқару негізі бассейндік инспекцияның басшысы басқа-
ратын бассейндiк кеңес облыстардың жергiлiктi өкiлдi жəне атқа-
рушы органдарының басшыларынан, мемлекеттiк органдардың 
аумақтық органдарының басшыларынан жəне су пайдаланушы-
лардың өкiлдерiнен тұрады. Бассейндiк кеңестiң жұмысын ұй-
ымдастыру бассейндік инспекцияға жүктеледi. Бассейндiк кеңес 
су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау жəне су бұру 
саласындағы негізгі мəселелердi қарайды, бассейндiк келiсiмге қа-
тысушылар үшiн ұсыныстар енгізеді.

1-кесте. Қазақстан Республикасындағы бассейіндер туралы мəліметтер

Бессейіндер Көлемі мың км² 
Өзен су ресурстары, куб.км. 

жылына

Арал-Сырдария 345 17,9

Ертіс - 27,8

Балхаш-Алакөл 413 33,5

Есіл 245 2,6

Нұра-Сарысу 58 1,3

Тобыл-Торғай 214 2

Орал-Каспий 415 11,2

Шу-Талас 64 4,2



90

Narxoz Student Research-2021

Арал-Сырдария бассейні көлемі шамамен 345 мың км². Оңтүстік 
Қазақстан жəне Қызылорда облыстарын қамтиды. Негізгі өзені - 
Сырдария  болып таблады. Сырдария өзені Арал теңізінің негіз су 
қорын болып табылады. Аралға дейін  3 мемлекеттің шегарасын 
өтіп келеді. Жолда оған Арыс, Бадам т.б өзендер келіп қосылады.

Ертіс бассейні Қытай, Қазақстан, Ресей аймақтарын қамтиды. 
Қазақстанда 3 ірі су қоймасы бар олар Бұхтырма, Өскемен , Шуль-
бинское қоймалары. Ертіс бассейнінде 13 өзен  қалған 775 кіші 
өзендер санатына жатады. Олардың жалпы ұзындығы 17,7 мың 
шақ құрайды

Балхаш-Алакөл бассейні  көлемі шамамен 412 мың км². Қы-
тай шыкарасымен ұштасатын өзен. Қазақстандағы бөлігі Алматы, 
Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Жамбыл обылыстарын қамтиды. 
Негізін Іле өзені болып табылады, аса маңызды өзендерге Қаратал, 
Ақсу, Лепсі, Аягөз, Бақанас жəне т.б. өзендер жатады. Іле өзенінің 
бассейні су жинау ауданының шамамен 70%-ы жəне Балқаш 
көлінің жер үсті ағысының 80%-ын құрайды.

Есіл бассейні көлемі шамамен 245 мың км². Ақмола, Солтүстік 
Қазақстан Обылыстарын қамтиды. Негізгі өзенідері – Қолтан, Жа-
байы, Терісаққан, Ақан-Барлық, Иман-Барлық өзендері құйады. 
Есіл бассейні екі облыстың ауыл шаруашылғына қамтып жатыр.

Нұра-Сарысу бассейні көлемі шамамен 58 мың км². Қарғанды, 
Ақмола обылыстарынан ағады. Бассейннің негізгі өзендері- Нұра 
жəне Сарысу, Теңіз жəне Қарасор көлдерінен тұрады шамамен 
2000 көлден тұрады. Бассейннің өзендерінің тəртібі 4 су қойма-
сымен реттеледі: Самарқанд, Шерубай-Нұра, Қаракеңгір, Федо-
ровский.

Тобыл-Торғай бассейні көлемі шамамен 214 мың км². Бассей-
ннің негізгі өзендері-Тобыл, Торғай, Ырғыз өзендері, Күшмұрын, 
Сарықопа, Ақсуат  көлдерінен тұрады.

Оррал-Каспий бассейні көлемі шамамен 415 мың км².  Ресей 
жəне Қазақсанның Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтқбе облыстарын 
қамтиды. Бассейннің негізгі өзеніері- Орал, Ембі, Сағыз, Ойыл 
өзендері кіреді.

Шу-Талас бассейні көлемі шамамен 64,3 мың км².  Қырғыстан 
жəне Қазақстанның Жамбыл облысын қамтыйды. Бассейннің не-
гізгі өзендері- Шу, Талас, Асы өзендері кіреді.
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Елімізде бассейндік кеңес туралы қабылданған заңдарға ке-
летін болсақ, Бассейндiк кеңес басшыларының арасында құры-
латын консультациялық кеңесші орган болып табылады. Тиiстi 
бассейндiк орган басшысы  кеңес облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi өкiлдi жəне атқарушы 
органдарының басшыларынан, мемлекеттiк органдардың ау-
мақтық органдарының басшыларынан жəне су пайдаланушылар-
дың өкiлдерiнен тұрады. Бассейндiк кеңестiң құрамына қоғамдық 
бiрлестiктердiң жəне олардың қауымдастықтарының өкiлдерi де 
кiруi мүмкiн. Бассейндiк кеңестiң əзiрлiк жұмысын ұйымдастыру 
бассейндiк басқармаға жүктеледi. Жəне оны қадағалау. Бассейндiк 
кеңес су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау жəне су 
бұру саласындағы мəселелердi қарайды, бассейндiк келiсiмге қа-
тысушылар үшiн ұсыныстар енгізеді. Мəселені анықтайды, шешу 
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жолын көрсетіп, содан кейін нəтиженің жақсарғандығын көрсе-
туді жоспарлауы қажет. Содан кейін ұсыныстар енгізеді. Қазіргі 
уақытта бассейндік су шаруашылығы басқармасы міндеттері мен 
функцияларына тоқталатын болсақ, су қорын пайдалану жəне 
күзету саласындағы өңірлік органдардың негізгі міндеті ретінде 
тиісті бассейн аумағында су қорын қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
болып табылады. Енді осыған байланысты негізгі міндеттеріне 
келетін болсақ, Бірінші, су қорын пайдалану мен қорғауға, жеке 
жəне заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының су заңда-
рын сақтауға деген мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру немесе 
мониторинг жүргізу. Себебі, қазір елімізде су қорын қорғауға бай-
ланысты бірнеше айтылып өтілген заңдар бар. Бірақ, олардың жү-
зеге асып жатқан механизмі жоқ. 

Екіншіден, мемлекеттік су қорын есепке алу, су кадастрын 
жəне су обьектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізу қажет. 
Үшіншіден, қорғаудың тағы бір жолы ретінде ұсынуға болатын ол 
су қорын тиімді пайдалану. Тəртіппен арнайы су пайдалануға рұқ-
сат беру, суды өз орынмен қолдану ды басқару қажеттілігі туын-
дайды. 

Төртіншіден, су қорын пайдаланғаны үшін төлем бойынша 
салықтық есептік растау. Осыныда бақылау қажет. Одан кейін 
қазіргі қоғамдағы ең маңызды, басты мəселелердің бірі ретінде 
ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығы, табиғи жəне техноген-
ді сипаттағы төтенше жағдайлардың нəтижесінде туындаған зар-
даптарды шешуге тырысу қажет. Өйткені, су қорын тиімсіз басқа 
жағдайларға жұмсағаннан қарағанда осы əлдеқайжа тиімдірек 
болып табылады. Қарапайым халықтың тиісті бассейн бойынша 
су пайдалану лимиттерін айқындау қажет. Жəне тағыда маңыз-
ды мəселе ретінде жер асты су қорларын бекітуге қатысу.  Мем-
лекет тарапынан, облысаралық, аймақаралық,, мемлекетаралық 
су обьектілері бойынша су алу мен су бөлу ге байланысты тиімді 
жоспар құру жəне оның сақталуын бақылау керек. Жəне ең соңғы 
орындалуы керек дүние ол ҚР заңнамасына сəйкес ережені сақта-
маған жағдайда кінəлілерді жауапкершілікке тарту қажет, белгілі 
бір суммада штраф салу керек. Ал су заңдарының бұзылуы туралы 
материалды құқық қорғау органдарына жəне сотқа беру қажет.

Бесінші, су кодекісіндегі заңнаманы кемшіл тұстарын өзгер-
ту жене бассейіндердің аумақтарын ұлғайту. Сол аймақтардағы 
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заңнаманы қолданысын күшейту. Заңнаманы күшейту арқылы 
оған деген заңдарды күшейту жəне қатаңдату. Мемлекет тарапын-
нан бақылауды қатаңдатыу керек деп есептеймін. 

Қортындылай айтқанда бассейіндік басқару жүйесі өз кезегінде 
қазіргі кезде Қазақсатның су жүйесін басқарып реттеп отыр оның 
өз кезегінде қызметі жақсы деуге болады. Бірақ кəзірге кезде оның 
кейдір тұстары осал екендігін айт кеткен жөн. Қазақстандағы 
Бассейіндердің жағдайы кеңестін жұмысына байланысты. Кеңес 
міндеттерін толық атқаратын болса онда елдегі су жүйесі едəуəр 
жақсы болар еді. Кеңес жұмысын жақсарту үшін су кодегісіне өз-
гертулер енгізу керек сдеп ойлаймын. Өзгертіп ғана қоймай оны 
орындалуын қадағалайтын оргынның жұмыс тəртібін қатаңдату 
керек. Тəртіпке бағынған Құл болмайды. Тəртіп болған жерде не-
гізгі мақсатқа жетуге едəуір əсере етеді. Кеңес мүшелеріннеде өз 
ісінің мамандарын тағайындау керек. Сонда Қазақстанда бассейін-
дік жүйедегі кемшіліктерінің орнын басады. Сонымен қатар Шет 
мемлекеттен келіп жатқан ТрансШекаралықөзендердің лас болып 
келіп жатқанын байқадық. Енді бұны шешу жолы ретінде Ресей, 
Қырғызстан,Өзбекстан, Қытаймен келісамшарт жасау қажет. Се-
бебі, бассейндермен қоса өзен көлдерге құятын ең ірі өзендер олар 
Қытайдан бастау алатын Ертіс, Іле; Ресейден Есілмен, Волга; Өз-
бекстаннан Сырдария; Қырғызстаннан Тобыл өзендері! Бұл өзен-
дердің тазаруы мемлекеттің бассейндермен, су ресурстарының 
проблемасын шешіп бере алады. Сондықтан келісімшарт жасасып, 
оның жүзеге асуын қадағалау қажет.
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ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНІҢ ЛАСТАНУЫ 
ЖƏНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Аңдатпа
Мақалада бүгінгі таңда Атырау облысындағы Жайық өзенің ла-

стануын қарастырамыз. Мақала қазіргі таңда негізгі экологиялық 
мəселелердің бірі - Жайық өзенің жағдайы. Көптеген зерттеу бары-
сында Жайық өзенінің күннен күнге нашарлап бара жатқандығы 
байқалды. Оған себеп  Кəсіпорындар, Өндірістердің қалдықтары 
жəне халықтардың суды дұрыс пайдаланбауы Жайық өзеніне  зи-
янын тигізіп жатыр. Сонын əсерінен жануарлар, өсімдіктер, ба-
лықтар жойылып кетуіне  қауіп тудыруда. Қазірге кезде Ресей 
мен Қазақстан ғалымдарының үлкен өзекті мəселесі Жайық өзені 
болады.

Аннотация
Статья в настоящее время одной из основных экологических 

проблем является состояние реки Урал. В ходе многочисленных 
исследований было отмечено, что река Урал ухудшается со дня 
на день. Причиной этому являются отходы предприятий, произ-
водств и неправильное водопользование населения. Кроме того, 
под угрозой исчезновения находятся животные, растения, рыбы. 
Сейчас большой актуальной проблемой ученых России и Казах-
стана станет река Урал.
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Abstract
In the article we will consider the pollution of the Ural river in the 

Atyrau region today. Article currently, one of the main environmental 
problems is the state of the Ural river. In the course of numerous 
studies, it was noted that the Ural river is deteriorating from day to day. 
The reason for this is the waste of enterprises, industries and improper 
water use of the population. In addition, animals, plants, and fi sh are 
threatened with extinction. Now the big urgent problem of scientists in 
Russia and Kazakhstan will be the Ural river.

Жалпы Қазақстанның су ресурстары 86мың су өзен көлдерден 
тұрады. Ең үлкен сулары Есіл, Ертіс, Іле, Сырдария, Асса, Жайық 
өзендері жатады. Осындай су бола тұра Қазақстандағы су жетіспе-
ушілігі байқалады. Судың ластануы тау кен өндірісі, химия өнер-
кəсібінен қалған қалдықтар суға өз қатірін тигізіп жатыр. Ластану 
əліде тоқталмай отыр, оған себеп судың тазартудан өтпегені. Жыл 
сайын елімізде 3 миллион қоқыс төгіледі.

Əсіресе Балқаш, Жайық өзендері көп ластанған. Құрамынан 
қорғасын, фтор, элементтер табылған.  Соның бірі Атырау обл-
сындағы Жайық өзені

Мамандар Атырау облысын жер бетіндегі суға тамшы ай-
мақтарға жатқызады, яғни жалпы жерінің аймағында су мөлшері 
аз екенін аңғаруға болады. Атыраудың үлкен су көздері Индер 
жəне Жалтыр тұзды айдындары бұлар тұщы су қатарына жатқыз-
байды, себебі ол су ішуге жарамсыз (Шайдоллаева, 2015).

Жайық өзені Ресей жəне Қазақстан аймағын алып жатыр. Оның 
ішінде Ресейдің Орынбор қаласынан жəне Қазақстанның Орал, 
Атырау аймақтарынан өтеді. Жайық өзенінің жалпы ұзындығы 
2428км  Алабының ауданы 237000км2  Алабы Каспий теңізі, Ал 
Қазақстан жеріндегі ұзындығы 1024км. Жайықтың 1 жылдағы ор-
таша су шығыны 321 текше метр. Жайық соңғы жылдары азайып 
бара жатқандығы анықталды, оған себеп құрғашылық пен шару-
ашылық себеп болып отыр, себебі жылына 6-7кмге азайып жаты-
рғаны. Жайық өзенінің көлемі əр мезгілде өзгеріп отырады. Судың 
көп мөлшері көктем айында, аз мөлшері қыс айында. Себебі көк-
темде  мұздықтар еріп су толады, қыста мұздық көлемі артып, су 
көлемі азаяды. Жайықтағы жануарлар əлемі  Сазан,бекіре шортан 
жайын кездеседі.
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Қазіргі кезде Жайық өзені жойылып кету қаупі бар. Жалпы эко-
логтар Қазақстанның батысынан өтетін Европадағы үшінші өзен 
апатты жағдайда тұр. Бұл 2019 жылғы Қазақстан мен Ресейдің үл-
кен пробламасы. Қазіргі кезде Жайықта көптеген балық түрлері 
қырылуда, оған себеп  Жайықтың қасында 2 үлкен бірдей ком-
паниялар бар, оның бірі Атырау мұнай өңдеу зауыты болса, бірі 
Атырау жылу электр станциясы. Қырылған балықтар саны 

Жылқы зауытында 3,4 тонна, Атырау бекіре балық зауытында 
164 бекіре қырылды, Жайық өзенінде қара балықтың жалпы са-
нағы 2 тонна   шығын 2 миллион теңге болды (Азаттық Радио-
сы,2019).

Жайық өзенінің экологиясы.
1. Жайық өзенінің негізгі ластаушылары Ресейдің шағын өзен-

дері
2. Орынбор облысында орналасқан су қоймасы өзенді негізгі 

ластаушы болып табылады. Жыл сайын су қоймасынан тыс су жі-
берілуінен балықтар көптеп қырылады.

3. Ақтөбедегі Елек өзені Жайықтың ластануына əкеледі, өйт-
кені Ақтөбедігі КазХром компаниясы бар. Хромдар жыл бойы то-
пырақта болып сумен шайылып кетеді.

4. Өзен үшін ең қауіпті жағдай көктемгі мезгілде судың аз келуі 
салдарынан өзеннің кейбір жерлерінің суы тартылып қалады. 2006 
жылы Жайық өзенінің көктемгі су тасу кезіндегі ең жоғарғы дең-
гейі 560 см болған. Ең төменгі деңгейі қазан айында 225 см болған. 
Бұл негізінен өткен жылдармен салыстырғанда төмен көрсеткіш. 
Себебі Жайық өзені бастау алатын Орал тауы аймағында қар аз 
болған. 2007 жылы  Жайық өзенінің деңгейі көктемде 800-900 см 
аралығында көтеріледі деп күтілуде (Ақжайық газеті,2021).

Минералды түрдегі азот пен фосфор биогенді заттар суды ла-
стайды. Бұл элементтер тыңайытқыш құрамында болады жəне 
ластануына əкеледі. Судағы элементтер мөлшерінің өсуі ,  судың 
гүлденуіне  алып келеді . Микроскопиялық - жасыл » балдыр-
ларға ұқсайтын , фотосинтез процесіне қатысатын бактериялар , 
оттегіні пайдалана отырып , судағы оттегінің мөлшерін кемітеді 
де, балықтардың тіршілігіне қолайсыз жағдай болады. Бұл Жай-
ық өзеніне сырттан əсер етуші факторлар болатын болса , бүгінгі 
таңда Жайықтың бекіре тұқымдасына жататын балықтар санының 
азаюы негізгі мəселелердің бірі . Олардың азаюы мына 
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• Аң аулау балық аулау
• Химикаттармен судағы жəндіктерді қорғау
• өндірістік сулар ; 
• улы қалдықтар ;
 2017 жылы Жайық өзеніндегі маса мен жəндіктерді улау кезін-

де  су өзгеріп, балықтардың қырылуына əкеледі. Суға түскен улы 
заттар өсімдіктерден шаяндарға, одан балықтарға, соңынан балық 
жейтін құстарға қоректену жүйесімен келеді. Сол жолда оның 
концентрациясы 101 миллион есе көбейеді. Қазіргі таңда Жайық 
Каспий бассейнінде бекіре тұқымдастарынан: қорытпа, бекіре, 
шокыр, пiлмай, сүйрік өмір сүреді. Екеуі Қызыл кітапқа енген. 
Алайда облыстық инспекциясының берген мəліметі бойынша: 
2015 жылдың 8 ай ішінде заң бұзушылардан 2950 кг балық, оның 
ішінде 2520 кг кəсіптік балыктар, 430 кг бекіре тəркіленген жəне 
713 заң бұзушылык тіркеліп, жауапкершілікке тартылған. Айып-
пұл құны - 619137 теңгені құраған. 

Қала жағалауында орналасқан объектілердің өзенге та-
стаған улы қалдықтарының əсері.

• Орман алқаптарының кемуі 
Балықтың көп аулануы  
• Өзен құрамында ауыр металдардың : мыс , қорғасын , цинк 

көлемінің көбейе бастауы ; 
Су лайлығының көтерілуі  
• Сулардың қожалыққа берілуі (Новости Образования Казах-

стана, 2021).
Жайық өзенінің ластану факторы олар  өндірістік қызметтер, 

суалатын аймақтардың тозуы. Жайық өзенінің басты экологиялық 
мəселесі, басқа өзендер сияқты  кешенді табиғи, антропогендік жəне 
техногендік үрдістермен тығыз байланысты. Егер бұл мəселеге дер 
кезінде шара қолданбаса  Жайық өзені  Аралдын күйін кешеді. Бұл 
қазіргі кезде  ғалымдарды толғандыратын нəрсе болып тұр.

 Жайық өзенің бұрынғы қалпынан айырылуының ең бірінші се-
бептері  Толассыз су ағындардың табиғи үрдістердің   механика-
лық үрдістер түріндегі əсерінен болатын  арнаның бұзылуы болып 
табылады.

Бұл мəселенің жағымсыз салдары өзеннің тайыздалуы мен ар-
наның лайлануы  топырақ жайылған жерлерінің жеңіл механика-
лық құраммен шайылуы (Құттымұратұлы, 2017).
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Жайық, Ертіс, Сырдария секілді трансшекаралық өзендер мəсе-
лесі Қазақстан үшін соңғы 20 жыл бойына өте өзекті болып тұр.

Соңғы 3 жыл бойынша Жайық өзеніндегі су ластануының ке-
шенді индексі 0,74-2,5 аралығында, бұл ластанудың төменгі дəре-
жесін көрсетеді. Ең соңғы сынама нəтижелері бойынша Жайықта 
маусым айында су құрамындағы темір рұқсат етілген шекті мөл-
шерден 1,9% жоғары, нитрит 1,1% жоғары болды.

Жайық өзенінің аңғарында көптеген ағаш пен өсімдік түрі жой-
ылып барады. Топырақ қабаты, жануарлар əлемі сұйылып кет-
кен. Жайық бойындағы емен тоғайының 50-70 пайызы жоғалды, 
бұталар жамылғысынан долана, қарақат жойылып кеткен. Шөптің 
50 түрі жойылған. Топырақ қабаты да тұзданып барады. Осыдан 
15-20 жыл бұрын Жайық өзенінің аңғарында 200-дей өзен-көл бо-
латын. Бұл су қоймалары Жайық өзенінің көктемгі тасуы кезінде 
сумен толығып отыратын. Ал қазір су Жайықтың өзінде тапшы. 
Əлгі өзен-көлдер кеуіп жатыр. Мұндай шағын су қоймалары қыста 
бауырлап қатып қалатын болды, ал Жайықтың өзінде балық үшін 
азық қоры мүлдем жоқ десе де болады [6].

Шешімі. Суды ластаумау қазірге кезде өзекте мəселе болып 
отыр. Жалпы Атырау қаласындағы Жайық өзенінің қасында 2 үл-
кен компанияны қала шетіне орналастыру. Бұл суғада емес  жалпы  
тіршілік көзіне зиян жасап жатыр. Қала ішіне болғаны соншалық  
балықтар жойылып бара жатыр.Егер Жайық өзенін Ресей, Татар-
стан, Башқұрстан мен Қазақстан суды еріксіз пайдалана берсе  
Ембі өзені сияқты Каспийге құйылуы тоқтайды. Қолдан ұрықтан-
дырылған балықтарды жіберу себебі бұл жерде су тартылуы аза-
юы мумкін, яғни суды тазартушы осы балықтар. Тағыда Өнер-
кəсіптердің қалдықтарын бақылап отыру. Біздің ұсыныстарымыз 
осы. Осы ұсыныстар қолданылса Жайығымызды сақтап қалуға 
мүмкіндік болады.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Abstract
The article reveals the concept of “ecological tourism”, describes 

its subspecies and the reasons for the development and increase in 
the popularity of this type of tourism. The main goals, objectives 
and features of ecological tourism are also described. It describes the 
leading countries in the development of this type of tourism, presents 
the characteristics of “green” tourism in Kazakhstan, describes the 
strengths and problems in the development of eco-tourism in the 
country. The importance of the presence of protected areas in countries 
in the development of ecological tourism is analyzed. The main 
tendencies of ecological tourism in the world and the prospects for its 
further development are described.

Аңдатпа
Мақалада «экологиялық туризм» ұғымы ашылады, оның кіші 

түрлері жəне туризмнің осы түрінің дамуы мен танымалдығы-
ның арту себептері сипатталған. Сонымен қатар экологиялық ту-
ризмнің негізгі мақсаттары, міндеттері мен ерекшеліктері сипат-
талған. Туризмнің осы түрін дамытудағы жетекші елдер сипатта-
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лады, Қазақстандағы «жасыл» туризмнің сипаттамалары келтіріл-
ген, елдегі экологиялық туризмді дамытудың күшті жəне пробле-
малары сипатталған. Экологиялық туризмді дамытуда елдердегі 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың болуының маңыздылығы 
талданады. Əлемдегі экологиялық туризмнің негізгі тенденцияла-
ры жəне оны одан əрі дамыту перспективалары сипатталған.

Аннотация
В статье раскрывается понятие «экологический туризм», опи-

сываются его подвиды и причины развития и увеличения попу-
лярности данного вида туризма. Также описываются основные 
цели, задачи и особенности экологического туризма. Описывают-
ся страны-лидеры по развитию данного вида туризма, представ-
лена характеристика «зеленого» туризма в Казахстане, описаны 
сильные стороны и проблемы в развитии эко-туризма в стране. 
Проанализирована важность наличия ООПТ в странах в развитии 
экологического туризма.  Описаны основные тенденции экологи-
ческого туризма в мире и перспективы его дельнейшего развития.

Введение
Окружающий  нас мир во все времена играет в нашей жизни 

огромное значение. Экологическая ситуация, состояние природ-
ной среды, растительного и животного мира и связанным с этим 
состояние здоровья людей  всегда интересовали человечество. 
Природа – это удивительная вещь, которая даровала человеку всё 
необходимое для его комфортного проживания на нашей планете. 
Однако, с первых дней своего существования, человек принялся 
губить природу. С развитием, усложнением, ускорением челове-
ческой цивилизации, стремительно ухудшается состояние эколо-
гии. К сожалению, человек не смог сохранить и преумножить то, 
что дала нам природа и поэтому сейчас мы наблюдаем экологи-
ческие катастрофы, которые приводят к гибели целых экологиче-
ских систем (Шимова, 2016). На сегодняшний день, нетронутые 
уголки природы являются диковинкой, находкой для человека, 
которые вызывают огромный интерес у людей и желание найти и 
посетить подобные места. Покидая каменные джунгли, благодаря 
экологическим турам, люди открывают для себя мир с другой сто-
роны, природные красоты, удивительные природные уголки мира. 
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Экотуры позволяют туристам открыть для,себя нетронутый мир 
природы, наполненный звуками, ароматами, чистотой и красотой. 
В таких турах туристы могут насладиться пением птиц, вдохнуть 
чистый, ароматный воздух, полюбоваться недосягаемым и глубо-
ким небом, наполненное множеством звезд, которых не видно в 
городах.

Основная часть
В современном мире, в мире индустриального развития можно 

наблюдать множество экологических проблем, которые оказыва-
ют негативное влияние на человека, его здоровье и психику. В свя-
зи с ухудшением экологической ситуации, урбанизацией, посто-
янной суетой, напряжением на работе, люди чаще стали отдавать 
предпочтение отдыху, поездкам в экологически чистые районы 
(Бурко и Терёшина, 2016). В связи с этим одним из самых востре-
бованных видов туризма, на сегодняшний день, является экологи-
ческий туризм. «Зеленый» туризм охватывает примерно 25% рын-
ка мирового туризма (КАПИТАЛ, n.d.). Согласно данным, опубли-
кованным на крупнейшей американской платформе TripAdvisor, 
ежегодно более 30% от общего мирового потока туристов явля-
ются экотуристами. Однако, на сегодняшний день, до сих пор нет 
единого стандарта в формулировке экологического туризма. К 
примеру, согласно версии Международного общества экотуризма 
– это вид туризма, связанный с поездками в дикую природу, кото-
рые содействуют её охране и улучшающие благосостояние мест-
ного населения. International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources трактует данный термин как, поездки с целью 
созерцания природы, знакомства с культурными ценностями реги-
она. Всемирный фонд дикой природы считает, что экологический 
туризм – это поездки с туристскими целями в местности с относи-
тельно нетронутой природой. Основными целями таких поездок 
являются получение информации о природных, этнографических 
особенностях региона без нарушения баланса экосистем. Таким 
образом, экологический туризм – это целенаправленные поездки 
туристов в места, с практически нетронутой природой, в которых 
человек знакомится с особенностями природных территорий, не 
нарушая их целостности. Важно заметить, что существуют под-
виды экологического туризма. К наиболее популярным можно 



102

Narxoz Student Research-2021

отнести познавательный, приключенческий, специализированный 
(детские эколагеря, фототуризм, агротуризм) туризм.  Как пред-
ставлено на Рисунке 1, туристы, отправляясь в экотуры, пресле-
дуют определённую цель,  от которой зависит подвид «зелёного» 
туризма. Любители экстремальных, познавательных туров выби-
рают сафари-туры, приключенческие. Туристы, которые занима-
ются научной деятельностью, отправляются в научные туры, либо 
в природные резерваты. Важно отметить, что существуют комби-
нированные туры, которые выбирают туристы, которые преследу-
ют несколько целей в своей поездке.

Рисунок 1 – Подвиды экологического туризма
Примечание: Составлено автором на основе источника

 (Туристический Портал Тюмени , 2021)

Востребованность данного вида туризма доказывают ежегодно 
растущие доходы от экологического туризма. Доход от «зеленого» 
туризма колеблется примерно от 170 млрд. долларов до 300 млрд. 
долларов (Желтякова и Березюк, 2016). Данные подтверждают, 
что туристы отправляясь в путешествия в регионы экологического 
туризма, не жалеют денежных средств на свой отдых. Экологиче-
ские туры подразумевают поездки туристов в «чистые», зеленые 
уголки планеты, иногда достаточно отдаленные, для знакомства с 
нетронутой природой, местным населением, их культурой и тра-
дициями. «Зелёный» туризм включает в себя пешие походы, либо 
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использование экологически чистых видов транспорта, таких как 
велосипед, лодка, парапланы; сбор ягод, грибов, лекарственных 
растений; изучение природной среды местности, животного мира, 
наблюдением за ним.

Развитие экологического туризма имеет много положительных 
сторон, как для окружающей среды, так и для государства, так как 
основными целями данного вида туризма являются:

- защита окружающей среды, сохранение экосиситем;
- защита и сохранение культурного наследия страны, региона;
- достижение гармонии человека, как с окружающей средой, 

так и с социальной, природной средой;
- экологическое воспитание различных категорий граждан, вос-

питание различных групп населения;
- вовлечение местного населения в индустрию туризма и полу-

чение возможности развивать свои традиционные формы хозяй-
ства (Patnaik, 2019).

К основным задачам экологического туризма можно отнесли 
следующие;

• стимулирование человека к бережному отношению к окружа-
ющей его среде, природе;

• формирование здорового отдыха;
• физическое развитие людей, благодаря активным походам по 

различным местностям;
• следование всем экологическим нормам и ограничениям;
• формирование чувство личной ответственности у туристов за 

состояние экологии, окружающей среды, утверждая в сознании 
туриста его принадлежность к природе, в качестве ееподлеска ор-
ганичаской части;

• демонстрация величия природы, ее красоты,  значимости и 
ценности (АЭТ, 2021).

Как показано на Рисунке 2, экологический туризм имеет много 
положительных сторон, которые привлекают туристов. Туристов 
интересует жизнь местного населения, их промысел, сувениры, 
которые созданы местными жителями.  Также в данных турах 
туристы предпочитают  питаться в предприятиях питания, в ко-
торых есть возможность познакомиться с местной кухней. Также 
туристам интересно останавливаться не в стандартных отелях, а в 
специально созданных для экотуристов современных, комфорта-
бельных эко-отелях либо других вариациях экожилья.
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Рисунок 2 – Положительные стороны экотуризма
Примечание: Составлено автором на основе источника (BBC News, n.d.)

Экологический туризм имеет свои особенности. К основным из 
них можно отнести:

- данный вид отдыха позволяет восстановить психо-эмоцио-
нальное состояние туриста, снять психологическое напряжение, 
улучшить здоровье ;

- доступные цены, возможность путешествовать с минималь-
ными затратами;

- в подобных турах не приходится отказываться от комфорта;
- данный вид туризма позволяет формировать экологическую 

культуру, способствует экологическому просвещению;
- обширная география экологического туризма;
- в экологических турах каждый турист найдёт себе занятие, 

место, развлечение по душе;
- экономическая и социальная роль экологического туризма в 

развитии дестинаций.
Учитывая все преимущества экологического туризма, стра-

ны, которые имеют необходимые природные ресурсы, нетрону-
тую природу, уникальные ландшафты, прилагают все усилия для 
развития данного вида туризма. Лидерами по экологическому 
туризму являются Австралия, Новая Зеландия, Кения, Танзания, 
Коста-Рика, Эквадор, Непал, Перу, Исландия, Финляндия, Нор-
вегия. Также Россия активными темпами развивает данный вид 
туризма, так как имеются богатые возможности для развития со-
путствующего вида туризма – сельского туризма, удивительная 
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природа Алтая, Кавказа, Байкала, Карелии. В Казахстане эколо-
гический туризм является одним из перспективных видов туриз-
ма. В нашей стране имеются удивительные ландшафты, во многих 
уголках страны сохранилась нетронутая природа, разнообразный 
растительный и животный мир. Казахстан предоставляет туристам 
возможность выбирать туры себе по душе. Здесь имеются возмож-
ности для занятия конным, пешеходным, водным видами туризма, 
спелеотуризмом, путешествовать на велосипедах, изучая уникаль-
ную природу Казахстана. К основным «жемчужинам» Казахстана 
можно отнести Щучинско-Боровую зону, Восточно-Казахстан-
скую область, Баянауыл, курорт «Капал-Арасан», село Мойылды. 
Однако, к сожалению, данный вид туризма не развивается в пол-
ной мере из-за отсутствия транспортной доступности к некоторым 
перспективным туристским дестинациям, а также отсутствием ин-
фраструктуры, которая смогла бы удовлетворить хотя бы базовые 
потребности туристов.

Таблица 1 — Сравнительная характеристика ООПТ (особо охраняемых 
территорий различных стран мира)

№
п/п

Страна Количество ООПТ
Общая пло-
щадь ООПТ 

в га

Общая площадь в 
% от территории 

страны
1 США 1,5 тыс.        120 млн.                     13
2 Австралия 2500        100 млн.                     15
3 Россия 296        65,7 млн.                    3,9
4 Казахстан 79        23,1 млн.                    8,5
5 Монголия 55        20,9 млн.                    13,5
6 Норвегия 2769        5,4 млн.                    16,9
7 Швеция 11000        5.3 млн.                    11
8 Кения 59        4,4 млн.                    7.5
9 Финляндия 550        3.1 млн.                    9
10 Беларусь 1289       1890 тыс.                   8,8
11 Коста-Рика 170       1320 тыс.                   26

Примечание – таблица составлена автором на основе источника (THELIB, 
2021)

Однако развитие экологического туризма имеет также негатив-
ное воздействие на экосистемы, экологию в целом.  Большие пото-
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ки экотуристов в регион, особо охраняемые природные территории 
(заповедники, национальные парки) нарушают  целостность при-
родных объектов. Часто, недобросовестные  подрядчики халатно 
относятся в окружающей среде, вырубая деревья для построения 
экожилья, строив дороги, строя дороги, для транспортировки ту-
ристов, на местах миграции животных. Некоторые туристы также, 
отправляясь в экотуры,  забывают, что главное в таких турах это 
бережное отношение к природным ресурсам и сохранение их. Не-
добросовестные туристы организуют лагеря в неположенных ме-
стах; разжигают костры, что приводит к пожарам; занимаются ры-
балкой, охотой; оставляют после себя мусор, что в совокупности 
приводит к изменениям экосистем. Для предотвращения данных 
фактов, необходимо информировать туристов о правилах поведе-
ния в их поездках, а также родителям прививать любовь и увпжи-
тельное отношение к природе с самого детства.

Важно отметить тот факт, что в современном мире наблюда-
ется тенденция присоединения экологического туризма к другим 
популярным массовым направлениям. К примеру, во многих куль-
турно-познавательных, пляжных, экстремальных турах, туристам 
предлагают экскурсии в национальные парки, заповедные уголки 
региона, знакомство с местной флорой, фауной. Безусловно, появ-
ление подобных тенденций меняет первоначальное определение, 
представление экологического туризма и размывает понятие экоту-
ристской деятельности. На сегодняшний день, в некоторых экоту-
рах туристам предлагают занятия по ловле рыбы, охоту. Хотя, как 
было сказано ранее, главное в экотурах это сохранение природы, 
экосистем, бережное отношение к окружающее среде. Однако, к со-
жалению, предложения по охоте и ловле рыбы нарушают все дан-
ные основополагающие данного вида туризма (GlonassTravel, 2020).

Необходимо отметить также появление такой тенденции, как уве-
личение внимания туристов к посещению особо охраняемых природ-
ных территорий региона (ООПТ). Более 8 млрд.туристов в мире еже-
годно посещают мировые национальные парки и резерваты. Расходы 
туристов при их прсещении составляют около 600 млрд.долларов. К 
примеру, ежегодно только национальные парки Америки посещают 
более 85 млн.туристов. Также, наличие ООПТ в странах, привлекают 
внимание к другим туристским дестинациям региона,что увеличива-
ет поток туристов в страну и доходы от туризма.
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Экологический туризм особенно актуален в нынешней ситуа-
ции, в период пандемии COVID-19. В 2020 г. произошел резкий 
спад во всех отраслях экономики, особенно эти изменения косну-
лись сферы туризма. Мировая отрасль туризма в 2020 г. потеря-
ла 65% туристов, по сравнению с 2019 г. (ООН,2020). Произошли 
также большие изменения в предпочтениях туристов, в выборе 
видов туров. Так в 2020 г. наиболее популярными стали соло-пу-
тешествия, в связи с меньшим риском заражения короновирусом, 
а также экологические туры (Interfax, 2020). Люди выбирают наи-
более удаленные направления, чтобы отвлечься от напряженной 
ситуации в мире, побыть наедине с природой и с собой. После 
длительного карантна, локдауна во многих странах, человек не 
хочет останавливаться в многоэтажных, стандартных отелях, он 
предпочитает оригинальные постройки в стиле экоархитектуры, 
для воссоздания атмосферы полноценного отдыха на природе и 
погружения в нее.

Заключение
Таким образом, экологический туризм, в наше сложное вре-

мя, сложную экологическую ситуацию в мире, позволяет людям 
восстановиться и снять напряжение после городской жизни. Рас-
смотренные тенденции в развитии экологического туризма часто 
меняют наше представление о нем, однако нужно помнить, что 
главное в «зеленом» туризме это изменение отношения людей к 
окружающей их среде, природе с потребительского  на бережное.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕР
 АСТЫ СУЛАРЫНЫҢ ЛАСТАНУЫ

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасның  жер асты суларының 

ластануы қарастырылған.Су құрамында кездесетін элеметтер жəне 
басқа да қоспалар. Мұнай қалдықтарымен ластануды қарастыру 
жəне Казгидрометтің мəліметтері бойынша Қазақстан Республик-
сындағы ең қауіпті жəне ең таза  су қоймаларын қарастырып ана-
лиз жүргізу.

Аннотация
В данной статье рассматривается загрязнение подземных вод 

Республики Казахстан. Элементы и другие примеси, содержащие-
ся в воде. Рассмотрение загрязнения нефтяными отходами и про-
ведение анализа наиболее опасных и чистых водоемов Республики 
Казахстан по данным Казгидромета.

Abstract
This article deals with the pollution of underground water in the 

Republic of Kazakhstan.Elements and other impurities contained in 
water. Consideration of oil waste pollution and analysis of the most 
dangerous and clean water bodies of the Republic of Kazakhstan 
according to Kazhydromet data. 

Су-барлық тірі организмдерде көптеген биохимиялық реакция-
лар жүретін ерекше еріткіш, ол химиялық реакциялардың жоғары 
жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, органикалық жəне бейор-
ганикалық заттарды жақсы ерітеді. Ол жеткілікті кең температура 
диапазонында сұйық болып қалады, салқындатқыш болып табы-
лады. Су сапасының тез нашарлауы аясында осы əлемдік бай-
лықты сақтау мəселесі бүкіл адамзаттың басты мəселелерінің бірі 
болып қала береді. Жер бетіндегі тірі организмдердің жұмысын-
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дағы жер асты суларының рөлі оның маңыздылығымен ерекше-
ленеді. Бұл жер асты сулары бұлақтардың қоректенуін қолдайды, 
өсімдіктердің тамырына ылғал беруді қамтамасыз етеді, өзендер 
мен көлдерді таяздан қорғайды, шаруашылық-ауыз су жəне адам-
ның басқа да мұқтаждықтарында қолданылады, емдік мақсатта 
қолданылады.

Жер асты суларының ластануы.Қоршаған ортаға техноген-
дік жүктеменің артуы жер асты суларының ластануына əкелді. 
Планетада ауыз су қоры тез төмендейді, оның сапасы нашарлайды. 
Мұның бəрі адамдардың денсаулығына, жануарлар мен өсімдіктер 
əлемінің алуан түрлілігіне əсер етеді.

Республикамызды сумен қамтамасыз ету үшін ең маңызды 
рөлді жер асты сулар атқарады. Тұщы жер асты суларының жер 
үсті суларына қарағанда бірқатар маңызды артықшылықтары бар: 
олар сапасы жағынан жоғары, ластану мен инфекциядан жақсы 
қорғалған, олардың ресурстары көпжылдық жəне маусымдық 
ауытқуларға аз бейім. Жер асты сулары республиканың барлық 
таулы аймақтарында кездеседі. Жер асты суларының негізгі ре-
сурстары (шамамен 50 %) Оңтүстік Қазақстан аумағында шоғы-
рланған. Бұл ресурстардың едəуір аз саны (20% - ға дейін) Батыс 
Қазақстан шегінде қалыптасады. Орталық, Солтүстік жəне Шығыс 
Қазақстан облыстарына жер асты суларының барлық ресурстары-
ның 30% - ға жуығы тиесілі. Республика аумағында жылына 15,83 
км3 (43,38 млн. оның ішінде: шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау 
үшін – 6,14 км3 (16,84 млн.м3/тəул), өндірістік-техникалық – 0,95 
км3 (2,6 млн. м3/су г), жерді суландыру үшін-8,73 км3 (23,91 млн. 
м3/тəул), бальнеологиялық (минералды) сулар-0,01 км3 (0,03 млн. 
м3/тəул). 1 г/л дейін минералдануы бар жер асты суларының бол-
жамды ресурстары жылына - 33,85 км3 (92,76 млн.м7сут), 10г/л 
дейін-жылына 57,63 км3 (157,9 млн. м3/тəул) құрайды. Жер асты 
суларының негізгі барланған қорлары шығару конустары мен ар-
тезиан бассейндерімен шектелген жəне қорлардың тек 25% - ы 
ғана жер үсті ағынымен тығыз байланысты. Қазақстан Республи-
касы минералды суларға бай. Оның аумағында 45 кен орны бар-
ланған, олар химиялық құрамы, бальнеологиялық қасиеттері жəне 
емдік мəні бойынша шартты түрде бес бальнеологиялық топқа 
біріктірілген – йод-бром (5 кен орны), кремнийлі (4), радонды (7), 
безді (2) жəне ерекше компоненттері жоқ (27). Сонымен қатар, ми-
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нералды сулардың тағы 251 перспективалы көрінісі анықталды, 
олардың ішінде: безді – 7, радонды – 27, кремнийлі – 15, йод-бром-
ды – 68, радонды-кремнийлі – 1, күкіртсутекті – 1, мышьякты – 1, 
ерекше компоненттері мен қасиеттері жоқ – 132.

Сурет 1. Қазақстан жер асты суларының ластануы 
(Марина и Максимова, n.d.)

Қазақстан Республикасы мұнайға бай мемлекет, сондықтанда 
жер асты суларының ластаушы көздерінің  бірі ол- Мұнай болып 
келеді.

Əлемдік су қорғау жүйесінің маңызды бағыттарының бірі – жер 
асты суларын мұнай өнімдерімен жəне химиялық реагенттермен ла-
станудан қорғау. Бұл ластанудың осы түрлерінің таралу ауқымына 
жəне мұнай өнімдерінің, олардың ыдырау өнімдерінің жəне хими-
ялық реагенттердің жоғары уыттылығына байланысты болып келеді.
Жер асты суларының мұнай-химиялық ластануының негізгі көздері:

• мұнай мен мұнай өнімдерінің төгілуі жəне авариялық төгілуі
• мұнай кен орындарын пайдалану учаскелерінде жəне оларды 

тасымалдау кезінде;
• Мұнай жəне мұнай өнімдерін қайта өңдеу учаскелерінде олар-

дың жоғалу көрсеткіштері,
• сақтау жəне жөнелту;
• жабдықтың герметикалығын бұзу, соның салдарынан орын 

төгінділері жəне ағып кетуі қаупі;
• жер асты горизонттарына үлкен көлемде айдау кен орындары-

ның мұнай беруін арттыру үшін мұнай өндіру өнеркəсібі пайдала-
натын химиялық реагенттер.
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Негізгі ластаушы заттар-Мұнай жəне мұнай өнімдері, мұнай 
кəсіпшіліктерінің минералданған сарқынды жəне қаттық сула-
ры, Ұңғымаларды бұрғылау кезіндегі қалдықтар, су жəне мұнай 
дайындау қалдықтары, мұнай өндіру жəне бұрғылау процестерін 
қарқындату үшін қолданылатын химиялық реагенттер.Бұрғылау 
шламы - құрамына бұрғыланған суспензия кіретін су суспензиясы 
жыныс (шамамен 60-80%), органикалық заттар (8%), суда еритін 
тұздар (6% дейін), ауырлатқыш (барит, темір оксиді), саз, мұнай. 
Бұрғылау шламы химиялық реагенттердің болуы нəтижесінде ла-
стаушы болып табылады: ауырлатқыштар (барит, темір оксидтері), 
қышқылдар (тұз, сірке, плавик), метанол. Бұрғылау ерітінділерінің 
резервуарға ену аймағы өте жоғары болуы мүмкін маңызды, сон-
дықтан.; Сондай-ақ, өткізгіштің түсу тереңдігі барлық сулы қабат-
тардың қабаттасуын ескере отырып таңдалуы керек. Шикі мұнай 
мен дизель отынын жуу сұйықтығы ретінде алып тастау қажет .

Қазақстан Республикасында шөгінді түзілімдерден құралған 
терең депрессиялар шегінде таралған айтарлықтай гидротермал-
дық ресурстар бар. Оларға температурасы 30-400 с асатын жер 
асты сулары бар Каспий маңы, Маңғышлақ – Үстірт, Тобыл, Ертіс, 
Торғай, Сырдария, Шу-Сарысу, Зайсан, Іле жəне Балқаш-Алакөл 
артезиан бассейндері жатады. Қазақстанның гидротермалдық ре-
сурстарының табиғи қорлары мынадай шамалармен бағаланады: 
10275 км3 – су ресурстары, 679820 млн.Гкал – жылу ресурстары 
жəне 97115 млн. тонна – шартты отын ресурстары. Құрамында сіл-
тілі металдар мен галогендер көп өнеркəсіптік сулар Каспий маңы, 
Маңғышлақ-Үстірт, Шу-Сарысу жəне Оңтүстік Торғай артезиан 
бассейндерінде анықталған. Өнеркəсіптік сулары бар кешендердің 
гидрогеологиялық тұрғыдан нашар зерттелуі олардың болжам-
ды ресурстарының көлемін бағалауға мүмкіндік бермейді.. Қа-
зақстан аумағында көптеген көлдер мен қоқыстар шоғырланған, 
олардың көпшілігінде емдік балшық бар. 31 учаскеде емдік бал-
шықтың болжамды пайдалану қорлары 30915,1 мың м3 көлемінде 
бағаланды. Сонымен қатар, ұсынылған 18 перспективалы учаске 
анықталды ,күтілетін оң нəтижелермен іздестіру-барлау жұмыста-
рын қою. Суландырудан, өнеркəсіп пен коммуналдық-тұрмыстық 
шаруашылықтан коллекторлық-дренаждық, ағызу жəне сарқынды 
сулардың құрамындағы қайтарымды сулартиісті өңдеуден кейін 
пайдалану. Бұл жағдайда олардың ресурстық бөлігі, яғни. су көз-
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деріне қайтарылатын су 2,0 км3-тен аспайды, қалған ағын аумақ 
бойынша шашырайды, жоғалады, ішінара жайылымдарды сулан-
дыруға пайдаланылады немесе экожүйелерді қолдауға жіберіледі. 
Қайтарылатын сулардың негізгі мөлшері Сырдария (47%) жəне 
Ертіс (34%) бассейндерінің өзендеріне түседі, қалған көлемі Іле 
өзеніне (8%), Нұра өзеніне (11%) келеді.

Жер асты суларының пайда болуы. Жер қыртысында ор-
наласқан сулар жер асты сулары деп аталады. Олардың шығу 
тегі əртүрлі. Олардың кейбіреулері жауын-шашыннан пайда бо-
лады. Оларды қалыптастырудың екінші тəсілі атмосфераның 
су буы топыраққа сіңіп, салқындатылып, су тамшыларына ай-
налуымен сипатталады. Бұл құбылыс шөлдер мен шөлейттерде 
кездеседі. 

Жер қыртысында əртүрлі су өткізгіштігі бар тау жыныстары-
ның қабаттары бар. Суды жақсы өткізетін құм, қиыршық тас, қиы-
ршық тас қабаты өткізгіш қабат деп аталады. Су өткізбейтін тау 
жыныстарына саз, гранит, құмтас, сазды тақтатастар жатады. Тау 
жыныстарының су өткізбейтін су өткізбейтін қабаттарының үстін-
де су жиналады. Сондықтан бұл қабат Сулы қабат деп аталады.

Минералды жəне жылы жер асты сулары. Ерітілген тұздар 
мен газдардан тұратын жер асты сулары Минералды сулар деп 
аталады. Бұл көздердің суы буын, тері, асқазан ауруларын емдеу 
үшін қолданылады. Қазақстанда минералды су көздері Шығыс 
жəне оңтүстік-шығыс таулы аймақтарда орналасқан.

Кейбір жер асты сулары жылы. Олар өте терең орналасқан. 
Олардың температурасы +20°C-тан +100°C-қа дейін жəне одан да 
жоғары. Мұндай суларда тұздар, қышқылдар, минералдар жəне 
кейде радиоактивті элементтер бар. Жылы жер асты сулары өнер-
кəсіпте жəне ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Олар-
дан йод, глаубер тұзы, бор қышқылы жəне түрлі металдар алына-
ды. Олар сонымен қатар үйлерді, жылыжайларды жылыту жəне 
электр энергиясын өндіру үшін қолданылады.

Жер асты суларының əсері. Жер асты сулары табиғатта үлкен 
маңызға ие. Өзендер мен көлдерді тамақтандыру үшін үнемі ағып 
жатқан бұлақтар мен бұлақтар қажет. Жер асты сулары жер бе-
дерінің қалыптасуына да қатысады. Жер асты суларының əсерінен 
көшкіндер, үңгірлер пайда болады.
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Көшкіндер тауларда, жазық өзендер, көлдер мен теңіздердің 
жағасында пайда болады. Ол үшін жыныстың су өткізбейтін қа-
баттарының беткі қабаты беткейге сəйкес беткейлерде орналасуы 
керек. Содан кейін су өткізбейтін қабаттың үстіне жиналған жер 
асты сулары төмен қарай ағып кетеді. Белгілі бір уақыттан кейін 
тау жыныстарының жоғарғы қабаты су өткізбейтін қабаттың беті-
нен барлық салмағымен төмен қарай жылжиды. Үлкен көлемді 
көшкіндер Еділ өзенінің бойында, Қырымның оңтүстік жағала-
уында, Кавказда кездеседі. 1999 ж. Іле Алатауындағы кіші Алматы 
өзенінің шатқалында өткен көшкін Алматының шетіндегі бірқатар 
үйлерді қиратты.

Жер асты суларын қорғау. Жер асты сулары əлемдегі тұщы 
су қорының өте құнды бөлігі болып табылады. Олар əлемде қол-
данылатын барлық судың 2/3 бөлігін құрайды. ТМД халықтары-
ның 80% - ы тұщы судың жерасты қорларын пайдаланады. Осы-
дан жер асты суларын тиімді пайдалану жəне қорғау қажеттілігі 
туындайды.

Мұнай, химия қалдықтары жəне ағынды сулар табиғатты ла-
стайды жəне олармен араласып, жер асты суларына үлкен зиян 
келтіреді. Кейде ластанудың салдарынан жер асты сулары жарам-
сыз болып қалады. Сондықтан қазіргі уақытта жер асты суларын 
қорғау жəне оларды тиімді пайдалану адамзаттың басты міндет-
терінің бірі болып табылады. 

Жату жағдайлары бойынша жер асты сулары мыналарға бөлі-
неді:

- топырақтың суы
- грутовые
- қойнауқатаралық
- артезиан;
- минералды.
Топырақ сулары топырақ бөлшектері арасындағы бос жер-

лердің бір бөлігін толтырады; олар ауырлық күшінің əсерінен 
қозғалатын немесе молекулалық күштермен байланысқан бос 
(гравитациялық) болуы мүмкін.

Жер асты сулары беткі қабаттың бірінші қабатында Сулы қабат 
құрайды. Жер бетінің таяз болуына байланысты жер асты сулары-



115

Секция «Экология и устойчивое развитие»

ның деңгейі жыл мезгілдерінде айтарлықтай ауытқуларға ұшырай-
ды: ол жауын-шашыннан немесе қардың еруінен кейін көтеріледі, 
содан кейін құрғақ уақытта төмендейді. 

Қойнауқат аралық сулар-екі су өткізбейтін қабаттар арасында 
орналасқан төменгі Сулы қабаттар. Жер асты суларынан айыр-
машылығы, аралық сулардың деңгейі тұрақты жəне уақыт өте келе 
аз өзгереді. Қысым аралық сулар Сулы қабатты толығымен толты-
рады жəне қысымға ұшырайды.

Сулы қабаттардағы қозғалыс жағдайларына сəйкес жер асты 
сулары борпылдақ (құмды, қиыршық тасты жəне тасты) қабаттар-
да жəне жарылған тау жыныстарында бөлінеді.

Су өткізетін жыныстардың пайда болуына, қуыстарының сипа-
тына байланысты жер асты сулары бөлінеді:

- кеуек-төрттік шөгінділерде: құмдарда, қиыршық тастарда 
жəне басқа да сынық жыныстарда жатыр жəне айналады;

- жарықшақты (талшықты) – жартасты жыныстарда (гранит, 
құмтас);

- карст (жарықшақ-карст) - еритін жыныстарда (əктас, доломит, 
гипс жəне т.б.).

Қазгидрометтің мəліметінше, 2019 жылы Ақмола облысы ең 
қолайсыз өңір болды. Мұнда жер үсті жəне жер асты суларының 
ластануының ең көп жағдайлары тіркелді-230. Сонымен қатар, ай-
мақ ластану болған су қоймаларының саны бойынша көшбасшы 
болып табылады 

Тағы да ескертетін жайт,  21 оқиға Нұр-Есіл каналында жəне 
Есіл өзенінде тіркелді – бұл сулар облысқа да, елордалық мегапо-
лиске де қатысты.

Аймақтағы су объектілерінің ластану жағдайларының жарты-
сынан көбі үш көлге келеді.

Үлкен Шабақты-68 ЖЛ. Сонымен қатар, 43 есе асып кету бір 
күнде – 6 тамызда тіркелді.

Кіші Шабақты-4 мамырда зиянды заттардың шекті рұқсат етіл-
ген концентрациясының бірнеше есе артуы 8 рет тіркелді. 7 тамы-
зда ЖЗ фактілерінің саны 16 рет тіркелді.

Шортан-18 жағдай.
Айта кетейік, үш күннің ішінде (6-8 тамыз аралығында) осы үш 

су айдынында ластанудың 69 фактісі орын алды – республиканың 
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барлық көлдерінде, өзендерінде, каналдары мен су қоймаларында 
жыл ішінде тіркелген барлық фактілердің 10%.

Су объектілерінің жоғары ластануы жағдайлары 2019
(ҚазГидромет мəліметі бойынша)

Сурет 2. Су объектілерінің жоғары ластануы жағдайлары 2019

Бір су айдынының ең көп ластануы Нұр-Сұлтанда байқалды. Са-
рыбұлақта орналасқан бес іріктеу нүктесінде жыл ішінде 123 рет 
тіркелді. Сонымен қатар, аномалды белсенділігі бар күндер болған 
жоқ – мұнда су үнемі төмен сапалы. Екі рет жəне өте жоғары ластану 
жағдайлары тіркелді – бұл 2 тамызда болды. Өзендердің өте жоғары 
ластану саны бойынша Қарағанды облысы көшбасшы болды. Бір 
жыл ішінде мұнда 9 жағдай тіркелді, барлығы Қара Кеңгір өзенінд. 
Жалпы, Қазақстанда бір жыл ішінде жоғары ластану жағдайлары 61 
су объектісінде байқалды. Жоғары ластану жағдайларының жалпы 
саны 661, экстремалды жоғары – 19. Бұдан басқа, 15 су объектісінде 
белгіленген нормалардан асып кетудің 265 жағдайы тіркелді. Бұл 
Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай жəне Түр-
кістан облыстарының аумағында орын алды.

Таза су қайда?
Қазақстан Республикасының су объектілері суының сапасын 

бағалау үшін негізгі нормативтік құжат “су объектілеріндегі су-
дың сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесі”болып табылады. Осы құ-
жатқа сəйкес Қазақстандағы таза су қоймаларына 10 өзен мен бір 
су қоймасын жатқызуға болады: Қара Ертіс, Ертіс (Павлодар об-
лысы), Усолка, Шілік, Баянкөл, Қарқара, Түрген, Тентек, Үржар, 
Бөген, Ақсу (Түркістан облысы), сондай-ақ Өскемен су қоймасы.
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5-сыныпты су қоймаларына Оба, Айет (жылына 3 ЖЛ), Тоғы-
зақ (2 ЖЛ) өзендері, Сасықкөл, Жалаңашкөл көлдері, сондай-ақ 
Аманкелді, Қаратомар (1 ЖЛ) жəне Шардара су қоймалары жата-
ды. Осылайша, өткен жылы Республиканың ең лас 8 су қоймасы-
ның 5-інде жоғары ластану жағдайлары тіркелген жоқ.

Қазіргі уақытта су ресурстарын ұтымды пайдалану өте өзекті 
проблема болып табылады. Бұл, ең алдымен, су кеңістігін ласта-
нудан қорғау, жəне өнеркəсіптік ағындар олардың көлемі мен зи-
яны бойынша бірінші орынға ие болғандықтан, оларды өзендерге 
ағызу мəселесін шешу қажет. Шығарындылары мен төгінділері 
ең аз кəсіпорындарға қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы 
мөлшерін төмендету қажет, бұл одан əрі тастаудың ең аз мөл-
шерін ұстап тұру немесе оны азайту үшін басымдық болып қызмет 
етеді.  

Қорытынды
Қортындылай келе, ластанудың немесе басқа да антропоген-

дік əсерлердің əсерінен су экожүйелеріндегі жағдайдың нашарлау 
дəрежесін бағалау қазіргі уақытта су объектілерін пайдаланудың 
практикалық нысандарына қатысты ғана тұжырымдалуы мүмкін. 
Жақсы дамыған биоайналымындағы  су экожүйелерінің эколо-
гиялық əл-ауқатының көрсеткіші бола алады. Су экожүйелерінің 
жай-күйін жəне олардың өзгеру үрдістерінің əсерін болжау су қой-
маларын ұтымды пайдалануды перспективалық жоспарлау үшін 
өте маңызды. Адам табиғатпен алмасуды оның жеткіліктілігі, 
қоғам мүдделері мен табиғат мүмкіндіктерінің үйлесімді үйлесімі 
негізінде тұрақтандыруы керек. Қарапайым тілмен айтқанда, адам 
табиғатты, атап айтқанда су ресурстарын қорғауы керек. Өйткені, 
біздің су ресурстарымыздың мүмкіндіктері шексіз емес жəне ерте 
ме, кеш пе олар аяқталуы мүмкін.
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КƏСІПОРЫНДАР МЕН ӨНДІРІС ОРЫНДАРЫ 
КЕЛТІРЕТІН СУ ШЫҒЫНДАРЫН АЗАЙТУ 

ЖОЛДАРЫ

Аңдатпа
Бұл мақалада кəсіпорындар келтіретін су шығындарының пай-

да болу себептері, салдары жəне оны азайту жолдары қарастыры-
лады. Мақала ресми көздерден алынған фактілер мен зерттеулерге 
сүйенеді.

Аннотация
В данной статье рассматриваются причины возникновения, по-

следствия и пути снижения потерь воды, которые несут предпри-
ятия. Статья опирается на факты и исследования из официальных 
источников.
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Abstract
This article examines the causes, consequences and ways of reducing 

water losses incurred by businesses. The article is based on facts and 
research from offi  cial sources.

Ғаламдық зерттеу жұмыстарының мəліметтері бойынша, 
индустриалды дамыған елдерде кəсіпорындар адам пайдала-
ну үшін қол жетімді судың жартысынан көбін тұтынады. Өнер-
кəсіптік жəне өндірістік кəсіпорындар суды жетекші тұтынушы-
лардың бірі болып табылатындықтан, компаниялардың алдын-
да тиімділікті арттыратын, су қалдықтарының мөлшерін мен 
олардың су ізін азайтатын су ресурстарын басқарудың неғұр-
лым тиімді əдістерін енгізу міндеті тұр. Бұл қоршаған ортаға 
оң əсер етіп қана қоймай, кəсіпорындардың кірісін арттыруы 
мүмкін.

Қазақстан Республикасының өзінің ішінде қазіргі таңда 296,6 
мың кəсіпорындар мен өндіріс орындары бар, олардың қызметі 
нəтижесінде қолданылған су көлемі азайтылып, су шығындарын 
шектемесе жақын арада су мəселесі өте үлкен проблемаға айна-
лады, артынша су бағасы өседі, адам басына шаққандағы судың 
тəуліктік нормасы əдəуір азаяды, бұл өз кезегінде түрлі ауруларға 
алып келеді. 

Осы проблеманың туындауы арнайы суды үнемді пайдалануға 
көмектесетін құрылғылардың болмауынан, су шығынын азайту 
үшін арнайы стратегияның болмауына сонымен қатар адамдардың 
экологиялық санасының төмен болуымен байланысты (Харламов, 
2019).

Суды үнемсіз пайдаланудың салдарынан су ресурстары едəуір 
азаюда. Қазақстанның мұхит суын пайдалануға мүмкіншілігі жоқ, 
жəне басқа да су көздері трансшекаралық су ресурстары болып та-
былады. Бұндай жағдайда қолда бар су ресурстарын үнемді жəне 
ақылға қонымды пайдалану біз үшін маңызды болып табылады. 
Қазіргі таңда Қазақстан кейбір елді мекендерінде су тапшылығы 
мəселесі əлі де шешімін таппаған. Қазіргі таңдағы Қазақстанның 
су ресурсының көлемі 101 км3, оның 57 км3 республика ішінде, 
қалған 44 км3 көрші мемлекеттерден ағып келеді (ВикипедиЯ, 
2021).
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Сурет 1. Қазақстан Республикасының су ресурсы көлемі (Резник, 2018)

Кесте 1 – Су ресурстарын пайдалану (2010-2014 жылдар), млн. м3

Негізгі көрсеткіштер 2010 2011 2012 2012 2014
Су қолданушылар көлемі 5134 4839 4589 4733 4596238
Алынған су, барлығы 23811,7 21947,7 21389,5 22530,5 23265,5
Соның ішінде жер үсті 22625,3 20810,8 20256,8 21455,1 22214,5 
Соның ішінде жер асты 842,2 839,7 789,8 865,6 884,1 
Тасымалдау кезіндегі су 
шығыны

2640,0 3707,8 3512,2 3556,5 2854,5 

Қолданылған су, соның 
ішінде:

20856 19232,3 18402,9 20063,5 20410,9 

шаруашылыққа 751 790 724,4 710,6 730,9 
өндіріске 5357 5173,2 5240,5 5477,4 5591,8 
Тұрақты суару 8732,5 8763,3 8692,9 9172,1 9393,7 
Лиманды суару 2654,9 302,6 146,6 313,8 310,0 
Шаруашылықты сумен 
қамтамасыз ету

209,4 208,6 202,9 192,6 190,0 

жайылымдарды суландыру 106,1 98,1 98,4 95,1 91,4 
Балық шаруашылығы 275 230,1 269,8 56,9 45,0 
Т.б. 2770,1 1244,6 1766,9 1727,8 1940,6 
Су бұру, барлығы, соның 
ішінде

7224 7129,5 6840,4 7599,1 8688,5 
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a) жер үсті су объектілері-
не, соның ішінде

5113 6273,6 5653,5 6988,4 7627,6 

Олардың ішінде тазалау 
жоқ

205,7 170,7 153,5 136,1 152,6 

а) нормативтік-таза 4585 5573,9 5936,9 6257,3 6730,8 
б) нормативтік-тазар-
тылған

257,1 259,4 245,6 242,1 270,6 

в)жинақтағыштарға жəне 
жер бедеріне

2111 855,8 1186,9 610,6 605,2 

Айналмалы сумен жаб-
дықтау

7126,3 6844,3 7556,5 7665,3 7691,2 

Қайта сумен жабдықтау 902,02 813,3 751,9 689,5 723,5 
Ескерту: (UNECE, 2017)

Əлемдік тəжірибе бойынша Coca-Cola, Johnson & Johnson жəне 
MillerCoors сияқты көптеген ірі корпорациялар суды пайдалануды 
жақсарту жəне əлемнің шектеулі су ресурстарына сұранысты азай-
ту үшін су ресурстарын сақтау бағдарламаларын жүзеге асырды. 
Бұл күш-жігер қызметкерлердің қолдауына ие болды жəне эко-
логиялық тұрақтылық пен жақсы басшылықты қолдаумен қатар 
энергияны едəуір үнемдеді.

Мысалы, Coca-Cola 2015 жылы компанияның сусындар өндірісі 
үшін, қауымдастықтар мен табиғат үшін пайдаланылатын судың 
мөлшерін толтыру мақсатына жетті. Coca-Cola бастамасы əлемдік 
сатылымда пайдаланылған судың 115 пайызын (191,9 миллиард 
литр) қайтарды деген болжам бар. Компанияның нысандарында 
жəне өндіріс процесінде қолданылатын қосымша су тазартылып, 
қоғам мен табиғатқа қайтарылады (Lobo, 2017).

Өнеркəсіптік кəсіпорындардың суды пайдалануын оңтайлан-
дыру өте маңызды, өйткені ол жергілікті су көздерінен су алуды 
төмендетуі мүмкін, осылайша сумен қамтамасыз етуді арттыра-
ды жəне қоғамдық қатынастарды жақсартады, су алу бірлігіне 
өнімділікті арттырады, ағынды сулар мен олардың ластаушы жүк-
темесін азайтады, жылу энергиясын тұтынуды жəне, мүмкін, қай-
та өңдеу шығындарын азайтады. 

Өнеркəсіп ағынды сулардың ағып кетуіне жəне олардың ла-
стану əлеуетіне байланысты өндірісте қолданылатын мөлшерге 
қарағанда су ресурстарына көбірек қысым жасайды. Негізгі ла-
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стаушы заттар: қоректік заттар, қоздырғыштар, ауыр металдар, 
органикалық жəне бейорганикалық химиялық заттар, мұнай кен 
орындары жəне жылу. Жылу ластаушы зат ретінде қарастырамыз, 
себебі судың ағып кетуі су объектісінің қоршаған ортасының тем-
пературасын өзгертсе пайда болады. Судың температурасы жоға-
рылаған сайын ондағы ерітілген оттегінің мөлшері азаяды. Су объ-
ектілеріндегі оттегінің төмен деңгейі Су тіршілік иелеріне зиянды 
болуы мүмкін. Температураның бір градусқа өзгеруі су ағзалары-
ның биологиясында нəзік өзгерістер тудыруы мүмкін, бұл олар-
дың метаболизмін немесе өсімдіктердің өсуін өзгертеді (Резник, 
2018).

Бұл проблеманы қалай шешуге болады? Егер глобалды түр-
де бұл мəселені қарастыратын болсақ, онда кəсіпорындар заңды 
тұрғыда міндеттеліп отырған ережеге сəйкес су шығынын азайта-
тын құрылғылар орнатуы маңызды. Қолданыстағы жабдықты аз-
дап өзгерту суды айтарлықтай үнемдеуге əкелуі мүмкін.

1. Бүріккіштер шлангтарға орнатылса, онда операторлар таза-
лау кезінде суды аз пайдалана алады.

2. Крандарды жоғары қысымды жəне төмен көлемді балама-
ларға ауыстыруға болады.

3. Суды үнемді жəне тиімді пайдалану үшін таймерлер жəне / 
немесе педальдар орнатуға болады.

4. Ағындарды өнімділікті сақтау үшін қажет минимумға дейін 
реттеу əбден мүмкін (UNECE, 2017).

Əлемде өнеркəсіп орындары пайдаланатын танымал суды 
үнемдеу құрылғысы градирнялар үшін технологиялық суды қайта 
пайдалану болып табылады. Суды едəуір үнемдеуге қол жеткізу 
үшін пайдаланылған суды тазарту жүйесі ішкі қайта пайдалануды 
қамтамасыз ету үшін технологиялық суды өңдей алады. 

Барлық процестер ауыз суды қажет етеді деп болжаудың ор-
нына, ішкі процестерге қажет судың нақты сапасын зерттеп, мүм-
кіндігінше кəсіпорын ішінде немесе кəсіпорындар арасында суды 
қайта пайдалану керек. Мысалы, жылтырату машинасы белгілі бір 
қатты бөлшектері бар суды қажет етуі мүмкін. Егер тұндырғыш 
пен сұр суды тазарту орнатылса, жылтыратқыш машина өз суын 
шексіз рет техникалық түрде қайта пайдалана алады (APANA, 
2021).

Суды қайта пайдалану үшін тазартудың ықтимал нұсқала-
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ры: қалдықтарды тұрақтандыру тоғандары, газдалған тоғандар, 
ағынды сүзгілер, тік ағынды сулы-батпақты жерлер, гибридті 
сулы-батпақты жерлер, бос беті бар сулы-батпақты жерлер жəне 
көлденең ағынды сулы-батпақты жерлер. Биогазды алуға бо-
латын өңдеу нұсқалары: анаэробты ашыту, мысалы, UASB ре-
акторлары, биогаз тұндырғыштары немесе үлкен масштабта. 
Жетілдірілген (жоғары технологиялық нұсқалар): белсенді тұнба, 
ICBM, жетілдірілген тотығу процестері, озондау, белсендірілген 
көмір.

Бұдан өзге компания ішінде қызметкерлер арасында суды пай-
далану бойынша нақты ережелер болатын болса, бұл кəсіпорын-
дар пайдаланатын су шығынын едəуір азайтады.

Мақаланы қорытындылай келе айтарым, қазіргі таңдағы 
қарқынды дамуға байланысты табиғи ресурстар көп көлемде тұты-
нылады, соның ішінде кəсіпорындар. Өндіріс орындарының қол-
данатын су мөлшерін заңды түрде шектеу, су ресурстарын үнем-
деуге алып келетін құрылғыларды орнатуды міндеттеу арқылы 
резервтегі су қорын бірнеше жылға созуға болады.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ СУ ЭКОЖҮЙЕЛЕРІНІҢ
 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Аңдатпа
Қазақстанның негізгі су объектілері - Балқаш көлі мен Каспий 

мен Арал теңіздерінің маңызды проблемаларының нақты фактор-
лары мен салдары қарастырылды.

Аннотация
Рассмотрены актуальные факторы и посследствия значитель-

ных проблем главных водоемов Казахстана - озера Балхаш и Ка-
спийского, Аральского морей.

Abstract
The actual factors and consequences of signifi cant problems of the 

main reservoirs of Kazakhstan - Lake Balkhash and the Caspian and 
Aral seas are considered.

Судың жетіспеушілігі қазіргі мыңжылдықтың маңызды мəсе-
лелерінің біріне айналды жəне əлемнің бірқатар аймақтарында 
табиғи ортаның экологиялық жағдайының нашарлауына, көлдер 
мен өзендердің экожүйелерінің құрғап, ластануына жəне тұрғын-
дар ауруларының көбеюіне алып келді.

Су ресурстарының жағдайы - бұл Қазақстанның тұрақты да-
муына кедергі болатын негізгі экологиялық проблема. Суарудың 
қазіргі төмен деңгейінде су ресурстары толығымен дерлік пайда-
ланылады, бұл республикамыздың одан əрі əлеуметтік-экономи-
калық дамуы үшін қолайсыз фактор болып табылады.

Қазақстанның көп бөлігі ылғал жеткіліксіз аймақта орналасқан. 
Табиғи ресурстарға, ең алдымен мұнай мен газға ие бола отырып, 
Қазақстан үлкен жетістіктерге жетті, бірақ маңызды ресурс ретін-
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де су шектеулі мөлшерде жəне қол жетімді жерде ол адам үшін 
əрдайым қауіпсіз бола бермейді. 

Су ресурстарының қол жетімділігі мен жай-күйі елдің эконо-
микалық дамуына шешуші əсер ететін маңызды фактор болып та-
былады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы су ресур-
старының жалпы жағдайы мен сапасы айтарлықтай нашарлайды 
жəне олардың қарқынды ластануы қоршаған ортаға жойқын əсер 
етуі мүмкін (Джусупова и Нуртаева, 2009).

Сумен қамтамасыз ету бойынша Қазақстан бұрынғы кеңестік 
республикалар арасында соңғы орында. Нақты сумен жабдықтау 1 
шаршы км-ге 36,4 мың текше метрді жəне бір адамға жылына 6,0 
мың текше метрді құрайды.

Халықтың ауыз суға деген қажеттіліктерін өзен ағындары да, 
жер асты сулары да қанағаттандырады, олардың қорлары барлық 
аймақтарда бар. Қазақстан өзендерін қоректендіретін негізгі көзі 
- мұздықтар, олардың ауданы шамамен 2 мың шаршы шақырым, 
көлемі 98 текше шақырымнан асады.

Қазіргі кезде басты назар Сырдария, Ертіс жəне Іле өзендерінің 
негізгі су жолдарының жағдайына, Арал мен Каспий теңіздерінің, 
Балқаш көлінің проблемаларына аударуымыз керек.

Балқаш көлі - Қазақстандағы үшінші үлкен су қоймасы. Көл 
бассейні ұзартылған жəне бөлшектелген. Көл батыс жəне шығыс 
бөліктерге тар (5-6 км) Ұзынарал бұғазымен жалғасқан суасты 
табалдырығымен бөлінеді. Батыс Балқашта су аздап тұзды, ал 
шығыс бөлігінде тұзды, минералдануы жоғары.

Көлдің негізгі көздерінен -   Іле, Қаратал жəне Лепсі өзендері-
нен судың аз мөлшері жəне суаруға су алу Балқаш суының са-
палық құрамына да айтарлықтай əсер етеді, ал вегетациялық ке-
зең ішінде Қаратал мен Лепса сағаларында іс жүзінде ағындар 
болмайды.

Балқаш көлінде тұщы жер асты суларының мол қоры бар. Олар-
дың болжамды жедел ресурстары 17,5 текше км құрайды, ал бас-
сейндегі кəсіпкерлік субъектілері мен тұрғындардың суды тұтынуы 
қазір 3,729 текше км. шақырымды құрайды. Көл бассейніндегі ағын-
ның көлемі. Балқаш - 22,51 текше км. Жер үсті суының құйылуы 
-18,51 текше метр км, жерасты - 0,9 текше км, жауын-шашын мен 
мұз - 3,1 текше км. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жылы-
на 243,97 мың текше метр, өнеркəсіп 219,14, ауыл шаруашылығы 
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3238,67, балық өнеркəсібі 26,9 мың текше метр тұтынады. Көл дең-
гейі 2010 жылғы мамырда 341,87 метрді құрады.

Соңғы онжылдықтарда Балқаш аймағындағы экологиялық 
ахуал айтарлықтай нашарлай бастады. Қарқынды экономика-
лық қызметтің басталуымен ластану көлемі ұлғайды, экожүй-
енің табиғи режимі, соның ішінде көлдің гидрологиялық режимі 
бұзылды.

Көлдің негізгі ластаушылары ауыр металдар, мұнай өнімдері 
жəне фенолдар. Жыл ішінде мыс құрамы шекті рұқсат етілген 
концентрациядан (ШРК) асып, 13% жағдайда ластанудың жоғары 
деңгейіне жетеді. Бір жыл ішінде мырыш үшін шекті рұқсат етіл-
ген концентрацияның асуы 48%, мұнай өнімдері 62%, фенолдар 
20% құрады («Балқаш 2005», 2005).

Қазақстан мен Орталық Азиядағы ең үлкен экологиялық про-
блемалардың бірі - Арал теңізінің құрғауы. Арал проблемасының 
пайда болуының алдында екі ауқымды экономикалық мəселелерді 
шешу үшін Арал теңізіне құятын өзендер ағыны реттелді. Бірінші 
мəселе маңызды гидроэнергетикалық қуаттылықты құру болды. 
Екіншісі - Орта Азия мемлекеттерінде суармалы жерлердің ау-
мағының күрт өсуі («Рациональное и эффективное использование 
водных ресурсов Центральной Азии», 2007).

Бүгінгі таңда Арал теңізінің беткі жағы жартысынан көбіне 
азайды, су деңгейі 19 метрге төмендеді (53 м-ден абсолюттік 35,8 
м-ге дейін). Су қоймасы екі су айдынына бөлінді - Үлкен жəне 
Кіші теңіздері, сəйкесінше Амудария мен Сырдария өзендерінің 
қалдықтарымен қоректенді. Теңіз жағалаудан 100-150 шақырымға 
шегініп, бұрынғы теңіз түбінің 33 мың шаршы шақырымнан астам 
бөлігін артқа тастады, оның ішінен жылына 75 миллион текше 
метрден астам тұз бен улы шаң үрленіп, Арал теңізінен тысқары 
жерлерге тасымалданады. Сарапшылардың бағалауы бойынша, 
акваториядан 100 км радиуста шаң-тұзды аэрозольдің жалпы ағы-
ны 1,3-1,5 т/га-дан 2,0-2,3 т/га-ға дейін жетеді. 100-ден 300 км-ге 
дейінгі аймақта шаң-тұзды аэрозольдің түсу массасы 0,5-0,6 т/га-
дан 1,0 т/га-ға дейін жетеді.

Нəтижесінде аймақтағы экологиялық ахуал күрт нашарлады, 
шөлейттену, Арал маңы экожүйелерінің өзгеруі, тау ағындары, 
егіншілік аймағының су-тұз режимі, аймақтық жəне жаһандық 
климат.
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Экологиялық апат аймағында 186,3 мың адам тұратын 178 елді 
мекен бар. Ауыз сумен жабдықтау 25% құрайды, негізінен ашық 
су қоймаларынан жəне алып келінген судан.

Арал өңірінің жергілікті тұрғындарының тұрмыс жағдайының, 
тамақтануы мен жұмысының нашарлауы аурушаңдық пен өлімнің 
артуына əкелді. Арал өңірінде тұратын қазақ халқын тексерген 
кезде адамдардың 70% -ы экологиялық себептерге байланысты 
денсаулығында ауытқулар табылған. Бұл жерлерде онкологиялық 
аурулар 15-20 есе өсті.

Каспий теңізі - Дүниежүзілік мұхитқа қосылмаған əлемдегі 
ең ірі ішкі су айдыны, оның ауданы 398000 км3 астам. Ол Еура-
зияның ішкі бөлігінде орналасқан жəне табиғаттың таңғажайып 
туындысы. Солтүстік жағалауда қатты аяз бен қарлы боран болып 
жатса, оңтүстік жағалауда магнолия мен өрік ағаштары гүлдей-
ді. Каспий аймағында бес мемлекет бар: Ресей, Əзірбайжан, Қа-
зақстан, Түрікменстан, Иран, олардың жағалау аймағында 5 мил-
лионнан астам адам тұрады. Каспий теңізі өте əдемі, алуан түр-
лі экожүйелер мен табиғи ресурстардың бай қорларына ие, олар 
əлі толық зерттелмеген жəне ұтымды пайдаланылмаған. Каспий 
теңізі климат қалыптастырушы маңызға ие жəне реликтілік фло-
ра мен фаунаны, соның ішінде əлемдегі ең ірі бекіре балықтары-
ның табын (əлем қорының 90%) алып жүретіндігімен ерекше. Ка-
спий теңізінде 500-ден астам өсімдік түрлері мен 850 жануарлар 
түрлері кездеседі. Каспий - суда жүзетін құстар мен жағалаудағы 
құстардың негізгі қоныс аудару жолы жəне тіршілік ету ортасы. 
Əлемдік қоғамдастықтың табиғи ресурстарға деген сұранысының 
артуына байланысты Қазақстан Республикасының экономикасын 
дамытуда Каспий теңізінің рөлі баға жетпес. Қазақстан үшін Ка-
спий аймағы қазіргі уақытта да, таяу болашақта да өте маңызды 
стратегиялық маңызға ие.

Қазіргі уақытта Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде өза-
ра байланысты бірқатар күрделі экологиялық проблемалар пайда 
болды. Соңғы жылдары Каспий маңындағы ауылшаруашылық жұ-
мыстарына қолайлы жерлер мен жайылымдардың қысқаруының 
тұрақты тенденциясы байқалуда. Бұл процесс деградация, шөлейт-
тену, əртүрлі химиялық заттармен шамадан тыс қанығу жəне Ка-
спийдегі барлық суармалы жерлердің 50% -дан астамының екінші 
рет тұздануының əсерінен жүреді.
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Техногендік белсенділіктің нəтижесінде деградация, тіпті Ка-
спий биожүйесінің толық жойылу қаупі артады. Сонымен, 1990 
жылдан бастап Каспий маңындағы мемлекеттерден 4,5 тонна зи-
янды қоректік заттар, 28 тонна жүзетін денелер, 27 тонна сульфат, 
3,15 тонна хлоридтер лақтырылды. Каспий теңізінің су ресур-
старының ластануындағы Қазақстанның үлесі ластанудың жал-
пы көлемінің 21% құрайды («Каспий шельфін игерудің экологи-
ялық-экономикалық мəселелері, 2007).

Каспий теңізінің негізгі ластану көздері:
1. Өзен ағындарымен ластаушы заттарды өткізу.
Өзен ағындарымен ластаушы заттардың түсу орындары Сол-

түстік Каспийде 90% шоғырланған. Сонымен, жыл сайын 2,5 км3 
тазартылмаған жəне 7 км3 шартты түрде тазартылған ағынды су-
лар Еділ бассейніне жіберіледі, оның өзендерінде улы заттардың 
мөлшері шекті рұқсат етілген концентрациядан жоғары болады:

- мұнай өнімдері 8-ден 60 есеге дейін,
- фенолдар 3-тен 35 есеге дейін,
- ауыр металдар 3-тен 13 есеге дейін.
Каспийдің Қазақстаннан келетін өзен ағындарымен негізгі ла-

стануы Жайық өзенінен келеді. Ауыр металдардың иондары теңіз-
ге енеді, олардың концентрациясы ШРК-дан 4 - 12 есе асады.

2. Жағалаудан тазартылмаған коммуналдық, өндірістік 
жəне ауылшаруашылық суларын шығару.

Каспий теңізінің жағасында 200 ірі қала жəне 220-дан астам өн-
дірістік қалдықтар көзі шоғырланған. Жылына шамамен 39 км3 
ағынды сулар шығарылады, оның 8 км3-інде 1000-нан астам хими-
ялық қосылыстар, соның ішінде улы қосылыстар бар.

Қалалар мен қалалық типтегі елді мекендер Каспийдің жағалау 
суларының күйіне айтарлықтай əсер етеді. Тəулігіне 300 миллион 
м3 тазартылмаған ағынды сулар жəне 100 мың м3-ден астам улы 
заттар Каспий теңізінің Оңтүстік-Батыс өнеркəсіптік бөлігі мемле-
кеттерінің аумағынан шығарылады.

Қазақстан Республикасының аумағынан жыл сайын теңізге 
ауыл шаруашылығында қолданылатын əр түрлі химиялық тыңай-
тқыштар (антропогендік тектегі фосфордың 80% дейін) түседі. 
Олардың ішінде пестицидтер, мысалы, гексахлорциклогексан 
жəне басқа теңіз биологиялық ресурстарына қауіпті тұрақты орга-
никалық ластағыштар бар.
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3. Мұнай жəне газ ұңғымаларын пайдалану.
Каспийді жағалаудағы елдермен ластаудың маңызды көздері 

теңіздегі мұнай кен орындары болып табылады. Мұнай жəне газ 
кен орындарын игеру тəжірибесі көрсеткендей, мұнай өндірудің 
стандартты режимінде де əрбір бұрғылау қондырғысы қатты, сұй-
ық жəне газ тəрізді компоненттерді қамтитын көптеген ластаушы 
заттардың көзі болып табылады. Орташа алғанда, ол су ортасына 
бір ұңғымадан түседі:

- май 30 - 120 тонна;
- бұрғылау жұмыстары 200 - 300 тонна;
- бұрғылау шламы 150 - 400 тонна.
Соңғы жылдары Қазақстан Каспий суларын мұнай өнімдерімен 

ластау деңгейінің үлесі 0,07-0,21 мг / л (1-4 ШРК) деңгейінде бол-
ды, фенол концентрациясы 0,003-0,009 мг/л (3-9 ШРК), синтетика-
лық беттік-белсенді заттар - 0,008-0,029 мг / л (1-3 ШРК).

4. Мұнайды сумен тасымалдау жəне кеме арқылы тасымал-
дау.

Су көлігі Каспий теңізінің теңіз аймағының ластану көзі бо-
лып табылады, өйткені оны пайдалану кезінде жанармайдың ағуы 
жəне теңізге мұнай, мұнай өнімдері мен синтетикалық беттік-бел-
сенді заттар бар судың төгілуі жүреді.

Кемелерден шығатын шудың жоғары деңгейі теңіз жануарла-
рының тіршілігіне кері əсер етеді, кейбір балық түрлері аң-таң бо-
лып, көші-қон жолдары өзгереді.

5. Екінші реттік ластану.
Каспий аймағындағы экологиялық қауіпсіздіктің жаңа пара-

метрі - бұл қайталама ластану проблемасы. Бұл процесс Каспий 
теңізі деңгейінің көтерілуімен байланысты, бұл өндірістік жəне 
экономикалық нысандарды су басуға əкеледі. Көптеген улы зат-
тар теңізге түсіп, оның екінші ластануының себебі болады. Осы 
процестің нəтижесінде 45 жағалау, мұнай жəне газ кен орындары, 
оның ішінде бірегейлер, Қазақстанның жағалау аумағында су та-
сқыны қаупі төнді. Бұл биологиялық əртүрлілікке ғана емес, Ка-
спий теңізінің бүкіл экожүйесіне қауіп төндіреді. Əлемдегі бекіре 
балықтарының 90% қоры, көптеген орнитофауна түрлері жəне Ка-
спий итбалығы эндемикалық болып табылатын Каспий теңізінің 
фаунасы да қауіп төндіреді (Абиева, 2004), (Кукса, 1994). Аквато-
рияның мұнаймен ластануы - бұл Қазақстанның бірінші кезектегі 
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ұлттық экологиялық проблемасы ғана емес, сонымен бірге бүкіл 
Каспий аймағының ең ірі халықаралық проблемасы. Каспий сула-
рының ластануының салдары үлкен экономикалық жəне экологи-
ялық шығындарға алып келеді.

Мəселелердің ұсынылған шешу жолдары:
Санитарлық-эпидемиологиялық жағдайлардың жəне су ресур-

старының деградациясының алдын алу үшін жер үсті жəне жер 
асты суларының сапасын, əсіресе оларды қарқынды пайдалану ай-
мақтарында бақылау ұсынылады. Судың сапасын жақсарту жəне 
су қоймаларында түбіндегі шөгінділердің өлі органикалық затта-
рын жинау мəселелерін шешу үшін су жиналатын акваторияларда 
тазарту жұмыстарын, механикалық тазарту əдістерін жергілікті 
жерлерде қолдану қажет.

Арал теңізінің тағдырына қатысты теңізді дəл қазір сол көлемде 
толтыру іс жүзінде шындыққа жанаспайтындығы туралы түсінікке 
қол жеткізілді, өйткені аймақтағы қолда бар су ресурстары енді 
егіншілікке жеткіліксіз. Алайда, Арал бассейнінде суды жан-
жақты үнемдеу қажет, дренажды суды теңізге бағыттау, ағынды 
суға ағып жатқан суды оңтайлы пайдалану, атап айтсақ, бар қал-
дық су объектілерін биологиялық өнімділікті жəне биоəртүрлілікті 
сақтауға мүмкіндік беретін күйде сақтау жəне үнемді пайдалану.

Кең ауқымды теңіз жобаларын іске асыру кезінде экологиялық 
факторды ескеру қажет. Мемлекеттер Каспий теңізінің экологи-
ялық жүйесіне келтірілген зиян үшін халықаралық-құқықтық жау-
апкершілікті көтеруі қажет. 

Каспий маңы елдері үшін ең маңызды міндет жағалаудағы мем-
лекеттердің қоршаған ортаны қорғаудың тиімді ұлттық саясатын 
қамтамасыз етуге, су биологиялық ресурстары мен Каспий экожүй-
есін жаңартуға жəне көбейтуге, мұнай өндірудің тек экологиялық 
қауіпсіз əдістерін дамыту мен қолдануға көшуге бағытталған тиімді 
шаралар мен механизмдерді əзірлеуге бағытталуы керек.

Қорытындылай келе, республиканың су экожүйелеріндегі ан-
тропогендік жүктеменің, жергілікті халықтың күнкөріс деңгей-
інің артуымен байланысты ауылшаруашылық жəне өнеркəсіптік 
өндірістің дамуы су ресурстарының жағдайын мемлекеттік бақы-
лаудың тиімді механизмін əзірлеуді талап етеді. Трансшекаралық 
өзендердің су-энергетикалық ресурстарын пайдалану бойынша 
Қазақстан, Қырғызстан жəне Өзбекстан арасындағы мемлекета-
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ралық ынтымақтастық мəселелері де оларды шешуді қажет етеді. 
Мұндай ынтымақтастықтың болмауы аймақ елдеріне айтарлықтай 
экологиялық жəне экономикалық зиян келтіруі мүмкін дағдары-
стық жағдайлардың туындауына толы.
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WATER SUPPLY AND SANITATION IN 
MONO-CITY OF KARATAU: ISSUES AND 

SOLUTIONS

Abstract 
Current problems of drinking water supply in Kazakhstan are 

considered to be an obstacle to the sustainable development of the 
economy. The paper is focused on overview of the issues in drinking 
water supply and waste water disposal on the example of a mono-
city Karatau. Some solutions for improvement of the situation were 
proposed.
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Андатпа 
Ауыз сумен қантамасыз ету өзекті мəселесі Қазақстан елінің 

тұрақты дамуына кедергі болып тұр. Мақала сумен  жабдықта-
удағы  проблемаларға жəне Қаратау қаласы мысалында су 
бұру жайында шолу жасайды. Жағдайды жақсарту жолдары 
берілген.

Аннотация 
Проблемы в водоснабжении в Казахстане все еще являются 

препятствием для устойчивого развития страны. В статье пред-
ставлен обзор существующих проблем в водоснабжении и водо-
отведении на примере малого города Каратау. Даны пути по улуч-
шению ситуации. 

Introduction
Currently, the provision of access to clean drinking water is surely 

to remain global challenge. According to United Nations forecasts, 
by 2025, 1.8 billion people will live in countries or regions with 
water scarcity, and two-thirds of the world population may appear in 
conditions of water stress [1]. Therefore, SDG 6 aims to full coverage 
of safely managed drinking water by 2030 not only for low- and middle-
income countries, but for all over the world. The commitment “leave 
no one behind” requires a focus on rural areas and small cities, which 
interests are typically neglected [2]. 

Following the collapse of the former Soviet Union and the 
independence of Kazakhstan in 1991, the majority of mono-cities 
experienced the issues connected with unsatisfactory state of engineering 
infrastructure, particularly, degree of wear of water supply and waste 
water disposal (hereinafter – WS&WWD) systems reaches 60%. Water 
supply sustainability is complicated by high water loss which stands at 
30% of the volume supplied. Cold water supply is intermittent, however, 
the indicator of specifi c water consumption per person remains at the 
level of cities with steady water supply - 7.5 m³/month. 

In order to eff ectively implement the Strategy-2050, the government 
of Kazakhstan adopted the “Strategic Plan for the Development of the 
Republic of Kazakhstan until 2025”. One of the goals of the Plan is to 
increase the quality of life of the population of small towns by providing 
access to drinking water of appropriate quality and quantity by means 
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of the construction of new water supply and sanitation facilities and the 
reconstruction of existing ones [3,4,5]. However, fi nancial constraints 
of water utilities, low water tariff s and an inadequate management are 
some of the various problems that still exist in the mono-cities’ water 
supply sector. The poor conditions of the water supply and sanitation 
infrastructure is one of the key problems hindering the overall 
development of small towns. 

A large foreign and domestic literature has been devoted to various 
aspects of current water resource systems in Kazakhstan and Central 
Asia including water availability and quality of water supply [6-9], as 
well as studies that focus on current water management in Kazakhstan’s 
mono-cities and rural areas [10-12] and analysis of economic 
instruments in water supply and sanitation in Kazakhstan [3,13]. In 
contrast to the numerous scientifi c studies on the reforming urban water 
and waste water systems in Central Asia and Kazakhstan, the number 
of publications of the current situation of drinking water supply system 
in rural areas and small cities is rather limited. 

Although offi  cial data generally demonstrating problems in small 
towns are available, however, the complex realities of the situation is 
not refl ected. Therefore, a case study of the typical mono-city Karatau 
as well as expert interviews were carried out to identify the causes of 
the problems and to compare the collected data with the offi  cial one. 

Objectives and methods 
A case study of Karatau, a typical mono-city in South Kazakhstan 

revealed major problems concerning the organization and management 
of local water supply systems. We conducted unstructured interviews 
with individual experts (Vodokanal staff ) aimed to uncover pressing 
issues regarding water resource management and their assessment 
of the current implementation status of water management as well 
as future perspectives. The data have been mainly gathered in June-
August 2020. The data collection comprises technical and economic 
indicators of water supply systems, which are owned by the municipality 
and operated by the municipal water supply and sewerage operator 
(Vodokanal).

General characteristics of Karatau city
Karatau (43°10.7214′ N/ 70°28.0608′ E, 521 m) is located in the 

Zhambyl province of Kazakhstan, the administrative center of the Talas 
rayon. The climate is referred to as a local steppe climate [14]. 
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In Soviet times, the city was a center of the phosphorite mining 
industry with total population about 55,000 people. After the collapse 
of the USSR as many single-industry towns Karatau fell into decline. 
Industries were closed, residential buildings were abandoned and 
destroyed. With the implementation of the development program 
for the small cities, the population gradually returned to the city 
and at the beginning of 2019 the city population reached 27,667 
people.

The rapid development of the country’s water supply systems took 
place between the 1960s and 1990s. From 1993 to 2002, repair and 
rehabilitation of water infrastructure was carried out in a very limited 
amount because of budget constraints.

The deteriorating water supply has had a negative impact on the 
economic activity of small cities, on the health of the population, and 
has created additional pressure for the poor population’s segment. 
Low tariff s and weak payment for services from the water users made 
communal industry unattractive for investments and private business. 
Thus, the degree of deterioration of water supply systems reached 65-
70%. Due to the high depreciation of fi xed assets, the total losses of 
water in 2009 amounted to 30%. Water supply became intermittent. 
It further accelerated the wear of the network due to the “hydraulic 
impact” created by interruptions in water supply, as well as the 
deterioration of water quality due to infi ltration of contaminated ground 
water into the system. The under-performed public infrastructure has 
resulted in declining living standards and an aggravation of the social 
situation. 

The infrastructure of the drinking water supply system in 
Karatau

The city of Karatau is supplied with water from Tamdy and Koktal 
underground water intakes which exploitation and maintenance under 
public water utility company “Igilik” (here and after –“Igilik”). «Igilik» 
is a publicly-owned multi-service enterprise. The enterprise’s activities 
due to its natural monopoly position and socio-economic signifi cance 
are regulated by the Antimonopoly Committee. 

Water intake “Tamdy” which is located 8 km far from the city 
consists of 4 tube wells with 7 pumps with a yield of 216 l/sec. Water 
is taken from Tamdy water intake by pump station of the II lift which 
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delivers water to the pump station of the III lift through a pipelines with 
a diameter of ø500 mm and a length of 12 km and, then, to the nearby 
city. To improve the local freshwater supply of Karatau,  this part of 
obsolete pipeline was replaced by new PVC pipes in 2015. 

The water intake “Koktal” with a yield of 190 l/sec consists of 
2 wells. The water coming from Koktal is stored in cisterns. Then 
from this cisterns, water gets pumped into 500 km steel pipeline with 
the diameter of ø 32 mm. Water is drawn through the chlorination 
system and distributed in private sector.  According to an expert 
interview with Mr. Sergienko Viktor, a lead engineer at ‘‘Vodakanal’’ 
in Karatau,  Koktal water intake was put into operation in 1963, to 
collect water. Currently, therefore, 29 km of Koktal pipeline out of 
32 km is in extreme deterioration. Mineralization of water can reach 
0.2-0.5 g/l. 

The total length of waste disposal pipeline is 72.5 km – 15 km of 
street collectors and 57.5 km of neighborhood network.  More than 
5 years ago, the design and construction documents for the sewage 
treatment plants were developed, however, the project has returned 
from the expert organization for processing.

Currently water companies operating in mono-cities face diffi  culties 
in providing uninterrupted services due to high wear of pipelines. Figure 
1 shows the actual state of the city’s water supply network. 

Figure 1 -  Diagram of wear   degree of water supply network
Source: Reports on production activity of the PWU “Igilik”, 2015-2019yy.

An audit of the technological and energy equipment of the PWU 
“Igilik” showed that obsolete operating equipment, water and sewer 
networks in dilapidated condition are not completely included into the 
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capital and current repair plans. This is due to insuffi  cient fi nancing 
for networks’ repair and maintenance. Moreover, failure in fulfi lling 
the planned estimates for current repairs takes place. Every year the 
utility develops organizational and technical measures to prepare for 
the autumn-winter period in order to increase the reliability of the 
equipment. However, they are formal and their implementation is 
diffi  cult to control.

Having experienced a diffi  cult economic situation, lack of funds 
and low consumers’ bill payment, the utility has limited its operating 
expenses up to an absolute minimum, which resulted in a reduction 
of services provided and insuffi  cient wastewater processing. Currently, 
more than 25% of water systems across the country including in the 
Zhambyl region do not meet sanitary requirements [3]. Moreover, 
sharp discrepancy between water tariff  and sewerage tariff  can be 
an indirect indicator of low-level effl  uent treatment. For instance, in 
Karatau the average water tariff  (by all users’ groups) including VAT 
is 32.76 tg (0.08 USD) and sewerage tariff  is 6.35 tg (0.015 USD). The 
fi nancial cost estimates for construction of Katatau treatment plant will 
have completed in 2020. Effl  uent is withdrawn to the storage pond with 
the capacity of 8.5 mln. m³, where waste water accumulates during the 
year, treated and, then, discharged during the fl ooding period.

Based on the correlation SWOT analysis we сould possibly conclude 
that given the low population density in small towns and economic 
activity of local population, Karatau water utility cannot provide viable 
centralized (piped) water supply, as system often struggles with low 
fi nancial sustainability, as well as technical capacity. Taking into 
under-performance of water company, rehabilitation and replacement 
of obsolete water pipes can be exclusively implemented be means of 
state budget transfers and subsidies.

However, to minimize the threats enhancing fi nancial stability of 
the water utility should be in focus. This might be possibly achieved 
either by attracting foreign investment and development of public-
private partnership mechanisms or by setting real tariff s that ensure 
profi tability of service operator.

Water usage of the households and water charges
Water supply networks cover about more than half of the residential 

area. “Vodokanal” provides services to the following consumers: 
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households – 4,143 (11,707 residents), public enterprises – 67, other 
organizations - 200. Private sector includes 3,243 households (12,161 
residents). 

As the volumetric measurement is available, volumetric rate tariff s 
for diff erent groups of users are applied. Fees are paid based on the 
volume of water consumed. In 2019 households taking water from taps 
equipped with metering have to pay a monthly water supply tariff  of 
16.99 tenge (0.04 USD) and sewerage tariff  of 3.52 tenge (0.009 USD). 
In case, they have no water metering, the fee amounts 153.44 tenge (0.4 
USD) per person a month. The fee for irrigation backyards is 863.40 
tenge (2.24 USD) per 0.1 hectare. The price of water is extremely low, 
thus, there is no incentive for an eff ective use of water. Some residents 
use drinking water for watering livestock. 

According to the expert interview with the chief accountant of 
“Vodokanal” Ms. Elsymakova Orazkul residents’ debt on communal 
services amounts 86,623 thousand tenge. For collection of receivables 
water company returns debts through the courts. Nevertheless, the 
eff ectiveness of debt-relief measures as well as billing control leave 
much to be desired. 

Financial sustainability of the water supply sector is a critical issue 
in Kazakhstan. One of the causes for lagging in the infrastructure 
development is a weak tariff  -making mechanism that does not allow 
covering operating and investment costs [13]. In majority of mono-
cities, water tariff  policy on full cost recovery is not put into practice. 
Therefore, the utilities cannot aff ord to make capital investment at the 
own expense, so, they exclusively rely on local budget support and state 
development programs. Strict antimonopoly regulation and the existing 
system for tariff  calculations do not provide cost recovery. Thus, PWU 
“Igilik” has no own funds for maintenance, repair and renovation of the 
water supply infrastructure. 

In summary, the sustainability of WS&WWD depends on achieving 
a balance between the principle of cost recovery from water tariff s and 
water price aff ordability for their population. To sustain operation of 
water systems and guarantee a gradual return of investments, cost-
eff ective water tariff s should possibly be introduced in Karatau. 

Conclusion
Providing safe and stable water supply to small towns in Kazakhstan 

is a challenge that the government needs to tackle as soon as possible to 
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achieve the Sustainable Development Goals in providing people with 
safely managed drinking water. 

More than a decade of insignifi cant capital investment, as well as 
insuffi  cient maintenance and operation of networks and infrastructure, 
has led to a signifi cant deterioration in networks’ performance. Service 
interruptions have become the norm rather than the exception.

Case study allowed to reveal the following problems:
1. technical: signifi cant deterioration and obsolescence of the water 

and sewerage infrastructure; lack of local waste water treatment system 
for mandatory post-treatment of water supplied.

2. technological: secondary pollution of drinking water due to 
corrosion of steel pipes and mechanical damage; high accidents rate on 
water supply networks.

3. fi nancial: underinvested and non-attractive-for-investment 
infrastructure which does not stimulate water saving and provide a 
stable basis for the reproduction of the water supply system.

The main directions of water supply development in small towns are 
as follows: increasing the proportion of the population with access to 
centralized water supply and water metering on distribution networks;  
improving the quality of drinking water; reduction of normative and 
excessive water losses; introduction of a transparent, cost-based pricing 
system for water supply services, i.e. switching to tariff s that fully 
reimburse the cost of services and create a tariff  investment component 
for all types of consumers. 

Changes in the provision of drinking water to the population will 
positively create satisfactory social and sanitary-epidemiological living 
conditions and have a positive impact on health of local population that 
are of great social, economic and environmental importance.
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАРНАМАЛАРДЫҢ 
БҮГІНГІ КҮНГІ МАҢЫЗЫ

Аңдатпа
Жарнама-бүгінгі күннің басты дамыту жəне насихаттау жұмы-

старына тікелей əсер ете алатын ақпарат құралы болып табылады.
Біздің қоғам жарнамаға баса назар аударады.Кез келген кəсіпкер 
болсын,сауда орны,өндіріс орындары болсын өз істерін дамыту 
жəне қоғамға жақсы ой қалдыру мақсатында жарнамаларды қол-
данады.Жарнаманың түрлері көп: əлеуметтік,экологиялық,эконо-
микалық жəне т.б.Экологиялық жарнамалар- адамның қоршаған 
ортаға зиянды əсер етуін болдыртпауға бағытталған жарнаманың 
негізгі түрі.Оны радио арқылы,теледидар арқылы,телефон жəне ға-
ламтор арқылы,көшелерге баннерлік жарнамалар ілу арқылы тара-
ту тиімді.Экологиялық жарнамалардың негізгі мақсаты- халыққа 
өз мекенін ластамауға,ресурстарды үнемді пайдалануға,қоршаған 
ортаны сақтауға баулу.Бұл мақалада экологиялық жарнамалардың 
қоғамдағы маңызы жəне негізгі қызметі қарастырылады.

Аннотация
Реклама - это основное средство массовой информации, кото-

рое может напрямую влиять на развитие и продвижение сегод-
няшнего дня. Наше общество уделяет рекламе особое внимание. 
Любой предприниматель, будь то магазин или компания, исполь-
зует рекламу для того, чтобы развивать свой бизнес и производить 
хорошее впечатление. Существует много видов рекламы: социаль-
ная, экологическая, экономическая и др. Экологическая реклама 
является основным видом рекламы, направленной на предотвра-
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щение вредного воздействия на окружающую среду. Эффективно 
распространять ее по радио, телевидению, телефону и в Интер-
нете, размещая баннер реклама на улицах. Основная цель эколо-
гической рекламы - убедить людей не загрязнять свою планету, 
экономно расходовать ресурсы и защищать окружающую среду. В 
этой статье обсуждается важность и основная функция экологиче-
ской рекламы в обществе.

Abstract
Advertising is the main means of mass information, which can have 

a direct impact on the development and promotion of today. Our society 
pays special attention to advertising. Any entrepreneur, be it a store or 
a company, uses advertising to develop its business and produce a good 
impression. There are many types of advertising: social, environmental, 
economic, etc. Environmental advertising is the main type of advertising 
aimed at preventing harmful eff ects on the environment. Eff ectively 
spread it on radio, television, telephone and on the Internet, placing 
advertising banners on the streets. The main purpose of environmental 
advertising is to persuade people not to pollute the planet, to save 
resources and to protect the environment. This article discusses the 
importance and primary function of environmental advertising in 
society.

Табиғатты қорғау мəселесі бүгінгі күннің өзекті мəселелерінің 
бірі екені айтпасқа да түсінікті. Əлемді бастапқы қалпында сақта-
масақ та, оған төнетін салдарды азайтудың жолдарын əлем бірле-
се іздеуде. Дегенмен де, қаншалықты жұмыстар жүргізілгенімен, 
қоршаған ортаға төнетін қауіп деңгейі əлі де азаяр емес. 

Қазіргі таңда, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған 
əдіс-тəсілдер жетерлік. Десек те, халықтың экологиялық білімін 
жетілдірмейінше, қоршаған ортаға келетін зиянды азайту мүмкін 
емес. Халықтың экологиялық білімін арттырудың тəсілдері өте 
көп. Бірақ қазіргі 21-ғасырдағы ең тиімді құрал əлеуметтік желілер 
арқылы экологиялық жарнаманы жетілдіру. Экологиялық жарна-
ма – халықтың түйсігіне тікелей ықпал ететін құрал.  Экологиялық 
жарнама – жалпы жарнаманың бір бөлігі болғанымен, өзіне тəн 
ерекшеліктері де бар. 
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Жарнама - тұтынушыларды қызықтыру жəне сатылым көлемін 
ұлғайту үшін алдын-ала ақылы ақпараттарды таратуға бағытталған 
маркетингтік қызметтің белгілі бір түрі.

Жарнаманың негізгі мақсаты - ұсынылатын қызметтерге неме-
се сатылатын тауарларға сұранысты арттыру арқылы компания-
ның кірісін жоғарылату.

Қазіргі əлемде жарнама жетекші рөл атқарады. Өнімді ілгеріле-
ту құралдары болмаса, біздің заманымыздағы ең танымал бренд-
тер туралы білетіндер аз болар еді. Өнеркəсіптің басқа салалары 
сияқты жарнама да экономиканың дамуына ықпал етеді, жаңа 
өнімдер мен олардың қызметіне байланысты қызмет салаларының 
тиімді жылжуын қамтамасыз етеді.

Жақсы жарнама тұтынушылардан тауарға деген қы-
зығушылықты ұзақ уақыт сақтай алады, сонымен қатар компания-
ны нарықта ілгерілетуге көмектеседі.

Көптеген адамдар жарнаманы пайдасыз ақпарат деп санайды. 
Шындығында, ол бірқатар өте маңызды функцияларды орындайды.

Олардың негізгілерін келтірейік:
- Жарнамаланатын өнім туралы тұтынушыларға ақпарат беру;
- Брендтің имиджін қалыптастыру;
- Адамдарды кез-келген əрекетке көндіру (мысалы, өнім сатып 

алу немесе қызметті пайдалану);
- Жарнамаланатын өнімді сатып алу туралы еске салу. Мысалы, 

сіз алмастырғыш шам сатып алуды ұмытып кетесіз, бірақ дүкенге 
кіргенде сол тауардың жарнамасын көресіз).

- Ой тастау жəне ой өзгерту.
Жарнама функциялардан басқа бірқатар тапсырмаларды орын-

дайды:
- Жарнамаланатын өнімге сұраныстың артуы;
- Тауарлар мен қызметтер нарығындағы позицияларды сақтау;
- Өнімді сатудың жаңа арналарын іздеу;
- Нарықты белгілі бір өніммен толтыру əсерін құру;
- Нарықта компанияның тиісті имиджін құру жəне қолдау;
- Тұтынушылар арасында өнімнің жақсы сапасы туралы ақпа-

рат тарату.
Экология – қоршаған орта, тірі организмдер мен адамдар 

арасындағы байланыс туралы ғылым; экологиялық процестерді 
түсіну, адамдарды тазалыққа шақыру, ластамау,ауа,су,топырақты 



143

Секция «Экология и устойчивое развитие»

таза ұстау жəне т.б. Балаларға бала кезінен темекі тұқылдары мен 
қағаз кесектерін тастамау керектігін, қаланы, ауаны жəне өзіңізді 
таза ұстау маңызды екенін түсіндіру маңызды. Қоршаған орта мен 
экология бір бүтіннің бөлігі болғандықтан, оны бізге берілген қал-
пында сақтап қалу да өте маңызды.

Қоршаған ортаға қамқорлық - қазіргі қоғамдағы ең маңызды 
тенденция. Технологияны дамытудың арқасында экологиялық 
жарнама науқандары қызықты əрі ауқымды сипатқа ие болып, 
адамдардың назарын адамзаттың басты жаһандық мəселелерінің 
біріне аударды.

Экологиялық жарнама - бұл əлеуетті тұтынушыларға өнімнің 
экологиялық көрсеткіштері туралы сенімді ақпарат беру тəсілі.

Біздің елде экологиялық жарнама салыстырмалы түрде жақын-
да пайда болды. Шын мəнінде, бұл əлеуметтік жарнаманың бір 
түрі, ол үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар, экологиялық пробле-
малар мазалайтын қарапайым халық арасында үлкен сұранысқа ие 
десек те болады.. Экологиялық баспасөз жарнаманың мүмкіндік-
терін ақпараттық нарықта экологиялық идеяларды алға жылжыту 
үшін жарнама құралы ретінде қолдануы керек сияқты. 

Экологиялық жарнаманың  өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл, ең 
алдымен, анық белгіленген этикалық стандарттар мен айқын тəр-
биелік аспект, оларды экологиялық қоғамдық қозғалыстардың 
өкілдері, экологиялық мəселелерге мамандандырылған журнали-
стер жəне экология саласындағы сарапшылар қолдайды.

Енді пайда болып жатқандығына қарамастан,экологиялық жар-
намалар біршама танылып үлгерген.

Бүгінгі күні экологиялық жарнамалардың атқарып жатқан ба-
сты қызметтері мыналар:

- қоғамға қоршаған ортаны ластамауға ой салу;
- экологиялық таза өнімдерді тұтыну;
- табиғи ресурстарды тиімді пайдалану;
- жан-жануарлар мен өсімдіктерге қамқорлықпен қарау;
- табиғатпен өзара байланыс  орната алу;
- адамзат баласының басқа да зиянды антропогендік зиянды 

іс-əрекеттерін болдырмау;
Экологиялық жарнама - бұл əлеуметтік жарнаманың жаңа 

түрі, бұл қоршаған ортаны қорғауға жəне қорғауға арналған жаңа 
бағыт. 
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Экологиялық жарнаманың тиімді құралы - экологиялық бренд-
тер мен этикеткалар, экологиялық маркировка,сертификаттар 
жəне т.б..

Экотаңбалау - белгілі бір жағдайларға байланысты тікелей 
өнімге, қаптамаға (ыдысқа), табаққа қолданылатын, мəтін, жеке 
графикалық, түрлі-түсті таңбалар (символдар) жəне олардың тір-
кесімдері түріндегі өнім, процесс немесе қызмет туралы экологи-
ялық ақпарат кешені , затбелгі  немесе ілеспе құжаттама.

Экотаңба енгізудің міндеттері:
- адастырмайтын дəл жəне тексерілетін экологиялық талаптар-

ды енгізу;
- өндірісті, процестерді жəне өнімдерді экологиялық жақсарту-

ды ынталандыру үшін нарықтық мүмкіндіктерді арттыру;
- негізсіз талаптардың алдын алу жəне азайту; нарықтағы шата-

суларды азайту;
- сатып алушыларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;
- өнімдерге байланысты қоршаған ортаға зиянды əсерін азайту.
Əлеуметтік жарнаманың мақсаты - кез-келген əлеуметтік мəсе-

леге қоғамның көзқарасын өзгерту, ал ұзақ мерзімді перспективада 
жаңа əлеуметтік құндылықтарды дамыту, əлеуметтік жарнаманы 
қоғамдық пікірмен жұмыс істеу тəсілдерінің бірі ретінде түсіну, 
оның тəрбиелік бағытын түсіну екендігіне сүйене отырып. . Əри-
не, əлеуметтік жарнама - бұл қоғамның ізгі ниетінің көрінісі, оның 
əлеуметтік маңызды құндылықтарға қатысты принципті ұстаны-
мы. Қоғамның қалыптасқан эволюциясы мен даму қарқынына бай-
ланысты жарнаманың бұл түрі байланыстың кең ауқымды түріне 
айналуда. Дамыған елдерде əлеуметтік жарнаманы қолданатын 
көптеген мемлекеттік жəне мемлекеттік емес бағдарламалар бар.

Қоршаған ортаның ластануымен күресуге бағытталған ғалам-
дық əлеуметтік жарнаманы талдай отырып, біздің елімізде əлеу-
меттік жарнаманың даму əлеуеті зор деген қорытындыға келуге 
болады. Өйткені, əлеуметтік жарнама - қоғамдық пікірді қалыпта-
стырудың қуатты құралы. 

Экожарнамалар мақсаты – адамзат баласындағы кінə сезімін 
ояту. Ұран: «Табиғат бəрін көреді, бірақ ештеңе істей алмайды». 
Ия, əрине, экологиялық проблемалардың маңыздылығын көпшілік 
біледі, бірақ əрекет етуге талпынар емес. Көптеген адамдар жарна-
ма əдетте жағымсыз эмоциялар тудырады деп дау айтуы мүмкін. 
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Теледидар көрермендері жарнамалық роликті алғаш көргенде қы-
зығушылық танытады. Қызықты бейнефильмнің алғышарты - қы-
зықты сюжет, жақсы актерлік шеберлік, дəл жəне өткір ұран, жəне 
белгілі болғандай, əзіл-оспақ. Барлық осы факторлар сіздің жар-
намаңызды басқа да көптеген  жарнамалар ішінде танытып қана 
қоймай, оны бірнеше рет көруге жəне қызығушылық тудыруға 
болатынына кепілдік береді. Экологиялық жарнама адамдарды 
қорқытпауы керек, əсіресе теледидар экрандарынан, бірақ барлық 
экологиялық проблемалардан жəне апаттың алдын-алудың мүмкін 
тəсілдерінен нақты хабардар етуі керек. Əрине, білім беру функци-
ясы да  оған тəн болуы керек.

Жалпы,жарнаманы «ұлғатты педагог» деп те жатады. Яғни,а-
дамдар сол жарнамалар көру арқылы біраз тағлым-тəрбие алады 
десе де болады. Яғни адамның психологиясына айтарлықтар əсер 
ете алады.

Қоршаған ортаға белсенді ықпал ететін ірі индустриал-
дық компаниялар өздерінің коммерциялық жəне репутациялық 
міндеттерін шешу үшін табиғи бейнелерді жəне экологиялық 
мəселелерді пайдалануды үйренуде. Өздерінің байланыс ха-
барламаларында қоршаған ортаны қорғау шараларын көрсетіп 
отырады. 

Біз ата-аналарымызға қарап,олардың уақыт өте келе қалай 
қартайып бара жатқандығын көре аламыз. Алайда, олар тəжіри-
бе мен стресстің ауыртпалығы нəтижесінде айтарлықтай өзге-
реді. Табиғат та біздің ата-анамыз. Ол көптеген ғасырлар бойы 
қартаймауға тағайындалған. Алайда, біз оған барлық күш-жігерді 
жұмсаймыз, пайда табу үшін,керегімізді толық қамту үшін оны 
азаптаймыз. Бірақ ол бізге өмір сыйлады,бізді қанағаттандыру 
мақсатында бізге барлығын береді.Сол себепті де əлем ғалымдары 
экологиялық жарнамалардың дамуын қолға алуда.Экологиялық 
жарнамалар біздің ғаламшарға деген құрметімізді арттыруға жəне 
қоршаған ортаны қорғауға қуатты мотвация бере алатын топтама-
лар жиынтығы болып саналады. 

Біздің планетамызды Ғаламның кеңістігінде ұшатын алып ға-
рыш кемесімен салыстырады, ал адамзат - бұл кеменің экипажы. 
Бірақ бəріміз түсінуіміз керек, біздің Жер кемесінде апаттық 
шығындар көп.Сол шығындарды болдырпауға,алдын алуға тыры-
суымыз керек.
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Біз өз жерімізді сүю жəне құрметтеу керекпіз! Ол дегеніміз - 
өзімізді сүю жəне құрметтеу екенін түсінуіміз қажет! Ал қоршаған 
ортамызды сүюге жəне сақтауға заманауи экологиялық жарнама-
лардың септігі үлкен деп ойлаймын.
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МИГРАЦИЯ: 
СЕБЕПТЕРІ МЕН САЛДАРЫ 

Аңдатпа
Мақалада экологиялық миграцияның негізгі себеп салдарын қа-

растыра отырып,шешу жолдарын ұсыну.Экологиялық миграция-
ның негізгі түрлерін қарастыра отырып,халыққа  негізгі көші-қон-
ның себептерін анықтау.

Аннотация
Предложить пути решения, рассмотрев в статье основные при-

чинные последствия экологической миграции.Выявление причин 
основной миграции населения,рассматривая основные виды эко-
логической миграции.

Abstract
Propose solutions by considering the main causal consequences of 

environmental migration in the article.Identifi cation of the causes of 
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the main migration of the population, considering the main types of 
ecological migration.

Экологиялық көші- қон – қоршаған орта жай-күйінің күрт на-
шарлауы немесе экологиялық апаттар салдарынан өзінің тұрақты 
тұратын жерінен кетуге мəжбүр болған жəне өз елінің шегінде 
көшіп-қонып жүрген немесе оның шекарасынан өтіп бара жатқан 
адамдар[1].  Халықаралық көші-қон ұйымы экологиялық мигрант-
тардың үш түрін ұсынды:

1. Төтенше жағдайларға байланысты мигранттар
2. Экологиялық мəжбүрлі көші-қонушылар
3. Экологиялық уəжді  мигранттар 
Қазақстан Республикасы тəуелсіздігін ала бастаған сəттен 

бастап,Кеңес одағының ыдырау салдарынан посткеңестік ау-
мағындағы көші-қон жағдайы да өзгере бастады.Соңғы жылдары 
айқын этноəлеуметтік жəне этносаяси сипатқа ие бола отыры-
п,көші-қон жергілікті халықтың өміріне түзетулер енгізеді,егемен 
мемлекеттердің жүргізіп отырған саясатына əсер етеді,ең бастысы 
тұрақты жағдай іздеп жəне жақсы болашаққа үмітпен басқа ау-
мақтарға көшуге мəжбүр болғандардың жеке сипаттамаларын өз-
гертеді. Мұнын бəрі көші-қон процестері проблематикасына жаңа 
көзқарастарды талап етеді. 

Халықтың көші-қон себептерінің бірі-экологиялық.Қоршаған 
ортаның нашарлауы экологиялық жағдайдың айтарлықтай нашар-
лауына алып келеді.Кең аумақтар өмір сүруге жарамсыз болып 
қалып,адамдардың көшуіне алып келеді.Көші-қонның бұл түрі 
экологиялық деп аталады,ал қоныс аударушылар экологиялық ми-
гранттар деп аталады.

Қазақстан халқының этникалық құрамына көші-қон проце-
стері елеулі əсер ететін мемлекеттердің қатарына жатады.1990 
жылдың басынан бастап əлеуметтік-экономикалық жəне саяси 
жүйелердің трансформациясы жаппай көші-қон мемлекеттің ал-
дына бірқатар өзекті міндеттер қойды.Олардың бірі экологиялық 
көші-қонның ерекшеліктерін,оны шешу жолдары мен тəсілдерін 
түсіну.

Табиғи апаттар, табиғи апаттар жəне олардың салдарынан 
туындаған экологиялық көші-қон аз зерттелген, статистикалық 
мəліметтер мен əлеуметтанулық зерттеулердің нəтижелері жоқ. 
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Жер сілкінісі, су тасқыны, құрғақшылық, орман өрттері адамдар-
дың өмірін қиды. Табиғи апаттар салдарынан өмірге қауіп төн-
діретін экологиялық босқындар, мигранттар – қанша адам тағды-
рына душар болды. Арал, Челябинск трагедиялары, Якутиядағы, 
Хабаровскідегі су тасқыны, Жапониядағы цунами, жанартау атқы-
лауы, техногендік процестерден туындаған шахталардағы жа-
рылыстар белгілі [2].

Чернобыль аймағы, Арал теңізі, Қазақстандағы бұрынғы Семей 
полигоны экологиялық апат аудандарына айналды. Семей маңын-
дағы полигонда ядролық қаруды сынау нəтижесінде Қазақстан 
мен Ресейдің кейбір өңірлері – 220-дан астам елді мекен зардап 
шекті. Беларусь, Украина жəне Ресей аумағының едəуір бөлігі 
Чернобыль атом электр станциясындағы апат салдарынан радиа-
циялық ластануға ұшырады. 300 мыңға жуық адам Украина мен 
Белоруссияда эвакуацияланды; олар өз үйлерін Ресейдің елді ме-
кендерінен тастап кетті[3].

Су тасқыны,басқа да табиғи апаттардың салдарынан баспана-
ларынан кетуге мəжбүр болған мыңдаған адамдар туралы соңғы  
жаңалықтар адамзаттың экологиялық апаттарға қаншалықты осал 
болатынын тағы бір рет көрсеткендей болды.

Экологиялық босқындардың өсуін тоқтату үшін қажетті шаралар:
Табиғатты пайдаланудың жаңа идеологиясы қажет.Экономика-

ны экологияландыруда жəне экологиялық проблемаларды шешу-
де мынандай басымдық орынды:

- қалдығы аз жəне ресурс үнемдейтін технологияларды дамыту
- баламалы нұсқаларды ойлап табу
- тікелей табиғат қорғау іс-шаралары 
Аталған бағыттар экономикалық дамуды экологияландыру эко-

номикалық өсудің тұрақты түрін қалыптастыру мəселелерін ше-
шудегі негізгі бағыттар болып табылады.

Қорытындылай келе, Экологиялық көші-қон факторлары 
əртүрлі жəне тығыз деп айтуға болады саяси, экономикалық жəне 
əлеуметтік себептермен байланысты.БҰҰ ұйымының бағдарлама-
сына сəйкес климаттың өзгеруі қоршаған ортаның қалыптасуына 
əкеледі экологиялық мигранттардың бірнеше негізге түрлері:

1. Кейбір аудандарда жаһандық жылыну біртіндеп төмендейді 
ауыл шаруашылығының өнімділігі жəне сапаның төмендеуіне əке-
леді,таза су жəне құнарлы топырақ сияқты экожүйелік қызметтер.
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2. Ауа-райының жиі кездесетін төтенше жағдайлары,əсіресе 
нөсер жəне тропикалық аймақтардағы су тасқыны əсер етеді

3. Теңіз деңгейінің көтерілуі кең ойпатты түбегейлі жояды,-
жағалаудағы аудандар миллиондаған адамдардың көшуіне əке-
леді.

Əлем үшін климаттық өзгерістерге жəне экологиялық про-
блемаларға бейімделудегі көші-қонның рөлі бердей емес. Бір 
жағынан,бұл қолайсыз аудандардан шыққан халықтың қауіпсіздік 
деңгейін арттырады жəне жаңа табыс көздерін іздеуге мүмкіндік 
береді. Алайда, ұзақ мерзімді перспективада көші-қон тек эколо-
гиялық осалдықты арттыра алады.осындай проблемаларды ескере 
отырып,көші-қон ағындарын реттеуге,яғни оларды ынталанды-
руға,не тежеуге, белгілі елдер мен олардың аудандарындағы эко-
номикалық жəне экологиялық жағдайға байланысты қайта бағыт-
тауға тиісті бағдарламалар мен ұлтаралық жобалар əзірлеу қажет.
Бұл міндет көпұлтты, бірақ ортақ проблемалар мен даму мақсатта-
рына байланысты əлем елдері үшін ерекше маңызды
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Аңдатпа
Мақалада “экологиялық сана”ұғымының түсінігі ашылады. Бү-

гінгі таңда экологиялық сана қандай рөл атқарады? Мақала жазу 
барысында Қазақстан азаматтарының экологиялық санасы тақы-
рыбына зерттеу жүргізілді. Қазақстандағы экологиялық сананың 
мəселелері мен болашағы.
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Аннотация
В статье раскрывается понимание понятие «экологическое со-

знание». Какую роль играет экологическое сознание на сегодняш-
ний день? В ходе написания статьи было проведено исследование 
на тему экологического сознания у граждан Казахстана. Рассмо-
трены проблемы и перспективы экологического сознания в Казах-
стане.

Abstract
The article reveals the understanding of the concept of “ecological 

consciousness”. What is the role of environmental consciousness 
today?During writing the article, a study was conducted on the topic 
of environmental consciousness among citizens of Kazakhstan. The 
problems and prospects of ecological consciousness in Kazakhstan are 
considered.

Сана қайдан пайда болады? Барлық тірі организмдерде сана бар 
ма? Сонау 19 ғасырда неміс философы, иррационализмнің ең та-
нымал ойшылдарының бірі Артур Шопенгауэр санаға «ғаламның 
сиқыры» деген ат берді. Ол сана құпиясы адамзаттың бүкіл білім 
қорындағы ең қараңғы жер болып қала беретіндігін атап өтті. [1] Бү-
гінгі таңда қазіргі ғылым бұл сұрақтың жауабын əлі білмейді. Алай-
да, бір бағыт бар, оған сəйкес сана мен ақыл сияқты қасиеттер тірі 
жүйенің құрамдас бөліктеріне тəн емес жаңа ерекше қасиеттердің 
күтпеген көрінісі нəтижесінде пайда болды. Əйтпесе, бұл бағыт 
пайда болған эволюция деп аталады. Мүмкіндігінше, сана адамның 
əлеуметтік болмыс ретінде қалыптасуында маңызды рөл атқарды.

Қандай адамды саналы деп атауға болады? Саналы адам де-
геніміз кім? Ол қандай қасиеттерге ие? Өзімізді білу қабілеті бізді 
жануарлардан ерекшелендіреді. Жануарлар əлеммен «ынталанды-
ру-жауап» қағидасы бойынша өзара əрекеттеседі жəне сонымен 
бірге өзін-өзі байқай алмайды, олардың тітіркендіргіштері мен 
реакцияларын зерттей алмайды, тіпті одан да көп нəрсені өзгер-
те алмайды.Адам, дегенмен, өзін, өзінің іс-əрекетін бақылай ала-
ды. Ол сонымен қатар өзінің іс-əрекетін бақылап, талдай алады. 
Зейін - бұл түсіну процесінің бір түрі. Жазушы Энтони де Мелло 
өз жазбаларында: «Саналы түрде өмір сүретін адам қатыгездікке 
қабілетті емес» деп дұрыс атап көрсеткен. [2,3] Сөздердің мағы-
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насын түсіну өте маңызды, əсіресе қазіргі уақытта. Табиғи ортада 
антропогендік өзгерістер болып, табиғат құрылымы мен жұмысы-
ның бұзылуына əкелетін заманда. Біз қазір медицина, білім беру, 
тамақ қауіпсіздігі жəне жеке бас бостандығы тұрғысынан жақсы 
уақытта өмір сүріп жатқанымыз сөзсіз. Үлкен мүмкіндіктер зама-
ны, жаңа технологиялар, ең биік зəулім ғимараттар. Адам өмірі 
жайлылыққа толы. Бізде көптеген пайдалы ақпарат ағыны бар, 
əрқайсымыз миллиондаған кітаптар мен еңбектерден тұратын кіта-
пханаға иелік етеміз. Адамзат медицина саласында таңғажайып 
жаңалықтар, ғылыми жетістіктер жасайды жəне көптеген пайдалы 
дəрі-дəрмектер жасайды. Бізде радио ойнай алатын жəне ұялы те-
лефон жақын жерде орналасқан жеке көлікпен алыс қашықтыққа 
саяхаттауға мүмкіндік бар. Алайда, біз планетаны құртып жатқа-
нымызды ұмыта бастадық. Адамдар əрекетінің əсерінен Жер пла-
нетасында қайтымсыз өзгерістер болып жатыр. Табиғи тіршілік 
ету орталарының саны мен аумағында азаю байқалады. Ормандар-
дың толық жойылуы байқалады, алқаптарға көптеген ауылшару-
ашылық дақылдары себілген. Өнеркəсіптік жəне көлік қалдықта-
рымен ластану жəне улану арқылы табиғи экожүйелердің толық 
бұзылуы орын алады. Шөлдену. Жердің деградациясы, қайтадан, 
көбіне адамның іс-əрекетіне байланысты. Біріккен Ұлттар Ұйы-
мының қоршаған ортаны қорғау бағдарламасына сəйкес əлемнің 
100-ден астам елдері, олардың көпшілігі кедей жəне дамушы ел-
дер, қатты құрғақшылықты немесе шөлейттенуді бастан кешуде. 
[4] экожүйелердің əртүрлілігі. Ал климаттың өзгеруі мұздықтар-
дың еруіне жəне теңіз деңгейінің көтерілуіне себеп болуда. Мұның 
бəрі экологиялық проблемалар емес.

Неліктен бұлай болып жатыр? Неліктен адамның іс жүзіндегі 
кез-келген іс-əрекеті экологиялық күйге орны толмас зиян кел-
тіреді? Неліктен теңіздерде біздің галактикадағы жұлдыздарға 
қарағанда 500 есе көп микропластиктер бар? Біз қандай-да бір се-
бептермен энергияны тамақ, оттек, су түрінде алатын табиғаттың 
арқасында екенін ұмыта бастадық, біз тек тұтынған нəрсемізді 
жасаймыз жəне табиғи ресурстарды пайдаланамыз Нəтижесінде 
тұтынушының табиғатқа деген қатынасы оны тіршілік ету шегіне 
жеткізді. Енді мəселенің маңыздылығын түсіну өте маңызды. Енді, 
планета тұрғындарының назарын мүмкіндігінше осы проблемаға 
аудару керек, бұл туралы айқайлау керек. Енді біз əрекет етуіміз 
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керек. Ол үшін бізге ең алдымен адами құндылықтарды қайта қа-
рап, экологиялық сана, экологиялық білім мен экологиялық ойла-
уды тиісті деңгейге көтеру қажет.

Экологиялық сана - бұл адам мен табиғат арасындағы қа-
тынастардың экологиялық жағын бейнелейтін көзқарастарды 
қамтитын адам санасының формасын білдіретін салыстырмалы 
түрде жаңа құбылыс. Экологиялық саналы адам деп кімді атай 
аламыз? Бұл қоршаған ортаға əсер ету мүмкіндігін түсінетін 
жəне білетін адам. Қоршаған ортаны қорғау қажеттілігін түсі-
нетін адам. Жердің табиғи компоненттерін сақтауға жауапты 
адам.

Бұл құбылыс көбіне Еуропа елдерінде байқалады. 2000 жыл-
дардың басынан бастап Дж.Томпсон өз еңбектерінде экологи-
ялық этика туралы түсінік берді. Дж.Томпсон мен Рейчел Клей-
ннің еңбектері «экологиялық мінез-құлық» түсінігін ашады, 
келесі мəселелерді қарастырады: адамдар мен қоршаған орта 
арасындағы байланысты қалай дұрыс түсінуге болады жəне қан-
дай құндылықтар осы қатынастарға кіреді немесе осы қатына-
стардан туындайды. [3,5] Еуропалық елдердің экологиялық са-
насының тұрақтылығы экологиялық тиімділік индексі бойынша 
рейтинг арқылы көрінеді. Рейтинг жасағанда қоршаған ортаның 
денсаулығы, адамның денсаулығына əсер ететін ауаның ласта-
нуы, су ресурстары, биоəртүрлілік жəне т.б. Төмендегі графикте 
2018 жылға арналған орнықты өнімділік индексінің үздік елдері 
көрсетілген.

1-сурет - Экологиялық тиімділік индексі бойынша елдердің рейтингі.
Ескерту - кесте [6] негізінде жасалған
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Менің ойымша, рейтингтегі орындар елдер азаматтарының 
экологиялық сана-сезімін тікелей көрсетеді. Мемлекеттің эколо-
гиялық тиімділігіне табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, қор-
шаған ортаға антропогендік жүктемені азайту, аз қалдықты жəне 
қалдықсыз технологияларды қолдану кіреді. Бұл іс-əрекеттер 
адамдарда экологиялық хабардар болған жағдайда ғана мүмкін 
болады.

Қазақстан Республикасының экологиялық тиімділікке қатысты 
деректерін талдап көрейік 2-сурет.

Сурет -2- 2014 жылдан 2018 жылға дейінгі Қазақстанның 
экологиялық көрсеткіштері туралы мəліметтер.

Ескерту - кесте [6] негізінде жасалған

Мəліметтерге қарағанда, мемлекет ішіндегі белгілі бір оң 
үрдістерге ықпал ететін мемлекет қабылдаған шаралар көрсет-
кіштердің əлемдік рейтингтегі позицияларымен расталмайды. 
2018 жылы Қазақстан рейтингте 101 орында тұр.

Жағдайды өзгерту үшін қандай шаралар қолдану керек? Бұл 
мəселені А.Интымакова Қазақстанның экологиялық тиімділігі, 
проблемалары мен болашағы туралы мақаласында қарастырды. 
Оның жұмысында EPI (TheEnvironmentalPerformanceIndex) мен 
мемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл-
дың ашықтығы мен есеп беру дəрежесі арасындағы тікелей бай-
ланыс байқалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл неғұр-
лым ашық болса, соғұрлым қоғам экологиялық тиімді болады. 
Адамдардың экологиялық тəрбиесін атап өту маңызды. Құрамдас 
бөліктердің бірі - экологиялық білім. [7.8]
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Экологиялық білім берудің басты мақсаты - адамдардың эко-
логиялық мəдениетін қалыптастыру. Бұл жеке тұлғаның қоршаған 
орта жағдайы мен жақсаруы үшін экологиялық жауапкершілігін 
қамтамасыз ететін білім мен біліктер жүйесін қалыптастыруға 
бағытталған жеке тұлғаны тəрбиелеу жəне дамыту. Тəрбиенің 
тиімді əдістерінің бірі - адам мен табиғат арасындағы байланыс 
туралы көзқарастарды қалыптастыруға бағытталған тренингтер 
өткізу.

Экологиялық тренингтер өткізу қатысушылар арасында құн-
дылық бағдарын қалыптастыруға ықпал етеді. Біздің қалада білім 
беру секторының осы элементінің дамуы азаматтардың экология 
саласындағы білім деңгейіне оң əсер етеді. Қаланың экологиялық 
проблемасының маңыздылығын бəрі бірдей біле бермейді. [9] 
Алматы қаласындағы ауаның ластану проблемасы қазіргі кезде-
гі маңызды мəселелердің бірі болып табылады. Қатты шығарын-
дылардың арқасында қала үстіндегі түтін қазірдің өзінде əрбір 
тұрғынға таныс. Бұл аймақта түтіннің пайда болуының бірнеше 
себептері бар. Ең алдымен, қала таулар аралық бассейнде орна-
ласқанын ескерген жөн, сондықтан да қалада желдету нашар, 
көлік құралдары едəуір көп, сонымен қатар жылыту маусымы 
жүріп жатқан қыс мезгілінде ластанудың негізгі көздері жылу 
электр станциялары болып табылады. Жағдайды климаттық 
ерекшеліктер қиындатады. Түтіннің жиі деммен жұтуына бай-
ланысты тыныс алу органдарының ауруы жоғары. Түтінмен дем 
алу бронх ағашының шырышты қабығының қабынуының да-
муына ықпал етеді, сонымен қатар аллергияның пайда болуына 
ықпал етеді.

«2020-2030 жылдарға арналған Алматы аумағын дамытудың 
бас жоспарына өзгерістер енгізу» жобасын жасаушылардың бірі 
А.Сатыбалдиев ұсынған мəліметтер бойынша қалада 540 мыңнан 
астам көлік тіркелген, 240 мыңға жуық көлік қалаға кіреді. Осы-
лайша, қалада күніне 800 мыңға жуық автомобиль жүреді. «Ал-
матыгипрогор» жобалау институтының мəліметтері бойынша орта 
есеппен барлық шығарындылардың шамамен 80% -ы көлікке ке-
леді. [10]

Бұл мəселені шешудің дұрыс жолы - тұрғындардың экологи-
ялық білім деңгейін көтеру. Қаламыздағы экологиялық проблема-



155

Секция «Экология и устойчивое развитие»

ның ықтимал салдарын жариялау қажет. Сонымен қатар, ақпарат-
ты тұрғындарға ыңғайлы жəне түсінікті форматта ұсыну. Курстар, 
форумдар мен тренингтер өткізген кезде баламалы энергия көз-
дері туралы, экологиялық таза отын түріне көшу туралы мəселе 
көтеріп, пластикалық қалдықтарды қайта өңдеу мəселесін қара-
стырған жөн. 

Қорытындылай келе, балалар мен жас ұрпақты экологиялық 
тəрбиелеу мен оқыту мемлекеттің экологиялық тиімділігіне оң 
əсерін тигізетіндігін атап өткім келеді, бұл елді əлемнің ең да-
мыған 30 елінің қатарына қосу мақсатына жақындатады. Енді 
Қазақстан Республикасы үшін қоршаған орта саласында балалар 
мен ересектердің ғаламшар туралы, оның дағдарыстық жағдайы 
туралы түсініктерін кеңейтетін білім беру жүйесін дамыту 
маңызды.
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IMPACT OF THE GLOBAL PANDEMIC ON 
AGRICULTURE IN KAZAKHSTAN

Annotation
The article is written about the state of agriculture in Kazakhstan 

during the global pandemic, post-pandemic formation, development, 
eff ective implementation of programs adopted in the country in 
connection with the pandemic. He also noted the role and importance 
of the agricultural sector in the country’s economy, the main actions 
and general specialization after the pandemic. Details of the impact of 
the pandemic are provided.

Key words: Agriculture, impact of the pandemic, food shortage, 
food security, state support.

Relevance: To identify the impact of the global pandemic on 
agriculture, to show the importance of systematic work after the 
pandemic, to identify specifi c areas of agricultural development.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕНМИИ НА 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация 
Статья написана о состоянии сельского хозяйства в Казахста-

не во время глобальной пандемии, постпандемическом становле-
нии, развитии, эффективной реализации программ, принимаемых 
в стране в связи с пандемией. Он также отметил роль и значение 
сельскохозяйственной отрасли в экономике страны, основные 
действия и общую специализацию после пандемии. Приведены 
подробные сведения о воздействии пандемии.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, влияние пандемии, де-
фицит продовольствия, продовольственная безопасность, государ-
ственная поддержка.
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Актуальность: Выявить влияние мировой пандемии на сель-
ское хозяйство, показать важность планомерной работы после 
пандемии, определить конкретные направления развития сельско-
го хозяйства.

ЖАҺАНДЫҚ ПАНДЕНМИЯНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
АУЫЛ ШАРУШЫЛЫҒЫНА ƏСЕРІ

Аңдатпа
Мақала жаһандық пандемия уақытында Қазақстандағы ауыл 

шаруашылығы жағдайы, пандемиядан кейінгі қалыптасуы, дамуы, 
пандемияға байланысты елде қабылданып жатқан бағдарламалар-
ды тиімді жүзеге асырылуы жайлы жазылғын. Сондай – ақ ауыл 
шаруашылығы саласының ел экономикасындағы алатын орны мен 
маңыздылығы, пандемиядан кейінгі негізгі жасалуы керек іс-қи-
мыл мен жалпы маманданудың маңыздылығына тоқталған. Пан-
демияның тигізген əсері жайлы толық мəліметтер келтірілген.

Кілт сөздер: ауыл шаруалышығы, пандемия əсері, азық-түлік 
тапшылығы, азық-түлік қауіпсіздігі, мемлекеттік қолдау.

Өзектілігі: Дүниежүзілік пандемияның ауыл шаруашылығына 
тигізген əсерін анықтау, пандемиядан кейінгі жоспарлы жұмы-
стың маңыздылығын көрсету, ауыл шаруашылығын дамытудың 
нақты бағыттарын анықтау.  

Ауыл шаруашылығы – өндірістің маңызды түрлерінің бірі бо-
лып табылады. Ауыл шаруашылығы халықты өнеркəсіпті шикі-
заттың кейбір түрлерімен жəне негізгі азық-түлікпен қамтамасыз 
етумен айналысатын маңызды сала.

Расында, жер бетінде халқы ауыл шарушылығымен айна-
лыспайтын бірде-бір ел жоқ. Ауыл шаруашылығының осындай 
кең таралуы оның əр алуандылығына байланысты болады. Ға-
лымдар ауыл шарушылығының 100 ге жуық түрін көрстеді. 2020 
жылғы мəлімет бойынша жер бетінде ауыл шаруашылығы сала-
сында 1,3 млдр-тан астам адам еңбек етеді. Бұл көрсеткішке ауыл 
шаруашылығымен айналысатын шаруа отбасыларын қосатын бол-
са, онда 2,6 адамға жуықтайды.

Əлемнің кез келген мемлекетінде ауыл шаруашылығы екі сала-
дан – өсімдік жəне мал шаруашылығынан құралады. Жəне бұған 
аңшылық пен омарта шаруашылығы, балық шаруашылығы кіреді.
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Жаһандық пандемия COVID-19 жер бетіндегі кейбір мемлекет-
терге ашаршылық қаупін төндіруде. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
жанындағы ауыл шаруашылығы ұйымының айтуынша, жаһандық 
пандемияға қарсы күрес азық-түлікпен қамтамасыз ету тізбегін 
бұзып, логистика мен агроөнеркəсіп кешеніне соққы болып тиеді. 

Шаруашылықтың бұл түрі көбіне маусымдық болғандықтан  
жаһандық пандемияның тигізген əсері қандай болатыны, каран-
тин шаралары жалғасқан жағдайда азық-түлік қамсыздандырылуы 
еліміз үшін күн тəртібіндегі өзекті мəселе. 

Тақырыпты толық ашып алу үшін COVID-19 дың ел экономика-
сына тигізіп жатқан əсерін көрсетсек. COVID-19 жаһандық панде-
миясы ел əлеуетіне айтарлықтай əсерін тигізді. Пандемия əсерінен 
елімізде мыңдаған кəсіпкерлік субъектілері жұмыс жасауларын 
тоқтатты. Шамамен алғанда 1,6 млн адам ақысыз демалысқа жі-
берілді. Карантин уақытында енгізілген 42500 теңге жəрдемақы-
ны 4,5 млн адам алды. Пандемия елдегі экономикалық үдерістің 
қарқынын азайтты. 2020 жылдағы көрсеткіш бойынша мемлекет-
тік бюджеттің түсімдері шығындарынан екі аз болған. Ел бойын-
ша 1 милионға жуық жеке кəсіпкерлік пандемиядан зардап шекті. 
Банктерден несие алған 14 мың субъект кредитті қайтару мерзімін 
кейінгі шегеруді сұраған. Еліміз осындай жағдайда əртүрлі қол-
дау көрсету шараларын жүзеге асыруда. Жүргізілетін іс-шаралар 
шағын жəне орта бизнесті несиелендіруге, несиелік аударымдар-
ды уақытша тоқтата тұруға, ауыш шаруашылығы саласын қолда-
уға, шағын жəне орта бизнес салық аударымдарын кейінге қалды-
руға бағытталған. Дегенмен карантин уақытында шағын жəне орта 
бизнестен басқа компанияларға карантин уақытында көрсетілетін 
мемлекеттік қолдау көрсетілмеді. 

Қазақстан Республикасының экономикалық əл-ауқаты қазір 
осы уақытқа дейін болмаған деңгейде толықсуға ұшырауда. 2020 
жылы мемлекет ЖІӨ 2,9 пайызға азайды. Бұл осы уақытқа дейін 
орын алған 2009 жылғы қаржы дағдарысы уақытындағы құлдырау 
кезеңінен де асып түседі. 2020 жылы аз уақыттың ішінде 2 рет қа-
таң локдаун болуына байланысты жоғарыда көрсеткен көрсеткіш 
одан əрі артуы мүмкін. Сондай-ақ пандемия секілді жағдай кезін-
де ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруалар нақты қандай 
қадамдар жасау керектігін түсінбей жатады. Мысалы,  Ауыл ша-
руашылығын мемлекеттік қолдаудың бірыңғай қағидалары тура-
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лы келісімді ратификациялау туралы заңы бар. Заңда жалпы ауыл 
шаруашылығын мемлекеттік қолдау, оның көлемін есептеу, суб-
сидиялаушы орган мен оның талаптары туралы толық жазылған. 
Пандемия кезінде көмек алушы шаруалар үшін осы заң жүзінде 
жұмыс жасаудың өзі біршама көмек болары анық. 

Ауыл шаруашылығы пандемия уақытында халықтың тұрмыс 
тіршілігі үшін өте маңызды саланың бірі болып табылады. Елімізде 
карантин шаралары болған кезде үкімет тарапынан күн тəртібінде 
тұрған мəселелердің бірі де халықты азық-түлікпен қамту мəселе-
сі болды. Ал азық-түлікпен қамтамасыз ету ауыл шаруашылығы-
на тікелей байланысты болғандықтан еліміз үшін маңыздылығы 
жоғары болды.

Сөзімізде нақтылау үшін ел президенті Қасым-Жомарт Тоқа-
евтың 2019 жылдың 2 қыркүйегіндегі халыққа жолдауында ауыл 
шарушылығы саласы еліміздің күн-көріс негізгі ресурсы екенді-
гін, дегенмен оның толық əлеуетін жеткілікті деңгейде пайдалан 
алмай отырғанымызды, жəне ел аумағында ғана емес, өзге елдерде 
де сұранысқа ие экологиялық таза өнім өндіру үшін қажетті мүм-
кіндіктердің бар екенін айтты. Жолдауда агроөнеркəсіп өнімдерін 
шет елдерге жіберу жұмысында тікелей шикізатқа негізделуден 
түбегейлі бас тарту керектігін, ауыл шарушылығы саласына ше-
телден инвечсторларды көптеп тарту керек екенін арап өтті. Жол-
дауда айтылып отырған ауыл шаруашылығына қатысты пікірлер 
осы саладағы негізгі мəселелерді шешуге нақты қадамдарды көр-
сетеді. 

Əлемнің бірнеше елдерінде пандемияның таралуы аяқталса, 
басқа елдерде керісінше өсуде. Бұл дүниежүзілік проблема, сол 
себепті оған тек дүниежүзілік деңгейде ғана жауап бере аламыз. 
Елдер арасындағы шекаралардың жабылуы, нарықтағы карантин 
режиімінің шектеулері, жеткізу қызметі мен сауда саттықтағы 
кездесетін кедергілер, ел аумағындағы азық-түлік тапшылығына 
алып келді. Өткен 2020 жылы дүниежүзі бойынша 690  милионға 
жуық адам күнделікті асын таба алмай күн кешуге тура келді. Бұл 
көрсеткіш 2015 жылғы деңгейден 60 милион халыққа жоғары. 

Тұрмыс тауқыметін тартқан халықтың көпшілігі Азия халқы. 
Бұл жақатағы көрсеткіш 381 милион адамды құрайды. Дəл осы 
көрсеткіш Африкада – 250 милион болса, Ла тын Америкасы мен 
Кариб айма ғында – 48 млн халықты құраған. Дүниежүзі бойынша 
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экономикалық əл-ауқат көрсеткішінің айтарлықтай төмендегенін 
көруге болады. Сондай-ақ жұ мыс сыздықтың белең алуы көп ұза-
май бірқатар мемлекеттерді əлеуметтік қиын жағ дайға ұшыратуы 
мүмкін. Оның ішінде азық-түлікті сырттан тасымалдауға мүдделі 
елдер оның зардабын көбірек тартуда.

Сурет 1.  2020 жылы əлем бойынша пандемия кезінде 
аштық көрген адам саны, млн адам

Ескерту:15.07.2020 жылдағы  https://qazaqstan.tv/news/129173//  
дерек көзі бойынша автормен құрастырылған

1 суретте көріп отырғанымыздай аштық көрген елдердің ба-
сым бөлігі дамушы жəне артта қалған мемлекеттер орналасқан ау-
мақтар. Бұл дегеніміз пандемия жалғасқан жағдайда немесе қатаң 
карантин шаралары енгізілген жағдайда суретте көрсетілген ау-
мақта орналасқан мемлекеттер үшін халқын азық-түлікпен қамта-
масыз ету айтарлықтай қиын болады дегенді білдіреді.

Ал ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев еліміздегі азық-түлік 
қауіпсіздігі тұтас мемлекет қауіпсіздігінің негізгі тірегі екенін айт-
ты жəне еліміздегі ауыл шарушылығы саласын дамытуға барынша 
қолдау көрсетуді жалғастыра беруге тапсырма берді. 

Елімізде ауылшарушылығы саласының үлес салмағы ең алғаш 
тəуелсіздік алған 1991 жылдары жалпы ішкі өнімнің 30 пайызына 
жуық болды. Ал қазіргі уақытта бұл көрсеткіш 5 пайыздан жоғары 
көтерілмеді. Бүгінгі таңда еліміздің аграрлы саласы елдің азық-
түлік қауіпсізідігін жəне саяси-əлеуметтік тұрақтылығын қамтама-
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сыз ететін саласының бірі. Өйткені ауыл шаруашылығы өндірісін-
де халықтың 20 пайызына жуығы жұмыс істейді. 

Пандемия уақытында ел азық-түлік мəселесіне бас қатырып 
отырғанда, еліміздегі ең ірі ауыл шаруашылығы өнімдерінің ор-
тасы болып табылатын Түркістан облысы Мақатарал ауданында 
су тасқынына байланысты 7639 гектар егістік алқабын су шайып 
кетті. Диқандар жалпы көлемі 4,1 млрд теңге көлесінде шығынға 
батқан. Аудан бойынша 11 елді мекеннің егістік алқаптарын 
су шайып, жалпы мыңнан астам ауыл шаруашылығы тауар өн-
дірушілер тізімі жасалған. Бұл жағдайлар да пандемия уақытында 
жергілікті халыққа жығылған үстіне жұдырық болды. Сондай-ақ 
дəл осы Түркістан облысында 300 мың тонна қырыққабат өнімі 
пандемияға байланысты экспортқа шыға алмай, шаркқожалықта-
ры шығынға ұшыраған болатын. Көрсеткен мəліметтерім бойын-
ша биылғы 2020 жылы жалпы шаруалар үшін, əсересе халықтың 
басым көпшілігі ауыл шаруашылығымен айналысатын Түркістан 
облысы сияқты аумақтарда пандемияның тұрмысқа да шару-
ашылыққа да кері əсері айтарлықтай байқалды.    

Ауыл шаруа шылығы министрлігінің мəліметі бойынша, 2020 
жылы 33,1 мың тонна ел аймақтарындағы тұрақтандыру қор-
ларында, 154,6 мың тонна қоймаларды, 311,4 мың тонна сауда 
желілерінде, осы көрсеткіштерді қоса есептегенде 708,5 мың тон-
на елімізде азық-түлік қоры бар. 

Дегенмен еліміздегі əлеуметтік маңызы жоғары азық-түлік тау-
арларының бағасы 2020 жыл басынан 5,7 пайызға өскен. Күнделік-
ті тұтынатын пияз, сəбіз, қант, сары май, картоп сияқты азық-түлік-
тер 20 пайызға дейін қымбаттаған. Министрліктің айтуы бойынша 
негізінен маусымдық ерекшелік, кедендік баж салығының əр түрлі 
азық-түлік түрлеріне енгізілуі жəне пандемияның тікелей əсерін 
айтады.

Жаһандық пандемия мен оған қарсы елімізде жүргізіліп жатқан 
шаралар жалпы жағдайды сарапшылар болжағаннан тез ушықты-
рып жіберді. 2020 жылы жəне алдағы уақытта өткен екі локдауннан 
кейін əлеуметтік – экономикалық жағдай қазіргіден де төмендеуі 
мүмкін. Нақты тоқталатын болсақ, бірінші пандемия уақытын-
да тауар тасымалындағы кедергілер мен шектеулер.  Екіншіден 
карантин күшейген уақытта өнеркəсіп орындарындағы жұмыс-
шылардың вирус жұқтыру қаупінен қорқып, жұмыс істеуден бас 
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тарту фактлері кездескен. Үшіншіден, логистиканың қиындауы 
салдарынан ауыл шаруашлығына қажетті тыңайтқыштар мен пре-
параттардың уақытылы діттеген жерге жеткізілмеуі өнімге кері 
əсерін тигізді. Төртіншіден қоғамдық тамақтану орындары, ресто-
рандар, кафелер, сауда орталықтарының жабылуы да өз əсерін ти-
гізді. Бесінші ол туризмнің артқа кетуі. 

Пандемия уақытындағы азық-түлік мəселесінің ушығуына бай-
ланысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылы 
мамыр айының 11-де төтенше жағдайдың күшеюіне байланысты 
арнайы комиссияның отырысында азық-түлік қауіпсіздігін ерекше 
атап өтті.

Бірақ, пандемия уақытындағы ауыл шаруашылығы ахуалына 
байланысты сарапшылардың пікірі екіге бөлінеді. Коронавирус 
пандемиясына байланысты дағдарысқа қарамастан, Қазақстанның 
АӨК-де тұрақты жағдай сақталуда. 2020 жыл –басынан бері бес 
айдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығының жалпы 
өнімінің көлемі 2,2% - ға өсті, ал азық-түлік өнімдерінің өндірісі 
2,3% - ға өсті.

Статистикалық мəліметтерге сүйенсек, Орталық Азия елдерін-
де тұрғындардың жалпы шығынының 60 пайызға жуығы күнделік-
ті тамақтануға жұмсалады. Карантин шаралары күшейетін болса 
азық-түлік бағасы да едəуір өсетін болады. Тиісінше адамдардың 
табысы төмендеуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы саласының тоқы-
рауы, шикізатты сақтауға байланысты кездесетін проблемалар, 
лагистиканың дұрыс жүргізілмеуі жағдайды одан əрі нашарлатуы 
мүмкін. Бұдан бөлек, шығынға ұшыраған шаруалардың несиесіне 
қатысты проблемарда жоқ емес.  

Ауыл шаруашылығымен айналысатын отандық тауар өн-
дірушілерді қолдау үшін Үкімет қосымша 60 млрд теңге бөлді. 
Мұнда инвестициялық салымдарды субсидиялау, ауыл шару-
ашылығы техникасын несиелендіру жəне лизингілеу кезінде сый-
ақы мөлшерлемелерін субсидиялау, АӨК субъектілерінің қары-
здарын кепілдендіру жəне сақтандыру шеңберінде субсидиялау, 
мал шаруашылығын дамыту жəне өсімдік шаруашылығын қолдау 
шаралары да бар.

Бұдан басқа, фермерлердің айналым қаражатын қолжетімді 
қаржыландыру арқылы толықтыру үшін де тиісті шаралар қабыл-
данды. «Кең дала» бағдарламасы бойынша 2,5 мыңға жуық фер-
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мер көктемгі-егіс жұмыстарына 70 млрд теңге алды. Қосымша 
бюджеттен 400 млрд теңге бөлінді. Оның 100 млрд теңгесі ТЖ 
режимінің енгізілуіне байланысты Президенттің тапсырмасы бой-
ынша аграрияларға егіс жұмыстарын жүргізу үшін берілген.

Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерін форвардтық сатып 
алуды жүзеге асыру бойынша жұмыс басталды. 24,5 млрд. теңге 
көлемінде қаражат бөлінді. Форвардтық сатып алу бойынша би-
дай, арпа, майлы дақылдар жəне қарақұмық сияқты дақылдарды 
сатып алу жүзеге асырылатын болады.

Коронавирус пандемиясының таралуына, елде жəне əлемнің 
бірқатар елдерінде төтенше жағдай мен карантиннің енгізілуіне 
байланысты астық пен ұнға, сондай-ақ азық-түлік тауарларының 
басқа түрлеріне сұраныс күрт өсті. Мұндай жағдайда еліміз жеке-
леген тауарларды шығаруға тыйым салу мен сандық шектеулерді 
енгізу сияқты шараларға жүгінуге мəжбүр болды. Бұл уақытша 
шаралар тек қана елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
жəне Қазақстаннан əлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің жап-
пай əкетілуіне жол бермеуге бағытталған.

Елімізде  дер кезінде қабылданған шаралардың арқасында өңір-
лердің тұрақтандыру қорлары ұн мен басқа да азық-түлік тауарла-
рының жеткілікті қорын құрай алды. Сондай-ақ сауда нысандары 
мен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кəсіпорындары-
ның қоймаларында да азық-түлік қорлары бар.

Бұдан басқа, біздің өндірушілерімізді шикізатпен қамтамасыз 
ету үшін де шаралар қабылданды. Мəселен, жоғары рентабельді 
ауыл шаруашылығы дақылдары – майлы, жемдік жəне көкөніс-бақ-
ша дақылдары алқаптары ұлғайтылды. 

ЕАЭО үшін басым дақылдарды өндіруге арналған шығындарды 
азайту үшін ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне арналған 
жинақтаушы бұйымдар мен қосалқы бөлшектерге, кондитерлік 
жəне қант салаларына бірқатар шикізат тауарларына, шырындар 
өндірісіне, өнеркəсіптік жылыжайларға арналған жабдықтар мен 
қосалқы бөлшектерге кеден баждарын 2020 жылдың соңына дейін 
нөлдеу бойынша мəселені пысықтау жоспарлануда 

Қорытындылай келе, ауыл шаруашылығы ел əлеуеті үшін, əсе-
ресе пандемия сынды қиын жағдайда негізгі назар аудару керек 
салалардың бірі болып табылады. Үкімет экономикалық өсімді 
қалпына келтіру бойынша кешенді жоспарды мақұлдады, оған 
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сондай-ақ ауыл шаруашылығын қолдау мен дамытуға бағытталған 
шаралар да кірді, бұл бірінші кезекте фермерлер үшін қолжетімді 
қаржыландыру мəселелерін шешуге көмектеседі. Мақалада көр-
сеткендей пандемияның əсері ауыл шаруашылығында да байқал-
ды. Енді тек жоспарлы түрде жұмыс жасап, алдағы кездескетін 
тапшылықтар мен қиыншылықтарға дайын болу керек.
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ШАҒЫН ЖƏНЕ ОРТА БИЗНЕСТЕГІ БУХГАЛТЕРЛІК 
ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Аңдатпа
Мақалада шағын жəне орта бизнестің нарықтық экономикадағы 

алатын орны, ондағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшелік-
тері туралы зерттеу жүргізіледі. Шағын жəне орта кəсіпкерліктің 
Қазақстан Республикасындағы қазіргі жағдайына статистикалық 
мəліметтер ұсынылады. Сонымен қатар шағын жəне орта бизнес 
кəсіпорындарындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы туын-
даған мəселелерді анықтап, шешу жолдары қарастырылады. Зерт-
теу жұмысында шағын жəне орта кəсіпкерліктің мəні мен шағын 
кəсіпкерліктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың принциптері 
мен формалары қарастырылады. Сонымен қатар шағын кəсіпо-
рындардағы есеп саясатының ерекшеліктері мен шағын бизнестегі 
есепті жетілдіру жолдарына ұсыныстар берілген.

Түйін сөздер: шағын жəне орта бизнес, кəсіпорын, бухгалтер-
лік есеп, экономика.

Бухгалтерлік есеп - бұл ұйымның мүлкі, міндеттемелері жəне 
олардың қозғалысы туралы ақшалай түрде ақпаратты жинау, тір-
кеу жəне қорытындылаудың барлық шаруашылық операцияларын 
есепке алу арқылы жүргізілетін жүйе.

Бухгалтерлік есепті уақытылы жүргізу кез келген кəсіпорын-
ның міндеті болып саналады. Бухгалтерлік есеп мемлекеттік тір-
келген күннен бастап, үздіксіз жүзеге асырылады, яғни. экономи-
калық қызмет фактілерін үнемі байқау мен жазбаларда көрсетуді 
көздейді [1].

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға қатысты шағын жəне орта 
кəсіпорындардың жүктемесін азайту мақсатында мынадай іс-ша-
ралар енгізілген болатын:
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- қарапайым жүйені қолдана отырып, дəстүрлі екі жақты жазу-
ды пайдаланбай бухгалтерлік есеп жүргізу;

- бухгалтерлік есеп туралы заңнамаға сəйкес есеп тіркелім-
дерінің тізбесін белгілеу жəне олардың нысандарын бекіту;

- жеңілдетілген бухгалтерлік есепті құрастыру;
- шағын жəне орта кəсіпорын басшыларының бухгалтерлік есеп 

жүргізуді өздеріне міндеттеу мүмкіндігі.
Кəсіпкерлік дегеніміз - жеке пайда табу мен қоғамдық пайданы 

үйлестіру негізінде пайда табу мақсатында қаражат салумен бай-
ланысты қызмет.

Кəсіпкерліктің негізгі сипаттамалары:
- заң нормалары шеңберінде белгілі бір мəселе бойынша шешім 

қабылдауда кəсіпкерлік субъектілерінің тəуелсіздігі мен тəуел-
сіздігі;

- мүмкін болатын максималды пайда алуға экономикалық қы-
зығушылық;

- кез-келген тексерілген есептеулер үшін экономикалық тəуе-
кел мен жауапкершіліктің болуы;

- жаңа нəрсеге ұмтылу, яғни. ұйымдастырушылық жəне эконо-
микалық инновация.

Кəсіпкерлікті қалыптастыру үшін белгілі бір жағдайлар қажет:
- экономикалық тауарлар ұсынысы мен оларға деген сұраны-

стың болуы; сатып алушылар сатып ала алатын тауарлардың түр-
лері; ақша мөлшері; артық немесе жеткіліксіз жұмыс орындары, 
жұмыс күші;

- жұмысшылардың жалақы деңгейі жəне т.б.
Шағын кəсіпкерлік субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп пен 

есеп беру қазіргі заманғы қаржы ғылымы мен практикасындағы 
өзекті мəселе болып табылады, өйткені Қазақстанда бухгалтерлік 
есеп пен есептіліктің оңайлатылған тəртібін регламенттейтін құ-
жаттармен үнемі нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен 
түзетулер енгізіліп отырады. Соның əсерінен сала ішінде біршама 
мəселерлер туындап отырады [2].

Жүргізіліп отырған зерттеудің негізгі мақсаты - сенім құжатта-
рының аналитикалық құндылығын сақтайтын шағын бизнес субъ-
ектілері үшін жеңілдетілген есеп жүргізудің ұйымдастырушылық 
тəсілдерін ұйымдастыру болып табылады.
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Зерттеу əдісі
Зерттеу жұмысында зерттеу əдістерінің теориялық түрін қол-

дану арқылы бухгалтерлік есеп жəне шағын жəне орта бизнес 
жайлы қысқаша мəлімет беріледі. Сонымен қатар Қазақстан Ре-
спубликасындағы шағын жəне орта бизнес кəсіпорындарындағы 
өзгерістерін зерттеу үшін зерттеу əдістерінің статистикалық түрі 
ұсынылады.

Нəтижелер мен талқылаулар
Қазіргі уақытта орта жəне шағын бизнес кəсіпорындары на-

рықтық экономиканың ажырамас бөлігі болып табылады. Оның 
дамуы жаңа жұмыс орындарының көптеп ашылуын, тауар на-
рықтарындағының одан əрі жандануын, экономикалық белсенді 
халықтың едəуір бөлігі үшін дербес табыс көздерінің пайда бо-
луын жəне соның салдарынан əр түрлі деңгейдегі бюджеттердің 
шығыстарына əлеуметтік ауыртпалықтардың төмендеуіне үлкен 
əсерін тигізеді. Олар жалпы ішкі өнімді қалыптастыруға, өңірлер-
де жұмыс орындарын құруға үлкен үлес қосуда. Шағын жəне орта 
бизнестің негізгі міндеті – кəсіпорын қатаң бəсекелестік жағдай-
ында да үздіксіз дамып, нарықта қалыптасқан жағдайларға бейім-
делуі қажет [4]. Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша биылғы 
жылдың өзіндегі өзгерісті келесі суреттен көруге болады (1 сурет). 

1 сурет – Қазақстан Республикасындағы шағын жəне орта 
бизнес 2020 жылға қаңтар-қазан айларындағы өзгеріс

Ескерту: мəліметтер stat.gov.kz сайты мəліметтері негізінде жасалды

2020 жылғы өзгерістер мен ерекшеліктерге қарамастап ҚР 
шағын жəне орта бизнес кəсіпкерлігі 22 176 артып отыр, бұл 102 
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пайызға артқанын көрсетеді. Сонымен қатар шағын жəне орта биз-
нес кəсіпкерлігінде мемлекет тарапынан АСР байланысты көпте-
ген жеңілдіктер мен салықтардан босатылу қабылданды. Əрине 
бұл қызмет көрсетуінің АСР кəсіпкер ұстанған режиміне байланы-
сты [5]. Егер біз шағын жəне орта бизнестегі жұмыс істеп тұрған 
субъектілер санын қалалар бойынша қарайтын болсақ, келесі су-
реттен көруге болады (2-сурет). 

2 сурет – Шағын жəне орта бизнестегі жұмыс істеп тұрған субъектілер саны
Ескерту: мəліметтер stat.gov.kz сайты мəліметтері негізінде жасалды

Кестеде 2020 жылдың қаңтар-қазан айлары аралығындағы 
шағын жəне орта кəсіпкерлік бойынша жұмыс істеп тұрған субъ-
ектілер саны көрсетілген. Көріп отырғанымыздай жалпы Қа-
зақстан Республикасының барлық аймақтары бойынша жыл ба-
сына қарағанда жыл аяғына қарай (қазан айы) шағын жəне орта 
бизнес негізінде жұмыс жасап тұран субъектілер саны 22 176 бір-
лікке жоғарылаған, яғни 1,67%-ға өскен. Бұл көрсеткіш жыл толық 
аяқталғанша 1,7-1,8% аралығында өзгеріске ұшырауы мүмкін [3]. 

Қазіргі заманғы экономикада шағын жəне орта бизнес экономи-
калық жəне əлеуметтік мəселелерді шешуде маңызды рөл атқара-
ды. Шағын жəне орта бизнесті дамыту - мемлекет үшін жаңа жұ-
мыс орындарын құрудың ең аз шығыны, бұл нарықты тауарлармен 
жəне қызметтермен қанықтыруды ынталандырады. Сондай-ақ, 
шағын бизнес Қазақстанда да, шет елдерде де салық түсімдерінің 
тұрақты базасы болып табылады. Шағын кəсіпкерліктің даму тен-
денциясын күшейту мақсатында шағын кəсіпкерлікті мемлекеттік 
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қолдау бағдарламалары жасалуда. Мемлекеттік қолдаудың бір 
бағыты - кəсіпкерлік бастаманы дамыту үшін тиімділігі үшін қол-
даныстағы заңнаманы талдау [2]. 

Бухгалтерлік есепті реформалау барысында шағын кəсіпкер-
лікте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мəселелері бірнеше рет 
көтерілді. Атап айтқанда, Реформа бағдарламасы «шағын биз-
нес субъектілері үшін есеп жүргізудің жеңілдетілген жүйесін 
енгізу» қажеттілігін ерекше атап өтті. Шағын жəне орта кəсіп-
керлікті есепке алу жəне есеп беру принциптері əр елде əр түрлі 
болып табылады. Шағын жəне орта кəсіпорындардағы бухгалтер-
лік есеп жүйесін ұйымдастырудың тəсілдері осы кəсіпорындар-
дың көлемімен жəне олардың экономикалық көрсеткіштерімен 
байланысты [6].

Үздіксіздік қағидасы бойынша бухгалтерлік есеп экономи-
калық субъектіні ұйымдастырған сəттен бастап, оны таратқанға 
дейін үзіліссіз жүргізіледі. Бухгалтерлік құжаттар негізінде шару-
ашылық операцияларының дұрыстығы бақыланады, шаруашылық 
қызметке ағымдағы талдау жүргізіледі, белгілі бір экономикалық 
бұзушылықтардың себептері анықталады, яғни құжаттама бақы-
лау-талдау қызметін атқарады.

Шағын жəне орта кəсіпкерлік жалпы процедураның орнына 
жеңілдетілген есепке алу əдістерін қолдана алады. Жеңілдетілген 
бухгалтерлік есеп - бұл жалпы қабылданған бухгалтерлік есептің 
жекелеген элементтерінен босатылған, есепке алу объектілері 
туралы құжатталған жүйеленген ақпаратты қалыптастыруға ар-
налған жүйе. Мысалы, шағын кəсіпкерліктің жетекшісі бухгалтер-
лік жауапкершілікті осы функцияны орындау үшін кəсіби бухгал-
терді жалдамай-ақ өз мойнына ала алады.

Шағын жəне орта кəсіпкерлікпен айналысатын кəсіпорындар 
кірістер мен шығыстарды анықтауда тек ақшалай есептеу əдісін 
қолдана алады. Бұндай кəсіпорындардың қолма-қол ақшаға лимит 
белгілеу мүмкіндігі бар. Қолма-қол ақша лимиті - қолма-қол ақша 
операцияларын жүргізу үшін кассада сақтауға болатын қолма-қол 
ақшаның рұқсат етілген ең көп мөлшері. Берілген құқыққа сəйкес, 
шағын кəсіпкерлік субъектілері кассада қолма-қол ақшаны кез 
келген мөлшерде ұстай алады. Сондай-ақ егер шектеу орнату ке-
рек болған жағдайда, тек басшының бұйрығы ғана жеткілікті бо-
лып табылады.
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Шағын кəсіпкерлік субъектілері негізгі құралдар мен матери-
алдық емес активтерді қайта бағалаумен айналыспауына толықтай 
құқығы бар.

Тауарлы-материалдық қорларды немесе негізгі құралдарды са-
тып алу кезінде шағын жəне орта бизнес өкілдері оларды сатушы-
ның бағасымен есептей алады. Жеткізуге, консультацияға, өн-
діріске байланысты барлық басқа шығындар толығымен ағымдағы 
кезеңдегі шығындарға жатқызылуға болады.

Олар қарыз алу бойынша барлық шығындарды басқа да шығын-
дар ретінде тани алады. Шағын жəне орта бизнеске жатпайтын 
басқа кəсіпорындар осы шығындар сомасынан несие алынған ин-
вестициялық актив құнына кіретін бөлігін алып тастайды.

Шағын кəсіпкерлікке байланысты кəсіпорынның құрылыс 
келісімшарты бойынша шығындарды түзетулер қолданбай-ақ 
жалпы тəртіпте есепке алынуына болады.

Сонымен қатар бізде жеңілдетілген бухгалтерлік есепті жүргізу-
ге тиым салынған кəсіпорындар да бар. Оларғы мыналар жатады:

− мемлекеттік сектор ұйымдары;
− заң кеңселері;
− тұрғын үй жəне тұрғын үй құрылысы кооперативтері;
− несиелік тұтыну кооперативтері;
− шағын қаржы ұйымдары;
− саяси партиялар, олардың аймақтық филиалдары немесе 

басқа құрылымдық бөлімшелер;
− жəне басқалары.
Сондай-ақ шағын жəне орта бизнес кəсіпорындары бухгалтер-

лік есептің жеңілдетілген жүйесімен қатар, жеңілдетілген есеп бе-
руді де қалыптастыра алады [6].

Қорытынды
Зерттеу барысында шағын жəне орта бизнес кəсіпорындарын-

да бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері анықтала 
отырып, есеп жүргізудің тиімді жолдары ұсынылды. Қазақстан Ре-
спубликасындағы шағын жəне орта кəсіпкерліктің жұмыс субъек-
тілеріне ағымдағы жыл бойынша салыстырулар жүргізілді. Осы-
лайша, шағын кəсіпкерлік субъектісінің мəртебесі кəсіпорынға 
дəстүрлі əдістен бас тартқан жағдайда бухгалтерлік есеп пен 
есептілікті жеңілдетуге құқық береді. Бірақ бұл таңдаудың өзінде 
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бухгалтерлік есеп пен есеп беруде қолданылатын ақпарат сенімді 
болып, кəсіпорынның нақты қаржылық жағдайы мен оның қыз-
метінің тиісті қаржылық нəтижелерін көрсетуі керек.

Кəсіпорындағы бухгалтерлік есептің есепті ұйымдастыру 
мен бақылаудағы рөлі құжаттар қозғалысының ойластырылған 
кестесін құрудан, оны шебер жəне табанды түрде орындаудан 
көрінуі керек.

Қазіргі уақытта пандемия жағдайына байланысты Қазақстан 
Республикасында шағын кəсіпкерліктің бухгалтерлік есебін жетіл-
діруді басқару қызметі үлкен жауапкершілікті талап етеді деп ой-
лаймын. Себебі жағдайға қарамаста шағын бизнес кəсіпкерлігін-
дегі айырмашылықтар оң нəтижені көрсетті. ҚР іске асырылған 
кəсіпкерлікке байланысты жүйені жетілдірудегі мониторг бой-
ынша толықтай тексерілу кестесіне қажеттілік туындауда. Əрине 
бұл үздіксіз іске асырылатын бизнес болғандықтан жылдардың 
өтуімен олардың қызметі мен бухгалтерлік есеп жүйесін əртарап-
тандырып отыру қажет деген ойға келдім. 
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КƏСІПОРЫННЫҢ БАНКРОТҚА ҰШЫРАУ 
МҮМКІНДІГІН БОЛЖАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Аңдатпа
Қазіргі таңда кез келген кəсіпорын үшін қаржылық тұрақтылық 

пен банкроттықтан сақтану өте маңызды мəселе болып табылады. 
Себебі паденемия əсерінен орта жəне шағын бизнес өкілдері айтар-
лықтай шығынға ұшырап, экономикалық тоқырау үдерісінде. Егер 
де компанияның қаржы саласындағы қызметкерлері банкроттыққа 
ұшырау мүмкіндігін болжай алатын болса, онда кəсіпорынның 
болашағы айқын, əрі қауіпсіз болады. Сондықтан, қазіргі ахуалда 
кəсіпорындар банкроттыққа ұшырау қаупін алдын-алуы қажет.

Аннотация
Сегодня для любой компании очень важна финансовая ста-

бильность. Это связано с тем, что малый и средний бизнес по-
нес значительные убытки из-за рецессии и находится в процессе 
экономической стагнации. Если финансовый персонал компании 
смог бы предсказать возможность банкротства, то будущее компа-
нии могло быть ясным. Поэтому в нынешней ситуации компаниям 
необходимо предотвращать риск банкротства.

Abstract
Today, fi nancial stability is very important for any company. This 

is due to the fact that small and medium-sized businesses have suff ered 
signifi cant losses due to the recession and are in the process of economic 
stagnation. If the company’s fi nancial staff  can predict the possibility of 
bankruptcy, the company’s future will be clear and secure. Therefore, in 
the current situation, companies need to prevent the risk of bankruptcy.

Бүгінгі таңда, ақпараттандыру жəне экономиканың қол 
жетімділігі кезеңінде еңбек нарығында кəсіпорындар санының 
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өсуі байқалады, сəйкесінше экономиканың əр саласында бəсе-
келестік өсуде. Бұл кəсіпорындардың нарықтық өзгерістерге өте 
тəуелді болатындығына əкеледі. Ұйым тауарлар мен қызметтер 
нарығында бəсекеге қабілетті болып қалуы үшін компаниялар қы-
зметтердің сапасын арттырып, олардың құнын төмендетуі керек. 
Бұл тақырыпқа деген қызығушылық өте зор, өйткені кез-келген 
компания мұндай жағдайға тап болуы мүмкін, яғни кəсіпорынның 
төлем қабілетсіздігімен жəне ең бастысы банкроттықпен. 

Ұйымның материалдық эмансипациясы əр есептік кезеңде-
гі компанияның тұрақты жұмысында, сондай-ақ болашаққа деген 
сенімділікте жатыр. Банкроттық тəуекелін қаржылық бағалау кəсіпо-
рынның банкроттық ықтималдығын есептеуге, ең бастысы, оны жо-
юға уақытында дұрыс шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.[1]

Кəсіпорынның дағдарыстық жағдайы Қазақстан экономика-
сына үлкен əсер ететін қайтымсыз салдарларды тудыруы мүмкін. 
Ұйым таратылғаннан кейін қызметкерлер жұмыссыз қалады. Бір 
ірі кəсіпорынның банкроттығы жұмыссыздықтың өсуіне алып ке-
леді. Жұмыссыздықтың өсуі үлкен экономикалық қиындықтарды 
тудырады, бұл жалпы ішкі өнімнің жоғалуы жəне ел бюджетіне 
салық төлемдерінің азаюы. Бүгінгі таңда экономикалық тұрғыдан 
ең тұрақты серіктестерді таңдау кезінде акционерлер, несие бе-
рушілер, жеткізушілер, тапсырыс берушілер, мемлекеттік органдар 
ұйымдардың (серіктестердің) төлем қабілеттілігін бағалауға жəне 
болжауға үлкен қызығушылық танытады. Қаржылық қиын жағдай-
дан шығу үшін кəсіпорын өзінің қаржылық-экономикалық көрсет-
кіштерін түзетуі керек, бірақ алдымен кəсіпорынның банкроттыққа 
ұшырау ықтималдығын болжау қажет.[2]

Т. А. Цыркунова и Н. Ф. Демина еңбектерінде төлем қабілеттігі 
мен өтімділік экономикалық субъектінің дамуы мен əрі қарай өр-
кендей алу мүмкіндігін болжай алатын көрсеткіштер екені сипат-
талады.  Сонымен қатар, өтімділік көрсеткіші мен төлем қабілет-
тілігі мемлекеттік органдар үшін де өте маңызды, себебі оның 
атқаратын функцияларына бюджеттің тұрақты толтырылуы мен 
экономиканы реттеу кіреді. 

Жоғарыда аталған төлем қабілеттігі мен қаржылық өтімділік 
көрсеткіші кəсіпорынның экономикалық жағдайын бағалаудың 
таптырмас құралы болып табылады, себебі осы параметрлер бан-
кроттық немесе төлем қабілетсіздігі туралы критерий ретінде 
қызмет етеді. [3]
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«Оңалту жəне банкроттық туралы» ҚР заңына сəйкес, қары-
здарды төлеуге шамасы жоқ ұғымы ақшалай міндеттер бойынша 
кредиторлар сұранысын, еңбекке ақы төлеу талабын қанағаттан-
дыра алмау, сонымен қатар өзіне тиісті мүлік есебінен бюджет 
пен бюджеттен тыс қорларға міндетті төлемдерді қамтамасыз ете 
алмау жатады. Басқаша айтқанда, шаруашылық субъектілерінің 
қарызды төлей алмауы, ағымдағы операциялық қызметті қаржы-
ландыра алмауы, қарыздардың, міндеттердің өсуіне байланысты 
жедел міндетемелерді өтеу қабілетсіздігі немесе борышкердің ба-
лансының қанағатсыз құрылымына байланысты ұғымдар кіреді. 
[4]

Қазіргі уақытта, Қазақтан Республикасында қаржылық талдау 
жəне кəсіпорындарды банкроттыққа ұшырау қаупін болжау сирек 
кездеседі. Кəсіпорындардың арасында банкротқа ұшырау жиілеп 
кеткендігі, кəсіпкерлердін белгісіз экономикалық жағдайларда жұ-
мыс істей алмайтынын көрсетеді. Бұл зерттеудің негізгі мақсаты 
– кəсіпорындардың банкроттық ықтималдығын болжаудың рөлі 
мен маңыздылығын анықтайды. И.А.Бланк банкроттықты болжау 
(диагностикалау) «бұл кəсіпорынның дағдарыстық даму параме-
трлерін анықтауға, оның алдағы кезеңдегі банкроттық қаупіне 
кепілдік беруге бағытталған мақсатты қаржылық талдау жүйесі» 
деп санайды. Төмендегі кестеде банкроттықты болжаудың маңыз-
дылығы көрсетілген. (1-кесте)

1-кесте

Болжаудың мақсаты Қажеттілікті негіздеу
Фирмалардың бірігуі Бірігетін фирмамен туындайтын мүмкін 

проблемаларды анықтау
Дағдарысты басқару Төтенше жағдайлар жоспарын жасау жəне

жағдайды тезірек түзету стратегиялары
Андеррайтеринг (сақтандыруда) Несиелік тəуекелдерді сақтандыру
Корпоративтік басқару Басқару курсын жоспарлау мақсатында 

кəсіпорын басшылығының қызығушылығы
Инвестицияларды талдау Ықтимал инвестициялық шешімдер мен 

тəуекелдерді бағалау
Несиелік талдау Қаржыландыру шешімі жəне қаржыланды-

ру тəуекелі
Құқықтық талдау Құқықтық қорғау  
Ескерту: [4] əдебиет негізінде автормен құрастырылған.
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Банкроттықты болжаудың екі негізгі тəсілі бар. Біріншісі, 
бүкіл əлемге танымал, қаржылық формулаларға негізделген ко-
эффициенттер арқылы: Альтман (АҚШ), Туфлер (Ұлыбритания) 
жəне басқалары.Екіншісі, банкротқа ұшыраған компаниялардың 
тəжірибесі арқылы жасалады. Банкроттықты болжаудың біріңғай 
əдісі жоқ, əр компания мамандары өзіне сəйкес əдісті қолданады. 
Кəсіпорындардың банкроттық (дəрменсіздік) қаупін бағалаудың 
шетелдік жəне отандық əдістерінің негізгі кемшіліктері мен ар-
тықшылықтары бір-біріне ұқсас. Отандық модельдердің айқын ар-
тықшылықтарының бірі – олар арнайы біздің нарыққа икемделіп 
жасалынған. 

Қорытындылай келе, кез келген компанияда банкротқа ұшы-
рау қаупі болады. Соның алдын-алу үшін соңғы жылдардағы 
қаржылық есептен жоғарыда сипатталған коэффициенттер бой-
ынша болжау жасау қажет. Егер де, орташа деңгейден ауытқып, 
қауіпті аймақта болса, қажетті шаралар қолданылуы шарт. Дер 
кезінде қолданылмаған шара компанияның міндеттемелерін төлей 
алмайтын деңгейге жетіп, болашақта банкротқа ұшырауы мүмкін. 
Кəсіпорынның бірқалыпты, үздіксіз жұмыс істеуі үшін, осы ай-
тылған кеңестерді жыл сайын орындап отыруы қажет. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО 
МАРКЕТИНГА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИИ 

Аннотация
На сегодняшний день целью многих компаний является создание 

бизнес-ценностей при помощи внедрения политики социально-от-
ветственного маркетинга. Помимо положительного эффекта на эко-
логии и социальной обстановке, политика социально-ответственного 
маркетинга так же приносит ценность самому предприя тию.

Ключевые слова: маркетинг, социальная ответственность

Аңдатпа
Бүгінгі таңда көптеген компаниялардың мақсаты əлеуметтік 

жауапты маркетинг саясатын енгізу арқылы бизнес құндылықта-
рын құру болып табылады. Экология мен əлеуметтік ортаға 
жағымды əсер етумен қатар, əлеуметтік жауапты маркетинг саяса-
ты кəсіпорынның өзіне де құндылық əкеледі

Негізгі сөздер: маркетинг, əлеуметтік жауапкершілік

Abstract
Today, the goal of many companies is to create business values by 

implementing a socially responsible marketing policy. In addition to the 
positive eff ect on the environment and social environment, the policy of 
socially responsible marketing also brings value to the enterprise itself.

Keywords. marketing, social responsibility

Для начала нужно понять, что же такое социально-ответствен-
ный маркетинг, для того чтобы понять его влияние на деятель-
ность компании. Социально-ответственный маркетинг — это спо-
соб коммуникации с общественностью, если быть точнее со свои-
ми потребителями. Продвижение своего предприятия при помощи 
социально-ответственного маркетинга осуществляется благодаря 
участию предприятия в общественно полезной деятельности. 
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Предприятия, использующие данный вид маркетинга, объеди-
няют в себе задачи как самого предприятия, так и общества в це-
лом. Деятельность социально-ответственного маркетинга может 
заключаться в различных сферах как помощь инвалидам, забота 
о природе, развитие культуры и спорта населения и так далее. На 
примере зарубежного гиганта Apple которые с 2011 года выпуска-
ют определенный продукт, в их случае это Iphone красного цвета. 
Часть прибыли, полученной от продажи именно этого товара, ухо-
дит в фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИД. Данный 
продукт этой компании является одним из популярнейших из всей 
линейки. Исходя из этого можно утверждать, что социально-ответ-
ственный маркетинг создает у потребителей стимул купить дан-
ный продукт именно у этой компании. Следовательно, основным 
преимуществом социально-ответственного маркетинга является 
увеличение числа потенциальных потребителей, и как следствие, 
увеличиваются продажи предприятия и ее эффективность в целом.

Согласно цитированию Пономоревой М.А. гарвардская школа 
бизнеса проводило исследование для выявления выгоды примене-
ния социально-ответственного маркетинга в предприятиях. Дан-
ное исследование проводилось в течении семнадцати лет. Были 
изучены около 600 компании с различными политиками ведения 
бизнеса, в числе которых были приверженцы социально-ответ-
ственного маркетинга. Результаты исследования показали, что в 
компаниях, использующих социально- ответственный маркетинг 
эффективность персонала составляла около 50%, в то время как 
у других предприятий данный показатель составлял всего лишь 
16%. К тому же у компании с социально-ответственным марке-
тингом показатели ежегодного прироста на 7% лучше, чем у сво-
их оппонентов. (15% и 8% соответственно) Данное исследование 
четко показывает доминирование предприятий, которые пользу-
ются политикой социально-ответственного маркетинга. Это мож-
но считать еще одним преимуществом социально-ответственного 
маркетинга. Ведь в компаниях с социально-ответственным мар-
кетингом, работники имеют возможность не только выполнять 
свои служебные обязанности, но и помогать обществу. Это слу-
жит большой мотивацией для многих сотрудников, которым не 
маловажны такие социальные сферы как экология, культура и так 
далее.  Соответственно, можно утверждать, что социально-ответ-
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ственный маркетинг имеет колоссальное влияние на деятельность 
предприятий в положительную сторону. 

По словам Марковой М.В. эффективность внутреннего марке-
тинга реализуется при помощи социально-ответственного марке-
тинга. При помощи взаимоотношений с обществом и внутрифир-
менного взаимоотношения маркетинг предприятия наиболее эф-
фективен и приносит хорошие результаты. Так же помимо того, что 
социально-ответственный маркетинг существенно улучшает имидж 
компании он так же привлекает внимание различных инвесторов, 
которые готовы вкладывать свои средства в развитие предприятия. 

Так же не маловажным аспектом социально-ответственного мар-
кетинга является сфера экологии. Социально-ответственный марке-
тинг имеет общие задачи и цели с экологическим менеджментом. 
Более того, он предполагает проведения различных исследований, 
таких как оценку жизненного цикла продукции, при которой рас-
сматривается большое количество аспектов добычи и переработки 
сырья, а также, большое уделение внимания на производственные 
отходы. Крупные предприятия по производству различного това-
ра обязаны улучшить социально-ответственный маркетинг в сфере 
экологии, чтобы имидж компании не ухудшился что привлечет за 
собой спад в продажах и соответственно в прибыли компании. По 
словам Сацика С.А. утверждает, что в период кризиса 2008-2010 го-
дов экологически ответственные предприятия показывали наиболее 
лучшие экономические результаты в сравнении с конкурентами, ко-
торые были не экологически ответственными. 

Есть достаточно много примеров хорошо выстроенного соци-
ально-ответственного маркетинга, особенно это заметно у крупных 
зарубежных предприятий. Что касается Казахстанских компаний, 
на данный момент очень малое количество предприятий знают и 
пользуются данным видом маркетинга для развития своей компа-
нии. Однако, смотря на зарубежный опыт предприятия Казахста-
на в нынешнее время начинают осваивать социально-ответствен-
ный маркетинг. Очень хорошим примером является маркетинговая 
компания компании Pepsi Refresh Project. Компания предоставляла 
денежные средства для совершения социально значимого проекта. 
Данный маркетинговый проект начал свою деятельность в 2010 
году и просто удивил своим поступком. Так как компания Pepsi 
была одной из первых компаний которая выделила колоссальную 
сумму для осуществления данного проекта. Быстро компания на-
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чала пользоваться еще большей популярностью в медиа особенно 
на просторах интернета. Данная компания показала, что делать до-
бро не только человечно, так же это очень прибыльно. Во-первых, 
это многократно улучшило их имидж перед своими потребителями. 
Во-вторых, их показатели продаж увеличились в несколько раз. 

Социально-ответственный маркетинг в нынешнее время явля-
ется одним из самых эффективных видов маркетинга. Он позво-
ляет увеличить клиентскую базу и улучшить имидж предприятия 
что является очень важным фактором при выборе товара у потре-
бителей. Так же можно утверждать что социально-ответственный 
маркетинг улучшает экономические показатели предприятия за 
счет увеличения продаж. Каждая компания которая имеет марке-
тинговую стратегию в предприятии обязана знать и использовать 
данный вид маркетинга. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  НЕГІЗГІ КАПИТАЛҒА САЛЫНҒАН 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР: 2019 ЖЫЛҒА ТАЛДАУ ЖАСАУ 

Аңдатпа
Мақала 2019 жылы Қазақстандағы  негізгі капиталға са-

лынған инвестицияларды талдауға, салыстыруға, оның эконо-
микалық дамуға əсерін көрсетуге бағытталған. Зерттеме бары-
сында Қазақстандағы 2019 жылғы негізгі капиталға салынған 
инвестиялардың жалпы көлемі өткен жылмен салыстырғанда 
қанша пайызға өскендігі, аймақтар арасындағы құрылымдық 
көрсеткештердің мəні қандай, инвесторлардың меншік нысан-
дары бойынша салған инвестициялары жəне сол инвестиция-
лардың қаржыландыру көздері талданды. Мақалада динамика-
лық, құрылымдық, салыстырмалық талдаулар мен диаграммалар 
пайдаланылды.

Тірек сөздер: негізгі капиталға салынған инвестициялар, инве-
стициялық саясат, салықтық префенциялар, негізгі қорлар.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
 В КАЗАХСТАНЕ: АНАЛИЗ НА 2019 ГОД

Аннотация
Статья направлена   на анализ и сравнение инвестиций в основ-

ной капитал в Казахстане в 2019 году, чтобы показать их влия-
ние на экономическое развитие. В исследовании анализируется 
процентное увеличение общих инвестиций в основной капитал в 
Республике Казахстан в 2019 году по сравнению с предыдущим 
годом, важность структурных показателей между регионами, ин-
вестиции инвесторов в недвижимость и источники финансирова-
ния этих инвестиций. В статье используется динамический, струк-
турный, сравнительный анализ и диаграммы.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, инвестици-
онная политика, налоговые льготы, основные средства.

FIXED CAPITAL INVESTMENT IN KAZAKHSTAN: 
ANALYSIS FOR 2019

Abstract
The article is aimed at analyzing and comparing investments in 

fi xed assets in Kazakhstan in 2019 in order to show their impact on 
economic development. The study analyzes the percentage increase in 
total investment in fi xed assets in the Republic of Kazakhstan in 2019 
compared to the previous year, the importance of structural indicators 
between regions, investments of real estate investors and sources of 
fi nancing for these investments. The article uses dynamic, structural, 
benchmarking and charts.

Key words: investments in fi xed assets, investment policy, tax 
incentives, fi xed assets.

Мемлекеттің даму деңгейін, əлеуметтік-экономикалық ахуа-
лын, қаржылық тұрақтылығының жағдайын көрсетуші жəне оның 
əрі қарай өсуде маңызды да шешуші факторлардың бірі болып 
инвестициялық белсенділігі табылады. Қазіргі  таңда нарықтық 
жағдайды  қалпына  келтіру үшін инвестицияландыру көздерін 
арттыру Қазақстанда ел дамуының басты міндеттерінің  бірі бо-
лып саналады. Дұрыс жүргізілген инвестициялық саясаттың нəти-
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жесінде көптеген мəселелерді шешуге мүмкіндік береді. Инвести-
циялық салымдардың негізгі капиталдарға салымының көп болуы 
тікелей макроэкономикалық көрсеткіштердің өсуіне алып келеді.
[1]

XXI ғасыр экономикалық жаһандану кезеңінде мемлекеттің 
дамуы үшін капитал салымдарының маңызы күннен-күнге артып 
отыр. Кəсіпорындардың табыс табу көрсеткіштері өсіп, бұл өз ке-
зегінде ЖІӨ-нің, еңбек өнімділігінің артуына алып келеді.[2] 

1-кесте.  Инвестициялық қызметтің негізгі көрсеткіштерінің серпіні

млн.теңге

 
Негізгі капиталға салынған 

инвестициялар
Тұрғын үй құрылысына салынған ин-

вестициялар
2015 7 024 709 739 987
2016 7 762 303 839 565
2017 8 770 572 1 022 482
2018 11 179 036 1 201 296
2019 12 576 793 1 475 500 
Ескерту: [1] əдебиет негізінде автормен құрастырылған

2019 жылғы көрсеткіш бойынша негізгі  капиталға салынған 
инвестициялар 12 576 793 млн. теңгені құрап, көлемі 12,7% ар-
тып отыр. Кестеден 2015-2019 жылдар  аралығындағы ұдайы өсу-
ді  көруге болады. Бұл оң көрсеткіштің экономикалық дамуға əсер 
ететіні айдан анық.

Негізгі  капиталға салынған инвестициялар  еліміздегі негіз-
гі қорларды жаңарту міндеттемесін басшылыққа алады. Яғни, 
тұрғын үйлер, ғимараттар, құрал-жабдықтар, өнеркəсіптік техно-
логиялар, бағдарламалық жабдықтар, көлік құралдары жəне т.б. 
секілді қорларды дер кезінде алмастыра отырып, бəсекелестікке 
қабілетті болып, экономикалық дамуға өз септігін тигізеді. Еліміз-
де қорларды  жаңарту  жұмыстары əр 7-8 жыл сайын  жүргізіліп  
отырады. Қазақстанда ҚР-ның Үкіметіне негізгі  капиталға  са-
лынатын инвестициялардың  көлемін жыл  сайын шамамен 20%-
ға ұлғайту міндеті  жүктелген. Осы міндеттерді  жүзеге  асыру  
мақсатында  12,4 трлн. теңгені құрайтын жобаларды іске асыру 
жоспарланып отыр. [3]
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Негізгі  капиталға салынған  инвестициялар ҚР-ның аймақта-
ры арасындағы құрылымдық үлесін 1-ші суреттен қарастырып 
көрейік. 

Сурет – 1: ҚР-ның  2019 жылғы аймақтары  бойынша негізгі  
капиталға  салынған инвестициялар, млн.теңге

Ескерту: [3] əдебиет негізінде автормен құрастырылған

Негізгі капиталға  салынған инвестициялардың аймақтар ара-
сында ең көп үлесі 2019  жылғы көрсеткіштер бойынша Атырау 
облысына тиесілі екенін көріп отырмыз. Атырау облысына Қа-
зақстан бойынша ең көп орташа айлық жалақының болуының бір 
мысалы ретінде осы инвестициялық белсенділігінің септігі деп  
айтуға  болады. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың ең 
төменгі көрсеткіштері Жамбыл облысы, Солтүстік Қазақстан об-
лысы, Қостанай  облысы жəне Шымкент қаласына  тиесілі. Сəй-
кесінше, бұл аймақтарда халықтың тұрмыс тіршілігі салыстырма-
лы түрде төмен  жəне жұмыссыздық басым болып отыр. [4]

Халықтың əл-ауқатын көтеру үшін инвестициялық саясатты 
дұрыс жүргізудің мəні зор. Кəсіпорындардың өміршеңдігін қамта-
масыз ету, халықтың сұранысын қанағаттандыру, жұмыссыз-
дықты азайту секілді жəне т.б. нарықта орын алып жатқан мəселе-
лерді шешуде инвестициялық қызмет көмекке келеді. 2-ші суретте 
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2015-2019 жылдар аралығындағы мемлекеттік, жеке жəне шетел-
дік  инвесторлардың негізгі  капиталға  салған инвестицияларын 
көруге болады.

Сурет –  2: ҚР-ның  2015-2019 жылдар аралығындағы инвесторлардың меншік 
нысандары бойынша негізгі  капиталға  салған инвестициялары, млн.теңге

Ескерту: [3] əдебиет негізінде автормен құрастырылған

2015-2019 жылдар аралығындағы инвесторлардың негізгі  ка-
питалға  салған инвестицияларының  көлемінің артқанын байқай-
мыз. Қарқын басымдылықты  еліміздегі  жеке инвесторлардың са-
лымында көруге болады. 2019   жылғы көрсеткіштің 2015 жылмен 
салыстырғанда екі  есеге  артқанын байқауға  болады. Өкінішке 
орай, шетелдік  инвесторлардың еліміздегі инвестициялық проце-
ске  қатысу  дəрежесі  төмен  болып  отыр. Бүгінгі  таңда шетелдік 
инвесторларды тартуда, оларға қолайлы атмосфера қалыстасты-
руда KASE биржалық қорынының орны ерекше. 2020 жылдағы  
пандемияға  байланысты инвестициялық тартымдылықты артты-
ру мақсатында шетелдік инвесторларды ақпараттандыру, олармен 
жұмыс жасауды ыңғайлы ету үшін KASE биржалық қоры онлайн 
жүйеде жұмыс атқарып жатыр. Отандық, шетелдік инесторларды 
қолдау мақсатында елімізде жеңілдіктер қарастырылған. [5]

Қазақстанда инвестицияны мемлекеттік қолдау келесі префе-
ренцияларды ұсынады:

− инвестициялық салықтық преференциялар;
− кеден баждарымен салық салудан босату;
− мемлекеттік натурдық гранттар. [6]
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Елімізде инвесторларды қолдау,  оларға барынша қолайлы 
жағдайлар жасалынған. Мəселен, 2019 жылдың  қорытынды-
сы бойынша салық төлеушілер 4,5 трлн. теңгеге салықтан боса-
тылған. Тек осы  жеңілдіктерді дұрыс  жолмен түсіндіріп, инве-
сторларды  ақпараттандыруды одан əрі арттыру  қажет. Бүгінгі 
таңда Қазақстан Республикасы ТМД елдерінің ішінде инвестиция 
жағдайы бойынша алдыңғы орынды алады деп айтуға болады. 
Оған бірнеше фактор əсер етеді: біріншіден, инвестициялық кли-
маттың қалыптасуы; екіншіден, инвестициялық жағдайды мемле-
кеттік реттеу; үшіншіден, нарық жағдайындағы еліміздің беделін 
айтуға болады. [7]

Қазіргі таңда жүзеге асып жатқан инвестициялық жобалардың 
қаржыландыру көздері  төмендегі 3-ші суретте көрсетілген.

Сурет – 3: 2018, 2019 жылдардағы негізгі капиталға 
салынған инвестициялардың қаржыландыру көздері

Ескерту: [3] əдебиет негізінде автормен құрастырылған

Суретте көрсетілгендей қаржыландыруда инвесторлардың мен-
шікті  қаражаты басым  болып  отыр. Екінші кезекте  мемлекеттік 
бюджеттен бөлінген қаражаттар жалпы қаражаттың 12%-ы, үшін-
ші  орында басқа да қарыздар 7% жəне ең соңғы инвестициялық 
қаржыландыруда  инвесторлар банктік несиелерге жүгінетіндігін 
көріп отырмыз. [8]

Негізгі  капиталға  салынған инвестициялардың халықтың тұр-
мыс-тіршілігіне, жалпы   мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық 
ахуалының жақсаруына  тікелей  қатысы  бар екендігін білеміз. 
Мақаладағы  зерттемелер  нəтижесінде капитал салымдарының 
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жыл  сайын өсіп, оң көрсеткіште  келе жатқанын түсіндік. Деген-
мен, елімізде инвестициялық жобаларды қаржыландыруда  қара-
жат тапшылығы  мəселесі  əлі  де өзекті  болып  отыр. Өте тыйым-
ды мемлекеттік  қолдау  префенциялары жайлы отандық, шетелдік 
инвесторларды ақпаратандырып,  нəтижелі жобаларды іске асы-
руға  бағыттау арқылы мемлекетіміздің дамушы елдер қатарын-
дағы орнын алға жылжыту үшін жұмыстар жасау керек.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
АО «АЗИЯ АВТО» В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Abstract
Financial stability is always directly aff ected by some external 

factors: natural global disasters, wars, sanctions, and so on. One of the 
main problems of the world at the moment is the coronavirus pandemic, 
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from which many companies had to suff er not small losses. In particular, 
this pandemic has aff ected companies that are directly engaged in the 
production of machinery and other equipment.

Аннотация
На финансовую устойчивость всегда прямо влияют некоторые 

внешние факторы: стихийные глобальные бедствия, войны, санк-
ции и прочее. Одна из главных проблем человечества на данный 
момент стала пандемия коронавируса, от чего многим компаниям 
пришлось претерпеть не малые убытки. В особенности эта панде-
мия повлияла на компании, которые занимаются непосредственно 
производством техники и прочих оборудований. 

Аңдатпа
Кейбір сыртқы факторлар əрдайым қаржылық тұрақтылыққа ті-

келей əсер етеді: табиғи апаттар, соғыстар, санкциялар жəне басқа-
лар. Қазіргі уақытта адамзаттың басты проблемаларының бірі ол 
коронавирус пандемиясы, оның салдарынан көптеген компания-
лар айтарлықтай шығынға ұшырады. Атап айтқанда, бұл пандемия 
тікелей техника мен өзге де жабдықтарды өндірумен айналысатын 
компанияларға кері əсерін тигізді.

Введение
В период пандемии коронавируса экономика всех стран по-

терпела большие экономические потери. Многие компании пере-
терпели и продолжают претерпевать кризис, многие из них стали 
банкротами, произошла крупнейшая стагнация в мировой эконо-
мике. В особенности страдают компании тяжелой промышленно-
сти, которые занимаются производством автомобилей. Не секрет, 
что производство транспорта – это сложная система производства, 
в которую вовлечены не мало контрагентов. Партнёрам данной 
компании также не слабый эффект оказала эта эпидемия коро-
навируса, что и приводит к высокой дебиторской задолженности 
у АО «Азия авто» и, вследствие, эта компания вынуждена при-
влекать заёмные средства. В данной статье приведена динамика 
финансовых коэффициентов за 6 лет. Основным коэффициентами 
были взяты: коэффициенты ликвидности, коэффициенты обора-
чиваемости активов и обязательств, а также периоды их обора-
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чиваемости и показатели рентабельности. Эти показатели дают 
нам общую субъективную оценку и состояние данной компании, 
если брать во внимание все данные коэффициенты финансового 
здоровья. А также показываются и конечные их результаты по-
сле пандемии коронавируса, где можно будет увидеть на какие 
статьи баланса, и на какие коэффиценты повлияла пандемия 
коронавируса.

Основная часть
Одну из них мы рассмотрим на данном примере АО «Азия 

авто», оценивая финансовую устойчивость компании[1].

 30 сентября 2020 г. Коэф. Абсолютной ликвидности
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
0,0035 0,0096 0,0108 0,0264 0,0972 0,0131

Коэф. Промежуточной ликвидности
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
0,9613 0,7085 0,6840 0,7316 0,6346 0,3611
 Коэф. Срочной ликвидности
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
0,1994 0,2215 0,2116 0,3533 0,2630 0,2678

Коэф. Тек ликвидности
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
0,6741 0,7085 0,6840 0,6840 0,6840 0,6840

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает нам спо-
собность компании выполнять обязательства по текущим обяза-
тельствам. И тут очевидно, что состояние данного коэффициента 
ухудшилось. Нормативное значение данного коэффициента ≥ 0,2, 
что явно меньше[2].

По коэффициенту промежуточной ликвидности также не равна 
оптимальному значению, по данным на 30-е сентября 2020-го года 
составило 0,9613, а оптимальное значения 0,8[10].

По коэффициенту срочной ликвидности тоже состояние ухуд-
шилось, нормативное значение для срочной ликвидности ≥ 1, но в 
течении 5-ти лет деятельности компании.

По показателю текущей ликвидности компания также в течении 
5-ти лет не соответствует нормативным значения, а за последний 
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год также сдвинулся вниз. Для текущей ликвидности нормативное 
значение должно быть ≥ 2, что явно меньше текущего значения: 
0,6741 в период пандемии на 30 сентября 2020-го года.

 Фондоотдача
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
26,0396 8,6825 5,5953 5,6047 2,8945 3,7103

Оборачиваемость всех активов
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
1,3639 0,7845 0,4726 0,6863 0,3937 0,5333
 Оборачиваемость дебиторской задолженности
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
1,7017 1,2742 0,8246 1,2017 0,8498 1,8667

Период оборачиваемости дебиторской задолженности
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
211,5511 282,5381 436,5667 299,5876 423,6499 192,8525

Коэффициент фондоотдачи соответствует норме с 2019-го года, 
а за счёт продажи основных средств и за счёт увеличения выручки 
в 2 раза, коэффициент фондоотдачи возрос почти в 3 раза. Норма-
тивное значение фондоотдачи > 6,0[3].

Оборачиваемость всех активов увеличилась за счёт продажи 
активов, но это не говорит об успешной хозяйственной деятель-
ности. Чем выше показатель данного коэффициента, тем лучше. 
Из данного анализа можно сделать вывод, что компания с трудом 
окупает свои основные средства.

Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась на 
0,5, а период ее снизился. То есть компания увеличила свои обо-
роты заказов, но период их сократился где-то на 5-ю часть. А это 
значит, что не все контрагенты выполняют обязательства перед 
компанией. То есть с наступлением пандемии не все партнёры вы-
полняют свои обязательства в срок[9].

В период пандемии оборачиваемость кредиторской задол-
женности еще больше снизилась за счёт увеличения себестои-
мости продукции. В виду дорожания цен на ТМЗ и прочее ком-
пании пришлось продолжать свою деятельность несмотря на 
цены[7].
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Оборачиваемость кредиторской задолженности
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
-1,2316 -0,6592 -0,3715 -0,5823 -0,2705 -0,5443

Период оборачиваемости кредиторской задолженности
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
-292,2957 -546,097 -969,068 -618,294 -1330,786 -661,444
 Оборачиваемость запасов
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
-16,5099 -2,3917 -1,1191 -2,1070 -0,9071 -0,8759

Период оборачиваемости
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
-21,8051 -150,5181 -321,6788 -170,8607 -396,8822 -411,0288

 
Период оборачиваемости снизилась почти в 2 раза по сравне-

нию с прошлым годом. У компании снизилась способность пога-
шать кредиты ввиду того, что увеличивается период оборачивае-
мости дебиторской задолженности, что вследствие ведёт к кредит-
ному риску[8]. 

За счёт увеличения себестоимости проданной продукции, уве-
личивается оборачиваемость запасов. Этот показатель в период 
пандемии увеличился примерно в 8 раз. Но этот показатель вы-
сокий только лишь из-за высокой цены себестоимости готовых 
продуктов, а период оборачиваемости в период пандемии снизил-
ся почти в 8 раз. А это значит, что запасы в большинстве случаев 
остаются на месте и компания замедлила свою деятельность в 8 
раз[6].

Рентабельность продаж
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
0,0412 0,0196 0,0972 0,1349 0,1499 -0,4831

Рентабельность продукции
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
-1,2875 -1,3152 -1,4566 -1,4197 -1,6476 -1,1368
 Рентабельность активов
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
0,4792 0,2340 0,1996 0,2029 0,1493 0,0641

Рентабельность собственного капитала
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
0,4013 0,1611 0,3630 0,5450 0,5062 -1,8672
 ROA
В период пандемии 2019 2018 2017 2016 2015
0,0562 0,0153 0,0460 0,0926 0,0590 -0,2576
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За счёт продаж основных средств в период пандемии рента-
бельность продаж увеличилась в 2 раза. Рентабельность продук-
ции осталась приблизительно на том же уровне. А рентабельность 
активов увеличилось, напомню тем, что компания начала распро-
давать свои основные средства. Рентабельность собственного ка-
питала увеличилась также за счёт увеличенной чистой прибыли, 
когда сам капитал остается на протяжении всего времени на том 
же уровне. Один из самых объективных показателей, а именно 
рентабельность активов показала на период пандемии показала 
значение выше, чем в прошлом году[4].

Заключение
За время пандемии АО «Азия авто» распродала свои основные 

средства, привлекла долгосрочные и краткосрочные кредиты. Дол-
госрочные обязательства увеличились в 1,25 раза, а краткосрочные 
увеличились в 1,15 раза по сравнению с прошлым годом. Себесто-
имость возросла в 2,25 раза из-за того, что закупки на производство 
готовой продукции в разы подорожали. Произошли очень много 
сбоев в операционной деятельности компании. Поставщики пре-
кратили поставку ТМЗ, пришлось идти на сокращение персонала, в 
целом весь цикл прекратили свою деятельность на некоторое время. 
Только показатель ROA и ROE показали положительную динамику, 
но это еще не показатель начала успешной деятельности компании, 
так как в период пандемии компании пришлось взять заёмные сред-
ства, и вероятность их окупаемости при большом количестве заём-
ных средств оставляет желать лучшего[5].
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Abstract
This article examines ways and off ers solutions for private Kazakh 

universities to ensure fi nancial sustainability for increasing global 
visibility on the international arena.  The authors of the article consider 
fi nancial stability as one of the main factors in the sustainability of 
the private universities’ business model as well as competitiveness 
improvement to ensure international recognition on the national and 
international levels.
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Аңдатпа
Бұл мақалада халықаралық деңгейде жаһандық көрінуді арт-

тыру үшін қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша 
Қазақстанның жеке университеттеріне арналған шешімдер қа-
растырылады жəне ұсынылады. Мақала авторлары қаржылық 
тұрақтылықты жеке университеттердің бизнес-моделінің 
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тұрақтылығының негізгі факторларының бірі, сонымен қатар ұлт-
тық жəне халықаралық деңгейде халықаралық тануды қамтамасыз 
ету мақсатында бəсекеге қабілеттілікті арттыру деп санайды.

Түйінді сөздер: жоғары білім, жеке университеттер, бəсеке-
ге қабілеттілік, қаржылық тұрақтылық, дамудың бизнес-моделі, 
стратегиялық менеджмент, стратегиялық даму.

Аннотация
В данной статье рассматриваются пути и предлагаются реше-

ния для частных казахстанских университетов по обеспечению 
финансовой устойчивости для повышения глобальной видимости 
на международном уровне.  Авторы статьи считают финансовую 
устойчивость одним из основных основополагающих факторов 
устойчивости бизнес-модели частных университетов, а также по-
вышения конкурентоспособности с целью обеспечения междуна-
родного признания на национальном и международном уровнях.

Ключевые слова: высшее образование, частные университеты, 
конкурентоспособность, финансовая устойчивость, бизнес-модель 
развития, стратегический менеджмент, стратегическое развитие.

Introduction
The national higher education’s development is characterized by the 

content update and the revision of approaches to quality management 
in universities. The State Program of Education Development of the 
Republic of Kazakhstan for 2016-2019 was aimed at expanding the 
academic, managerial and fi nancial independence of universities in order 
to eff ectively respond to market demands and increase competitiveness 
within the country and at the international level.

Private universities are one of the pillars of the modern higher 
education system in the country providing a competitive environment 
and a wide range of educational services and programs for the domestic 
and regional markets. In the subsequent State Program of Education 
Development until 2025, the directions are consistent: the goal is to 
modernize the education content at all levels, develop infrastructure and 
digitalize education and science, transform the system of management 
and fi nancing of education, as well as modernize research activities. 

Universities with diff erent forms of ownership determine the 
current trends in the development of the domestic educational system. 
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At the same time, the competitive environment supported by private 
universities determines its sustainability and transparent development, 
similar to market mechanisms, consumers in the market benefi t from 
the diversity of participants. Private universities should and can quite 
successfully take advantage of this opportunity, but for small institutions, 
these tasks present new challenges. Small private universities face the 
problems of fi nancing activities and effi  cient spending of material 
resources. Problems for private universities include competition not 
only with larger universities, but also with the growing market of online 
education and non-formal learning.

Methodology
The article discusses the main problems and prospects of the of the 

private universities’ market development in the country. The research 
uses methods of analysis, synthesis, comparison, induction and 
deduction to obtain important results of the research work carried out 
in the fi eld of higher education. The results of the study can be used by 
universities in the creation and / or improvement of the development 
strategy, as well as the implementation of the main activities. The 
results and conclusions are of a scientifi c, practical and applied nature, 
including the concept of a business model for private universities, 
factors determining competitiveness and sustainable development, 
market analysis and segmentation, and analysis of research in the fi eld 
of higher education.

References review
The analysis of various sources allows us to draw conclusions about 

the importance and signifi cance of the topic under study. Researchers 
Mahsood Shah, Anna Bennett, Erica Southgate (2015) analyze the 
relationship between implemented policies and higher education, 
as well as its impact on the social and economic sphere in diff erent 
countries – Brazil, China, Indonesia, Palestine, and others. Mahsood 
Shah, Quyen Do (2017) review the improvement of quality assurance 
in the higher education system in Asia and analyze quality assurance 
systems, processes, standards, and internal and external monitoring. 
Mahsood Shah and Chenicheri Sid Nair (2016) write that, from a global 
perspective, private higher education has shown signifi cant growth in 
many parts of the world over the past decade, leading to changes in 
public policy and its impact on the continued growth of this sector of the 
economy. Jamil Salmi in the book “The Tertiary Education Imperative” 
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(2017) continues this idea that the world of higher education has changed 
signifi cantly over the past fi fteen years. In developing countries, there is 
a huge increase in the number of students, especially in the private sector. 
Many countries are facing exponentially increasing demand as more 
young people graduate from high school as a result of the successful 
implementation of the UN Education for All program. Sustainability 
of higher education development is also an integral aspect of the 
educational market and the educational system, important conclusions 
are made by experts in a study edited by Professor J. Paulo Davim from 
the University of Aveiro (2015), Portugal.  Ellen Hazelkorn, in her book 
Rankings and the Reshaping of Higher Education (2015), explores how 
university rankings have gained popularity around the world and are 
now an important factor in building the reputation and international 
visibility of universities.

According to the National Report on the State and Development 
of the Education System of the Republic of Kazakhstan (based on the 
results of 2018), “ higher education is becoming a separate economic 
sector with its own potential». According to the Strategic plan for 2020-
2024 of the Ministry of Education and Science (MES) years in the 
2018-2019 academic year, there were 131 universities, 56 of which are 
private ones. According to the Ministry of National Economy’s (MNE) 
Statistics Committee, in the 2019-2020 academic year, there were 129 
universities in the country, where 2/3 were private. Statistics of recent 
years indicate a growing trend in the number of students studying in 
HEIs, mainly in private ones.

Like many countries of the world, Kazakhstan uses the world 
university ranking systems as a tool for assessing the global 
competitiveness of universities. The achievements of universities 
in global rankings and accreditations are the result of a systematic 
approach to work in educational, scientifi c, international and industrial 
areas. Small private universities in the country often lack scientifi c and 
international components.

What decisions on strategic directions of development will be most 
eff ective in the current situation, considering the capabilities and scale 
of private universities?  Spoiler: creating a sustainable business model 
(increasing sustainability) and enhancing (creating) competitiveness.

The main part
Since the main weakness of private universities, especially small 

ones, is the scientifi c and international components, in order to increase 
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competitiveness and visibility of an educational institution, it is 
necessary to focus on the educational and industrial areas of work to 
improve the university.

In this article, we propose to consider improving the sustainability 
of the business model and strengthening (creating) competitiveness in 
the educational market – picture 1:

picture 1- composed by author

The article Radical Survival Strategies for Struggling Colleges, 
published in the New York Times in October 2019, off ers examples 
of dozen strategic decisions of American colleges.  We also provide 
similar case studies’ examples of Kazakhstani universities. Finally, we 
believe that strategic decisions from the business world for companies 
can be valid for private universities, given the vision of the plan 100 
concrete steps to gradually expand the academic and managerial 
independence of universities and transform private universities into 
non-profi t organizations in accordance with international practice. 

The pool of solutions for private Kazakh universities that have 
worked in foreign universities, as well as local cases, we divide into 4 
above-mentioned areas.

1. Strategic solutions. To stand out from the competition, you need 
to be diff erent from others, change the existing business model, and 
establish new partnerships for development. Competitors regularly 
innovate, and new entrants make the market even more diverse. For 
example, in 2018, the Astana International University was opened in 
Nur-Sultan. Its opening was justifi ed by the need to expand aff ordable 
quality education for the growing number of applicants in the capital 
and the need to attract new international partner universities. An 
educational institution must innovate so often and in such a way that 
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competitors are diffi  cult to emulate and do not come fi rst. According 
to the concept of the third mission of the university, higher education 
institutions should demonstrate social involvement.

2. Financial decisions. An educational institution must set a fair 
competitive price for its educational products and services. In theory, 
the easiest way to beat the competition is to off er a more aff ordable 
price to the target audience. This requires a thorough analysis of 
competitors’ prices. A price dumping is sometimes practiced in HE, 
when a university reduces the cost of an educational program. However, 
such a decision has a risk: a program with a reduced cost may arouse 
suspicion in the quality of the educational services provided. Thus, the 
best fi nancial strategy is not always about price reduction (the risk to 
not to pay off  is great). The consumer market is segmented into diff erent 
solvent levels, the university should know which group is its target 
audience. 

3. Marketing and academic solutions. This way is about creating 
a customer-oriented product, considering the capabilities of the 
institution. The proposed service or product must meet the needs of the 
target audience. This requires feedback from customers, and decisions 
should be made based on feedback and relevant opinions. If the 
university does not solve the critical issues of the target audience, then 
you should not expect an increase in competitiveness. It is important to 
focus all possible eff orts on solving the problems of the target audience, 
and not just try to sell them your products or services created without 
their participation. For a long period of time, universities have been 
criticized for the obsolescence of the knowledge taught, for excessive 
theorizing and lack of connection with the real practical world. This 
creates a demand for dual training, for more real and close ties with the 
labor market and with employers.

4. Marketing solutions. All human history is built on a narrative, it is 
part of human nature and a natural need. Today, this is called storytelling, 
which is a powerful tool for delivering a message or knowledge. 
The considered way to strengthen competitiveness: determining a 
niche in the educational market using positioning, specialization and 
storytelling. The more accurately a niche is defi ned in the market, the 
fewer competitors the institution has. A small private university is 
more diffi  cult to prove the right to exist than larger national and state 
institutions, for which the scale speaks.
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Finally, the university can work endlessly on positioning, 
specialization, and defi ning a niche, but without proper service 
provision, it will be diffi  cult to retain a client. Universities should strive 
to strengthen customer loyalty. 

Enrollment management benefi ts educational institutions by 
systematizing and organizing a complex system of operations for the 
interaction of the university and the student, which often function 
inconsistently with each other. it is possible to retain graduates of 
bachelor’s and master’s degrees by encouraging them to continue their 
master’s and doctoral studies at the same university with the help of 
attractive marketing off ers.

Conclusion
The authors of the article consider fi nancial stability to be one of 

the fundamental factors for ensuring the sustainability of the business 
model of private universities. In turn, a sustainable university model 
is a competitive model. Further, stable competitiveness increases the 
visibility of the university. It is a mistake to strive for visibility ahead 
of establishing sustainability and ensuring competitiveness.   Visibility 
is a logical consequence of careful work in several proposed areas, not 
counting the generally accepted areas for strengthening the scientifi c 
and international component, which, it seems to us, are secondary for 
small private Kazakh universities. Excessive attention to administrative 
and managerial problems in the initially academic environment of 
the university may lead to a deviation from the main mission of the 
university – education. However, even in an academic environment, it is 
no longer possible to do without management in the fi eld of education, 
strategic management, risk management, project management, 
enrollment management, marketing management, and even personal 
management.
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APPLICABLE TAX INCENTIVES IN KAZAKHSTAN 
AND RUSSIA FOR THE YEAR 2021

Abstract
Taxes are one of the important fi nancial categories and play a huge 

role in any country. The article examines two neighboring countries 
that have diff erent legislations and taxes paid by citizens. The subject 
of large families is touched upon, which cannot manage their fi nancial 
resources in a timely and effi  cient manner.

Keywords: taxes, large families, tax incentives

Аңдатпа
Салықтар маңызды қаржылық категориялардың бірі болып та-

былады жəне кез келген елде үлкен рөл атқарады. Мақалада екі 
заңнамасы мен азаматтары төлейтін салықтар бар екі көрші ел 
қарастырылады. Қаржылық ресурстарды уақтылы жəне тиімді 
басқара алмайтын көп балалы отбасылар тақырыбы қозғалады.

Түйін сөздер: салықтар, көп балалы жанұялар, салықтық жеңіл-
діктер

Аннотация
Налоги являются одной из важных финансовых категорий и 

играют огромную роль в любой стране. В статье рассматривают-
ся две соседние страны, имеющие различные законодательства, 
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а также налоги, выплачиваемые гражданами. Затрагивается тема 
многодетных семей, которым не под силу своевременно и эффек-
тивно управлять своими финансовыми ресурсами.

Ключевые слова: налоги, многодетные семьи, налоговые 
льготы

Introduction
Taxes, being a legal fi nancial category, have an impact not only 

on taxpayers, but also on all economic processes taking place in 
society. Both economic science and legal science, each from its own 
positions, determines the defi ning signs of tax. Having considered the 
development of scientifi c theories of taxation, it should be noted that 
there is no single point of view on the essence of taxes.

Discussion of the reasons for the poverty of families with children 
caused a violent reaction from mothers with many children. “Survival” 
becomes the main strategy of family life, which is most often associated 
with saving fi nancial resources, food, time for family leisure and 
communication with children, the vitality of the parents themselves. 
With the existing wage system, low income levels, even with two 
working adults in a family and a negligible minimum subsistence level 
for children and adults, poverty becomes chronic. Many families simply 
have no hopes of overcoming it.

Main part
There are some tax incentives applicable in the Republic of 

Kazakhstan for all types of physical and business subjects. The main 
problem for all large families is to have their own house or fl at. The 
government makes most of the things that demand money to be 
available as much as possible for all citizens. The ability to receive 
tax deductions on mortgages for mortgage holders who have taken out 
housing loans from private commercial banks has been shifted by fi ve 
years until 2025. Those borrowers who received a home loan under 
the 7-20-25 and Baspana-Hit programs also fall into this category. 
Now only borrowers of the State Housing Construction Savings Bank 
(HCSB, now Otbasy Bank) can receive mortgage deductions. Taking 
into account an earlier event in 2021, there was information that new 
deductions will be added from 2021: 

• deduction for large families; 
• deduction for contributions to compulsory health insurance; 



204

Narxoz Student Research-2021

• deduction for training; 
• deduction of interest on mortgage loans received from any 

bank or organization that carry out certain types of banking 
operations.

The amount of tax benefi ts is cumulatively estimated at hundreds 
of billions of tenge. Commenting on this issue, the State Revenue 
Committee (SRC) reported that under the Law of December 10, 2020 
No. 382-VI ZRK “On Amendments and Additions to the Tax Code, 
the action of section 8 of the Tax Code is suspended until January 1, 
2025. “Accordingly, until January 1, 2025, the norms on the application 
of tax deductions for a large family, for education, for remuneration 
on mortgage loans received from banks and organizations engaged in 
certain types of banking operations, are suspended,”. Also, SRC denied 
information about the establishment of an annual limit from 2021 - 118 
monthly calculation index (MCI)1 per calendar year, that is, no more 
than 344 thousand tenge for deduction on fees paid on received mortgage 
loans in HCSB. According to the KGD, “the limit on the amount of 
deduction for the purpose of calculating the IIT for the cost of paying 
remuneration on mortgage loans received from housing construction 
savings banks for carrying out measures to improve housing conditions 
in the territory of the Republic of Kazakhstan in accordance with the 
legislation on housing construction savings made in its benefi t, the 
Tax Code is not established ”. SRC also reported that tax deductions 
for pension payments and endowment insurance contracts will not be 
canceled from January 1, 2021. 

According to the changes introduced by the Law of the Republic 
of Kazakhstan dated December 10, 2020 No. 382-VI to Article 33 of 
the Law of the Republic of Kazakhstan “On the Enactment of the Tax 
Code”, the suspension of Section 8 “Individual Income Tax” of the Tax 
Code was extended until January 1, 2025 an individual has the right to 
apply the following types of tax deductions: 

• tax deduction in the form of compulsory pension contributions - in 
the amount established by the legislation of the Republic of Kazakhstan 
on pension provision; 

• tax deduction for contributions to compulsory social health 
insurance - in the amount established by the legislation of the Republic 
of Kazakhstan on compulsory social health insurance; 

1  MCI for the year 2021 equals to KZT 2 917



205

Секция «Экономика»

• tax deduction for pension benefi ts and endowment insurance 
contracts; 

• standard tax deductions, which include: 
- one minimum wage for each calendar month; 
- 882 times the size of the monthly calculation index for the calendar 

year for persons specifi ed; 
• other tax deductions, which include: 
- tax deduction for voluntary pension contributions; 
- tax deduction for medicine; 
- tax deduction for remuneration. 
At the same time, the tax deduction on remuneration in 2021 applies 

only to mortgage loans received from housing construction savings 
banks. 

Neighbour country Russia has also its own tax incentives applicable 
for the large families. The minimum list of benefi ts provided to 
families with many children is formulated in the Presidential Decree 
of 05.05.1992. 

In accordance with clause 1 of the Decree, large families can take 
advantage of the following benefi ts:

• a 30% discount on utility bills, incl. heating, water, etc.;
• Providing children under 6 years of age with free medicines 

(subject to a doctor’s prescription); 
• providing the opportunity to use city and suburban public transport 

free of charge (only within your region);
• extraordinary provision of places in kindergartens and other 

preschool institutions;
• providing children with the opportunity to eat free of charge, 

including breakfast and lunch, while studying at school and vocational 
schools;

• provision of school uniforms or clothing replacing it, as well as 
sports uniforms for children for the entire period of schooling;

• availability of the opportunity to visit museums, various exhibitions, 
parks for free one day a month;

• rendering assistance to parents with many children in organizing 
a peasant (farm) economy, incl. provision of material assistance, tax 
benefi ts, interest-free courts for reimbursement of expenses, etc.;

• allocation of garden plots in the fi rst place;
• lending under special programs for the purchase of building 

materials and in the construction of housing;
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• other benefi ts, including those related to the employment and work 
schedule of parents with many children. This list provides a minimum 
package of benefi ts valid throughout the Russian Federation.

The principles of building the tax system in the Russian Federation 
are determined by the Constitution and the Tax Code of the Russian 
Federation. The Russian Federation has a tax system consisting of 
federal, regional and local taxes. In this regard, the procedure for 
granting tax benefi ts to families with many children in taxation is 
diff erent and depends on the competence of which level of government 
is the establishment of benefi ts in calculating a particular tax.

The provision of a land plot is another measure of social support 
for a large family. The procedure for the free provision of land plots 
to large families is established by the laws of the constituent entities 
of the Russian Federation. The distribution of land and the size of the 
area are established by the local government depending on the specifi c 
characteristics of the region and social programs in the given subject. 
The number of acres allocated to a large family also depends on the 
regional authorities, but in the whole country there is no more than 15 
acres.

In Russia, large families can be exempted from paying transport 
tax. According to the agency “Moskva”, the benefi ts will apply to the 
second car if the family brings up four or more children. Along with 
large families, people with disabilities, veterans, individuals who have 
received or have suff ered from radiation sickness, pensioners who 
receive pensions assigned in accordance with the procedure established 
by pension legislation now have property tax benefi ts for individuals. 
Benefi ts are provided to such taxpayers without their application based 
on information received by tax authorities from other departments.

These payers may not submit an application for a tax benefi t and not 
report a refusal to apply it. If an individual wants to change immovable 
property in respect of which he wants to enjoy tax benefi ts, he will have 
to send an appropriate notifi cation to the IFTS. If the notifi cation is not 
provided, the benefi t is granted in respect of one object of each type 
with the maximum calculated amount of tax.

Conclusion
Based on the above, two countries have quite likely tax incentives 

applicable to the large families with 3-4 children. It is important to note 
that the material problems of large families could be more actively 
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resolved by the family itself if the size of state child and family benefi ts 
were increased, a program of state support for large families was 
developed and implemented in order to improve housing conditions, 
develop family entrepreneurship, increase the level of education of 
parents, the provision of free education and medical care to children from 
large families. The role of state social policy in increasing cash incomes 
and increasing wages is important for improving fi nancial situation and 
social well-being of large families. Changing the “survival strategy” of 
a large family to a “development strategy” will be helped by a reform of 
wages, an increase in the living wage, assistance in the employment of 
parents, and an intensifi cation of the employment policy of both parents 
in a large family. In the context of the demographic crisis, the status of 
a large family needs social recognition of society, moral support and 
encouragement.
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасындағы өңірлерді дамыту 

бағдарламалары, олардың ел экономикасына тигізер пайдасы, даму 
бағдарламаларын қолдау мен дамытудың маңыздылығы қаралған. 
Сонымен қатар, Алматы облысы бойынша даму бағдарламасының 
негізгі үрдістеріне талдау жасалынды. Атап айтқанда, облыстағы 
халық саны, жұмысбастылық, халықтың атаулы ақшалай табыста-
ры, сондай-ақ, экономиканың маңызды салалары: өнеркəсіп сала-
сы, ауыл шаруашылығы, шағын жəне орта бизнес салаларына да 
талдау жасалынды. Еліміздегі 2020 жылғы COVID-19 коронови-
рус инфекциялық пандемия жағдайында Алматы облысы ең бірін-
ші болып дағдарысқа қарсы шараларын күшейткен облыстардың 
қатарында. Осыған байланысты пандемия кезіндегі Алматы облы-
сындағы салалардың жай-күйі анықталды. Облыс экономиканың 
маңызды салалары бойынша оң динамика мен өсім көрсеткіштерін 
сақтап қала алды. Зерттеу жұмыстары бойынша облыс үшін даму 
бағдарламаларының негізгі қажеттілік теориялары анықталып, 
статистикалық мəліметтерге сүйене отырып, Алматы облысы-
ның даму процесіндегі əртүрлі сала бойынша 2015-2019  жылғы 
деректерді салыстыру əдістері қолданылды. Бағдарламаны жүзе-
ге асыру барысында облыс аумағында кездестіретін мəселелерді 
анықтай отырып, олардың алдын алып, жетілдіруге арналған ұсы-
ныстар əзірленді.
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены программы развития регионов Республи-

ки Казахстан, их преимущества для экономики страны, важность 
поддержки и развития программ развития. Кроме того, проведен 
анализ основных тенденций программы развития по Алматинской 
области. В частности, проанализирована численность населения 
области, занятость, номинальные денежные доходы населения, а 
также важнейшие отрасли экономики: промышленность, сельское 
хозяйство, малый и средний бизнес. В условиях инфекционной 
пандемии COVID-19 в стране в 2020 году Алматинская область 
является одной из первых областей, где усилили свои антикризис-
ные меры. В связи с этим было определено состояние отраслей в 
Алматинской области в период пандемии. Области удалось сохра-
нить положительную динамику и показатели роста по важнейшим 
отраслям экономики. По результатам исследования были опреде-
лены основные теории потребностей программ развития для обла-
сти, применены методы сравнения данных за 2015-2019 годы по 
различным отраслям в процессе развития Алматинской области 
на основе статистических данных. В ходе реализации программы 
были выработаны предложения по выявлению и совершенствова-
нию проблем, с которыми сталкиваются на территории области.

ISSUES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE REGION IN KAZAKHSTAN

Abstract
The article considers regional development programs in the Republic 

of Kazakhstan, their benefi ts for the country’s economy, the importance 
of supporting and developing development programs. In addition, the 
analysis of the main trends of the development program in Almaty 
region was carried out. In particular, the analysis of the population, 
employment, nominal monetary incomes of the population, as well as 
the most important sectors of the economy: industry, agriculture, small 
and medium-sized businesses was carried out. In the context of the 
2020 covid-19 coronavirus infection pandemic in the country, Almaty 
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region was among the fi rst to strengthen anti-crisis measures. In this 
regard, the state of industries in Almaty region during the pandemic 
was determined. The region managed to maintain positive dynamics 
and growth indicators in the most important sectors of the economy. 
According to the research, the theories of the basic needs of development 
programs for the region were determined, and based on statistical data, 
methods for comparing data for 2015-2019 for various industries in 
the development process of Almaty region were used. During the 
implementation of the program, recommendations were developed to 
prevent and improve the problems encountered in the region.

Ғылыми мəселенің қойылуы. Өңірлік саясат ұлттық экономи-
каның елеулі өркендеу нүктесі. Өңірлердің табысты дамуы елдің 
жалпы экономикалық өсуінің қуатты құралы. Себебі, экономика-
лық жəне демографиялық жағдайы тұрақты, жылдам дамып келе 
жатқан өңірлер, халықтың ұтқырлығының артуы жəне өндірістің 
мамандануының артуы дамудың маңызды бөлігі болып табыла-
ды. Елдің өңірлік дамуын қолдау жəне оған жеткілікті деңгейде 
жағдай жасау мемлекеттік саясаттың өте маңызды мақсаттарының 
бірі, ал оған қолжеткізу қазақстандық экономиканың бəсекеге қа-
білеттілігін жəне азаматтардың əл-ауқатын арттыруға көп мүм-
кіндіктер береді. Сол себептен, еліміз өңірлердің дамуына ерекше 
көңіл бөліп отыр.

Қазіргі таңда өңірлердің табысты дамуы елдің жалпы əлеумет-
тік-экономикалық əлеуетінің өсуінің  негізгі көзі болып табыла-
тыны анық. Ал біздің еліміздегі əрбір өңірлердің əлеуметтік жəне 
экономикалық жағдайлары бірдей деңгейде емес. Кей аймақтар 
бюджеттен бөлінетін қаржыны тиімді пайдаланып, оны ақтай 
алса, кейбіреулері артта қалып отыр.  

ҚР Президенті Қасым Жомарт Тоқаев та өзінің «Жаңа жағдай-
дағы Қазақстан: іс қимыл кезеңі» атты жолдауында өңірлерді одан 
əрі дамыту стратегиясын таныстырды. Жолдауда, өңірлердегі жаңа 
заман талабына сəйкес экономикалық дамуды, өнеркəсіп саласын 
жетілдіру, ауылшаруашылық саласын, кəсіпкерлікті, логистика ке-
шенін, қаржы секторын күшейту жəне қазақстандықтардың əл-а-
уқат деңгейін жақсарту сияқты міндеттерді алға қойды [1]. Осыған 
орай, ҚР өңірлердің дамуына байланысты əртүрлі мемлекеттік 
бағдарламалар, қаулылар мен нормативтік ережелер қабылданды. 
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Мысалы үшін, ҚР Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі қабыл-
даған Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі 
болжамды схемасы; ҚР Президентінің 2012ж. 14 желтоқсандағы 
“Қазақстан – 2050 “Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты” атты Қазақстан халқына Жолдауы»; ҚР Үкіметінің 
2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 1434 қаулысымен бекітілген Қа-
зақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схема-
сының негізгі ережелері; сондай-ақ, 2015-2019 жылдарға арналған 
«Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы» [2].

Қазіргі уақытта əлем елдерін алаңдатып отырған коронавирус 
пандемиялық инфекциясының əсерлері аймақтар үшін де оңайға 
түскен жоқ. Сол себепті мемлекет тарапы, өңірлердегі əлеумет-
тік сала мəселелерін шешіп, өңір халқына, оның ішінде пандемия 
жағдайында шағын жəне орта бизнеске мемлекеттік қолдау көрсе-
туі қажет.

Əдебиеттерге шолу. Радковскаяның айтуы бойынша, қазіргі 
уақытта əзірленіп жатқан жəне іске асырылып жатқан өңірлердің 
əлеуметтік-экономикалық даму бағдарламалары елеулі əдісна-
малық кемшіліктерге ие жəне өңірдің барлық əлеуетін оңтайлы 
пайдалана алмайды. Өңірлердің əлеуметтік-экономикалық даму 
бағдарламаларын əзірлеу кезінде өңірдің қаржылық, ресурстық 
жəне ұйымдастырушылық əлеуетін жəне қосымша инвестициялық 
ресурстарды тартуға ықпал ететін құралдарды оңтайлы пайдала-
нуға мүмкіндік беретін əдіснамалық факторларды ескеру қажет 
жəне аймақтық бағдарламаларды бюджеттен тыс қаржыландыру 
көздерін пайдалану [3].

Соломатина - өз зерттеулерінде, аймақтық саясат деп аймақтық 
(аймақтық, республикалық) орталық пен оның муниципалитет-
тері, соның ішінде муниципалитеттер мен аудандар арасындағы 
қатынастарды үйлестіруге бағытталған Федерация субъектілерінің 
экономикалық, əлеуметтік жəне саяси дамуын басқарудың ұй-
ымдасқан қызметі деп түсіндіреді [4]. Г.Слезингер, Еуропалық 
Одақтың Өңірлік даму бағдарламалары мүше мемлекеттердің 
ұлттық жəне өңірлік билік органдары таңдаған басымдықтарды 
білдіретінін айтты. Бұл операциялық бағдарламалар белгілі бір 
бағдарламалық кезең ішінде, 2007 жылдан бастап 2017 жылға дей-
інгі ағымдағы кезеңде ұсынылады [5]. Косымбаеваның айтуынша, 
Қазақстанның өңірлердің əлеуметтік экономикалық дамуы өлім 
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жітімге тікелей əсер етеді. Экономикалық статистикада жасы-
на байланысты туу коэффициенті жəне жалпы туу коэффициенті 
келтірілген, оны пайдалану аймақтардың демографиялық əлеуетін 
бағалау кезінде орынды деп санайды. Бұл коэффициенттің мəні 
халықтың жас құрамына байланысты емес жəне осы күнтізбелік 
кезеңдегі туудың орташа деңгейін сипаттайды [6].

Бобылеваның пікірінше, пандемиямен бірге жүретін факторлар 
əрқашан жекелеген елдерде немесе аймақтарда қаржылық пробле-
маларды арттырды. Алайда, əлемдік экономиканың интеграцияла-
нуымен, көптеген желілік сауда-саттық жəне қаржылық байланы-
стармен сипатталатын COVID-19 дəуірінде пандемияның жағым-
сыз əсері бірнеше есе артып келеді. Қолдау деңгейі елдің дамыған 
немесе дамушы елдер тобына жататындығына немесе елдің ЖІӨ 
мөлшеріне тікелей байланысты емес. Соған қарамастан, таңдалған 
қорғау стратегиясын, қолдау шараларының жоғары көлемі мен 
кең жиынтығын ескеретін 2020 арналған болжам барынша қолда-
уды жəне тиісінше дамыған елдерде (АҚШ пен Еуроаймақта) ЖІӨ 
төмендеуін көрсетеді [7]. Өңірлерді тиімді дамыту үшін ҚР инве-
стициялық жобаларды ілгерілетуге баса назар аудару керек. Мəсе-
лен, Алматы облысының ірі ауыл шаруашылығы əлеуеті бар. Бұл 
жерде қолайлы климаттық жағдайлар жəне азық-түлік тауарларын 
өндіру үшін жеткілікті агрокəсіпорындар бар [8]. Қазіргі уақытта 
барлық индустриалды дамыған мемлекеттер өз қызметінде сан-
дық жəне электрондық технологияларды қолданады. Əсіресе, бұл 
жаһандану жағдайында жəне ҚР өңірлеріне инновациялық жүйе-
лерді енгізу жағдайында маңызды [9]. Көрсетілген дереккөздерде 
ұсынылған шолу бойынша өңірлердегі шетелдік инвестициялар-
дың ағымын арттыру жəне ауылшаруашылық өндірісі саласын-
дағы бірлескен жобаларды дамыту қажеттілігін сипаттайды. 

Негізгі бөлім. ҚР Өңірлерін дамытудың 2020ж. дейінгі 
бағдарламасы Елбасының тікелей бастауымен “Қазақстан 2050” 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты 
Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру туралы жарлығы-
на сəйкес қабылданды. Бұл бағдарлама 2015-2019жж. арналған. 
Бағдарлама мынадай мақсаттарды іске асыруға бағытталған: 
еліміздің аймақтарын оңтайлы ұйымдастырылуын жетілдіру, 
сол арқылы өңірлердегі экономикалық өсуді қалыптастырып, ха-
лықтың шоғырлануын ынталандырып, аймақтардағы капиталдың 
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жəне халықтың əлеуметтік-экономикалық əлеуетін жақсарту үшін 
жағдайлар жасау. Бағдарламаның негізгі 4 міндеттері бар: əрбір 
макроөңір үшін инвестициялық басымдықтарды айқындау; елдің 
аумақтық дамуын жетілдіру; инфрақұрылым, тұрғын үй қатына-
старын дамыту, газбен, электр энергиясымен, жылумен толықтай 
қамтамасыз ету [2]. Сонымен қатар, бағдарлама макроөңірлерді, 
перспективалы аудандар мен экономикалық өсу орталықтарын 
дамытуға бағытталған: 1) макроөңірлер; 2) «бірінші деңгейдегі» 
қалаларды  дамыту (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент жəне Ақтөбе 
қалалары болатын агломерацияларды) қамтиды; 3) «Екінші дең-
гейдегі» қалаларды (облыс орталықтарын, Семей жəне Түркістан 
қалаларын); 4) «үшінші деңгейдегі» қалалар; 5) ауылдық елді ме-
кендерді қоса алғанда, ауылдық аумақтар; 6) шекара маңындағы 
аумақтар жатады. 

Бүгінде еліміз əкімшілік құрылымы бойынша 14 облысқа, 86 
қала жəне 3 Республикалық маңызы бар қалаға бөлінеді. Алма-
ты облысы - ҚР оңтүстік-шығысында орналасқан, экономикалық 
маңызы бар облыстардың бірі. Алматы облысы экономиканың 
барлық салаларына қолайлы. Соның ішінде облыстың экономика-
лық əлеуеті  өнеркəсіп, ауыл шаруашылығы, көлік пен байланыс 
жəне сауда құрылымдарынан тұрады. Алматы облысының даму 
процесі «Екінші деңгейдегі» даму пунктіне жатады. Алматы об-
лысы əлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша жоғары да-
мыған өңірлер қатарында. Территориясы 116 280 мың га аумақты 
құрайды. Облыс 17 ауданға жəне облыстық бағыныстағы 3 қалаға 
бөлінген. Алматы облысы Түркістан облысынан кейінгі халқы ең 
тығыз қоныстанған өңір болып табылады. Бұл агломерациялық 
аймақта қазір, яғни 2020ж. басында 2 059 200 адам тұрғын қоны-
станған. Соңғы жылдардың статистикалық деректеріне сүйенсек, 
Алматы облысының халық саны жыл сайын өсуде (1-сурет). 1-су-
реттен - көргендей, соңғы 5 жылда Алматы облысындағы халық 
саны қарқынды өсуде. Қарқынды өсу көрсеткіші əсіресе Алматы 
агломерациясына жақын орналасқан қалалардан байқалады. Мы-
салы, Қапшағай, Қаскелең, Есік, Талғар жəне т.б. Себебі, бұл қа-
лалардың халқының жоғары тығыздығын ескере отырып, Алма-
ты агломерациясына тікелей көліктік байланыс орнататын негізгі 
өндірістік орталық қалалары екенін ескерген жөн.  Еліміздің ең 
ірі қаласы Алматы қаласының жанында орналасқан облыс болған-
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дықтан 15,5 мың адамның теріс көші-қон сальдосына ие. Бұл ретте 
ішкі көші-қон бойынша шығындар одан да көп 16 мың адам. Алай-
да өңірдің сыртқы көші-қоны бойынша оң сальдо 542 адам. 2020 
жылы COVID-19 короновирус инфекциясының таралуына байла-
нысты аймақтағы халықтың саны тұрақты болғанымен, халықты 
жұмыспен қамту мен əлеуметтік қамсыздандыру салаларында бір-
неше өзгерістер бар.

Сурет 1. Алматы облысының 2015-2019 жылдардағы 
халық саны (ағымдағы есеп бойынша), мың адам

Ескерту: ҚР Ұлттық статистика бюросы https://stat.gov.kz/api/
getFile/?docId=ESTAT388966   дерек көзі бойынша автормен құрастырылған

Халықты жұмыспен қамту мен əлеуметтік қамсыздандыру са-
ласы облыстың экономикасының нақты секторы дамуының оң 
серпіні еңбек нарығы мен халықтың əл ауқатын сипаттайтын көр-
сеткіштердің өсуіне көп мүмкіндік берді. Облыстың жалдамалы 
қызметкерлерінің саны басқа облыстарға қарағанда салыстырма-
лы түрде аз, ал өз бетінше жұмыс жасайтындар саны сəйкесінше 
жоғары. Бұл Алматы облысының тұрақты жұмыс орындарының 
деңгейі төмен, ал халықтың 33% астамы өз бетінше жалақы алатын 
адамдардың қатарында. Мұндай жағдай көп жағдайда жасырын 
жұмыссыздыққа, фискалды саясаттың əлсіздігіне, жалпы алғанда 
мемлекеттік басқару жүйесіндегі мəселелерге алып келеді. Осын-
дай жағдайлардың алдын алу үшін облысында жалдамалы жұмыс-
шылардың үлесін арттыру мақсатында жаңа жұмыс орындарын 
ашу бағытында тағы да жұмыстар жасауы керек. Алайда, облыс 
халқының орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай 
табыстары артқан. 2019ж. екінші жартысында ол көрсеткіш 79 
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528 теңгені құрады. Бұл өткен жылғы көрсеткіштермен салысты-
рғанда  12%-ға өскен (2 сурет). Сонымен қатар, еңбек нарығында 
да өзгерістер бар. Атап айтқанда, 2019 ж. жұмыссыздық деңгейі 
4,6% құрады. Ал 2019ж. 3-ші тоқсанында халықтың орташа айлық 
жалақысы 118,3 мың теңгені құрады. Бұл өткен жылмен салысты-
рғанда 11% өскен. Қазіргі кездегі нақты жалақы индексі 112,8 мың 
теңгені құрады.

2020ж. коронавирус инфекциялық пандемиясы еңбек нарығын 
да айналып өтпеді. Карантин шараларының кесірінен өңірдегі бі-
раз адамдар жұмыссыз қалды. Дегенменде, мемлекет дер кезін-
де жұмыстар атқарды. Себебі, Алматы облысында жалпы саны 
39 мың жаңа жұмыс орындары құрылды, оның ішінде 16 мыңы 
тұрақты түрде жұмыс істеп тұрды. Карантин шараларының əсері-
нен жұмыссыз қалғандарға Жұмыспен қамтулың жол картасы аза-
маттарды қайта жұмысқа орналастыруға көп көмегін тигізді. Сон-
дай-ақ, жол картасы шеңберінде жалпы соммасы 109,2 млрд. теңге 
құрайтын жоба іске асырылып жатыр. Жобада 23 мың жаңа жұмыс 
орнын құру көзделген.

Сурет 2. Алматы облысының 2015-2019 жылдардағы Халықтың 
орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары
Ескерту: ҚР Ұлттық статистика бюросы https://stat.gov.kz/api/

getFile/?docId=ESTAT388966  дерек көзі бойынша автормен құрастырылған

Алматы облысының экономикалық дамуының негізгі салала-
ры: өнеркəсіп саласы, аграрлық өнеркəсіп кешені, шағын жəне 
орта бизнес, сауда, туризм, құрылыс жəне инвестициялық қызмет. 
Соның ішінде облыс экономикасы көп жағдайда өнеркəсіп сек-
торына тəуелді. Алматы облысында қазіргі таңда барлығы 1407 
өнеркəсіптік кəсіпорын жұмыс істейді, оның ішінде 32 ірі, 64 орта 
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жəне 1311 шағын кəсіпорындар. Онда 85 мыңнан астам адам жұ-
мыс істеп жатыр. Дəл қазіргі таңда облыстың барлық өнеркəсіптік 
кəсіпорындары, санитарлық-дезинфекциялық шаралар мен ере-
желерді қатаң сақтай отырып, штаттық режимде жұмыс істейді. 
Облыстың экономикасын дамытуда агроөнеркəсіптік кешені де 
маңызды рөл атқарады, оны біз жыл сайынғы егіс алқаптарының 
көлемінің артып жатқанынан біле аламыз. Мысалы, биылғы жылы 
егіс алқабы өткен 2019 жылмен салыстырғанда 4,9 мың гектарға 
ұлғайтылып, 966,5 мың гектарға жеткізілді [10].

Бағдарламаның келесі негізгі бағыты шағын жəне орта бизне-
сті дамыту. Бұл сала бойынша кəсіпкерлік субьектілерінің саны 
2015 жылы 96424 мыңнан 2019 жылы 122368 мыңға жетті. Бұл 
жетістікке аталған бағдарлама мен «Атамекен» кəсіпкерлер па-
латасы бірлесе отырып, ШОБ субъектілерімен осы жағдайларда 
мемлекет көрсететін барлық қолдау жəне салықтық ынталандыру 
шаралары бойынша таныстыру жəне түсіндіру жұмыстарын жүр-
гізілудің арқасында жетті. Сондай ақ, бұл өңірде  «Даму «КДҚ» 
АҚ-мен бірлесіп «Жетісу» шағын жəне орта кəсіпкерлікті қаржы-
ландырудың өңірлік бағдарламасы жəне «Бизнес Бастау» өңірлік 
бағдарламасы іске қосылды. Бұл бағдарламалар жаңа стартап жо-
баларды іске асыру үшін, кəсіпкерлерді қолдау мен ынталанды-
ру үшін, жаңа жұмыс орындарын ашып, халықты толықтай жұ-
мыспен қамту мақсатында іске асырылып отыр.

Сурет 3. Алматы облысының 2015-2019 жылдардағы шағын жəне 
орта кəсіпкерлік дамуының негізгі көрсеткіштері, жыл соңына
Ескерту: ҚР Ұлттық статистика бюросы https://stat.gov.kz/api/

getFile/?docId=ESTAT388966  дерек көзі бойынша автормен құрастырылған
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3-суреттен - көріп отырғанымыздай, Алматы облысының 2015-
2019 жылдардағы шағын жəне орта кəсіпкерлік дамуының негізгі 
көрсеткіштері кəсіпкерлік субьектілерінің санына қарағанда ай-
тарлықтай жоғары емес. Дегенменде, облыста соңғы үш жылда 
өз бизнесін дамыту үшін кəсіпкерлер тарапынан инвестициялық 
сұраныстар артқан. Өйткені, облыста бизнеспен айналысам дей-
тіндерге мүмкіншіліктер мен жағдайлар өте көп. Бұған дəлел, Дү-
ниежүзілік Doing Business банкінің 2019 жылдың зерттеуі бойын-
ша Алматы облысы бизнес жүргізу жеңілдігі бойынша 13 орында 
[11]. Қазіргі таңда шағын жəне орта бизнес облыс экономикасы-
ның жетекші саласына айналды деп айтсақ та болады. Олай де-
уіміздің себебі, бұл сала халықты жұмыспен қамтамасыз етуде, 
ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етуде жəне бюджеттік 
кірісті толтыруда маңызды рөлді атқарады.

2020 жылы COVID-19 короновирус инфекциясының таралуына 
қарамастан, облыстағы шағын жəне орта кəсіпорындар саны 4,4% - 
ға өсті. Мұндай кəсіпорындар санының өсуі «Бастау Бизнес» өңір-
лік жобасымен байланысты. Облыста жұмыс орындары мен кəсіп-
керлік субъектілерін барынша сақтауға бағытталған қолдаудың 
түйінді шаралары айқындалды. Олар: салықтан босату жөніндегі 
шараларды түсіндіру, қызмет көрсету саласындағы кəсіпорындар-
ды мүлік салығынан босату, несиелерді кейінгі қалдыру, жалға бе-
руден босату жəне т.б жөніндегі шараларды түсіндіру. Сонымен 
қатар, пандемия жағдайында онлайн сауда, тауарларды жеткізу 
қызметтерінің өсуі байқалады. Еліміздің экономикасын дағдары-
стық жағдайға алып келген COVID-19 короновирус инфекциялық 
пандемиясының белең таралу деңгейіне қарамастан, Алматы об-
лысы ең бірінші болып дағдарысқа қарсы шараларын күшейткен 
облыстардың қатарында жəне 2020 жылдың екінші жартысында 
экономиканың маңызды салалары бойынша оң динамика мен өсім 
көрсеткіштерін сақтап қала алды. Облыста экономикалық панде-
мияға байланысты белсенділік пен тұрақтылықты қалпына келтіру 
мақсатында өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде кешенді 
жоспар қабылданды. Бұл жоспар бойынша облысқа инвестиция-
лар тарту, агроөнеркəсіптік кешенді, кəсіпкерлікті, ШОБ жəне са-
уда-саттықты дамыту шаралары енгізілді.

Өнеркəсіп кешені бойынша облыста 2020 жылы 636 млрд тең-
гелік өнім өндірілді, бұл көрсеткіш 2019 жылмен салыстырғанда 
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5%-ға көп. Ауыл шаруашылығы саласына келетін болсақ, мұн-
да өндірілген өнім 264,2 млрд теңгені құрады. Тұрғын үй жəне 
құрылыс кешенінде көрсетілген қызметтер құны 119,4 млрд тең-
гені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 6,6%-ға өсті жəне 525 
мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, өсу қарқыны 
118,3%-ды құрады. Облыс экономикасы бойынша барлығы 292,5  
млрд теңге инвестиция тартылды, бұл алдыңғы жылмен салысты-
рғанда 9,3%-ға көп.

Нəтижелер мен қорытындылар. Бұл жұмыста Алматы об-
лысының даму процесіне əсер ететін Өңірлерді дамытудың 2020 
жылға дейінгі бағдарламасы аясында, облыстың негізгі салалары-
ның жағдайы талданды. Сондай-ақ, облыстың даму процесіндегі 
COVID-19 пандемиясына дейінгі жəне кейінгі жағдай сипатталды. 
Зерттеу нəтижесі бойынша, Алматы облысы тұрақты дамып келе 
жатқан жəне пандемия жағдайындағы əлеуметтік-экономикалық 
тұрақтылықты сақтап қалған облыс болып табылады. Өйткені, 
облыстың барлық негізгі салалары бойынша оң көрсеткіштерді 
көре аламыз. Яғни, облыстың халық саны 2015 жылы 1 940353 
мыңнан 2020 жылдың басында 2 059 200 мың адамға жетті. Ха-
лықты жұмыспен қамту мен əлеуметтік қамсыздандыру саласына 
келетін болсақ, облыс экономикасының нақты секторы дамуының 
оң серпіні еңбек нарығы мен халықтың əл ауқатын сипаттайтын 
көрсеткіштердің өсуіне көп мүмкіндік берді. Соның нəтижесінде 
халықтың атаулы ақшалай табыстары өсті. COVID-19 пандеми-
ясына байланысты карантиндік шараларға қарамастан, көптеген 
жұмыс орындарын сақтап қалды. Ал жұмыссыз қалған азаматтар 
үшін жаңа жұмыс орындары ашылды. Шағын жəне орта бизнес са-
ласы бойынша кəсіпкерлік субьектілерінің саны 2015 жылы 96424 
мыңнан 2019 жылы 122368 мыңға жетті. Бұл жетістікке жетуге 
мемлекеттік бағдарламаның тиізген үлесі өте көп. Мысалы үшін, 
бағдарлама аясында облыстың өзіндік «Бизнес Бастау» деп атала-
тын өңірлік бағдарламасы іске қосылды. Сонымен қоса, корона-
вирус пандемиясының зардаптарын қалпына келтіру бойынша ке-
шенді жоспар қабылданды. Оған инвестициялар тарту, агроөнер-
кəсіптік кешенді, өңдеу өнеркəсібін, ШОБ жəне сауданы дамыту 
шаралары енгізілді.

Қорытындылай келе, өңірлердің даму бағдарламасы Алматы 
облысының əлеуметтік - экономикалық əлеуетінің дамуының ба-



219

Секция «Экономика»

сты стратегиялық бағыттарын анықтайтын негізгі құжат болып та-
былады. Бағдарлама шеңберінде жүргізілетін іс-шаралар, жоспар-
лар, бағдарламалар мен стратегиялар облыстың алға жылжып, 
дамуына, оң көрсеткіштерге жетуге бағытталғанын көреміз. Жоға-
рыда көрсетілгендей, Алматы облысының қазіргі уақытқа дейін 
атқарылған жұмыстарының нəтижесі жаман емес, өте жақсы десек 
те болады. Себебі, облыс басқа облыстармен салыстырғанда соңғы 
жылдары жылдам өсіп келе  жатыр. Бұған өңірлік даму мемлекет-
тік бағдарламасы да өз септигін тигізген. Бұл нəтиже маңызды 
агломерациялық басқа өңірлерге үлгі болары сөзсіз.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА 
ЭКОНОМИКУ СТРАН МИРА

Аннотация
В 2020 году мировое сообщество подверглось испытанию из-за 

распространения пандемии, что привело к переоценке многих про-
цессов жизнедеятельности человека. Общество рассмотрело мно-
гие показатели своего функционирования, в том числе экономиче-
ские и технические процессы. Все страны мира ощутили влияние 
Covid-19 на бизнес среду, которая отразилось спадом экономики, 
благосостояния граждан, обострением кризисов в среде. Многие 
страны в борьбе с пандемией вынесли определенные уроки первой 
волны, что в дальнейшем позволит предпринять ряд мер по устра-
нению возникших негативных последствий. В статье автором из-
учаются вопросы влияния пандемии на эколномику государств 
ведущих стран мира. Собранные данные макроэкономических 
показателей позволили оценить взаимосвязь факторов в условиях 
общего экономического спада производства.     

Аңдатпа
2020 жылы пандемияның таралуына байланысты əлемдік 

қоғамдастық сынақтан өтті, бұл адамның көптеген өмірлік про-
цестерін қайта бағалауға əкелді. Компания өзінің жұмысының 
көптеген көрсеткіштерін, соның ішінде экономикалық жəне тех-
никалық процестерді қарастырды. Əлемнің барлық елдері эконо-
микалық құлдырауда, азаматтардың əл-ауқатында жəне қоршаған 
ортадағы дағдарыстардың шиеленісуінде көрініс тапқан Ковид-19 
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бизнес-ортаға əсерін сезінді. Пандемиямен күресуде көптеген 
елдер бірінші толқыннан белгілі бір сабақ алды, бұл болашақта 
пайда болған жағымсыз салдарды жою үшін бірқатар шаралар-
ды қабылдауға мүмкіндік береді. Мақалада автор пандемияның 
əлемнің жетекші елдерінің мемлекеттерінің экономикасына əсерін 
қарастырады. Макроэкономикалық көрсеткіштердің жинақталған 
деректері өндірістің жалпы экономикалық құлдырауы жағдайын-
дағы факторлардың өзара байланысын бағалауға мүмкіндік берді.

Abstract 
In 2020, the global community was put to the test due to the spread 

of the pandemic, which led to a reassessment of many human life 
processes. The company considered many indicators of its functioning, 
including economic and technical processes. All countries of the world 
have felt the impact of Covid-19 on the business environment, which 
was refl ected in the economic downturn, the welfare of citizens, and the 
aggravation of crises in the environment. Many countries in the fi ght 
against the pandemic have learned certain lessons from the fi rst wave, 
which in the future will make it possible to take a number of measures 
to eliminate the negative consequences that have arisen. In the article, 
the author examines the impact of the pandemic on the economics of 
the states of the leading countries of the world. The collected data of 
macroeconomic indicators made it possible to assess the relationship 
of factors in the context of a general economic decline in production.

Сегодня мы можем наблюдать за миром, который за малое 
время потерпел взлеты и падения из-за пандемии. Она повлекла 
за собой существенные изменения в повседневную жизнь людей, 
затронула экономические и социальные стороны происходящих 
процессов.  

Воздействие Covid-19 на мировую экономику стал одним их 
шоков для мировой экономики, значимость которого проявляется 
серьезнее, чем глобальный финансовый кризис 2008 года. Наблю-
далось, что фондовые рынки, по некоторым данным, рухнули на 
50 или более процентов, кредитные рынки замерли, последовали 
массовые банкротства, уровень безработицы взлетел выше 10%, а 
ВВП некоторых стран сократился в годовом исчислении на 10% 
или более [1]. Отмечается, что американскому фондовому рынку 
потребовалось всего 15 дней, чтобы упасть на медвежью терри-
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торию (снижение на 20% от своего пика) – такое самое быстрое 
падение за всю историю на рынке страны. 

По данным Blumberg в настоящее время показатели фондового 
рынка снизились на 35% по сравнению с предыдущими периода-
ми, кредитные спреды подскочили до уровня 2008 года. Даже ве-
дущие финансовые компании, такие как Голдман Сак, JP Morgan 
и Morgan Stanley, ожидают, что ВВП США упадет в годовом ис-
числении на 6% в первом квартале и на 24-30% во втором [2]. Ми-
нистр финансов США Стив Мнучин предупредил, что уровень 
безработицы может взлететь до более чем 20% (вдвое выше пи-
кового уровня во время финансового кризиса). COVID-19 имеет 
большое влияние на социально-экономический статус и в их чис-
ло входят: потеря квалифицированных и опытных работников; 
снижению предложения труда; потери ключевых сотрудников и 
активистов, которые могут привести к ухудшению организации и 
дефект в поддержку членства;  это вызывает нищету в результате 
утраты жизни кормилца; это снижение производительности труда, 
так и негативное влияние на экономический рост. Каждый ком-
понент совокупного спроса – потребление, капитальные затраты, 
экспорт – находится в беспрецедентном свободном падении. 

Рассмотрим мнения нескольких экономистов, изучавшие влия-
ние пандемии на экономику и социальную жизнь людей. В табли-
це 1 сведены основные высказыввания по изученным материалам, 
касающихся вопросов данной темы. 

Таблица 1 – Полемика авторов на вопросы влияния пандемии на экономику 
стран мира

Авторы Точки зрения авторов
Ò. Jordà, S. R. 
Singh, A. M. Taylor 
[3]

Измеренные отклонениями в базовой экономической статистике, 
реальной естественной норме интереса  показывают, что за пан-
демией следуют длительные периоды (в течение нескольких де-
сятилетий) пониженных инвестиционных возможностей: причи-
нами служат  избыток капитала на единицу вложенного труда и/
или повышенного желания сэкономить, или же из-за увеличения 
сбережений или восстановления истощенного богатства

O.Abodunrin, 
G. Oloye, 
B.Adesola [4]

Уполномоченные органы должны рассмотреть различные фор-
мы налоговых льгот и государственных гарантий, чтобы помочь 
фирмам заимствовать, если это необходимо. Но самый перспек-
тивный вариант-это кратковременное пособие по работе. Этот 
подход, который был опробован и опробован в Германии, ком-
пенсирует неполную занятость рабочей силы через те же кана-
лы, которые уже используются для страхования от безработицы
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Z. Şenol, 
F. Zeren [5]

Несмотря на малое число случаев заболевания и смертей в на-
чале пандемии, причиной резкого падения фондовых рынков 
является способность фондовых рынков внезапно реагировать 
на появляющуюся информацию. Фондовые биржи быстро 
отреагировали на риски, связанные с COVID-19, и фондовые 
индексы показали быстрое обесценивание.

M. Nicola, 
Z. Alsafi , 
C. Sohrabi, 
A. Al-Jabir, Ch. 
Iosifi dis, M.Agha, 
R.Agha [6]

Среднесрочное и долгосрочное планирование необходимо 
для восстановления баланса и оживления экономики после 
этого кризиса (влияния пандемии-примечание автора). Кроме 
того, необходим широкий план социально-экономического 
развития, включающий секторальные планы и экосистему, по-
ощряющую предпринимательство, с тем чтобы те, у кого есть 
надежные и устойчивые бизнес-модели, могли процветать

S. Barua [7] COVID-19 ставит под угрозу экономику, независимо от того, 
большая или малая, развитая или развивающаяся. На сегод-
няшний день окончание этой пандемии остается неопределен-
ным, которое приводит к потере доверия общественности во 
всем мире. Макроэкономические последствия в любой эконо-
мике, скорее всего, ухудшатся во всех странах, если доверие 
потребителей и производителей будет утрачено, и мощный 
шок спроса в сочетании с массивной поддержкой со стороны 
предложения не может быть реализован в срок

N. Norouzi, 
G.Rubens, 
S.Choupanpiesheh, 
P.Enevoldsen [8]

В соответствии с карантином и закрытием отраслей про-
мышленности подчеркивается важность электричества и 
электронной коммерции, а предприятия с более развитой 
инфраструктурой электронной коммерции демонстрируют 
большую устойчивость к экономическому шоку, вызванному 
эпидемической ситуацией

M. Buheji, K. 
da Costa Cunha, 
G.Beka, B.Mavrić, 
Y. Souza, S. Silva, 
M.Hanafi , T.Yein [9]

Чтобы свести к минимуму экономический кризис, мир должен 
стремиться преодолеть негативные последствия COVID-19, 
сосредоточившись в первую очередь на бедных общинах

A. Goolsbee, Ch. 
Syverson [10]

Международная координация макроэкономической политики 
имеет решающее значение на двух уровнях. Во-первых, не-
согласованные финансовые операции повышают вероятность 
того, что вирус будет последовательно появляться по всему 
миру. Это повлекло бы за собой неоднократные лишения 
свободы и связанные с ними тяжелые последствия для эконо-
мической деятельности. Во-вторых, даже страна, разрабаты-
вающая пакет мер внутренней политики, который успешно 
ограничивает ее внутреннее замедление, не будет застрахована 
от недостаточной или неэффективной политики, проводимой в 
других частях мира

Примечание: составлено автором
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Мы видим, что многие высказывания авторов сходятся во мне-
нии, что пандемия наносит большой вред на жизнь населения, 
экономики страны и предпринимательства. Некоторые авторы го-
ворят о не состоянии некоторых стран решать ряд проблем, свя-
занных с поддержкой экономики и распределении средств.

Для определения оценки экономических процессов, происходя-
щих в США, выделим основные параметры, по которым проведем 
корреляционный метод исследования. Количественный анализ ос-
нован на корреляционной оценке показателей, в частности таких 
как ВВП, инфляция, безработица, экспорт и значимый индекс в 
фондовой бирже страны. Рассмотрим, какие из этих параметров 
наиболее сильно влияют на ВВП страны, чтобы оценить таким об-
разом влияние пандемии на экономику. В таблице 2 сведены ос-
новные данные за 2008-2020 годы. 

Таблица 2 – Основные показатели, оценивающие уровень развития 
экономики США

Год
ВВП, млрд. 

долларов
Безработица Инфляция

Экспорт,  
млрд. долла-

ров

Index Dow 
Jones

 значение Y X1 X2 X3 X4
2008 14712,83 5,80 3,80 1841,6 7552,29

2009 14448,93 9,30 0,40 1583,0 6547,05

2010 14992,05 9,60 1,60 1853,0 9686,48

2011 15542,60 8,90 3,20 2125,9 10655,30

2012 16197,05 8,10 2,10 2218,3 12101,46

2013 16784,83 7,40 1,50 2294,2 13328,85

2014 17527,28 6,20 1,60 2376,7 15372,80

2015 18224,78 5,30 0,10 2266,7 15666,44

2016 18715,05 4,90 1,30 2215,8 15660,18

2017 19519,40 4,30 2,10 2352,5 19732,40

2018 20580,25 3,90 2,40 2501,3 21792,20

2019 21439,45 3,70 1,80 2557,8 22686,22

2020 19486,50 8,20 1,30 1943,1 18591,93

Примечание: Составлено автором 
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По данным таблицы 2 провели расчеты корреляционной зави-
симости выбранных параметров, результаты которого представле-
ны в таблице 3. 

Таблица 3 – Корреляционная таблица

 Y X1 X2 X3 X4
Y 1  
X1 -0,763525937 1  
X2 -0,147086907 -0,099604 1  
X3 0,763344507 -0,734884 0,082276103 1  
X4 0,988249357 -0,733103 -0,10210839 0,808702 1
Примечание: составлено автором 

Как показывают расчеты таблицы 3, можно отметить, что три 
фактора более взаимосвязаны друг с другом, а один из них имеет 
обратную зависимость. Самая большая зависимость наблюдается 
показатель ВВП США с Индексом Dow Jones. Данный индекс яв-
ляется одним из приоритетных индексов в США, можно сказать, 
что Индекс отображает экономическую ситуацию в стране.

Рассмотрим для сравнения показателей между странами темп 
прироста по двум методам: базисный и цепной. Для того, чтобы 
оценить ущерб пандемии на экономику ряда стран, мы должны 
изучить их состояние до объявления пандемии. После этого мы 
можем детально сравнить показатели страны по хронологическом 
порядке и сравнить их между странами. По данным аналитической 
платформы Bloomberg собраны и сведены в таблицу 4 данные по 
количеству зараженных COVID-19 по странам.

Таблица 4 – Количество зараженных COVID-19 по странам на 1.10.2020 года

Страны Количество, чел. Накопленная доля, %

United States 9127708 27

India 8184082 52

Brazil 5535605 68

Russia 1624648 73

France 1412709 77

Spain 1185678 81

Argentina 1166924 84
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Colombia 1073809 87

Britain 1014800 90

Mexico 924962 93

Peru 900180 96

South Africa 725452 98

Italy 679430 100

Примечание: Составлено автором по данным Bloomberg

Ниже мы построили диаграмму Парето из данных взятых с 
платформы Bloomberg по данным таблицы 4. 

Рисунок 1 – Кривая Парето заражаемости COVID-19 по странам
Примечание: Составлено автором

В любой диаграмме Парето, пока линия кумулятивного про-
цента крутая, типы дефектов имеют значительный кумулятивный 
эффект. Поэтому стоит найти причину этих типов резких ростов и 
решить их. Когда линия кумулятивного процента начинает сгла-
живаться, типы роста не заслуживают такого пристального вни-
мания, поскольку их решение не будет так сильно влиять на ре-
зультат. По рисунку 1 мы видим, что крутая линия наблюдается у 
США, Индии и Бразилии. Если эти страны урегулируют ситуацию 
по заражаемости, тогда линия процента не будет дальше изгибать-
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ся. Для следующего анализа графиков мы собрали данные ВВП 
трех развитых стран и оценили их темп прироста по цепному ме-
тоду (таблица 5).

Таблица 5 – Показатели темпа прироста ВВП по странам за 2008-2020 годы

Сша
Темп 

прироста
Германия

Темп 
прироста

Китай
Темп 

прироста
2008 14712,83  3256,21  4604,29  
2009 14448,93 -2% 3407,56 5% 5121,68 11%
2010 14992,05 4% 3402,44 0% 6066,35 18%
2011 15542,60 4% 3748,66 10% 7522,1 24%
2012 16197,05 4% 3529,38 -6% 8570,35 14%
2013 16784,83 4% 3733,86 6% 9635,03 12%
2014 17527,28 4% 3890,1 4% 10534,53 9%
2015 18224,78 4% 3872,78 0% 11226,19 7%
2016 18715,05 3% 4000,24 3% 11221,84 0%
2017 19519,40 4% 4176,04 4% 12062,29 7%
2018 20580,25 5% 4342,91 4% 13368,07 11%
2019 21439,45 4% 4443,57 2% 14140,16 6%
2020 19486,50 -9% 4160,93 -6% 14000 -1%
Примечание: Составлено автором

По данным таблицы 5 видим, что ВВП стран с каждым годом 
увеличивался до 2020 года, затем с учетом влияния пандемии в 
2020 году этот показатель составил минусовую отметку.

Рисунок 2 – График темп прироста ВВП стран
Примечание: составлено автором по данным Bloomberg
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Данный график показывает эффект влияния пандемии на эко-
номику приведенных стран, и отметим, что это влияние наиболее 
существенное. Такие страны как США, Германия, Китай, Велико-
британия являются одними из развитых стран в мире, и по мере 
ухудшения показателей мировой экономики, в частности в това-
рообороте, значительно меняется экономическая ситуация в не 
только в этих развитых странах, но и других. Это связано, прежде 
всего, с тем, что они являются ведущими экспортёрами и импор-
терами разных видов товаров и услуг практически во все страны 
мира. 

Далее рассмотрим один из методов качественного исследова-
ния влияния пандемии на уровень развития экономики мировых 
стран. В таблице 6 отразим сведения по таким показателям как как 
ВВП на душу населения, безработица, инфляция и минимальная 
заработная плата (МЗП) по таким странам как США, Китай, Гер-
мания, Великобритания и Казахстан.

Таблица 6 – Данные по параметрам стран мира на 1.10.2020 года

Параметр США Китай Германия Великобритания Казахстан

ВВП на душу
Населения, $

53240.00 8130.00 46500.00 39800.00 11250.00 

Безработица, 
%

9,20 2 15.9 22 12,70

Инфляция,% 1.2 2,90 -0,20 0,6 8

МЗП, $ 290 318 1838,21 1799,86 110
Примечание: составлено автором по данным Bloomberg

Дальше мы распределил по весовым категориям в диапазоне 
от 0,2 до 0,3. Наиболее приоритетные параметры мы указали по-
казатель безработицы и МЗП, так как считаем, что это важные ин-
дикаторы для страны. Дальше по параметрам объектам сравнения 
оценивали до 10 баллов по вышеуказанным данным в таблице 6.

По данным таблицы 7 получаем обобщенную оценку по стра-
нам, и отметим, что Германия является долее благоприятной из 
оцениваемых стран. Исходя из полученной оценки можно опреде-
лить страну, которая имеет хорошие экономические условия для 
борьбы с глобальной пандемией.
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Таблица 7 – Ранжирование и определение веса параметров по странам по 
экспертной оценке

Параметр Вес США Китай Германия Великобритания Казахстан
ВВП на душу 0,2 0,2 2 0,8 2 1,6
Безработица 0,3 0,3 1,8 3 1,5 0,9
Инфляция 0,2 0,2 1,8 1,6 2 2
МЗП 0,3 0,3 0,9 1,2 3 3
Сумма 1 6,5 6,6 8,5 7,5 4,7
Примечание: составлено автором по данным Bloomberg

Пандемия COVID-19 вызвала некоторый спад экономического 
производства в Германии. В конце июля 2020 года Федеральное 
статистическое управление зафиксировало беспрецедентное па-
дение валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале 
на 10,1%. Объем производства в экономике упал, а в некоторых 
случаях даже резко упал, практически во всех отраслях экономи-
ки, кроме строительного сектора. Тем не менее, восстановитель-
ные меры денежно-кредитной и фискальной политики, такие как 
пакет экономических стимулов, принятый Федеральным прави-
тельством Германии в размере 130 миллиардов евро, обеспечи-
ли дополнительную поддержку экономике. Экономика Германии 
успешно прошла первый этап пандемии COVID-19, благодаря 
беспрецедентному пакету помощи в размере 130 миллиардов евро, 
направленному на предотвращение неплатежеспособности, массо-
вых увольнений и роста бедности.

Низкие проценты по кредитам компаниям, расширение субси-
дий на заработную плату для уволенных работников и государ-
ственная помощь крупным корпорациям способствовало улучше-
нию финансовых результатов. Основными направлениями в под-
держке экономических процессов выступили:

- многочисленные меры по обеспечению гарантий оказания ме-
дицинской помощи в кризисные периоды;

- быстрая и очень обширная поддержка малого бизнеса, самоза-
нятых лиц и фрилансеров;

- комплексные меры поддержки реального сектора экономики 
– защита бизнеса, работников и рабочих мест;

- налоговая помощь, доступная компаниям всех размеров с це-
лью укрепления их ликвидности.
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Положительный зарубежный опыт еще раз свидетель-
ствует о необходимости дальнейшей поддержки отечествен-
ных компаний и предпринимательства, регулирования фи-
нансирования и инвестирования в современных условиях 
экономики.

Рисунок 3 показывает, что развитые страны мира образовали 
дополнительные фонды, чтобы заранее подготовиться ко второй 
волне вспышки заболеваемости. Все они акцентированы на удер-
жании экономической ситуации в стране и предотвращению слу-
чаев заражения.

Рисунок 3 – Схема повторного финансирования экономики 
во время пандемии в четырех развитых странах мира
Примечание: составлено автором по данным Bloomberg

Конечно, правительство Казахстана тоже предприняло ряд 
радикальных мер по обеспечению стабильности и поддержке 
бизнеса и населения в условиях пандемии. Однако, мы видим, 
что уровень национальной экономики играет важную роль в 
преодолении кризисных ситуаций. Именно бизнес, предприни-
мательство выступает основным звеном в экономических отно-
шениях, поэтому важно постоянно вести работу государством 
по повышению уровня развития национальной экономики. Важ-
но контролировать выделенные денежные средства на борь-
бу с пандемией в республике, что эти средства направлялись на 
конкретные цели и финансирование тех мер, которые сегодня 
первонеобходимы. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА АПК В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация
В данной статье приведены основные законодательные и норма-

тивные акты в секторе АПК в Казахстане. Проведен обзор зарубеж-
ной и отечественной литературы в области необходимости цифро-
визации и государственной поддержки аграрной сферы. Показана 
роль и вклад АПК в структуре ВВП. Проанализировано производ-
ство продукции сельского хозяйства в республике за последние 5 
лет. Сделан акцент по выпуску продовольственных товаров по всем 
по регионам Казахстана. Выявлено, что увеличение сельхозпроиз-
водства в 2020 году в условиях пандемии произошло, в первую оче-
редь, за счет роста продукции растениеводства. Обоснованы меры 
государственной поддержки сельского хозяйства в рамках функци-
онирования пандемии коронавируса в мире и Казахстане. Опреде-
лены основные государственные программы по развитию АПК за 
последние 30 лет в период независимости страны. Отмечено, что 
в 2020 году были выделены Правительством дополнительные суб-
сидии для поддержки сельхозтоваропроизводителей. Вскрыты про-
блемы и даны определенные предложения по совершенствованию 
государственных мер с целью стимулирования производства конку-
рентоспособной сельхозпродукции в республике. 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT AND STATE SUPPORT 
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN KAZAKHSTAN

Abstract
This article presents the main legislative and regulatory acts in 

the agricultural sector in Kazakhstan. The review of foreign and 
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domestic literature on the need for digitalization and state support 
of the agricultural sector is conducted. The role and contribution of 
agriculture in the structure of GDP is shown. The article analyzes 
the production of agricultural products in the republic over the past 5 
years. The emphasis is placed on the production of food products in all 
regions of Kazakhstan. It was revealed that the increase in agricultural 
production in 2020 in the context of the pandemic was primarily due 
to the growth of crop production. The measures of state support for 
agriculture within the framework of the functioning of the coronavirus 
pandemic in the world and Kazakhstan are justifi ed. The main state 
programs for the development of the agro-industrial complex over the 
past 30 years during the country’s independence have been identifi ed. It 
was noted that in 2020, the Government allocated additional subsidies 
to support agricultural producers. The problems were revealed and 
certain proposals were made to improve state measures to stimulate the 
production of competitive agricultural products in the republic. 

ҚАЗАҚСТАНДА АӨК ДАМУЫН ТАЛДАУ
 ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстандағы АӨК секторындағы негізгі заңна-

малық жəне нормативтік актілер келтірілген. Аграрлық сала-
ны цифрландыру жəне мемлекеттік қолдау қажеттілігі жөнін-
дегі шетелдік жəне отандық əдебиеттерге шолу жүргізілді. ЖІӨ 
құрылымында АӨК рөлі мен үлесі көрсетілді. Соңғы 5 жылдағы 
республикадағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірісіне тал-
дау жасалды. Қазақстанның барлық өңірлері бойынша азық-түлік 
тауарларын шығаруға баса назар аударылды. 2020 жылы панде-
мия жағдайында ауыл шаруашылығы өндірісінің өсуі, ең алдымен, 
өсімдік шаруашылығы өнімінің өсуі есебінен болғаны анықталды. 
Əлемде жəне Қазақстанда коронавирус пандемиясы кезінде Ауыл 
шаруашылығының жұмыс істеуі шеңберінде мемлекеттік қолдау 
шараларының қажеттілігі негізделген. Елдің тəуелсіздігі алған-
нан бастап соңғы 30 жыл ішінде АӨК саласын дамыту жөнінде-
гі қабылданған негізгі Мемлекеттік бағдарламалар айқындалды. 
2020 жылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін қолдау үшін 
Үкімет қосымша субсидиялар бөлгені атап өтілді. Республикада 
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бəсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді ынталан-
дыру мақсатында мемлекеттік шараларды жетілдіру жөнінде про-
блемалар ашылып, ұсыныстар берілді. 

Statement of a scientifi c problem. The agro-industrial complex is 
the main sector of the economy of Kazakhstan. This includes industries 
that produce, process, and sell products. The main food products of the 
agro-industrial complex are fl our products, dairy and meat products, 
beverages, confectionery and fat-and-oil products, etc. In addition, this 
complex provides agriculture with capital resources.

The total output of the agriculture and fi sheries sector for 2020 was 
5.6 percent higher compared to the same period in 2019.

AIC
Important Laws and regulations that defi nes the scope of the AIC are 

- the law of RK “On state regulation of development of agro-industrial 
complex and rural territories” [1], “On agricultural cooperatives”, 
“On grain”, Land and Water Codes, the State program of agricultural 
development in 2017-2021уу. [2].

It is worth pointing out that in the agro-industrial complex there 
are the following problems in Kazakhstan: low rates of modernization 
of fi xed assets and attracting investment, insuffi  cient infrastructure 
development, high small-scale production, acute shortage of qualifi ed 
engineering personnel, etc.

All these problems have a negative impact on the intensifi cation and 
productivity of agriculture. In addition, they seriously reduce the level 
of competitiveness of agricultural production.

Review of the literature. According to the scientist T.Espolov, 
agricultural industries without proper state support to a certain extent 
cause damage to the environment. In this regard, he suggests the use of 
“smart” agricultural technologies and digital platforms [3].

It should be noted the eff ect of the introduction of a digital platform 
for business. Automation of agricultural production is the main 
condition for its digitalization [4].

Russian scientist Mamai highlights the processes of implementing 
“Smart” land use. Here we are talking about the division of all lands 
by certain types (fi eld, farm, subject of the Russian Federation), digital 
planning and modeling [5].

On the basis of precision farming technologies and digitalization 
of agricultural processes, it is possible to increase labor productivity, 
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increase agricultural productivity and signifi cantly reduce crop losses [6].
In 2020, the pandemic and rising prices on global food markets 

have increased incentives for the sector’s agricultural exports. In the 
conditions of quarantine and falling consumer incomes, it required the 
state to develop new measures to support the population [7].

State regulation of the agro-industrial complex is based on fi nancial 
support and protection of agricultural producers. In addition, the 
Government is engaged in subsidizing rural areas, subsidiary farms and 
the social sphere of the village [8].

THE MAIN PART. The global pandemic crisis has had a major 
impact on Kazakhstan, where the agricultural sector has a greater focus 
on the economy. Kazakhstan has a strong agricultural potential and has 
the potential to become the world’s leading producer.

In the Message of the President of the Republic of Kazakhstan 
K.Tokayev in 2020 was noted about the formation of opportunities 
for the production and processing of vegetables, sugar, meat, 
wheat and other agricultural crops. An important role should be 
played by large projects, which are the core of the formation of 
added value. Farms can enable millions of rural residents to earn
income [9].

Over the past 11 years in the Republic of Kazakhstan, the population 
has increased to an average of 1.5 percent per year. The largest 
population growth is observed in the following 3 major cities: Almaty, 
Nur-Sultan and Shymkent (Figure 1).

Figure 1 - Population dynamics in the Republic of Kazakhstan, 2010-2021
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Source: compiled on the basis of data from the Bureau of National 
Statistics of the Republic of Kazakhstan / URL: https://stat.gov.kz/
offi  cial/dynamic

The growth of the country’s population is accompanied by an 
intensive increase in food consumption and a change in the structure of 
consumption towards higher-quality products.

Kazakhstan has quite large opportunities in agriculture. The reason 
for this was the global demographic growth and rapid urbanization of 
the population.

According to the data of the National Bureau of Statistics, the 
gross output of Agricultural Products for 2016-2019 in the structure of 
GDP varied in the range of 4.6-4.3% (Table 1). In 2020, the share of 
agriculture in GDP exceeded 5.4 percent.

Table 1 - Agricultural production in monetary terms, 2016-2020

Indicator
Years, trillion tenge

2016 2017 2018 2019 2020 (estimate)
Gross agricultural 
production in the 
country

3,6 4,1 4,4 4,1 6,1

Source: compiled on the basis of data from the Bureau of National Statistics of the 
Republic of Kazakhstan / URL: https://stat.gov.kz/news/ESTAT401114

In monetary terms, agricultural production in 2020 amounted to 
more than 6.1 trillion tenge. At the same time, it should also be noted 
that in 2020, the price growth in the agricultural sector exceeded 11 
percent.

In 2020, there was an epidemic of coronavirus all over the world and 
in our republic. But despite the crisis, the amount of gross agricultural 
output increased during this period.

The growth in agricultural, forestry and fi sheries production in 2020 
is due to an increase in crop production by more than 7 percent.

The increase in agricultural production in January-October 2020 
compared to the same period in 2019 was registered in 14 regions of 
the republic (Table 2).
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Table 2 - Output of agricultural and fi sheries products by regions of Kazakhstan, 
10 months of 2020, million tenge

Regions of the 
country

Agriculture, 
forestry and 

fi sheries

From it

agriculture
from it:

crop production
animal 

husbandry
Republic of 
Kazakhstan 5 395 064,4 5 372 788,7 3 272 910,9 2 087 601,9
Akmola 620 415,2 617 540,6 452 276,6 163 883,8
Aktobe 277 027,6 276 334,3 116 113,4 160 030,2
Almaty 769 911,4 766 849,8 436 670,4 328 143,7
Atyrau 73 314,3 71 898,8 34 611,5 36 961,8
West Kazakhstan 
region 167 755,2 167 628,4 65 855,0 101 407,0
Zhambylskaya 333 336,8 332 583,8 212 886,8 118 958,6
Karaganda region 341 433,3 340 989,1 175 556,6 164 791,0
Kostanay region 516 128,1 515 124,5 373 860,1 139 866,1
Kyzylorda 129 894,8 128 525,1 85 180,5 41 313,1
Mangistau 16 868,9 16 067,2 4 824,5 11 164,9
Pavlodar region 247 299,5 246 721,4 128 873,5 117 755,3
North Kazakhstan 
region 700 823,6 699 002,1 543 993,0 153 939,6
Turkestan 635 250,5 632 892,3 389 594,3 242 626,9
East Kazakhstan 524 650,1 522 260,2 234 496,2 287 440,4
Nur-Sultan city 2 834,2 777,4 427,9 110,7
Almaty city 7 355,4 6 842,7 6 215,9 626,8
Shymkent city 30 765,3 30 751,1 11 474,6 18 582,1
Source: compiled on the basis of data from the Bureau of National Statistics of the 
Republic of Kazakhstan / URL: https://stat.gov.kz/region/list

In general, it can be noted that in the regions the growth was based 
on an increase in the harvest of crop production. At the same time, you 
can specify, including, mainly for grain crops. Here, the main grain - 
growing regions at the level of more than 75 percent of the sown area 
are Kostanay, Akmola and North Kazakhstan regions.

Natural conditions suggest the potential for the development of 
animal husbandry. Here, the main industry is cattle breeding. The 
territory for livestock breeding is Southern, Northern and Eastern 
Kazakhstan.
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More than 70 percent of the total milk production is made up of such 
regions as Akmola, Almaty, North Kazakhstan and other regions. Milk 
producers are mainly private subsidiary farms (82%), peasant farms 
(13.2%) and agro companies (4.8%).

However, in the agro-industrial complex, there are serious problems 
with the wear and tear of agricultural machinery and the use of old 
agricultural technologies. Agricultural machinery is satisfi ed with 
imports by almost 80 percent.

The average age of combine harvesters and tractors is over 10-15 
years. However, the service life implies only 7-10 years. The existing 
agricultural machinery fl eet in the country as a whole has a degree of 
wear and tear in the range of 60-80 percent.

“Smart” and innovative agricultural technologies (smart fi eld, smart 
garden, digital farms, etc.), as well as Вig Data, are considered to be one 
of the priority areas for the development of the agro-industrial complex. 
In particular, the use of digital technologies in the management of the 
agro-industrial complex is characterized by the active use of specialized 
databases in agricultural industries.

In the developed countries of the world, agriculture is given 
priority by the state. The most stringent protectionist measures to 
protect their market are used by them in the fi eld of agricultural 
products. In this regard, an eff ective agricultural policy, including state 
support, is considered as the main condition for the development of 
agriculture.

Public administration in the fi eld of agriculture was based on the 
adoption and development of the following 10 policy documents. 
For example, the Program of socio-economic development of the 
“Village” in 1991-1995 and for the period up to 2000. The program of 
development of agricultural production in 2000-2002, The program of 
priority measures to implement the Concept of sustainable development 
of agriculture of Kazakhstan for 2006-2010, The program for the 
development of agriculture in Kazakhstan for 2017-2021уу. etc.

Thus, the latest Program of the agro-industrial complex for 2017-
2021 focuses on the activation of the process of attracting foreign 
investment and the search for new foreign markets for agricultural 
products. At the same time, state aid to all agricultural producers, labor 
productivity growth, export and import substitution of agricultural 
products play an important role.
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At the same time, the following areas are fi nanced under the state 
program: leasing of agricultural equipment; investment subsidies for 
the purchase of agricultural machinery, etc.

In the context of the current global economic crisis and, as a result, 
the crisis of state management systems, in general, the problems in the 
economy of the Republic of Kazakhstan are becoming more acute. This 
also applies to the development of the agar sector.

State support for agricultural machinery is implemented through 
preferential fi nancing of buyers. 

State measures of assistance to the agro-industrial complex are 
carried out through the state holding “KazAgro”. This Holding acts as 
a source of fi nancing and lending for farms.

State support is necessary for farmers and agricultural companies, 
because lending in commercial banks is very expensive.

In Kazakhstan, the Government has allocated an additional hundreds 
of billions of tenge to support agricultural producers in the context of 
the pandemic, in addition to those included in the state budget for 2020. 
These include: subsidizing investment in livestock and crop production, 
leasing of agricultural equipment, subsidizing the insurance of loans of 
agricultural entities, etc.

In particular, within the framework of the “Ken Dala” program, 
more than 2,500 farmers received 70 billion tenge for spring fi eld work.

24.5 billion tenge was allocated for the implementation of the 
forward purchase of agricultural products.

In the agricultural sector, the following problems can be identifi ed, 
which negatively aff ect the quality and competitiveness of agricultural 
products.

The main problems of the agricultural sector are: insuffi  cient 
availability of fi nancial resources; lack of enterprises for the production 
of spare parts for combines and tractors; undeveloped agricultural 
infrastructure; lack of agricultural engineers, etc.

In addition, there is a serious problem associated with the 
deterioration of land fertility.

A major problem in the agro-industrial complex is the low 
level of labor productivity of agricultural workers. First of all, 
this applies to personal subsidiary farms, which practically do not 
have the fi nancial resources to buy new agricultural machinery and 
technologies.
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At the same time, there are high prices for diesel fuel in the 
agricultural sector, which subsequently falls into the cost of agricultural 
products. Accordingly, it increases the fi nal price of food products.

To solve the above problems, we off er such measures.
Agricultural producers need state support to improve technologies 

and material and technical base, to attract human capital. As a result, 
this will lead to food security based on achieving a suffi  cient level of 
necessary food for the population.

In the future, the emergence of new digital technologies in the agro-
industrial complex will stimulate an increase in the effi  ciency of the 
production of new types of agricultural machinery.

The use of digital technologies in the agricultural sector will optimize 
and improve the management effi  ciency of agricultural producers.

To increase the competitiveness of agricultural products, it is 
necessary to expand the production of agrochemical products.

So, in the near future, the agro-industrial complex can become an 
important source of economic growth. However, there is a need for 
serious state support and the infl ow of large investments, both from the 
private sector and foreign capital.
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МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕЛЕРДЕГІ ІШКІ АУДИТ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН САРАПТАУ

Abstract
Eff ective healthcare management is the main focus of the system 

and internal audit. Currently, the concept of internal audit, its purpose 
and nature are interpreted diff erently by specialists. Its essence and 
place in healthcare are not yet suffi  ciently specifi ed, which requires 
the solution of organizational issues, the functions of internal audit in 
medical institutions and subordination to the internal audit department. 
(Naumova N. A. 2013) Today, healthcare is a complex socio-economic 
system and plays an important role in the socially-oriented movement 
of the Republic of Kazakhstan.

Аңдатпа
Медициналық көмек көрсетуді тиімді басқару жүйенің 

құрылуының негізгі бағыты болып, ішкі аудит болып отыр. Қазір-
гі таңда ішкі аудит түсінігі, оның мақсаты, болмысы мамандармен 
əртүрлі түсінікке ие. Оның мағынасы жəне денсаулық сақтаудағы 
орны əлі жеткілікті ашылмаған, ұйымдастырушылық формадағы 
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сұрақтарды шешімін табуды талап етеді,медициналық мекеме-
лердегі ішкі аудиттің қызметі жəне ішкі аудит баскармасының 
бағынушылығын айқындау керек. (Наумова Н.А 2013.г) Қазір-
гі таңдағы денсаулық сақтау күрделі əлеуметтік –экономикалық 
жүйе болып, əлеуметтік –бағдарланған Қазақстан республикасы-
ның қозғалысында маңызды орын алады.

Аннотация
Основным направлением системы является эффективное 

управление здравоохранением и внутренний аудит. В настоящее 
время понятие внутреннего аудита, его цель и сущность по-разно-
му трактуются специалистами. Его сущность и место в здравоох-
ранении до сих пор недостаточно конкретизированы, что требует 
решения организационных вопросов, определения функции вну-
треннего аудита в медицинских учреждениях и подчинения отделу 
внутреннего аудита. (Наумова Н.А. 2013 г.) На сегодняшний день 
здравоохранение является сложной социально-экономической си-
стемой и играет важную роль в социально ориентированном дви-
жении Республики Казахстан.

Кіріспе
Еуропалық Денсаулық сақтау жүйесінде əлеуметтік бағдар-

дың күшеюіне байланысты медициналық көмектің сапасын басқа-
ру мəселесі барған сайын маңызды бола түсуде. [1] медициналық 
мекемелердің қызметіне теріс əсер ететін сыртқы жəне ішкі 
факторлардың тұрақсыздығы басшылық тарапынан қадағалау-
дың рөлін едəуір күшейтеді. Ішкі аудит менеджерлерге сапа жүй-
есіндегі ауытқулар туралы ақпаратты уақтылы ұсынуға жəне 
оларды басқару шешімдерімен түзетуге мүмкіндік береді. [2]

Халықтың əлеуметтік жағдайының тұрақты жəне тұрақты өсуі 
тұрғысынан елдегі маңызды басымдықтардың бірі өзінің дамып 
келе жатқан, əлеуметтік бағдарланған жүйесі, қолжетімділігі, 
уақтылы жəне сапалы медициналық көмегі бар денсаулық сақта-
уды дамыту болып табылады. [3]

Сапа менеджментін бағалаудың заманауи əдісі - ішкі аудит, 
оның мақсаты кемшіліктерді анықтау жəне медициналық меке-
менің жұмысын жақсарту болып табылады. ) Ішкі бақылау қыз-
меті (аудит) - Денсаулық сақтау ұйымы деңгейінде сапаны басқару 
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бойынша қызмет көрсететін жəне тиісті өкілеттіктері бар медици-
налық ұйымның құрылымдық бөлімшесі; [4]

1941 жылы ішкі аудит бүкіл əлемде қолдау тапты жəне АҚШ-та 
алғашқы Ішкі аудит институты құрылды. Алайда, көптеген елдер-
де ол тек банк секторында заңды қолдау ала алмады. [5]

Батыс елдерінде аудиторлық бизнестің дамуы нарықта əлі 
де жұмыс істейтін ірі халықаралық аудиторлық компанияның 
құрылуына əкелді.

Қазақстан Республикасында Аудит 80-жылдардың соңында 
ғана енгізіле бастады. Арнайы аудиттің пайда болуы 1993 жыл-
дың қарашасында алғашқы аудит туралы Заңның қабылдануымен 
байланысты. Нарықтық экономикада аудит айтарлықтай дамыды.

Қазіргі уақытта халықаралық стандарттарға сəйкес бухгалтер-
лік есеп пен қаржылық есептілікті үйлестіретін аудиторлық қыз-
меттердің қалыптасқан нарығы бар.

Аудиторлар медициналық мекеменің есептерінің дұрыстығын 
тексеріп қана қоймай, оның қаржылық тұрақтылығын да бағалауы 
керек. [6]

Медициналық қызметтердің сапасын сараптау кезінде:
1) медицина қызметкерлерінің Денсаулық сақтау саласындағы 

стандарттардың, оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен диагностикалау мен емдеу хаттамалары-
ның талаптарын сақтау жөніндегі іс-əрекеттері;

2) денсаулық сақтау субъектілерінің материалдық-техникалық 
ресурстарының Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
бекіткен жабдық нормаларына сəйкестігін бағалау.

 Медициналық қызметтер көрсету сапасына ішкі сарапта-
маны ұйымдастыру жəне жүргізу

Медициналық қызметтер көрсету сапасына ішкі сараптаманы 
(бұдан əрі-ішкі сараптама) ішкі бақылау (аудит) қызметі жүзеге 
асырады.

Ішкі бақылау (аудит) қызметінің құрылымы мен құрамын көр-
сетілетін медициналық қызметтердің көлеміне қарай Денсаулық 
сақтау ұйымының басшысы бекітеді.

Ішкі бақылау (аудит) қызметі денсаулық сақтау ұйымының ме-
дициналық көмектің сапасын басқару жөніндегі қызметін мына-
дай бағыттар бойынша үйлестіреді::
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1) сауалнама жүргізу арқылы пациенттің медициналық қызмет-
тер көрсету деңгейі мен сапасына қанағаттану дəрежесін зерделей 
отырып, пациенттің проблемаларын (шағымдарын) олардың туын-
даған жеріне қарай жəне күнтізбелік 5 күннен аспайтын мерзімде 
шешу;

2) кадрлық жəне материалдық-техникалық ресурстардың жай-
күйі мен оларды пайдалану тиімділігін бағалау болып табылады;

3) пациенттерге медициналық көмек көрсету технологиялары-
ның белгіленген стандарттарға сəйкестігін бағалау (клиникалық 
аудит) жəне комиссиялық бағалауға жататын жағдайларды іріктеу;

4) Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көр-
сету қағидаларын сақтау;

5) жұмыстағы ақаулардың алдын алуға жəне жоюға бағыт-
талған жəне медициналық көмектің сапасы мен тиімділігін арт-
тыруға ықпал ететін бағдарламалық іс-шараларды əзірлеу болып 
табылады. [7]

Медициналық қызметтердің сапасын сараптау кезеңдері:
1) белгілі бір жұмыс кезеңі ішіндегі Денсаулық сақтау субъ-

ектісі қызметінің көрсеткіштерін алдыңғы жұмыс кезеңінің көр-
сеткіштерімен, сондай-ақ Халық денсаулығы жай-күйінің респу-
бликалық жəне облыстық көрсеткіштерімен салыстырмалы талдау 
мақсатында Денсаулық сақтау субъектісінің есептік жəне есептік 
құжаттарын талдау;

2) жүргізілген емдеу-диагностикалық іс-шаралардың егжей-те-
гжейлі ретроспективті жəне (немесе) ағымдағы талдауын зерделеу 
арқылы олардың денсаулық сақтау саласында белгіленген стан-
дарттарға сəйкестігі мəніне клиникалық аудит жүргізу;

3) көрсетілетін медициналық көмектің деңгейі мен сапасына 
азаматтардың қанағаттану деңгейін айқындау пациенттерге жəне/
немесе олардың туыстарына сауалнама жүргізу арқылы жəне ден-
саулық сақтау субъектісінің қызметіне азаматтардың негізделген 
өтініштерінің саны бойынша жүргізіледі;

4) медициналық қызметтер көрсету сапасына сараптама нəти-
желерін талдау жəне қорыту;

5) медициналық қызметтер көрсету сапасын сараптау нəтиже-
лері бойынша анықталған кемшіліктерді жоюға жəне олардың ал-
дын алуға бағытталған шараларды қабылдау[8]

“Аудиторлық қызмет туралы” ҚР Заңына сəйкес шетелдік ау-
диторлар Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметті жүзе-
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ге асыра алмайды, аудиторлық қызметті тек Қазақстан Республи-
касының аудиторлық қызмет көрсету ұйымында тиісті білім алу 
жолымен ғана жүзеге асыра алады.[9]

Медициналық көмек көрсетуді тиімді басқару жүйесін құру-
дың негізгі бағыттарының бірі ішкі аудит болып табылады. Қазіргі 
уақытта ішкі аудит ұғымы, оның мақсаты, шындықтары маман-
дармен əртүрлі түсінікке ие. Оның денсаулық сақтаудағы маңызы 
мен орны əлі толық ашылмаған,ұйымдастыру бағыты, медицина-
лық мекемелердегі ішкі аудит қызметі мəселелерін шешуді жəне 
ішкі аудит басқармасының бағыныстылығын айқындауды талап 
етеді. [10]

Қазіргі уақытта денсаулық сақтау күрделі əлеуметтік –эко-
номикалық жүйе ретінде əлеуметтік бағдарланған Қазақстан Ре-
спубликасының дамуында маңызды орын алады. Орындалған 
іс-шаралардың нəтижелерін талдау сырқаттанушылықтың өсуін, 
бюджет ақшасын заңсыз жəне пайдасыз жұмсауды көрсетеді. Бұл 
үрдіс бақылау шараларының төмен нəтижелілігін көрсетеді жəне 
медицина қызметкерлерінің жұмысын бақылаудың жаңа əдістері 
мен нысандарын енгізуді талап етеді. [11]

Осыған байланысты, медициналық қызметтер сапасының ха-
лықаралық жəне ұлттық стандарттарының орындалуын қамтама-
сыз ету үшін нормативтік-құқықтық актілерді,сыртқы жəне ішкі 
аудитті жетілдіру, пациенттердің пікірлерін қамту арқылы денса-
улық сақтау ұйымдарының жұмысын рейтингтік бағалау жүйесін 
əзірлеу қажеттілігі туындайды. Медициналық ұйымдар деңгейінде 
сапаны басқару жүйесін жетілдіру қажет. [12]

Мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі медицина-
лық қызмет көрсету сапасын жақсарту жəне денсаулық сақтаудың 
жоғары технологиялық жүйесін дамыту болып табылады. Меди-
циналық қызметтердің сапасын басқаруды жоғары деңгейге жет-
кізу Қазақстанның 2020 жылға дейінгі тиімді Денсаулық сақтау 
жүйесінің стратегиялық дамуы тұрғысынан маңызды орын алады. 
[13]

Нарықтық экономика жағдайында медициналық мекеменің 
пайдалылығы мен функционалдығын бақылау күшейтіледі. Көп-
теген институттар кері байланысты (адами, қаржылық, матери-
алдық) тиімсіз пайдаланудан, шешім қабылдау үшін ақпараттың 
болмауынан, негізсіз немесе бұрмаланған арнайы есептерден 
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зардап шегеді. Мұндай мəселелерді ішкі аудит арқылы шешуге 
болады. [14]

Ішкі аудит-қызметті тəуелсіз тексеруді жүзеге асыратын, меке-
меішілік аудиторлық қызметтер көрсететін жəне мекемені басқа-
рушылық бақылаудың бір бөлігі болып табылатын орган. [15]

Ішкі аудиттің қажеттілігі масштаб əсерімен байланысты про-
блемалардан туындайды.

Негізгі бөлім.
ИСО Халықаралық сапа стандардарттары 
Медициналық қызметтер сапасының жоғары деңгейін қамта-

масыз ететін жəне пациенттердің қалауын ескеретін тиімді сапа 
жүйесіне қалай қол жеткізуге болады?

Медициналық қызметтердің сапасын арттыру мəселесін меди-
циналық мекемелерге заманауи менеджмент жүйесін, ISO 9000 ха-
лықаралық стандарттарына негізделген сапа менеджмент жүйесін 
енгізу арқылы шешуге болады.

«ISO 9000 стандарттары» туралы айта отырып, үш халықара-
лық стандарт: ISO 9000: «сапа менеджменті жүйесі, негіздері жəне 
терминология», ISO 9001: 2008 «сапа менеджменті жүйесі, талап-
тар», ISO 9004: 2008 «сапа менеджменті жүйесі» екенін атап өткен 
жөн. тиімділікті арттыру жəне арттыру туралы əдебиеттер «»

Осындай басқару жүйесінің жұмысы пациенттерді қанағаттан-
дыруға жəне медициналық қызметтерді үнемі жетілдіруге бағыт-
талған. Стандарттармен таныс болғаннан кейін сіз оларды прак-
тикада қайда жəне қалай қолдануға болатындығын нақты түсіне 
алмайсыз, өйткені олар процестердің жалпы өзара байланысын 
сипаттайды. Медициналық мекемелерде ішкі құжаттардың мін-
детті сараптамасымен медициналық ұйымдардың сипаттамалары-
на байланысты ISO 9001 стандарттарының сериясы қолданылуы 
мүмкін.

ISO 9001 стандарты екі əдістемелік аспектілерден тұрады:
1) науқаспен байланысты бағыттар мен байланыс процестері
2) пациенттің тілектерін қанағаттандыру. Ішкі сапа құжатта-

ры оңтайлы жəне тиімді қызмет көрсету əдістерін таңдау жəне 
сапаны үнемі жақсарту мақсатында процестер мен қызметтердің 
өзара байланысын, хаттамаларға, маршруттарға жəне ережелерге 
сəйкес сипаттайды, сонымен қатар процестерді міндетті бақылау 
мен бақылауды сипаттайды. СПА-ның ішкі стандарттарын əзірле-
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удің алғышарты заңдағы ережелерге сілтеме болып қала береді. 
Сонымен қатар, жаңа заңдар, бұйрықтар, ережелер мен хаттамалар 
жəне басқа санитарлық-гигиеналық жəне экономикалық құжат-
тар ескерілетін болады. Стандарттар денсаулық сақтау мекеме-
лерінің құрылымдары, сондай-ақ нəтижелері мен процестері үшін 
əзірленген.

Медициналық протоколдарды дайындау жəне еңгізу 
Медициналық мекемелерге қызмет көрсетудің жоғары деңгей-

ін қамтамасыз ету үшін мақсаттар мен міндеттерді дайындап, со-
нымен қатар барлық əрекеттерді құжаттандыру қажет. Ішкі стан-
дарттарды - хаттамаларды, ережелерді жəне алгариталарды кім 
дайындауы керек? Сапа менеджменті принциптерінің бірі - сапа 
стандарттарын енгізуге «мамандарды қатысуға шақыру». Хатта-
маларды дайындауға медициналық мекеменің басқару органдары 
мен барлық деңгейдегі медицина қызметкерлері қатысуы керек, 
өйткені медициналық қызметкерлер шешім қабылдағанда нақты 
жағдайлармен бетпе-бет жұмыс істейді. Бірлесіп дайындалған хат-
тамалар əлдеқайда дұрыс жəне тиімді. Қызметкерлердің қатысуы 
сапаның жақсаруына да ықпал етеді, өйткені бұл жағдайда меди-
циналық қызметкерлер өздері дайындаған хаттамаларды орын-
дайды. Соңында, сапа туралы пікірталас кезінде ол сапаны қамта-
масыз ету қызметін жақсы басқарады жəне түсінеді. Клиникалық 
стандарттар мен хаттамалар медициналық процестерді анықтай-
ды. Хаттамалар «бұл нақты клиникалық жағдайда жүйелі түрде 
дайындалған құжат, ол медициналық қызметкерге жəне пациентке 
дұрыс шешім қабылдауға көмектесу үшін.

Медициналық хаттамалар мен жұмыс ережелері (алгоритмдері) 
барлық мүмкін əрекеттерді егжей-тегжейлі қарастырады. Медици-
налық хаттамалар жазбаша түрде немесе алгоритм түрінде немесе 
екеуінің аралас түрінде де болуы мүмкін.

Алгоритм дəрігерге диагностикалық ақпараттан негізгі эле-
ментті анықтауға жəне соның негізінде шешім қабылдауға көмек-
теседі.

Бұл əдіс пайдалы, себебі ақпарат жалпыға қол жетімді. Пункци-
яны емдеу тек емдеу сапасын жақсартып қана қоймай, қажет емес 
емтихандар мен тағайындалған дəрілердің азаюына əкеледі.

Осы мақсатта арнайы құрылған хаттамалар тобы дайындалған-
нан кейін, сарапшылар арасында осы немесе басқа жаңа құжатты 
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қолдану туралы жалпы келісімге келу, іс жүзінде жүгінетін пер-
соналдың сақтық пікірлеріне жету маңызды. Хаттаманы əлеуетті 
пайдаланушылардың қарап шығуы оның орындалуының кепілі 
болып табылады. Хаттамалар бойынша назар аударарлық ойлар 
дəлдікті, орындалушылықты қамтуы керек. Осы ескертулерді тал-
дағаннан кейін хаттамаға түсініктемелерге өзгерістер енгізіледі. 
Пікірлердің санына байланысты хаттаманың жаңа нұсқасы бір-
лесіп талқыланып, қорытынды шешім қабылданады.

Сапа жүйесін сертификаттау жəне стандарттарды енгізу ме-
дициналық мекемелер қызметінің тиімсіз бөліктерін анықтауға, 
ресурстарды пайдалану тиімділігінің артуына, барлық іскери опе-
рациялардың құжаттық дəлелдемелеріне əкеледі - медициналық 
сапаның едəуір жоғарылауы қызметтер.

Медициналық ұйымдардың қызметін бағалау олардың көр-
сеткіштерін талдау жəне бағалау арқылы олардың қызметінің 
тиімділігі туралы қорытынды жасау арқылы жүзеге асырылады. 
Іс-шаралардың тиімділігі мен тиімділігін бағалау көрсеткіштері 
белгілі бір денсаулық сақтау ұйымының белгілі бір кезеңдегі қыз-
метін математикалық тұрғыдан бағалау болып табылады.
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АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация
В данной работе рассмотрены последствия пандемии корона-

вируса COVID-19 во всем мире и в Казахстане. Проведен обзор 
литературных источников по теме исследования. Дан анализ уров-
ня ВВП Казахстана за последние 26 лет. Сделана оценка по разви-
тию рынка труда, в том числе состояния количества безработных 
в стране. В ходе исследования были выявлены отрасли экономики, 
наиболее пострадавшие по причине карантинных мер. Рассмотре-
ны причины спада отраслей экономики в стране. Показаны секто-
ры, которые продемонстрировали рост в период пандемии в 2020 
году. Определена сравнительная оценка государственных мер во 
время карантина в промышленно-развитых странах. Приведен 
анализ мер государственной поддержки со стороны правительства 
Казахстана. Обоснованы основные направления государственной 
помощи населению и предпринимателям в период локдауна. По-
казана роль Национального банка Казахстана и целесообразность 
выделения трансфертов из Национального фонда для поддержа-
ния экономического развития во время пандемии. Сделаны выво-
ды по результатам исследования,  даны рекомендации по развитию 
основных секторов экономики во время пандемии и государствен-
ных мер поддержки.
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ANALYSIS AND STATE SUPPORT OF THE ECONOMY 
DURING THE PANDEMIC IN KAZAKHSTAN

Abstract
This paper examines the consequences of the COVID-19 coronavirus 

pandemic worldwide and in Kazakhstan. A review of the literature 
sources on the topic of the study is carried out. The analysis of the level 
of Kazakhstan’s GDP over the past 26 years is given. An assessment 
is made on the development of the labor market, including the state 
of the number of unemployed in the country. The study identifi ed the 
sectors of the economy that were most aff ected by quarantine measures. 
The reasons for the decline of economic sectors in the country are 
considered. The sectors that showed growth during the pandemic in 
2020 are shown. A comparative assessment of government measures 
during quarantine in industrialized countries is determined. The analysis 
of measures of state support from the Government of Kazakhstan is 
given. The main directions of state assistance to the population and 
entrepreneurs during the lockdown period are justifi ed. The role of the 
National Bank of Kazakhstan and the feasibility of allocating transfers 
from the National Fund to support economic development during the 
pandemic are shown. Conclusions are drawn based on the results of 
the study, recommendations are given for the development of the main 
sectors of the economy during the pandemic and state support measures.

ПАНДЕМИЯ КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН 
ТАЛДАУ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ

Аңдатпа
Бұл жұмыста бүкіл əлемде жəне Қазақстанда COVID-19 ко-

ронавирус пандемиясының салдары қаралды. Зерттеу тақырыбы 
бойынша əдеби дереккөздерге шолу жасалды. Соңғы 26 жылда 
Қазақстанның ЖІӨ деңгейіне талдау жасалды. Еңбек нарығын да-
мыту, соның ішінде елдегі жұмыссыздар санының жай-күйі бой-
ынша баға берілді. Зерттеу барысында карантиндік іс-шаралар 
салдарынан ең көп зардап шеккен экономика салалары анықтал-
ды. Елдегі экономика салаларының құлдырау себептері қаралды. 
2020 жылы пандемия кезінде өсуді көрсеткен салалар көрсетілген. 
Өнеркəсіптік дамыған елдерде карантин кезіндегі мемлекеттік ша-
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раларды салыстырмалы бағалау анықталды. Қазақстан үкіметі та-
рапынан мемлекеттік қолдау шараларына талдау жасалды. Локда-
ун кезеңінде халыққа жəне кəсіпкерлерге мемлекеттік көмек көр-
сетудің негізгі бағыттары негізделді. Қазақстан Ұлттық банкінің 
рөлі жəне пандемия кезінде экономикалық дамуды қолдау үшін 
Ұлттық қордан трансферттер бөлудің орындылығы көрсетілген. 
Зерттеу нəтижелері бойынша қорытындылар жасалды, пандемия 
жəне мемлекеттік қолдау шаралары кезінде экономиканың негізгі 
секторларын дамыту бойынша ұсыныстар берілді.

Постановка проблемы. В эпоху COVID-19, характеризующу-
юся глобальной экономической интеграцией, многочисленными 
онлайн-предприятиями и финансовыми связями, негативное влия-
ние эпидемии многократно усиливается. 

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения вызвали 
сильный и широко распространенный шок для мировой эконо-
мики и привели к глубокой рецессии. Ослабление мировой эко-
номики в начале 2020 года вызвало самую сильную рецессию за 
последние два столетия. По последним данным Всемирного банка, 
падение ВВП на душу населения затронуло более 90% стран мира, 
и экономика во всем мире упала на 5,2% к началу 2021 года. Этот 
спад стал самым ощутимым со времен Второй мировой войны, и 
самой большой долей снижения производства на душу населения 
ВВП с 1870 года [1, 13-15 с.].

В конце 2020г. началась вторая волна заражения коронавиру-
сом во всем мире. К 1 февралю 2021 г. в мире общее количество 
заболевших составило 103 млн. человек, из которых 57,3 млн. вы-
здоровевших и 2,24 млн. летальных исходов. В Казахстане было 
зафиксировано 238 тыс. случаев заражения, 207 тыс. выздоровев-
ших и 3047 летальных исходов. 

Пакеты фискальной поддержки были объявлены почти во 
всех странах мира и ряд стран запросили помощь из официаль-
ных источников. Хотя финансирование также было выделено 
для повышения потенциала и оперативности системы здраво-
охранения. Например, Казахстан, вступил в кризис, будучи пло-
хо подготовленными к борьбе с широко распространенными 
инфекциями, учитывая ограниченные возможности системы 
здравоохранения.
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Обзор литературы. Работы наших современников, особен-
но, М. Косэ и др. [Kose et al., 2020] описывают глобальную ре-
цессию и кризис. Также он выделяет факторы, которые их вы-
звали, их оценка ограничивается лишь экономическими во-
просами и не затрагивает меры государственной поддержки 
экономики стран во время пандемии [2]. Пандемии обычно воз-
никают вне экономического кризиса, и лишь небольшая груп-
па ученых систематически изучает эти вопросы [Eichenbaum et 
al]. Эпидемия дает важные выводы о необходимости сбаланси-
ровать рецессию с помощью государственных экономических 
мер [3].

Чакраборти и Маити описывают глобальную пандемию и 
кризис и выделяют проблемы, которые появились во время пан-
демии. Их анализ не ограничивается экономическими аспекта-
ми. Также они рассматривают стратегию государств по противо-
стоянию пандемии. К тому же, они определяют, как изменились 
общество и государственное управление во время пандемии [4]. 
Авторы Дж. Хискотта, М. Александрия и др. описали в работах 
глобальное воздействие пандемии коронавируса на общество и 
государство. Они рассмотрели некоторые из многих социаль-
ных и научных проблем, на которые влияет SARS-CoV2 - личная 
жизнь, экономика, коммуникация, окружающая среда. Кроме это-
го, ученые размышляют о длительных глобальных последствиях 
пандемии [5].

Доходы от нефти в мире упали из-за пандемии, что привело 
к снижению доходной части бюджета РК [6, 8-19 с.]. В рамках 
пандемии большинство кадров из штата госорганов и др. секторов 
экономики перешли на удаленную работу. Это позволило продол-
жить достойное управление и развитие национального хозяйства в 
сложных условиях 2020 г. [7, 26-33 с.].

Предложенный обзор библиографических источников пока-
зывает необходимость исследования в области государственной 
поддержки секторов экономики в ситуации кризисов и пандемии. 
Помимо этого, предлагает повысить осторожность и уровня мер 
государственной поддержки для противостояния рецессии вы-
званной пандемией COVID-19.

Основная часть. Рассмотрим, какая наблюдалась ситуация в 
марте 2020 года из-за пандемии. Во время карантинных ограниче-



253

Секция «Экономика»

ний наблюдалось снижение цен на нефть и резкое падение нацио-
нальной валюты. Так, 05 - 13 марта 2020г. цена тенге к 1 доллару 
США равнялась 380 тенге. Но, после введения чрезвычайной си-
туаций в стране и договору OPEK+ цена доллара выросла до 450 
тенге к 20 марта 2020г.

На сегодняшний день последствия пандемии затронули все 
секторы сферы услуг, за исключением государственной служ-
бы, здравоохранения, образования и связи. Тем не менее, многие 
предприятия еще находятся в опасности закрытия. Вероятно, до 
середины 2021 года компании будут работать неполный рабочий 
день, а также отправлять сотрудников в отпуск без оплаты, прак-
тиковать работу на удаленном режиме и снижать операционные 
расходы. 

К середине 2020г. рост ВВП составил минус 2,6 процен-
тов, хотя в последние месяцы 2020г. динамика стала постепен-
но восстанавливаться в Казахстане. Практически все отрасли 
реального сектора и некоторые виды услуг к началу 2021г. де-
монстрировали темпы роста: сельское хозяйство, информация и 
коммуникация, строительство, образование и обрабатывающая 
промышленность. 

В истории независимого Казахстана можно отметить пять 
случаев, когда случалась рецессия реального ВВП: после распа-
да СССР вначале 90-х гг., последствия кризиса «Азиатских ти-
гров» и российского кризиса в 1998 году, последствия мирового 
экономического кризиса 2008 года, после кризиса 2014-2015гг. 
и текущий мировой кризис на фоне пандемии коронавируса 
(рисунок 1). По прогнозу Всемирного Валютного фонда к кон-
цу 2020г. рост ВВП может показать отрицательный результат 
равный - 2,5%.

Мы думаем, что падение роста ВВП напрямую связано с пан-
демией коронавируса, так как многие предприятия были закрыты, 
уровень дохода населения упал. Очевидно, соответственно сни-
зился и совокупный спрос, некоторые страны до сих пор не от-
крыли свои границы, упали цены на нефть, национальная валюта 
подешевела. Все эти и другие причины стали определяющим фак-
тором в вопросе роста ВВП. 
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Рисунок 1 - Динамика реального ВВП Казахстана за годы независимости.
Примечание: составлено авторами по данным источника [8]

Количество безработных возросло с 442,4 млн. в январе до 1,45 
млн. в мае 2020г, а потом еще упало до 735 млн. в июне. В то же 
время число получателей адресной соцпомощи со стороны госу-
дарства выросло со 108 000 чел. в первом квартале, до 128 000 во 
втором квартале. Укажем в 2019г. уровень безработицы составил 
4,8 процента, что представляется самым минимальным показате-
лем за последние десять лет (таблица 1). 

Таблица 1 - Экономическое активные население РК, 2010-2019
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Примечание: составлено авторами по данным источника [9]
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Также, важно отметить, что во второй половине 2020г. влияние 
пандемии на рынок труда сохранилось. По отношению со 2-ым 
кварталом 2020г. количество временно безработных в связи с 
увольнением снизилось на 52%, но осталось высоким и составило 
почти 132 тысячи чел. В том числе: 25% - продавцы, 21,4% - обра-
зование, 10,3% - прочие услуги (парикмахерские, мелкие мастер-
ские и пр.) [9].

В ходе исследования было установлено какие представители 
бизнеса сильнее всего пострадали из-за карантинных мер. Ими 
оказались - фитнес-центры и рестораны. Во время ограничитель-
ных мер для возмещения убытков авиакомпании повысили долю 
грузоперевозок. Многие компании и рестораны перешли на он-
лайн-заказы и онлайн-доставку. В это время многие субъекты 
МСБ сократили филиалы или вообще обанкротились (табл. 2). 

Таблица 2 - Риск банкротства субъектов экономики, март – июнь 2020г.

№ Представители бизнеса, пострадавшие из-за карантина Спад выручки, %
1 Фитнес-компании 100%
2 Ресторанный бизнес 80%
3 Авиаперевозчики и аэропорты 72%
4 Розничная торговля промышленными товарами 69%
Примечание: составлено авторами по данным источника [8]

В 2020г. упали доходы в финансовом и горнодобывающем сек-
торе, сельском хозяйстве. Если сравнить с первой группой риска 
банкротства - в этих секторах уровень средний. В финансовом 
секторе доходы снизились из-за структурной перестройки выдачи 
кредита. Снижение продаж составило 42%. В то же время спрос на 
брокерские услуги увеличился в связи с увеличением сделок куп-
ли-продажи из-за неопределенности фондового рынка. В случае 
горнодобывающих компаний снижение составило 7%, но выручка 
была разной. 

Также важно отметить незначительное снижение доходов и в 
секторе сельского хозяйства во время ЧП - из-за закрытия ресто-
ранов и отелей производство мяса птицы и говядины сократилось 
на 15%. Снижение импорта в зерновой отрасли - низкий экспорт-
ный спрос, 35% при неконкурентоспособных ценах на внутреннем 
рынке. 
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Благодаря повышению числа заболевших сектор фармацевти-
ки показал рост. Также из-за ограничения со стороны государства 
были отрицательные показатели в таких секторах, как энергетика 
и машиностроение. Несмотря на 23%-ное замедление, энергети-
ческий сектор находится в блоке компаний с более низкими ба-
зовыми ставками. Наибольшее падение продаж произошло из-за 
закрытия малых предприятий. Также спрос со стороны нефтедо-
бывающей отрасли снизился из-за падения цен на нефть и спроса 
на цветные металлы. 

По нашему мнению, основной причиной падения объемов ин-
вестиций в основной капитал является пандемия и связанные с 
этим карантинные меры. Так, инвесторы не стали рисковать вкла-
дывать свои капиталы во время рецессии в экономику Казахстана. 
По прогнозу с облегчением карантинных мер, рост инвестирова-
ния экономики должен прийти в обычное состояние и к 2022 году 
должен показать рост. 

На наш взгляд, меры государственной поддержки могут по-
мочь преодолеть экономический кризис. Однако негативные ма-
кроэкономические факторы во всем мире, вероятно, приведут к 
долгосрочному восстановлению бизнеса в различных секторах 
экономики. Ситуация усугубляется еще и некоторым падением 
цен на нефть и стоимости тенге. Например, спрос на нефть в апре-
ле 2020 года упал на 29 миллионов баррелей в день - это самый 
низкий уровень с 1995 года. 

Единственный способ сохранить бизнес - это поддержка госу-
дарства. Можно посмотреть на господдержку нескольких стран и 
сравнить их с Казахстаном. На меры борьбы с последствиями ко-
ронавируса Казахстан распределил из бюджета и Национального 
фонда -13 млрд. долларов США. Так, из девяти стран Казахстан 
занял седьмое место по доле средств, выделенных к ВВП в 2020г., 
при этом опередив Россию и Китай (таблица 3).

Правительство и Национальный Банк РК приняли ряд мер по 
поддержке экономики и населения страны. Отметим, пакет анти-
кризисных мер оценивается примерно в 5,9 триллиона тенге с осво-
бождением от налогов для пострадавших отраслей и субъектов 
МСБ. Пакет также содержит дополнительную часть бюджетных 
расходов и составляет 2,1 трлн. тенге. Этот пакет финансируется 
за счет трансферта Национального фонда, внешнего финансирова-
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ния и частично за счет перераспределения бюджетных расходов. 
 Государственная помощь своим гражданам осуществляется в та-
ких направлениях, как - откладывания выдачи займов населению, 
льготные кредиты и отсроченные кредиты для МСБ, временное 
освобождение от уплаты налогов на имущество, земельного и по-
доходного налога на прибыль для определенных групп предприя-
тий, выплаты самозанятым и тем, кто потерял работу в результате 
пандемии, финансирование весенних полевых работ и закупок в 
сельхоз отрасли.

Таблица 3. Доля государственной поддержки в мире от уровня ВВП, 2020  

№ Страны Доля государственной поддержки
1 Германия 37%
2 Италия 20%
3 Франция 16%
4 Великобритания 16%
5 Южная Корея 14%
6 США 13%
7 Казахстан 8,2%
8 Китай 4%
9 Россия 2%
Примечание: составлено авторами по данным источника [8, 13 с.]

 Национальный банк Казахстана отреагировал на ухудшение 
перспектив роста в 2020г., предоставив дополнительную денеж-
но-кредитную поддержку. Денежно-кредитные органы в стране 
осуществляют интервенции на валютных рынках для стабилиза-
ции своих валют и снижения волатильности, а в некоторых слу-
чаях используют для этого госфонды благосостояния. Однако 
обесценение (март-октябрь 2020г.) валюты может оказать повы-
шательное давление на инфляцию и повлиять на возможности для 
дополнительного снижения учетной ставки, в которых инфляция 
может превысить целевые диапазоны.

В Казахстане для сектора МСП была предусмотрена отсрочка 
платежей на основе банковских кредитов и небольших кредитных 
договоров. В связи с этим, НУХ «Каз Агро» предоставил отсрочку 
по кредиту в объеме 4,31 млрд. тенге фермерам в Казахстане, ко-
торые испытывают трудности в связи с введенной чрезвычайной 
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ситуации. А также, на фоне введения ЧП (с 16 марта по 11 мая 
2020г.) в результате пандемии население потребовало отсрочки 
выплат по кредитам в Казахстане с 16 марта на 15 июня 2020г. 
Ими воспользовались 1 890 443 человека или 34% от всех заем-
щиков.

Президент Казахстана К.Токаев вначале сентября 2020г. распо-
рядился о субсидировании финансирования МСП в отраслях, наи-
более пострадавших от коронавирусной инфекции. Чтобы прео-
долеть негативные экономические последствия, было предложено 
более 700 000 предпринимателям возможность отсрочить платежи 
и рефинансировать кредиты на выгодных условиях, предлагая на-
логовые льготы.

Помимо этого, с 1 апреля по 1 октября 2020г. малые и средние 
предприятия (секторы общественного питания, транспортные ус-
луги, консалтинговые услуги, ИТ-сектор, гостиничные компании, 
туризм), которые больше всего пострадали от ЧП, были освобож-
дены от налога на заработную плату. Банки и микрофинансовые 
организации предоставили бизнесменам и корпорациям, которые 
пострадали от объявления чрезвычайной ситуации, отсрочку пла-
тежей по кредитам с 16 марта по 15 июня 2020г.

В октябре 2020 года Мажилис РК одобрил законопроект о пе-
рераспределении бюджета. После перераспределения бюджета 
были заложены расходы в объеме 261,7 млрд. тенге на развитие 
сфер национального хозяйства и социальной поддержки. И имен-
но в связи с ухудшением ситуации внутри страны и за рубежом в 
связи с распространением вирусной эпидемии весной 2020 года 
был проведен пересмотр трансферта из Национального Фонда с 
2,7 трлн. тенге до 4,8 трлн. тенге в 2020г. для поддержки населения 
и экономики страны [10]. 

Те люди, которые во время карантина были отправлены в нео-
плачиваемый отпуск или потеряли работу, подали онлайн заявку 
на госпомощь в объеме 42 500 тенге. Те, кто получал такие вы-
платы в апреле 2020г, получили их автоматически в мае. С нача-
ла 2020г. Министерство труда и соцзащиты населения выделило 
различные средства для обеспечения работой 335 тыс. казахстан-
цев на основе программы «Еңбек». Однако во многих регионах 
показатели реализации программы оказались низкими. В частно-
сти, в городе Нур-Султан - по выдаче микрокредитов, стипендии 
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и молодежной практике. В г.Алмате - по молодежной практике и 
общественной работе. Кроме того, по программе «Дорожная карта 
занятости» было запущено 6,3 тыс. проектов и создано свыше 150 
тыс. рабочих мест. В то же время в Костанайской области был за-
фиксирован низкий уровень занятости. 

Результаты и вывoды. В 2020г. экономика всех стран стол-
кнулась с крупнейшим падением ВВП за последние десятилетия 
в связи с пандемией. Также, пандемия повлияла на рост глобаль-
ного долга, падение цен на углеводородное сырье (прежде всего, 
нефть), ослабление национальных валют, подорожание золота. 

В настоящее время Казахстан борется на двух фронтах - сдер-
живая вспышку болезни внутри страны и ее последствия. А также 
одновременно преодолевая экономические побочные эффекты от 
глубокой рецессии. Было проанализировано положение экономи-
ки Казахстана в период пандемии, которое продолжается второй 
волной заражения зимой 2020-2021гг., правда, в меньшем объеме 
чем весной и летом. Проведена макроэкономическая оценка пока-
зателей: уровень ВВП, безработица, объемы прямых инвестиций и 
др. за последние годы. 

Обосновано положение среднего и крупного бизнеса в услови-
ях пандемии. Нами определены виды предпринимательства, нахо-
дящихся на грани банкротства или уже закрылись. Показаны сек-
тора экономики, которые имеют позитивное развитие.

Определены виды государственной поддержки секторам эко-
номики и гражданам. Дана экономическая оценка поддержки со 
стороны государства. 

Для решения данных проблем мы предлагаем изменить вектор 
развития экономики нашей страны на индустриальное направле-
ние. Надо перестать быть зависимым от мировых цен на нефть и 
производить товары, которые будут конкурентоспособными на 
мировом рынке. 

Предлагаем развить сектор образования в стране. Производить 
наукоемкие технологии в Казахстане и внедрить их во всех секто-
рах экономики. Мы думаем, что только в таком случае вырастет 
поток инвестиций в товары или услуги, произведенные в Казах-
стане, которые впоследствии будут конкурентоспособными не 
только в нашей стране, но и в мировом рынке. В этом случае наша 
страна не будет зависим от полезных ископаемых и будет достой-
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но противостоять к разным типам кризиса, в том числе и пандемия 
коронавируса.

В заключении можно сказать, что благодаря тем мерам, кото-
рые большинство развитых государств предприняли, в том числе 
и Казахстан, карантин остановил вспышку коронавируса. В плане 
влияния на экономику можно выделить несколько положительных 
последствий пандемии. Первое – это новый уровень цифровиза-
ции – все перешли на онлайн режим. Второе – нефть. Произошла 
смена парадигмы энергетической отрасли. Нефть – начала пере-
ставать быть основным энергоресурсом в мире. Она остается еще 
главным углеводородным сырьем, но можно уже сейчас наблю-
дать конец горизонта нефтяного мира.
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ҚАЗАҚСТАНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Аңдатпа
Мақала жаһандану дəуіріндегі  инновациялық  даму страте-

гиясына, нарыққа талдау жұмыстарын жүргізу арқылы осы стра-
тегиядарды қаржыландыру  мəселелерін анықтап олардың шешу 
жолдарын əзірлеуге бағытталған. Зерттеу барысында қолданыла-
тын нег ізгі компоненттер мен қаржыландыру мəселелері анықта-
лып, салыстырмалылық зерттеу əдісі қолданылды. Инновациялық 
саясатты қаржыландыру жəне жүзеге асыру бойынша шетелдік 
тəжірибе мен қазақстандық тəжірибе салыстырылып, саясатты 
жетілдіру бойынша ұсыныстар əзірленді.

Тірек сөздер: инновациялық даму, даму саясаты, қаржыланы-
ру,  қаржыландыру мəселелері. 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация
Статья направлена на  стратегию инновационного развития в 

эпоху глобализации, выявление проблем финансирования этих 
стратегий путем проведения анализа рынка и выработки путей их 
решения. Определены основные компоненты и проблемы финан-
сирования, используемые в ходе исследования, применен метод 
сравнительного исследования. Сопоставлен зарубежный опыт и 
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казахстанский опыт по финансированию и реализации инноваци-
онной политики, выработаны предложения по совершенствованию 
политики.

Ключевые слова: инновационное развитие, политика разви-
тия, финансирование, проблемы финансирования.

PROBLEMS OF FINANCING INNOVATIVE 
PROCESSES IN KAZAKHSTAN

Abstract
The article is aimed at the strategy of innovative development in 

the era of globalization, identifying the problems of fi nancing these 
strategies by analyzing the market and developing ways to solve them. 
The main components and problems of fi nancing used in the course 
of the study are identifi ed, and the method of comparative research is 
applied. Foreign experience and Kazakhstan’s experience in fi nancing 
and implementing innovation policy are compared, and proposals for 
improving the policy are developed.

Keywords: innovative development, development policy, fi nancing, 
fi nancing problems.

Барлық назар білім мен ғылымға ауған уақытта инновациялық 
даму стратегияларын сапалы жасау, стратегиядағы іс-шараларды 
толығымен жүзеге асыру үшін жеткілікті деңгейде қаржыландыру 
өте маңызды. Бүгінгі таңда инновациялық процесстерді  қаржы-
ландыруға əлемдегі экономикалық дағдарыс жəне коронавирус 
пандемиясы жəне өзге де мəселелер кері əсер етуде. Қазақстан Ре-
спубликасының инновациялық жүйесі осы мəселелерді анықтап, 
оларды шешуге мұқтаж болып отыр. 

Сонымен, инновациялық қызмет дегеніміз не, оның атқаратын 
міндеттері қандай жəне қаржыландыру көздеріне нелер жатады? 

Инновация – бұл  нарықта сұранысқа ие өнімнің немесе про-
цестердің тиімділігінің сапалы өсуін қамтамасыз ететін енгізіл-
ген жаңашылдықтар. Бұл адамның зияткерлік іс-əрекетінің, оның 
шығармашылық қызметінің , қиялының, өнертабыстарының, түпкі 
нəтижесі ретінде көрініс табады. Инновацияның мысалы ретінде  
жаңа қасиеттері бар немесе өндірістік жүйелердің тиімділігін са-
палы арттыратын өнімдерді немесе тауарлар мен қызметтерді на-
рыққа енгізуді айтуға болады (ҚР Үкіметінің № 1497 қаулысы). 
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Ендігі кезекте  инновациялық қызметтің  міндеттері, экономи-
каға тигізетін əсері жəне маңызы туралы тоқталып кетсем деймін. 
Қоғам мен мемлекеттің қалыптасуының жəне тұрақты дамуының 
негізгі факторы болып табылатын инновациялық қызметтің эконо-
миканы дамытудағы атқаратын міндеттері өте көп жəне маңызды 
болып табылады. Осылайша, инновациялық қызметтің дамуы ке-
лесідей көрсеткіштерге əсерін тигізеді:

- Мемлекеттің ұзақ мерзімді  экономикалық өсуіне;
- Ұлттық экономиканың жаңа саласын ашып, оның қызметін 

ұйымдастыруға;
- Бірыңғай нарық кеңістігін құруға жəне оны дамытуға;
- Жеке тұлғаның, ұйымның немесе мемлекеттің бəсекеге қа-

білеттілігін арттыру жəне ынталандыруға;
- Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі мен экономикалық қауіпсізді-

гін нығайтуға;
- Энергия, су, көгілдір отын  жəне тағы да басқа күнедлікті өмір-

де тұтынатын маңызды элементтердің  тұтыну көлемін қысқартуға 
мүмкіндік беретін неғұрлым үнемді технологияларды пайдалану 
есебінен өндіріс шығындарын азайтуға;

- Шығарылатын өнімнің немесе қызметтің  сапасын жақсартуға;
- Коммерцияық пайда алуға.
Инновацияық қызмет қазіргі уақытта сөзсіз өте маңызды рөл 

ойнайды. Бірақ,  ең өкініштісі, Қазақстанда  инновациялық қызмет 
жоғары деңгейде дамымаған жəне соған сəйкес, осы қызмет бой-
ынша басқа елдермен салыстырғанда артта қалып отыр.

Инновациялық қызметтің сəттілігі негізінен оны ұйымдастыру 
нысандарымен жəне қаржылық қолдау əдістерімен анықталады. 
Барлық саясатты қаржыандыру өте маңызды орынды алады. Се-
бебі, қаржысыз ешқандай стратегия да, саясат та жүзеге аспайды. 

Сонымен, индустриалды-нновациялық қызметті қаржы-
ландыру – бұл  өнімнің жаңа түрлерін өндіруді жобалауға, 
əзірлеуге жəне ұйымдастыруға, жаңа жабдықтарды, техно-
логияларды, қызметтерді, жұмыстарды жасауға жəне енгізу-
ге, басқарудың жаңа ұйымдастырушылық нысандары мен əді-
стерін əзірлеуге жəне енгізуге бөлінетін қаражатты қамтама-
сыз ету жəне пайдалану процесі (Маховикова жəне Ефимова, 
2010, 208 б.).
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Инновациялық қызметті қаржыландыру жүйесі өте кең жəне 
қаржыландыру көздері кəсіпорындар, қаржы-өнеркəсіптік топтар, 
шағын инновациялық бизнес, инвестициялық жəне инновациялық 
қорлар, жергілікті басқару органдары, жеке тұлғалар жəне т.б. бо-
луы мүмкін. Көптеген дамыған елдерде инновациялық қызметті 
қаржыландыру мемлекеттік жəне жеке көздерден жүзеге асырыла-
ды. Батыс Еуропа мен АҚШ-тың көпшілігінде мемлекеттік жəне 
жеке капитал арасында қаржылық ресурстар тең бөлінеді (Влади-
мирова, 2009, 292 б.).

Сонымен қатар, инновациялық процестің барлық қатысушы-
ларының қарым-қатынасын реттейтін заңдар, инновациялық про-
цестің барлық қатысушылары арасындағы ынтымақтастық, қол 
жетімді ақпарат жəне зерттеулерді техникалық жəне материалдық 
қамтамасыз ету елдегі инновациялық процестің дамуында маңыз-
ды рөл атқарады. 

Инновациялық процесті ынталандыруда субъектілердің өздері 
ғана емес, сонымен бірге олардың арасындағы қарым-қатынастар-
дың даму деңгейі де маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, біз-
де ғылыми, оқу ұйымдары мен инновациялық компаниялар ара-
сындағы, ірі компаниялар мен шағын жəне орта инновациялық 
кəсіпорындар арасындағы байланысты ынталандыратын тиісті 
мемлекеттік жəне қоғамдық институттар жеткілікті деңгейде  да-
мымаған.

Қаржыландыруды ұйымдастыру қағидаттары қаржыландыру 
көздерінің көптігіне бағдарлануы жəне инновацияларды жылдам 
əрі тиімді енгізуді жəне инновациялық қызметтен қаржылық қай-
тарымның кейіннен өсуін болжауы тиіс.

Қазақстанда  бүгінгі таңда инновациялық қызметті қаржылан-
дырудың бірнеше көздері бар. Меншік түрлері бойынша олар ке-
лесідей бөлінеді:

- Мемлекеттік инвестициялық ресурстар (бюджет қаражаты, 
бюджеттен тыс қорлардың қаражаты, мемлекеттік қарыз алу, ак-
циялар пакеті, мемлекеттік меншік мүлкі);

- Инвестициялық, оның ішінде шаруашылық жүргізуші субъ-
ектілердің, сондай-ақ қоғамдық ұйымдардың, жеке тұлғалардың 
жəне т. б. қаржылық ресурстары.

Мемлекет  субъектілері деңгейінде қаржыландыру көздері: 
бюджеттердің жəне бюджеттен тыс қорлардың өз қаражаты, мем-
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лекеттік кредиттік – банктік жəне сақтандыру жүйелерінің тар-
тылған қаражаты, мемлекеттің сыртқы (халықаралық қарыз алу) 
жəне ішкі борышы (Мемлекеттік облигациялық жəне өзге де 
қарыз дар) түріндегі қарыз қаражаты.

Кəсіпорын деңгейінде қаржыландыру көздері: кəсіпорынның 
меншікті қаражаты (пайда, амортизациялық аударымдар, сақтан-
дыру өтемақылары, материалдық емес активтер, уақытша бос не-
гізгі жəне айналым қаражаты),  акцияларды сатудан  тартылған қа-
ражат, сондай-ақ жарналар, мақсатты түсімдер жəне т. б., əр түрлі 
негізде бюджеттік, банктік жəне коммерциялық кредиттер түрін-
дегі қарыз қаражаты (Мотовилов, 1997).

Инвестициялық жəне инновациялық қызметтің əлемдік тəжіри-
бесі капитал салудың неғұрлым перспективалы түрі инноваци-
ялық жəне ғылыми-техникалық жобаларды қаржыландыру бо-
лып табылатынын көрсетеді. Бұл бағыт əсіресе өндірісті, оның 
ішінде капиталды көп қажет ететін салаларды, сондай-ақ ғылым-
ды көп қажет ететін өндірістерді кеңейтуді, жаңғыртуды жəне 
жаңартуды қажет ететін Қазақстан  үшін өзекті мəселеге айналып 
отыр.

1. Қазіргі уақытта инновациялық фактор экономиканың тұрақты 
дамуының шешуші шартына айналуда. Мəселе мынада, инвести-
циялардың жалпы көлемін ұлғайту қажеттілігімен қатар, эконо-
миканың сəтті жұмыс істеуі үшін инвестициялардың құрылымын 
өзгерту қажет, яғни инвестициялардың едəуір бөлігін инноваци-
ялық қызметті қаржыландыруға бағыттау қажет (Гапоненко, 2011, 
25 б.).

Өкінішке орай, Қазақстан Республикасындағы  инновациялық 
қызмет пен инвестициялық климаттың қазіргі жағдайы экономи-
каның өркениетті даму талаптарына сəйкес келмейді. Мемлекеттік 
сектордың ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерді қаржыландыру-
дағы мүмкіндіктерінің тарылуы, кəсіпорындардың өз қаражаты-
ның жетіспеуі жеке инвестициялардың ағынымен толықтырыл-
майды (Гапоненко, 2011, 7 б.).

Инновациялық саясаттың іс-шараларын жүзеге асыру үшін 
мемлекеттік бюджет есебінен де, жеке сектор  есебінен де қаржы-
ландырылуда. Бірақ инновациялық процесстерді қаржыландыру 
деңгейі өте төмен деңгейде. Қаржыландыру деңгейі туралы төмен-
дегі графиктен көруге болады. 
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Сурет – 1: ҚР 2015-2019 жылдар аралығындағы 
ҒЗТКЖ кеткен шығындардың  ЖІӨ-ге қатынасы

Ескерту: (Кулекеев, 2004, 1б.) əдебиет негізінде автормен құрастырылған

Жоғарыдағы суреттен Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-кон-
структорлық жұмыстарға (бұдан əрі – ҒЗТКЖ) кеткен шығындар-
ды көруге болады. Əлемдік тəжірибеге қарап,     ҒЗТКЖ-ге кеткен 
шығындар 0,1%-ға өссе, елдің ЖІӨ 1,2%-ға өсетінін байқаймыз.  
Бірақ біздегі инновациялық процесстерге бөлінген қаражат басқа 
елдермен салыстырғанда өте төмен көрсеткіш көрсетуде. 2015-
2019 жылдар аралығында  ҒЗТКЖ кеткен шығындар ЖІӨ-нің 
орташа есеппен тек 0,2% ғана құраған. Сонымен қатар осы жыл-
дар аралығында  0,3%-дан  0,17%-ға дейін төмендеген. Дамыған 
елдерде бұл көрсеткіш 0,5% жəне 4,5% аралығында болады. Бұл 
Қазақстанда инновациялық процесстерге өте төмен деңгейде  қа-
ражат бөлінетіндігін жəне бұл ең өзекті мəселе екендігінің дəлелі.  
Міне,  осы себепті де, Қазақстандағы инновациялық қызметтерді 
қаржыландырудың негізгі мəселелерін анықтап олардың шешу 
жолын ұсыну маңызды. 

Инновациялық қызметті қаржыландырудың жақсы негізделген 
жүйесін құру, пайда болған мəселелерді себебін анықтап, оларды  
уақытында шешу  қаржылық қаражаттың жинақталуына, оларды 
инновациялық процестердің негізгі бағыттарына шоғырландыру 
мүмкіндігіне жағдай жасайды.

Бүгінгі таңдағы Қазақстандағы инновациялық процесстерді 
қаржыландырудың негізгі мəселелерінің бірі – кəсіпорындардың   
көлемі жағынан ғана емес,  олар жүргізетін немесе тапсырыс бе-
ретін ҒЗТКЖ сапасы жағынан да инновациялық белсенділігінің 
жеткіліксіздігі. Инновациялардың көпшілігі имитациялық, тек 
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жергілікті масштабта ғана жаңа дүние болып қалуда. Бұл жағдай-
дың басты себептерінің бірі – бəсекелестіктің  жеткіліксіз деңгейі 
жəне көптеген қазақстандық  компаниялардың монополизмі. Со-
нымен қатар, əкімшілік ресурстың мəні əлі де үлкен болып қала 
береді. Оны пайдалану бəсекелестерден əртүрлі экономикалық 
артықшылықтар алуға мүмкіндік береді (төмен тарифтер, төмен 
пайыздық несиелер жəне т.б.). Бұл əсіресе ірі мемлекеттік компа-
нияларға қатысты.

Инновациялық қыметті қаржыландырудың тағы бір мəселесі 
– инновациялық жобаларды іске асыратын отандық кəсіпорын-
дардың көпшілігінде кездесетін жеткілікті қаражаттың болмауы. 
Кəсіпорындардың қаржылық қиындықтарға тап болуынан, олар-
дың өздерінде қаржылық жетіспеушіліктердің болуы инноваци-
ялық процесстердің дамуына да кері əсер етеді.

Инновациялық қызметті қаржыландырудағы кезекті бір үлкен 
проблема (кез келген салада) əлсіз заңнамалық база болып табы-
лады. Инновациялық кəсіпкерліктің құқықтық ортасын қалыпта-
стыру – инновациялық  кəсіпкерлік субъектілеріне экономикалық 
еркіндікті қамтамасыз ететін міндетті  шарт болып табылады. Нор-
мативтік базаны қалыптастыру инновациялық кəсіпкерлікті дамы-
ту жолындағы көптеген мəселелерді шешеді.

Қазақстанда осы  секілді инновациялық жобаларды қаржылан-
дырудың бірқатар мəселелерін байқаймыз. Осы мəселелерді шешу 
жолын қарастыру барысында инновацилық жүйесі жеткілікті дең-
гейде дамыған  шетелдік тəжірибелерге назар аударып, өзімізге 
керектілерін алу маңызды. Дамыған мемлекеттермен тəжірибе 
алмасу, сəтті тəжірибелерін еліміздің инновациялық жүйесінде 
қолдану өз жемісін берері сөзсіз. Осы орайда  əлемнің инноваци-
ялық жүйесі жоғары деңгейде дамыған АҚШ, Германия, Жапония, 
Ұлыбритания секілді  мемлекеттерінің инновациялық қызметті 
қаржыландырудағы мəселелерді шешу жолдарын келтіріп кетсем 
деймін. Төмендегі кестеден аталған мемлекеттердің  инноваци-
ялық жобаларды қаржыландырудағы мемлекеттің қолдау нысан-
дарын  көруге болады. ( 1-кесте)

Əртүрлі елдерде зерттеулер мен əзірлемелерді ынталанды-
рудың тарифтік жəне тарифтік емес кедергілер, мемлекеттік са-
тып алулар сияқты өзге де нысандары пайдаланылатынын атап 
өткен жөн. Мысалы, Ұлыбритания қауіпті технологиялық өз-
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герістерді қаржыландыруға күшті ынталандыру ретінде салық 
салудың тұрақты төмен деңгейін қолдайды. Германияда, Итали-
яда, Испанияда тəуекелді жобаларды енгізуді ынталандырудың 
арнайы жүйелерімен  базалық салықтың төмен ставкалары бел-
гіленген. Францияда басқа комбинация қолданылады: барлығы-
на жоғары салықтар жəне инновациялық кəсіпкерлікті арнайы 
ынталандыру.

1 – Кесте: Шетелдік мемлекеттердің инновациялық жобаларды қаржылан-
дыруды мемлекеттік қолдау нысандары

Мемлекеттер Қолдау нысандары
АҚШ Жеңілдікті салық салу, салықтық несие, жеңілдікті амортиза-

ция режимі, мақсатты қаржыландыру, субсидиялар бюджет
Германия Нысаналы субсидиялар, сараптамаға арналған шығындарды 

төлеу, жеңілдікті кредиттер, кредиттерді сақтандыру, жеңіл-
діктер, жеделдетілген амортизация, жеңілдікті шарттармен 
банктік кредиттер

Жапония Несиеге жеңілдіктер, салық салуға жеңілдіктер, субсидиялар
Ұлыбритания Жеңілдетілген салықтар, ҒЗТКЖ өзіндік шығындарын шегеріп 

тастау, субсидиялар
Ескерту: (ҚР ҰЭМ Статистика комитеті, n.d., 1б.) əдебиет негізінде автор-
мен құрастырылған

Қазақстанға да осы секілді инновациялық жобаларды қаржы-
ландыруда, жеке меншік компанияларды ынталандырып, иннова-
циялық қызметтермен айналысуына жол ашу маңызды. Бұл елдің 
жарқын болашағы үшін, тұрақты экономика үшін өте қажет. 

Аталған инновациялық жобаларды қаржыландыру мəселелерін 
шешу үшін келесі іс-шараларды жүзеге асыруды ұсынамын. 

- ірі мемлекеттік компанияларды, сондай-ақ табиғи монопо-
лиялар саласында жұмыс істейтін компанияларды инновациялық 
даму бағдарламаларын қалыптастыруға жəне іске асыруға тікелей 
ұйымдастырушылық ынталандыру;

- шағын, орта жəне ірі компанияларға олардың инновациялық 
қызметінің басым бағыттары бойынша конкурстық негізде грант-
тар беру;

- компанияішілік ғылымды дамытуды қолдау, соның ішінде 
компаниялардың түбегейлі жаңа өнімді сынау жəне сертификат-
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тау қызметтеріне, бірегей зерттеу жабдығына қол жеткізуін қамта-
масыз ету;

- кəсіпорындардың инновациялық қызметін салықтық ынталан-
дыруды жақсарту;

- қаржы институттарының жəне мамандандырылған банктер 
қызметінің инновациялық бағытын нығайту;

- жоғары технологиялық, жаңа өнімдер  экспортын қолдау жүй-
есін жақсарту);

- экономикада тарату үшін жоғары əлеуетпен сипатталатын 
жəне жаңа технологиялық жағдайларға көшуге ықпал ететін же-
келеген озық шетелдік технологиялардың импортын қолдау тетік-
терін айқындау (Алагузов, n.d.).

Инновацияның маңыздылығы ұғымы инновациялық саясатты 
мемлекет деңгейінде ғана емес, сонымен бірге əлемдік нарықтағы 
қызмет аясында да жүзеге асыру  осы міндетті шешуге мемлекет-
тік көзқараста көрініс табуы керек.

Осылайша, Қазақстан  кəсіпорындарының инновациялық 
шараларын қаржыландырудың жаңа нысанын жасау ұсыны-
лады. Ол үшін мемлекеттік  бюджеттен инновациялық жо-
баларды қаржыландыру ұсынылады. Инновациялық дамуды 
қамтамасыз етуде мемлекеттік-жеке меншік серіктестіктің бел-
сенділігін арттыру үшін қорларды құруға болады. Оларды қа-
лыптастыруға əртүрлі деңгейдегі бюджеттер, сондай-ақ бизнес 
қатысады.

Бұл ретте, бірінші кезекте, компаниялардың пилоттық жобала-
рын қолдау үшін гранттар жүйесі орнатылатын болады. Қаржы-
ландырудың осы нысанын пайдалану үшін салалық одақтар мен 
қауымдастықтар қатысуы мүмкін. Сондай-ақ, өңірлік бөлімшелер 
жанынан өз инновациялық қорларын өндірушілер қауымдастықта-
ры мен одақтарын өткізілген өнім көлемінен аударымдар есебінен 
құруға болады.

Осылайша, Қазақстан экономикасының инновациялық дамуын 
қаржыландырудың жаңа нысаны жеке жобаларды мемлекеттік – 
жеке меншік компаниялар  бірлесіп қаржыландыруды қарасты-
рады. Бұл жағдайдың ерекшелігі – бұл  өндірушілердің қауымда-
стықтары мен одақтары болып табылатын үшінші тараптарды бір-
лесіп қаржыландыруға тарту. Белгілі бір жағдайларда жобаларды 
қаржыландыру жүйесіне қатысушылардың əрқайсысы белгілі бір 
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функцияларды орындайды жəне жекелеген жобалардың шығын-
дарын жабуға қатысады.

Инновацияны қаржыландырудың осы түрінің пайдасын қаты-
сушылардың барлығы алады:

- жобаны іске асыратын кəсіпорын – жаңа  өндірісті енгізу мүм-
кіндігі, нарыққа инновациялық тауарларды шығаруға;

- тауар өндірушілердің қауымдастықтары мен одақтар – инве-
стицияланатын  жобалардың болашақ пайдасындағы олардың қа-
тысуына мөлшерлес үлесін алуға;

-   мемлеке – саланы  дамыту, кəсіпорындардан салықтар мен 
алымдар түрінде бюджеттік кірістерді арттыру, бірқатар əлеумет-
тік мəселелерді шешу, тауарлардың импортын алмастыру жəне 
азық-түлік қауіпсіздігі деңгейін арттыруға мүмкіндік алады. (Про-
блемы современной  экономики, 2009, 9 б.)

Егер ғылымға, инновацияға деген көзқарас өзгеріссіз қалса, 
онда экономиканың қарабайыр құрылымының консервацияла-
нуына, елдің ғылыми технологиялық артта қалуының ұлғаюына, 
қазақстандық шикізаттық емес өнімнің халықаралық бəсекеге қа-
білеттілігінің одан əрі қысқаруына жəне əлемдік көшбасшылар-
дың шикізат қосымшасы мəртебесінің ұзақ уақытқа бекітілуіне 
ешкім кедергі бола алмайды.. Мемлекеттің белсенді қызметі қазір-
гі жағдайды өзгерте алады жəне елдің экономикасының дамуына, 
өркениетті мемлекеттер қатарына қосылуына жол ашады. 

Инновациялар елдің экономикалық дамуы үшін кең мүмкіндік-
тер мен үлкен перспективалар жасайды. Инновациялық серпіліс 
стратегиясын жүзеге асыру үшін инновациялық қызметті ынта-
ландыру жəне реттеу мақсатында мемлекеттің белсенді араласуы 
қажет. Мемлекеттік қаржыландырудың жеткіліксіздігі тұтастай 
алғанда инновациялық қызметтің дамуына теріс əсер етеді, өйт-
кені бөлінетін қаражат көлемі ғана емес, сонымен бірге бұл қара-
жат қалай жəне кімге бөлінетіні де маңызды. Сондай-ақ мемлекет 
əлемнің дамыған елдерінде қолайлы инновациялық ахуал жасау-
дың негізгі əдісі болып табылатын ғылыми қызметті ынталанды-
рудың жанама тетіктерін пайдалануға тиіс.

Инновациялық қызметтегі жаңа бастамалар көп жағдайда ше-
телдік тəжірибені бейімдеуге негізделеді. Алайда қарызға алынған 
құралдар жақын арада қазақстандық ерекшелікке ие болады жəне 
қазақстандық экономикалық ортада трансформацияланып, көбіне-
се болжанбайтын нəтижелерге əкеледі.
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Қазақстанда инновацияларды одан əрі дамыту үшін əлі де көп-
теген маңызды іс-шараларды жүзеге асыру керек екені даусыз. 
Қазір инновацияларды белсенді пайдаланылатын көптеген шет 
елдерде дамуға он жылдан астам уақыт қажет болды. Норма-
тивтік-құқықтық жəне институционалдық базаны дамыту бойын-
ша, қаржыландыру жүйесін ұйымдастыру бойынша, инвесторлар 
үшін тəуекелдерді төмендету бойынша жəне тағы басқалары бой-
ынша елеулі күш-жігер қажет болады.

Қорытындылай келе, ірі инновациялық жобаларды жүзеге 
асыру мемлекет тарапынан да, мемлекеттік-жеке меншік əріпте-
стік негізінде де тиісті қаржыландырумен ғана мүмкін болатын-
дығын атап өткім келеді. Тиімді менеджментпен үйлестіре оты-
рып, уақтылы қаржыландыру ғана табысты коммерцияландыру 
үшін бірнеше жыл қажырлы еңбекті қажет ететін неғұрлым пер-
спективалы инновациялық жобалар мен ғылымды қажетсінетін 
əзірлемелерді жүзеге асыру үшін белгілі бір мүмкіндіктерді 
қамтамасыз етеді, бұл бірыңғай ғылыми-ұдайы өндіру циклі 
шеңберінде нарықтық сұранысты қанағаттандыруды қамтамасыз 
етеді.
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СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
 БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА

Abstract
This article provides a investigation of the development of small 

and medium-sized businesses in the Republic of Kazakhstan based 
on statistical data and provides an analysis of state support for 
SMEs.

 Small and medium-sized enterprises occupy a high share in the GDP 
of developed countries. Every state that aims to achieve sustainable 
economic development understands that it is necessary to create 
conditions for the development of SMEs and diversify the national 
economy. To increase the competitiveness of the national economy and 
reduce dependence on raw materials, Kazakhstan try to develop small 
and medium-sized businesses, by providing government programs that 
create favorable conditions for entrepreneurial activity.   

Аннотация
В данной работе приведено исследование развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Казахстан на основе 
статистических данных и предоставлен анализ государственной 
поддержки МСП. 
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Малые и средние предприятия занимают достаточно высокую 
долю в ВВП развитых странах. Каждое государство, которое стре-
мится к устойчивому экономическому развитию, понимает, что 
необходимо создавать условия для развития МСБ и диверсифици-
ровать национальную экономику. В целях повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики и уменьшения зависи-
мости от полезных ископаемых Казахстан проявляет активность 
в развитии малого и среднего предпринимательства, проводя го-
сударственные программы, которые создают благоприятные усло-
вия для предпринимательской деятельности.

Аңдатпа
Бұл мақалада статистикалық мəліметтерге сүйене отырып, Қа-

зақстан Республикасындағы шағын жəне орта бизнестің дамуын 
зерттеу жұмысы жəне ШОБ-қа мемлекеттік қолдаудың талдауы 
берілген. Шағын жəне орта кəсіпкерлік дамыған елдердің ЖІӨ-де 
жоғары үлесін алады. Тұрақты экономикалық дамуға ұмтылатын 
кез келген мемлекет ШОБ дамуына жағдай жасау жəне ұлттық 
экономиканы əртараптандыру қажет деп түсінеді. Ұлттық эконо-
миканың бəсекеге қабілеттілігін арттыру жəне пайдалы қазбаларға 
тəуелділікті азайту мақсатында Қазақстан кəсіпкерліктің дамуына 
қолайлы жағдайлар жасайтын мемлекеттік бағдарламаларды жү-
зеге асыра отырып, шағын жəне орта бизнесті дамытуда белсен-
ділік танытуда.

 
Введение
Обеспечение устойчивого экономического роста является 

одной из важнейших задач в политике каждого государства, по-
скольку экономическое развитие будет способствовать улучше-
нию благосостояния страны и уровня жизни населения. Малый и 
средний бизнес является одним из основных источников дохода 
для наиболее развитых стран мира. Субъекты МСБ вносят суще-
ственный вклад в развитие национальной экономики. Данный сек-
тор предпринимательства, с относительно небольшими размерами 
и меньшим числом работников, оказывает значительное влияние 
на рост ВВП страны, занятость населения и, в свою очередь, уско-
рение экономического прогресса. Однако доля МСБ в ВВП страны 
значительно ниже, чем в других развитых странах, всего 29,5% за 
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2019 год, что объясняется сырьевым направлением национальной 
экономики Казахстана, низкой эффективностью деятельности 
субъектов МСП, неразвитостью бизнес-среды, ограниченностью 
финансовых ресурсов, низкая конкурентоспособностью, корруп-
цией, нехваткой квалифицированных кадров и низкой степенью 
инновации (Нуршаихов, 2020).     

Основная часть 
Несмотря на то, что понятие предпринимательства появилось 

еще в конце 19-го и начале 20-го веков, в Республике Казахстан 
оно начало внедряться полноценно только после распада Со-
ветского Союза в 1991 году, то есть после перехода с плановой 
экономики на рыночную экономику. Политика привлечения ино-
странных инвестиций для молодого государства во избежание 
экономического спада усилила зависимость от сырьевых ресур-
сов. На сегодняшний день Казахстан занимает 13-е место среди 
70 горнодобывающих и играет значительную роль на мировой 
арене по добыче полезных ископаемых. Более того, 68,5% от 
общего объема инвестиции в основной капитал за 2018 год, ко-
торые были направлены в горнодобывающую отрасль подчер-
кивают сырьевую направленность экономики молодой страны 
(Kase, 2019).      

Однако, несмотря на сырьевую зависимость, политика государ-
ства на основе диверсификации экономики добилась значитель-
ных успехов в развитии предпринимательства за последние деся-
тилетия.

По данным мониторинга Министерства Национальной эконо-
мики и комитета по статистике малого и среднего бизнеса за дан-
ный период времени положение МСП заметно улучшилось, о чем 
свидетельствует рост следующих показателей. Несмотря на сни-
жение показателей в 2016 году, количество субъектов и числен-
ность занятых в МСП увеличилось за послдение 5 лет. Более того, 
в 2019 году, количество действующих в стране малых и средних 
предприятий достигло 1 330 244 единиц, что позволило обеспечить 
работой 3 448 727 человек. Данный показатель демонстрирует уве-
ренный рост в период 2015 – 2019 г.г. на 8,2%, что подтверждает 
повышение значимости МСБ в экономике страны и о значитель-
ном вкладе МСП в снижении уровня безработицы в стране. 
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Таблица 1. Официальная статистика МСП РК за 2015 – 2019 гг. (Комитет по 
статистике Министерства Национальной экономики РК, 2020)

РК (показатели) 2015 2016 2017 2018 2019
Количество дей-
ствующих субъек-
тов МСП (ед):

1 242 579 1 106 353 1 145 994 1 241 328 1 330 244

Численность за-
нятых в МСП (че-
ловек)

3 183 844 3 166 792 3 190 133 3 312 457 3 448 727

Выпуск продукции 
всеми субъектами 
МСП (млн.тг.)

15 699 405 19 609 010 23 241 125 26 473 049
    
32 386 960

Оценка вклада 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в валовой вну-
тренний продукт 
Доля/удельный вес 
МСП в ВВП(%) 

24,9 26,8 26,8 28,4  31,7

  
Также за период 2015-2019 гг. произошло значительное увели-

чение объема выпуска продукции субъектами МСБ. Малое и сред-
нее предпринимательство выпустило продукцию на общую сумму 
в 32 386 960 млн. тг. в 2019 г., тем самым удвоив данный показа-
тель по сравнению с 2015 г. (график 1, 2). 

Однако, несмотря на увеличение выпуска продукции субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, её распределение по 
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регионам неравномерна.  К примеру, доля Карагандинского реги-
она в выпуске продукции субъектами МСП за 2019 год составила 
чуть больше 4%, в то время как, выпуск города Алматы равен око-
ло 25% от всего выпуска РК. Самый меньший вклад оказывает Кы-
зылординская область - 1,3% от общего выпуска РК. Второе место 
по данному показателю занимает город Нур-Султан - 19,06%. Бо-
лее того, численность занятых в МСП города Нур-Султан более 
чем в 1,5 раза выше показателя Карагандинской области на 1 ян-
варя 2020 года, при сравнительно низком количестве целого насе-
ления столицы (Комитет по статистике Министерства Националь-
ной экономики РК, 2020). Следовательно, существует неравенство 
предпринимательского потенциала регионов, что может означать 
неравенство в уровне жизни населения и неэффективность госу-
дарственного регулирования бизнес-климата.   

Диаграмма 1. Выпуск продукции МСП 2015 г. 

Диаграмма 2. Выпуск продукции МСП 2019 г.

Выпуск продукции всеми субъектами МСП по видам эконо-
мической деятельности демонстрирует уверенный рост в период 
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2015-2019г.г. Исходя из статистических данных приведенными 
Комитетом по статистике МНЭ РК можно отметить, существен-
ное повышение выпуска продукции МСП в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве – на 193,4%,  в строительстве  - на 172,7%, в 
оптовой и розничной торговле  - на 233,6% и в обрабатывающей 
отрасли  - на 238,6%.    

Приведенные выше диаграммы 1 и 2 демонстрируют стабиль-
ность уровня выпуска продукции всеми субъектами МСП по эко-
номическим секторам. 

Однако инновационный характер бизнес-климата страны 
оставляет желать лучшего. Казахстан демонстрирует всего лишь 
6,6 % в удельном весе предприятии, осуществляющих технологи-
ческие инновации в основной деятельности за 2018 год. В рейтин-
ге Глобального индекса инновации 2018 года Казахстан занимает 
74 место, в то время как Россия и Украина позиционируют на 46 
и 44 соответственно. По оценке Всемирного экономического фо-
рума показатель глобального индекса конкурентоспособности по 
фактору “инновационный потенциал” Казахстан находится на 87 
месте за 2018 год. 

К сдерживающему фактору инновационного развития страны 
наряду с низким уровнем технологической сложности производ-
ства, отсутствием взаимосвязи науки и частного сектора входит и 
несистемная, и недостаточная государственная поддержка. Затра-
ты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты в Казахстане равняются составляют 0,12 % от ВВП. В свою 
очередь, данный показатель в государствах Европейского Союза 
составляет 2 % (Постановление Правительства РК № 1050, 2019). 

С другой стороны, проблема коррупции в Республике Казах-
стан является не менее серьезным сдерживающим фактором раз-
вития МСП, который проявляется в административных барьерах 
и коррупции чиновничества. В индексе восприятия коррупции в 
2019 году Казахстан занял 113 место среди 180 стран мира, на-
брав 34 балла из 100 (Transparency International, 2019). Согласно 
результатам данного индекса, пусть и Казахстан является лидером 
в Центральной Азии, но в контроле над финансовыми ресурсами 
демонстрирует неравномерный баланс. 

Вдобавок, Республика Казахстан испытывает нехватку в ква-
лифицированных кадрах, которые вносят существенный вклад в 
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бизнес-потенциал субъектов МСП. За 2019 год из Казахстана эми-
грировали более 45 тысяч человек, а за последние 10 лет около 333 
тысяч человек (Комитет по статистике Министерства Националь-
ной Экономики РК, 2020). Основной причиной эмиграции рабочей 
силы и Казахстана является сравнительно низкая заработная пла-
та, следовательно и уровень жизни.      

Государственная поддержка развития малого и среднего 
бизнеса   

Стратегия «Казахстан-2050», которая была принята в 2012 году 
в целях вхождения в список 30 развитых стран до 2050 года, опре-
деляет развитие предпринимательства в качестве 2-ого долгосроч-
ного приоритета (Стратегия “Казахстан – 2050”).  

Государственные программы по поддержке предприниматель-
ства нацелены на повышение доли малого и среднего бизнеса в 
ВВП до 50%.

В рамках государственной программы «Дорожная карта биз-
неса 2025» разрабатываются системные меры по улучшению де-
лового климата в стране и реализуется финансовая поддержка 
предпринимательства через Фонд развития предпринимательства 
“Даму” (Постановление Правительства, 2019, № 968).  

На данный момент стоит оценить должным образом суще-
ственный вклад государства в развитии малого и среднего бизне-
са. В рамках государственной программы “Дорожная карта бизне-
са – 2020” были созданы благоприятные условия и необходимая 
инфраструктура для частного сектора. В свою очередь, в оценке 
предпринимательской деятельности международным рейтингом 
Doing Busines, проводимый Всемирным банком, основой являет-
ся нормативно-правовые условия государства. В рамках рейтинга 
легкости ведения бизнеса Казахстан занимает 25 место среди 190 
стран и опережает на 3 позиции Российскую Федерацию, тем са-
мым свидетельствуя об эффективной поддержки государственных 
структур МСБ (Doing Business, 2019).        

Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса 
играет важную роль в формировании делового климата в Казахста-
не, которая в свою очередь, вносит существенный вклад в дивер-
сификации национальной экономики. Вдобавок, государственная 
программа Индустриально-инновационного развития на 2020-2025 
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(ГПИИР), которая нацелена на развитие обрабатывающей промыш-
ленности также открывают новые возможности перед МСП (Закон 
Об утверждении Государственной программы индустриально-ин-
новационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы). 

Заключение
Малый и средний бизнес в Республике Казахстан показывает 

стабильное развитие за последние десятилетия, однако существу-
ют и определенные проблемы, от решения которых зависит оцен-
ка бизнес-потенциала страны. 

В целях достижения прогрессивной и стабильной экономики 
Казахстану необходимо определить следующие задачи: повы-
сить эффективность государственной поддержки МСП и смягчить 
неравенство бизнес-потенциала регионов; обеспечить развитие 
инновационного предпринимательства путем привлечения инве-
стиции; обеспечить прозрачность в бюджетных процессов и кон-
троль политического финансирования; способствовать развитию 
обрабатывающей отрасли; адаптировать эффективные зарубеж-
ные модели поддержки МСП, учитывая уникальность состояния 
бизнес-климата Казахстана.
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Adi Taichakov, Arman Olzhabayev
Forecasting the Long-Term Level of Employment in Kazakhstan

BASED ON THE SPECIFICS OF
 THE LABOR MARKET IN 2020

Abstract
This observational study is part of the larger research on the labor 

market in Kazakhstan. In this study, we make the forecast of the long-
term growth of employment in the country using the modifi ed Dolgy 
& Ivanova method to foresee the labor market behavior. Taking into 
account the structure of the labor market in Kazakhstan, we identifi ed the 
range of factors that strongly infl uence the employment in Kazakhstan. 
These factors include monthly salary, number of foreign workers, 
gross foreign investments, retail trade and net migration. Afterwards, 
we forecasted the amount of employed workforce by running the 
multiple linear regression model that are based on the set of diff erent 
assumptions. It was estimated that the employed population is going 
to increase by 0.4 to 0.6 million people in the next fi ve years. Such 
the result is foolproof against possible economic downturns, and also 
conforms to the offi  cial estimations.

Аннотация
Данное исследование является частью более крупной научной 

работы о современном положении рынка труда в Казахстане. В 
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этой работе, мы прогнозируем краткосрочный рост занятого насе-
ления используя модифицированный метод Долгого и Ивановой, с 
целью предвидеть движение рынка труда. Учитывая особенность 
структуры Казахстанского трудового рынка, мы определили ряд 
факторов, которые наиболее влияют на трудоустройство. В числе 
этих факторов средняя месячная зарплата, иностранная рабочая 
сила, внешние инвестиции, а также розничная торговля и сальдо 
миграции. С помощью фильтрованной регрессионной модели, мы 
оцениваем рост занятого населения в пределах от 0.4 до 0.6 мил-
лиона человек в следующие пять лет. Данный прогноз скорректи-
рован в соответствии с возможными экономическими рецессиями, 
а также соответствует официальным предположениям правитель-
ства Республики Казахстан.

Аңдатпа
Алдыңыздағы зерттеу жумысымыз Қазақстандағы заманауи 

еңбек нарығының улкен ғылыми мақаланың кішігірім жобасы. 
Бұл жұмысымызда біз қысқа мерзімды жұмыспен қамтылған ха-
лыктың өсуін болжамдаймыз сол үшін біз модифацияланған Дол-
гий жəне Иванов əдісін қолданамыз. Қазақстандық еңбек нарығы 
құрылымының ерекшелігін ескере отырып, жұмыспен қамтуға ең 
көп əсер ететін бірқатар факторларды анықтадық. Бұл факторларға 
орташа айлық жалақы, шетелдік жұмыс күші, шетелдік инвести-
ция, бөлшек жəне көші-қон айырмасы жатады. Фильтрацияланған 
регрессия моделін қолдана отырып, жұмыспен қамтылған халық 
санының өсуін келесі бес жыл ішінде 0,4 - 0,6 миллионға дейін 
болжамдаймыз. Бұл тұспалымыз ықтимал экономикалық құлды-
рауға сəйкес реттелген, сонымен қатар Қазақстан Республикасы 
үкіметінің ресми жорамалдарына сəйкес келеді.

Introduction
In economic research, analyzing the situation of the labor market and 

making reasonable development forecasts based on the comprehensive 
data of a given country is one of the important areas. Understanding 
the strengths and weaknesses of the labor force as well as factors that 
explain the nature of demand and supply serves many purposes. For 
example, clear understanding of the labor market structure facilitate 
public policies that foster training of the qualifi ed specialists according 
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to the specifi c needs of the country’s economic strategy (Aimurzina & 
Sadvakasova, 2015, p. 452). In general, understanding the tendencies  
of the labor market of a country can help to balance its economic 
development.

For the purposes of this study, we will determine the factors that have 
the strongest impact on the labor market and gather corresponding data 
from the offi  cial sources, such as Ministry of Statistics and Workforce 
Development Center of Kazakhstan. Afterwards we will develop the 
three forecast scenarios on the employed population by building the 
regression model based on the modifi ed Dolgy and Ivanova method. 
As the next step, the feasibility tests will examine the model to ensure 
that the estimations are robust. Following that, the model outcomes will 
be compared to the offi  cial estimates and the relevant remarks will be 
provided.

Main Body
The purpose of this part is to forecast the short-term growth of labor 

force in Kazakhstan and compare results with the estimates made by 
the offi  cial sources. According to Dolgy & Ivanova (2016, p. 27), the 
shaping of labor resources (LR) in Kazakhsta n is infl uenced signifi cantly 
by such parameters as average life expectancy (ALE), annual net 
migration (ANM), average monthly social welfare payment (SWP), 
average monthly salary (AMS), number of academic institutions (NAI). 
In that way, the expression of the labor resources is described by the 
following dependency:

Based on the above expression, Dolgy & Ivanova (2016) evaluate 
the regions of Kazakhstan with the highest potential for growth of the 
employed population. However, the given dependency can be modifi ed 
and used to forecast the growth of the working population across the 
whole country. Based on the fi ndings in the analytical section of this 
research, we believe that the above model can be adjusted for the 
parameters that have higher signifi cance for the current state of the 
labor market. Thus, we are going to reorganize the above expression in 
the form of the multiple linear regression (MLR) equation, to obtain the 
forecast on the number of employed people in the next ten years. The 
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following factors (parameters) will be used to construct the regression 
model:

1) Our explained (response) variable Y is the number representing 
the working population (employed) in the country. 

Assumption: For the sake of this observation, we consider the 
time span of 2000 – 2019, or twenty years. We access the data on this 
parameter via the National Committee of Statistics of Kazakhstan 
(BNCRK, 2020). 

2) Gross Foreign Investments in Kazakhstan in the period from 2000 
to 2019.

Assumption: From the analytical part, it was found that the infl ow 
of foreign capital allows local businesses to grow and provide means to 
create new industrial facilities, which is associated with the increase of 
job opportunities (The World Bank, 2019, p. 6).

3) Annual value of the net migration of population from 2000 to 
2019. 

Assumption: From the analytical section it was found that that the 
negative migration balance should reduce the potential growth of the 
workforce in Kazakhstan.

4) The average monthly salary taken in USD, in the range from 2000 
– 2019.

Assumption: According to B orjas (2016, p. 68), on an unrestricted 
labor market, there is a tendency that the higher wages are associated 
with the higher number of people that are willing to enter labor market.

5) Annual volume of retail trade (sales) taken in USD in the period 
from 2000 to 2019

Assumption: According to the methodology by the  World Bank 
(2019), the annual fi gures on retail trade (sales) can provide the growth 
measures for the labor market of a country.

6) The annual volume of export trade in USD millions (2000 – 2019).
Assumption: Since the new employment opportunities are linked 

to the economic growth, the growing amount of exported goods and 
services has a positive correlation with the new jobs.

Now, let’s build the regression model using the parameters described 
above. The equation for the multiple linear regression is as follows:
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In the above expression, the coeffi  cients β1 to β5 represent slopes 
of the fi ve control variables. In turn, the variables correspond to the 
following parameters:

1. Wp – Annual average of the working population in Kazakhstan, 
in thousands of people

2. gfi  – Annual gross foreign investment, in USD millions
3. migr – Net annual migration of the population, or the sum of 

people who left and entered the country during the year.
4. sal – Average monthly salary, in USD
5. rtrade – Annual retail trade, in USD millions
6. exptr – Annual export trade, in USD millions
In order to check whether the parameters of the produced model 

will be statistically signifi cant, we derive the summary of the model in 
RStudio. Based on the results presented on the Figure 1, all the control 
variables have high level of statistical signifi cance, and the lowest 
level of signifi cance of the Export Trade parameter stands within 95% 
confi dence interval:

Figure 1: Summary of the Multiple Linear Regression Model (RStudio)

From the Figure 2, we can see that the growth of the working 
population is positively associated with the average monthly salary and 
the annual retail trade:

From the above fi gure, we can also notice that the average salary 
increased gradually throughout the range of 20 years, and so did the 
annual volume of retail trade. Otherwise, the increased volume of 
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retail trade was associated primarily with the scale eff ect, which 
implies that the higher level of production needs more labor, despite 
the substitution caused by the technological advancements (Borjas, 
2016). Considering that, the above graph indicates that the growing 
salary and retail trade is naturally associated with the rising number 
of employed workers in the country. On the other hand, by taking 
into account the historical data on the country’s population and labor 
force, we did not fi nd evidence of the labor force participation rate to 
increase. It implies that in case of Kazakhstan, the growth of salary and 
volume of retail trade boosted the working population number due to 
the scale eff ect, rather than due to the increased labor force participation 
rate.

Figure 2: Summary of the Multiple Linear Regression Model (RStudio)

Now, as we have 5 control variables, and each of them is 
highly signifi cant let’s conduct multicollinearity test to check 
whether there are high inter-associations among the independent 
variables. First, let’s take a look at the correlation matrix to 
identify highly correlated pairs of our multiple linear regression 
model:
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Figure 3: Scatterplot matrix for the refi ned linear regression model (RStudio)

As we can see from the above plot, all the variable pairs have 
relatively high correlations, except for the migration (migr1) variable. 
Considering the relatively high value of the adjusted R2 = 0.985 (see 
Fig. 1) and presence of six highly correlated pairs (Fig. 2), we suspect 
the multicollinearity. In order to see, which variables specifi cally cause 
the multicollinearity, let’s run the individual multicollinearity test in 
RStudio:

Figure 4: Individual multicollinearity diagnostics via mctest (RStudio)

According to variance infl ation factor (VIF) and tolerance (TOL) 
tests, the only variable that is most likely not to cause multicollinearity 
is migration. The rest variables, including foreign investment, salary, 
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retail trade and export trade are likely to cause the multicollinearity. 
We believe that such a result was not a surprising one, as the variables 
that were used in our regression model can be depend on one another 
to a certain extent. For example, it seems reasonable for the retail trade 
turnovers to grow as the average salary increases, just as it would be 
logical to assume that rising fl ow of international investment to mining 
industries should result in higher volumes of export trade at some point. 
Otherwise, we believe the multicollinearity is not due to fl aws in our 
data, but rather due to the nature of the variables we operate with in 
this study.

As the next step, we will try to predict the growth of the working 
population in the timespan of 2020 to 2029 by using the regression 
model. In order to make such a prediction, we need to feed in the 
appropriate data. One of the useful ways of predicting the outcome 
variable is by looking at historical data of the control variables X`1 to X5. 
By tracking the year-to-year change in the fi ve variables of our model, 
we identifi ed the average growth of each parameter of our regression:

Figure 5: Average & Adjusted average change of the fi ve control parameters

Then, by using the derived coeffi  cients, we have obtained the data 
for the time range of 2020 – 2029. Now, it is possible to build the 
“complete” multiple linear regression model. By binding the data and 
running the model with the data spanned through the range of 30 years, 
we used the predict function in RStudio to obtain the estimations for the 
employed population in the time range of the next ten years. The result 
is shown on the Figure 6:

From the table above, the estimations indicate that the working 
population in Kazakhstan is going to reach 9.15 million people by 2025 
and 9.46 million people by 2029. Otherwise, one can say that given 
the moderate economic growth, the country should expect to have 
slightly more than 9.5 million people employed by 2030. According 
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to the offi  cial estimations, the working population by 2025 is expected 
to reach 9.3 million (OISPMRK , 2019). This result conforms to the 
upper interval of our assumptions for the year of 2025. Therefore, we 
consider the offi  cial estimations to conform to an optimistic scenario of 
our forecast. 

Figure 6: The Working population predicted for the time span of 2020 – 2029. 
Upper and lower 95% confi dence intervals are included.

Finally, to see the graphical representation of the prediction interval 
more closely, we present the plot of the working population in the time 
range of 2020 – 2029. The plot represented on the Figure 7 shows the 
employed (working) population against the predicted time range. The 
confi dence intervals are shown as grey dashed lines and correspond to 
pessimistic (lower) and optimistic (upper) prediction scenarios for our 
forecast model:

Figure 7: Working Population predicted for the next 10 years. 
Upper and lower 95% confi dence intervals are also included (RStudio).
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Conclusion
In the experimental part of this research, we built the regression 

model that takes the annual working population as the outcome 
variable. By taking the data for the last 20 years and using seven 
parameters, we empirically identifi ed that only fi ve of them explain 
the response variable with a high level of confi dence. These factors 
are foreign investments, monthly salary, net migration of population, 
retail trade and the export trade. Since our model consists of fi ve control 
variables, we used specifi c assumptions that are incorporated in three 
growth-scenarios: moderate, standard and optimistic. It was found that 
depending on the scenario, the employed population in Kazakhstan 
should gain 0.7 to 1.0 million people by 2030, and from 0.4 to 0.6 
million by 2025 respectively. 

These results imply that the offi  cial estimations made by the government 
offi  cials conform to the optimistic scenario of our projections. Since the 
various factors infl uence the growth of employment within a country, 
we believe that their close correlation is natural and unproblematic, 
as the forecast model avoids typical multicollinearity issues. Because 
the shaping of labor resources can depend on many interlinked factors 
and is also infl uenced by the global economic events, it is important to 
investigate the changes and novelties on the labor market in Kazakhstan 
on the timely basis, as understanding the specifi cs of the employment 
helps to implement more eff ective economic policies.
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FEATURES OF THE USE OF CRYPTOCURRENCY 
AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: FOREIGN AND 

DOMESTIC EXPERIENCE

Abstract
The article discusses the history of the emergence of blockchain 

technology and cryptocurrency, which has been used in recent years, 
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the purpose of its implementation, the principles of operation, positive 
and negative aspects. The foreign and domestic experience of using 
this technology has been studied. The main purpose of the research 
work is to determine the essence and principle of functioning of 
the cryptocurrency, as well as to study the prospects for its use. An 
important result of the research work is that in order to expand the 
scope of application of the cryptocurrency, the need to consolidate its 
legal status in the legal system was determined.

Keywords: blockchain, cryptocurrency, bitcoin, exchange.

Аңдатпа
Мақалада соңғы жылдары қолданысқа ие блокчейн техно-

логиясы мен криптовалютаның пайда болу тарихы, оның қол-
данысқа ену мақсаты, жұмыс жасау принциптері, оң жəне теріс 
жақтары қарастырылған. Аталған технологияны пайдаланудың 
шетелдік жəне отандық тəжірибесі зерттелген. Зерттеу жұмысы-
ның негізгі мақсаты – криптовалютаның мəні мен жұмыс істеу 
принципін анықтау, сонымен қатыр елімізде пайдалану перспек-
тиваларын зерттеу болып табылады. Зерттеу жұмысының маңы-
зды қорытындысы  - криптовалютаны қолдану аясын кеңеюі 
үшін оның құқықтық мəртебесін заңды жүйеде бекіту қажеттігі 
анықталды. 

Түйін сөздер: блокчейн, криптовалюта, биткойн, биржа.

Аннотация 
В статье рассмотрена история появления технологии блок-

чейн и криптовалюты, которая получила применение в послед-
ние годы, цель ее внедрения, принципы работы, положительные 
и отрицательные стороны. Изучен зарубежный и отечественный 
опыт использования данной технологии. Основной целью иссле-
довательской работы является определение сущности и принципа 
функционирования криптовалюты, а также изучение перспектив 
ее использования. Важным итогом исследовательской работы яв-
ляется то, что для расширения сферы применения криптовалюты 
была определена необходимость закрепления ее правового статуса 
в правовой системе.

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, биткойн, биржа.
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Introduction
Over the past ten years, the discussions related to blockchain 

technologies and cryptocurrencies in the world haven`t only not been 
silent, but on the contrary have aroused increasing interest not only 
from fi nancial institutions, but also from the population and government 
agencies. Various factors served as prerequisites for this interest: this 
includes the global instability of economic relations, the prevalence of 
individual reserve currencies over national ones, the global digitalization 
of the economy and the blurring of borders, the crisis of confi dence 
in the current fi nancial and payment systems, etc. In these conditi ons, 
the participants of the world economy began to form a request to fi nd 
answers to these questions, since the evolutionary laws of mankind are 
such that people are constantly trying to look for more profi table and 
convenient services and goods.

Research methodology
The methodological basis of the research is based on the general 

scientifi c principles of a systematic approach to research. At the same 
time, this work applied theoretical research methods, including the 
analysis and synthesis of information provided by periodic business 
and scientifi c publications about cryptocurrencies and blockchain 
technology. In addition, historical, logical, technical, comparative, and 
comparative-legal research methods were used.

Main part
An attractive feature of cryptocurrency payments is that transactions 

between entities are made directly, without the participation of 
intermediaries, without involving fi nancial institutions. Given this 
factor, the popularity of cryptocurrency in the world is increasing more 
and more, which is confi rmed by the volume of capitalization of the 
cryptocurrency market, which by 2020 reached 200 billion US dollars 
(CoinMarketCap, 2021).

The history of the development of cryptocurrency as a means of 
payment dates back to the appearance of the new bitcoin payment 
system on the fi nancial market. As the popularity of the cryptocurrency 
grows and its share in the global fi nancial system increases, international 
organizations also could not help but pay attention to this challenge, and 
some of them gave their own vision and concept of the cryptocurrency.
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The International Monetary Fund defi ned cryptocurrency as a virtual 
currency that has its own digital value, issued by private developers and 
expressed in its unit of account (Ponamorenko, 2016, p.298). 

In practice, to analyze the situation with the legal status of 
cryptocurrencies, take a look at the international experience of 
regulation, in particular the experience of the European Union, CIS, 
USA and Asia. 

The European Union has an ambiguous policy regarding the legal 
status, although traditionally the EU countries have a favorable attitude 
towards cryptocurrency. However, the position of the European Central 
Bank in relation to the cryptocurrency is still perceived as negative, 
since for it, the cryptocurrency is not considered either a means of 
payment or a currency and its widespread use can threaten the current 
fi nancial system (Dolgiev, 2018, p.120).

At the same time, the European Court of Justice ruled that bitcoin 
can be considered a currency, not a commodity, and from the point of 
view of taxation, the cryptocurrency should not be taxed.

 In the United States, the legal regulation of cryptocurrency is no less 
complex than in the European Union, since the federal structure of the 
country allows each state to determine its own legislative regulation, 
taking into account the current state laws. So, in the state of New 
York, on January 15, 2020, a legislative act was adopted that obliges 
all organizations engaged in cryptocurrency operations to undergo 
licensing, accordingly recognizing the legal status of the cryptocurrency 
and activities related to it (Thomson Reuters Westlaw, 2021).

Japan can be counted among the countries that were among the 
fi rst in the world to adopt legislation on digital currency in 2016. 
The adopted law made the virtual currency equivalent to the national 
currency yen. Over the past period, Japan has gained some experience 
in this area, and in the short term, the country is preparing to launch a 
national cryptocurrency. In addition, in 2019, the Japanese legislature 
adopted a number of amendments aimed at tightening the requirements 
for organizations engaged in activities related to crypto-currency 
operations, and the name of the virtual currency was changed to a 
crypto asset.

Among the CIS countries, the Republic of Belarus is undoubtedly 
the leader in the development and implementation of blockchain 
technologies and cryptocurrency operations. In this country, the Decree 
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“On the development of the Digital Economy” was adopted, which 
legislated such basic concepts as cryptocurrency, digital sign (token). 
Since the activities related to the turnover of cryptocurrency were 
legalized, Belarus has achieved signifi cant success, and many projects 
and startups have appeared in this area. For the fi rst time among the 
CIS countries, a crypto exchange has opened in Belarus, where you can 
offi  cially trade and exchange cryptocurrency.

In many countries, the taxation policy of cryptocurrencies is very 
diverse and the methods of administration in them are conceptually 
diff erent from each other. Thus, we can distinguish the following 
approaches that are most often found in foreign practice. The fi rst 
approach involves taxing the income at the initial release of the 
cryptocurrency, regardless of its implementation. This method of 
taxation is used in Spain and France.

The second approach is to tax capital gains, where the tax base is 
the positive diff erence between the price of the asset bought and sold. 
This method of tax administration is the most popular, it is used in 
many countries, for example in the United States, Germany, Brazil, etc.  
There is also a third approach that completely eliminates the taxation 
of cryptocurrency and transactions with it, the so-called “tax paradise”. 
So, for example, in Denmark, due to the fact that cryptocurrency is not 
a legal tender, tax legislation cannot be applied to it, respectively, taxes 
are not levied on cryptocurrency transactions.

As for Kazakhstan, the crypto-currency in our country is not going 
through the best of times. The offi  cial position of the National Bank 
of Kazakhstan is still conservative and consists in the following: 
The country has only one legal currency-the tenge, and therefore the 
cryptocurrency cannot be used as a payment instrument (National 
Bank of Kazakhstan, n.d.). For this reason, Kazakh citizens have 
to carry out their cryptocurrency mining activities on foreign 
platforms. 

Despite the restrained position of the national regulator, there is a 
certain activation in Kazakhstan on the development of cryptocurrency 
and the possibility of its use. Thus, the Astana International Financial 
Center is working on the development and implementation of 
regulations on the regulation of cryptocurrency within the AIFC zone 
with special jurisdiction. Thus, the Astana International Financial Center 
is working on the development and implementation of regulations on 
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the regulation of cryptocurrency within the AIFC zone with special 
jurisdiction. Cryptocurrency is assigned the status of a private crypto 
currency, and it represents a certain value that can digitally act as a 
unit of account, a means of exchange and accumulation. It can also be 
exchanged for the national currency. There is a separate platform for 
trading cryptocurrencies.  However, to date, the achievement of any 
real results is still unknown.

Conclusion
The conducted research has shown that the issues related to the 

development of cryptocurrency operations are currently very relevant 
in the world. We may be on the verge of the biggest fi nancial revolution 
in the world economy. 

The main advantages of cryptocurrency include the following 
qualities - the impossibility of its forgery and the absence of 
intermediaries in transactions, which is a fundamental factor in the 
attractiveness of users of cryptocurrency transactions. 

The negative qualities of the cryptocurrency include its high 
volatility and insecurity. Despite the volatility, the total capitalization 
tends to increase. The main reason for the increase in the level 
of capitalization, according to experts, is the introduction of the 
ICO institute-a mechanism for attracting investment using crypto 
exchanges.

Every year, new types of cryptocurrencies appear in the world, 
and their number is growing every year. At the moment, the number 
of cryptocurrencies listed on various crypto exchanges is more 
than 5 thousand. However, the most popular and having the highest 
level of capitalization is the bitcoin cryptocurrency. By the end of 
2020, the volume of bitcoin capitalization in the total volume of 
cryptocurrencies occupied more than 70%, and this trend has been 
maintained for a long time, which indicates the stability of this 
cryptocurrency.

The study showed that an important factor in the development 
of cryptocurrency is the existence of legislation in the fi eld of 
cryptocurrency turnover and its legal status. In countries where the 
legal status of cryptocurrencies has already been determined by law, 
the market is developing faster.
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«БІР БЕЛДЕУ - БІР ЖОЛ» ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 
ҚЫТАЙ-ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ТУРАЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

Аңдатпа
Салалық кəсіпорындар топтары мен сауда нарығының екі 

жағына негізделген екі халықаралық сауда-логистикалық ынты-
мақтастық модельдеріне негізделген Іле префектурасы мен Қа-
зақстанның Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі бірлескен 
құрылысын талқылаңыз жəне логистикалық парктер, ақпараттық 
платформалар мен желілік түйіндер құруды ұсынды. Жібек логи-
стикасы, тиімді жəне ақылға қонымды коммерциялық логистика 
жүйесінің құрылымы Жібек жолы экономикалық белдеуінің негіз-
гі аймағының экономикалық өсуіне ықпал ету үшін үлкен маңызға 
ие. «Белдеу мен жолдың» бірлескен құрылысына қатысу арқылы 
Қазақстанға экономикалық дамуға серпіліспен қол жеткізу қажет. 
Қазақстан Қытайдың «Жібек жолының экономикалық белдеуі» 
бастамасымен ынтымақтастық жасайтын маңызды ел болып та-
былады. «Жібек жолы экономикалық белдеуі» бастамасымен ұсы-
нылған логистикалық арнаның құрылысы жəне энергетикалық 
ынтымақтастық Қазақстанның ұлттық стратегиясымен өте ұқсас 
жəне оны алға жылжытуда Қытай мен Қазақстан арасындағы са-
уда, энергетика, қаржы, инвестиция жəне туризм салаларындағы 
ынтымақтастық.

Аннотация
Данное исследование нацелено на обсуждение совместного 

строительства префектуры Или и Экономического пояса Шелко-
вого пути Казахстана на основе двух моделей международного 
торгово-логистического сотрудничества на основе групп про-
мышленных предприятий и двух сторон торгового рынка, а так-
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же предложено создание логистических парков, информационных 
платформ. и сетевые узлы. Шелковая логистика, структура эффек-
тивной и разумной системы коммерческой логистики, имеет боль-
шое значение для содействия экономическому росту на основной 
территории экономического пояса Шелкового пути. Казахстану 
необходимо совершить рывок в экономическом развитии, участвуя 
в совместном строительстве «Пояса и пути». Казахстан является 
важной страной, сотрудничающей с китайской инициативой «Эко-
номический пояс Шелкового пути».

Abstract
Discuss the co-construction of Ili State and Kazakhstan in the Silk 

Road Economic Belt, based on industry enterprise groups and two 
international trade logistics cooperation models based on both sides of 
the trading market, and propose the establishment of logistics parks, 
information platforms and network nodes. Good logistics, effi  cient 
and reasonable commercial logistics system structure is of great 
signifi cance to promote the economic growth of the core area of the 
Silk Road Economic Belt. It is necessary for Kazakhstan to achieve 
economic development by leaps and bounds by participating in the joint 
construction of the “Belt and Road”. Kazakhstan is an important country 
that cooperates with China’s “Silk Road Economic Belt” initiative. The 
logistics channel construction and energy cooperation advocated by 
the “Silk Road Economic Belt” initiative have a strong commonality 
with Kazakhstan’s national strategy and promote Cooperation between 
my country and Kazakhstan in the fi elds of trade, energy, fi nance, 
investment and tourism.

Түйінді сөздер: «Бір белдеу - бір жол»,  Қытай,  Қазақстан Жі-
бек Жолының экономикалық белдеуі,  сауда жəне логистика,  ха-
лықаралық ынтымақтастық,  модель

Қазақстандағы «Бір белдеу - бір жол»
Екі ел арасындағы экономикалық қатынастарды тығыз ету 

жəне өзара ынтымақтастықтың тереңдігі мен кеңдігін нығайту 
мақсатында Қытай «Бір белдеу - бір жолды» дамыту стратегиясын 
ұсынды. Бұл əлемдегі саяси жəне экономикалық құрылымдағы, да-
мыған елдердің экономикалық рецессиясындағы жəне Қытайдың 
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ұлттық қуатын дамытудағы жаңа өзгеріс. Маңызды стратегиялық 
идеяларды ортаға салыңыз. Отанның солтүстік-батысында орна-
ласқан Шыңжаң - Жібек жолы экономикалық белдеуінің маңызды 
бөлігі. Бұл екі негізгі ішкі жəне халықаралық нарықтағы маңызды 
кезең. Бұл теңдесі жоқ географиялық артықшылықтары бар екі не-
гізгі ресурстарды үйде жəне шетелде пайдалану үшін маңызды по-
зиция. Синьцзянның маңызды аймағы ретінде, Иили Қазақ Авто-
номиялық Префектурасы (бұдан əрі - Или префектурасы), Қорғас 
экономикалық даму аймағының құрылуынан бастап, Шығыс Одақ 
кіреберісі аймақтық экспортқа бағытталған экономикалық дамуға 
белсенді ықпал етеді жəне халықаралық логистикалық порт са-
луға тырысады, осылайша Жібек Жолының экономикасы болады 
Белдіктің маңызды тірегі. Сауда жəне логистика аймақ экономи-
касының маңызды бөлігі болып табылады. Халықаралық сауда 
мен логистика саласындағы трансшекаралық ынтымақтастықты 
тереңдету жəне логистикалық шығындарды азайту Жібек жолы 
экономикалық белдеуі бойындағы елдер мен аймақтардың жедел 
дамуына жəне тұрақты өсуіне тиімді ықпал етеді. Сондықтан Жі-
бек жолы бірге салынады. Экономикалық белдеуде Іле мемлекеті 
мен Қазақстан арасындағы халықаралық сауда-логистикалық ын-
тымақтастық Шыңжаңдағы əлеуметтік тұрақтылықты, оңтүстік-
шығыс жағалауын дамытуды жəне «Белдеу мен жолдың» мүмкін-
діктерімен шығыс, орталық жəне батыс аймақтардағы аймақтық 
ынтымақтастық сияқты ұлттық стратегияларды органикалық ин-
теграциялауға тиімді ықпал етеді.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның «Белдеу жəне жол» баста-
масын басынан бастап қолдайтындығын атап өтті жəне бірінші 
форумның жетістіктерін атап өтті. Сондықтан Іле префектурасы 
мен Қазақстан логистикалық парктер, ақпараттық платформалар 
мен желілік түйіндер құра отырып, халықаралық сауда-логисти-
калық ынтымақтастықты жүзеге асырады. Толық функциялар, 
тұрақты айналым, тиімді жəне ақылға қонымды заманауи коммер-
циялық логистикалық жүйе құрылымы, ұлттық қауіпсіздікті жəне 
əлеуметтік Шыңжаңды қорғауды қамтамасыз етеді. Тұрақтылық 
пен ұзақ мерзімді тұрақтылық маңызды практикалық мəнге ие 
жəне аймақтық экономикалық өсуге жəне Жібек Жолының эконо-
микалық белдеуіндегі орнықты дамуға ықпал етуде маңызды рөл 
атқарады.
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Бұл жоба Қазақстан экономикасына қалай əсер етеді?
Егер жауапты қытайлық шенеуніктердің мүдделері ортақ бол-

са, өзара келісім, өзара тиімділік, ынтымақтастық пен достық жəне 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі жəне т.б. Халықаралық ұйымдар қолдаған 
бұл жоба біздің билік органдарының патриоттық, берік жəне 
ұзаққа созылатын іс-əрекеттеріне құрылған жағдайда оң əсерін ти-
гізетіні жəне бұл ешқашан ымыраға келмейтіні сөзсіз.

Əсіресе, ұзақ мерзімді кең ауқымды сыртқы нарықта, ішкі на-
рықтың тарылтуына байланысты ауылшаруашылық сұранысы-
на байланысты, Қытайдың біздің органикалық өнімдеріміз үшін 
көбірек ақша төлеуге дайын екендігіне Қытай қуанбауға негіз жоқ. 
Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы арнайы өкілі жəне 
өкілетті өкілі: «Сіздің тағамыңыз: бидай, ұн, бал, өсімдік майы, 
əсіресе ет Қытайда үлкен сұранысқа ие. Еске салайық, Ресей 2010 
жылы Кеден одағына кірген кезде сыртқы нарық 150 миллион дол-
ларға жетті. Біз ер адамның өсуіне мүмкіндік беру үшін бас киім 
кидік. Алайда, біз Ресей экономикасымен бəсекелеспіз деп ой-
лағымыз келмейді. Соңғы алты жылдағы нəтижелер мардымсыз. 
Қытайдың ауылшаруашылығы бізбен мүлдем бəсекеге қабілетті 
емес, сондықтан жоба ауыл шаруашылығы үшін өте пайдалы .

Тиісті деректер 2020 жылдың бірінші тоқсанында Қытайдың 
«Белдеу жəне жолға» қатысушы елдердегі инвестициялары 11,7% 
-ға, ал сауда көлемі 3,2% -ға артқанын көрсетеді. Сонымен қатар, 
қаңтардан сəуірге дейін Қытай-Еуропа экспресс пойыздарының 
пойыздар саны мен жүк көлемі өткен жылмен салыстырғанда сəй-
кесінше 24% жəне 27% өсті. Соңғы жеті жылда Қытайдың «Бел-
деу жəне жолға» қатысушы елдердегі тікелей инвестициялары 110 
миллиард АҚШ долларынан асты, ал «Белдеу жəне Жол» бойын-
дағы елдермен жалпы сауда көлемі 7,8 триллион АҚШ долларына 
жетті.

Іле префектурасы мен Қазақстан арасындағы коммерция-
лық логистиканың халықаралық ынтымақтастық моделі

Қытай мен Қазақстан «Қорғас» халықаралық шекара маңы 
ынтымақтастығы орталығын құру үшін ынтымақтастық жасады. 
Қытай-Қазақстан Хоргосы халықаралық шекара маңы ынтымақта-
стығының жүрегі - бұл Қытай мен басқа елдердің арасындағы 
алғашқы халықаралық трансшекаралық ынтымақтастық.Қытай 
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мен Қазақстан арасындағы шекара өзенінің бойында орталық алаң 
ауданы 3,43 шаршы шақырым, ал Қазақстан жағы 2,17 шаршы 
шақырым. ZhongHeart жабық менеджментті жүзеге асырады жəне 
сауда келіссөздері, көлік, қойма, қаржы жəне электронды коммер-
ция сияқты іскери қызметтерді ұсынады. Мұнда астық, май жəне 
негізгі азық-түлік, аппараттық жəне электр машиналары, цемент 
жəне құрылыс материалдары, былғары өңдеу, тоқыма жəне тігін 
сияқты өндірістік парктер бар. Horgos Халықаралық Ынтымақта-
стықтың жүрегі мен қолдау парктері елге қатысты əртүрлі жеңіл-
дік саясатты қолданады (кедендік аймақ жəне экспорттық өңдеу 
аймағы): шекараға кіретін тауарлар импортталған қосымша құн 
салығы мен кедендік баждардан босатылады. Тауарлар логисти-
калық паркке кірген кезде олар қайтарылады. Саябақтағы коммер-
циялық операциялар арасында ҚҚС босатылады. SAR ынтымақта-
стығының жүрегінде орналасқан үшінші елдің халқы жəне Қытай 
мен Қазақстан халқы еркін сауда жасай алады, арнайы аймаққа 
кіретін кəсіпорындар 5.3 салықты төмендету саясатын қолдана 
алады. Қазіргі уақытта Қытай-Қазақстан Хоргос халықаралық 
шекара ынтымақтастығы Чжунсинь индустриалды паркінде 30-
дан астам тоқыма жəне тігін өндірісі бар. 2013 жылы өнеркəсіптік 
өнімнің жалпы құны 150 миллион юаньды құрады, ал тоқыма жəне 
киім экспорты сол кезеңде 3,81 миллиард долларды құрады. Даму 
үшін əлі де көп орын бар. Қазақ ұлттық заңнамасы Рабби ұлттық 
университетінің профессоры Мусатаев Қытай мен Қазақстан ара-
сындағы көлік саласындағы ынтымақтастық қарқынды дамып 
келе жатқанын айтты, бұл Жібек Жолының экономикалық белде-
уі тіршілікке толы екенін көрсетеді. Жібек жолы экономикалық 
белдеуі құрылысының біртіндеп алға жылжуымен жол бойында 
жаңа мектептер мен ауруханалар пайда болды, ал жол құрылысы 
жергілікті тұрғындар үшін көптеген жұмыс орындарын құрды.Қа-
зақтар Жібек жолы экономикасы оларға қандай артықшылықтар 
беретінін терең түсінді.

Қорытынды
Мақалада теориялық жəне эмпирикалық талдау жасау арқылы 

Қытай мен Қазақстанның экономикалық ынтымақтастығына көп-
теген əсер етуші факторлар бар деген тұжырым жасалады.Олар-
дың ішінде Қытай мен Қазақстанның экономикалық ынтымақта-
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стығына əсер ететін маңызды факторлар мəдени факторлар, на-
рықтық факторлар жəне экономикалық факторлар болып санала-
ды. Сондықтан, екі ел арасындағы болашақтағы ынтымақтастықта 
«Бір белдеу - бір жол» стратегиясын басшылыққа ала отырып, екі 
ел арасындағы экономикалық ынтымақтастықты дамытуға жəне 
аймақтық экономикалық интеграцияны дамытуға ықпал ететін əр-
тараптандырылған шараларды қабылдау қажет.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ПОНЯТИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 НАСЕЛЕНИЯ СТРАН АЗИИ
  

Аннотация
Данная статья представляет собой информационный обзор, в 

котором отражены основные факторы, влияющие на уровень и 
качество жизни, представлены результаты исследования социаль-
но-экономического положения населения в странах Азии. Особен-
ностью работы является то, что авторы рассматривают качество 
жизни через понятие эффективности жизнедеятельности населе-
ния, определяют их взаимосвязь, выделяя предпосылки необходи-
мости формирования такого подхода. Дается анализ и группиров-
ка основных факторов, влияющих на качество жизни населения 
в странах Азии. В статье рассматриваются актуальные вопросы 
оценки качества жизни населения. Приводится система показате-
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лей, составленная с учетом возможностей современной официаль-
ной статистики.

Аңдатпа
Бұл мақала өмір сүру деңгейі мен сапасына əсер ететін негіз-

гі факторлард ы көрсететін ақпараттық шолу болып табылады, 
Азия елдеріндегі халықтың əлеуметтік-экономикалық жағдай-
ын зерттеу нəтижелерін ұсынады. Жұмыстың ерекшелігі - ав-
торлар өмір сүру сапасын халықтың өмір сүру тиімділігі ұғымы 
арқылы қарастырады, олардың өзара байланысын анықтайды, 
мұндай тəсілді қалыптастыру қажеттілігінің алғышарттарын 
анықтайды. Азия елдеріндегі халықтың өмір сүру сапасына əсер 
ететін негізгі факторларға талдау жəне топтастыру беріледі. 
Мақалада халықтың өмір сүру сапасын бағалаудың өзекті мəсе-
лелері қарастырылады. Қазіргі з аманғы ресми статистиканың 
мүмкіндіктерін ескере отырып жасалған көрсеткіштер жүйесі 
келтіріледі.

Abstract
This article is an information review, which refl ects the main factors 

aff ecting the level and quality of life, presents the results of a study of 
the socio-economic situation of the population in asian countries. The 
peculiarity of the work is that the authors consider the quality of life 
through the concept of the effi  ciency of life of the population, determine 
their correlation, highlighting the prerequisites for the formation of such 
an approach. The analysis and grouping of the main factors aff ecting 
the quality of life of the population in asian countries is given. The 
article deals with topical issues of assessing the quality of life of the 
population. the article presents a system of indicators compiled taking 
into account the possibilities of modern offi  cial statistics.

Ключевые слова: качество жизни, население Азии, програм-
мы, законодательства, последствия коронавируса.

Понятие качества жизни имеет довольно сложную структуру. 
В него, с точки зрения большинства исследователей социальных 
наук, включаются качество здоровья популяции, качество образо-
вания, качество природной среды, духовность (Чуличков, 2020), 
то есть качество жизни – это совокупность условий человеческого 
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существования, обеспечивающих получение необходимых жиз-
ненных благ, материального богатства и духовных ценностей. 
Также исследователи признают многоаспектность, многогран-
ность понятия «качество жизни» и анализируют его через уровень 
развития жизнедеятельности человека и жизнеобеспечения. Уро-
вень жизни выражается в количестве потребляемых человеком 
благ и услуг, или, иначе – как отношение уровня доходов населе-
ния к стоимости жизни, а также к уровню безопасности и уровню 
загрязнения. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью инте-
гральной оценки качества жизни населения, как одного из важ-
нейших показателей социально-экономического развития лю-
бой страны. Все данные, которые используются в статье, были 
взяты с официального сайта (numbeo.com, Asia: Quality of Life 
Index by City, 2020). Целью данной статьи является показать ка-
кие факторы больше всего влияют на качество жизни населения 
в странах Азии, и узнать причины влияния.  В данной работе для 
анализа включены следующие факторы: крупные города Азии, 
индекс качества жизни, индекс покупательной способности, ин-
декс безопасности, индекс здравоохранения, индекс стоимости 
жизни, соотношение цены недвижимости к доходу, индекс вре-
мени движения транспорта, индекс загрязнения и климатический 
индекс. 

Проанализировав 54 наблюдений, с помощью пакета SAS 
Studio, получили следующие результаты: сильная корреляцион-
ная связь между “Индексом качества жизни” и “Индексом безо-
пасности” (0,73 с высокой степенью доверия - 0,0001) и сильная 
обратная корреляционная связь наблюдается между показателя-
ми “Индекс качества жизни” и “Индекс загрязнения” - (-0,82) с 
высокой степенью доверия. То есть, с уменьшением индекса за-
грязнения – индекс качества жизни будет увеличиваться, и нао-
борот с увеличением индекса загрязнения – индекс безопасности 
будет уменьшаться.  Также был проведен регрессионный анализ. 
Для Индекса безопасности коэффициент детерминации соста-
вил 53%, т.е. это означает, что индекс качества жизни на 53% 
зависит от индекса безопасности и на 69% зависит от индекса 
загрязнения. 
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Рисунок 1 - диаграмма рассеяния                        Рисунок 2 - диаграмма рассеяния
(Quality Of Life Index - Pollution Index)             (Quality Of Life Index - Safety Index)

Для того, чтобы проверить равенство средних значений в двух 
выборках, мы проверили такие переменные, как качество жизни и 
индекс безопасности; качество жизни и индекс загрязнения. Пар-
ные сравнения используют процесс одной выборки для различий 
между наблюдениями.

Парные сравнения могут проводиться между многими па-
рами переменных в PROC ТТЕСТ, и по результатам, чем ближе 
t-value к 0, тем больше вероятности, того что нулевая гипотеза 
правдива. 

Рисунок 3 - Результаты t-test-а
(Quality Of Life Index - Safety Index)

Рисунок 4 - Distribution of  Diff erence:   
Quality Of Life Index - Safety Index

 
В случае paired t-test между качеством жизни и индексом безо-

пасности, составил 16,28, что имеет довольно приемлемый резуль-
тат, и доказывает высокую корреляцию.
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В другом случае paired t-test между качеством жизни и индек-
сом загрязнения, t value составил 7,04, что показывает идеальный 
результат наших исследований, и мы можем сделать вывод, что 
индекс загрязнения больше всего влияет на качество жизни.

Рисунок 5 - Результаты t-test-а
(Quality Of Life Index - Pollution Index)

Рисунок - 6 Distribution of Diff erence:   
Quality Of Life Index - Pollution Index

Председатель общества «Польша-Восток» Йозеф Брыль счи-
тает, что все государственные программы призваны для улучше-
ния качества жизни населения (Kazinform, 2020). Сейчас многие 
страны выделяют средства, создают программы для этих целей. 
К примеру, в течение ближайших пяти лет правительство Южной 
Кореи намерено выделить 51 трлн вон (~$42,85 млрд) на улуч-
шение качества жизни населения в сельской местности (Regnum, 
2020). Также, у нас в Казахстане есть программа “Ауыл-ел бесігі”, 
целью которого является улучшение качества жизни на селе, мо-
дернизация социальной среды сельских территорий и доведение 
их до региональных стандартов. И также, программа “Цифровой 
Казахстан”. Основная цель данной государственной программы 
– прогрессивное развитие цифровой экосистемы для достиже-
ния устойчивого экономического роста, повышения конкурен-
тоспособности экономики и нации, улучшения качества жизни 
населения.

К сожалению, в данное время на любых новостных порта-
лах, можно обнаружить заголовки об ухудшении обстоятельств 
в Азии. Например, только недавно издание “BBC” опубликовали 
скандальную статью о том, что четверть мужчин в Азии совер-
шали изнасилования (BBC News,2020). Криминал и безопасность 
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жизни - одни из главнейших факторов, влияющих на качество 
жизни, и именно поэтому мотивом нашего исследования было 
узнать последствия каких еще факторов могут отражаться на ка-
честве жизни стран Азии.  Сравнивая Алматы с городами Азии с 
самым высоким индексом качества жизни – Мускат (168.47) и с 
самым низким Тегеран (54.73) было выявлено, что качество жизни 
в Мускат в три раза превышает Тегеран. И следовательно, в Му-
скат (37.77) наблюдается низкий уровень загрязнения, а в Алматы  
(78.15) хоть и ниже чем в Тегеране (82.39), но все равно считается 
высоким уровнем. По индексу безопасности Оман также лидирует 
(77,81), в Казахстане как уже раньше упоминалось низкий уровень 
безопасности (32,41), а вот в Тегеране тоже низкий индекс без-
опасности (46.49), но он выше чем в Казахстане (Numbeo: Asia: 
Quality of Life Index by City, 2020) 

Как пишут Forbes.kz, общая сумма средств, выделенных на 
борьбу с COVID-19 и его последствия составила 5,9 трлн тенге 
(Forbes,2020). Для улучшения качества жизни и стабильной работы 
здравоохранения построено 13 модульных инфекционных больниц 
на 2,7 тыс. коек с созданием 5 тыс. постоянных рабочих мест для ме-
дицинского персонала. Также, в селе Карасу Костанайской области 
ведется строительство средней школы с государственным языком 
обучения на 320 мест (Forbes,2020). В этом районе нет средней шко-
лы для детей с государственным языком обучения. 

По данным от numbeo.com были выявлены факторы, влияющие 
на качество жизни: индекс покупательной способности, индекс 
безопасности, индекс здравоохранения, индекс стоимости жиз-
ни, соотношение цены недвижимости к доходу, индекс времени 
движения транспорта, индекс загрязнения и климатический ин-
декс (Numbeo: Asia: Quality of Life Index by City, 2020). После чего 
используя SAS Studio, R Studio и gretl, мы узнали какие факторы 
сильнее влияют на качество жизни.  В ходе исследования были 
указаны проекты и законодательства, принятые для поддержки 
качества жизни. Анализ показал, что понятие «качество жизни» 
является комплексной производной от статистических, социоло-
гических, экономико-математических факторов, определяющих 
положение человека в обществе. Качество жизни показывает ре-
зультативность образа жизни людей. На качество жизни населе-
ния влияет государственная политика регулирования экономиче-
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ских процессов, уровень загрязнения, уровень безопасности. На 
современном этапе государством принимаются различные меры 
по повышению уровня и качества жизни населения, что уже дает 
определенные результаты в виде повышения благосостояния насе-
ления и снижения уровня бедности. 

Крупнейший в мире портал базы данных Numbeo.com опубли-
ковал рейтинг стран по индексу качества жизни. Согласно инфор-
маций на 2020 год, Республика Казахстан переместилась на две 
строчки ниже. Если год назад страна занимала 69-е место, то, по 
последним данным, РК вошла в десятку аутсайдеров. С показате-
лем 88,3 Казахстан занимает 71-е место из 80 (Quality of Life Index 
by Country, 2020). Республика Казахстан имеет очень низкие ин-
дексы покупательской способности, стоимости жизни, низкий ин-
декс безопасности, умеренные индексы здравоохранения, отноше-
ние цены недвижимости к доходу, высокий уровень загрязнения.  
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КНИГИ НЕ ДОЛЖНЫ УЙТИ В ПРОШЛОЕ

Abstract
This article highlightes the fate of the book in the modern world, 

the impact of the book on society, as well as the process of reading 
infl uence on a person, his worldview and mental health. In addition, 
we consider a rather relevant problem at the moment – the problem of 
reading, namely the reasons why the younger generation does not pay 
enough attention to reading.

Аңдатпа 
Бұл мақалада қазіргі əлемдегі кітаптың тағдыры, кітаптың 

қоғамға əсері, сондай-ақ оқу адамға, оның дүниетанымы мен пси-
хикалық денсаулығына қалай əсер ететіні қарастырылады. Со-
нымен қатар, бүгінгі таңда өте өзекті мəселе – неге жас ұрпақ кітап 
оқуға тиісті көңіл бөлмейді.

Аннотация
В данной статье рассматривается судьба книги в современном 

мире, влияние книги на общество, а также то, как влияет чтение на 
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человека, его мировоззрение и ментальное здоровье. Кроме того, 
рассматривается довольно актуальная проблема на сегодняшний 
день – почему молодое поколение не уделяет должного внимания 
чтению книг.

В современном мире людям доступно великое множество раз-
личных знаний и технологий, которые приходят на смену обыч-
ным вещам. Например, простую бумажную книгу могут заменить 
такие вещи, как телевизор - люди лучше посмотрят какую-нибудь 
телепередачу или фильм, интернет - зачем долго искать нужную 
информацию, переворачивая сотни страниц раз за разом, когда 
можно быстро найти ответ в интернете, переводчик - с ним не 
нужно сидеть со словарем долгие часы напролет.

Бумажные книги ценились на протяжении многих веков, но по-
степенно интерес к книгам стал угасать, следовательно неизбежно 
должно было появиться что-то новое. Предпосылкой к этому стал 
роман Питера Джеймса, опубликованный на двух дискетах. Жур-
налисты и коллеги осуждали его, а один репортер даже вытащил 
на пляж компьютер с генератором, чтобы продемонстрировать 
всю нелепость этого нового способа читать (Ньюэр, 2016). 

Хотя с приходом технологий, следуя принципам развития, кни-
га должна быть забыта, ведь огромное количество разнообразной 
информации теперь находится в свободном доступе в интерне-
те, достаточно только иметь компьютер, смартфон или планшет. 
Но  в интернет также перешли и энциклопедии, и учебники, и ху-
дожественная литература, и библиотеки. Так книга обрела новую 
жизнь - на экранах компьютеров и смартфонов.

После того, как книга перешла в цифровой формат, прогресс 
не остановился и пошел дальше: теперь уже из печатных текстов 
делают аудиокниги для тех, кто предпочитает воспринимать ин-
формацию на слух. Благодаря интернету книга не только не ушла 
в прошлое, а наоборот нашла большее количество форм существо-
вания.

На данный момент переход книг в цифровой формат как ни-
когда актуален, в связи со сложившейся ситуацией с коронави-
русом, которая так или иначе касается абсолютного большин-
ства людей. Далеко не у всех есть возможность и время ходить 
в городскую библиотеку за материалами, которые требуются 



311

Секция «Социология и политология»

для подготовки каких-либо заданий. И в данном случае элек-
тронные книги, библиотеки помогают получить более пол-
ную и обширную информацию, требующуюся для выполнения 
задания.

Но несмотря на переход бумажных книг и библиотек в элек-
тронный формат, их будущее все еще стоит под вопросом. Безус-
ловно, совсем исчезнуть из нашей жизни они не могут, но, к сожа-
лению, с каждым годом фиксируется неизбежное снижения спро-
са не только на бумажные, но и на электронные книги. В связи с 
развитием технологий и появлением разного рода приложений для 
смартфонов, ноутбуков и компьютеров у современной молодежи 
не остается желания читать книги из-за того, что нужно проявить 
больше усидчивости и внимательности (Пилявская и Токарева, 
2015).

Сейчас отношение людей к книгам довольно неоднозначно, 
можно сказать, что все люди разделились на три лагеря: 1) люди, 
которые читают книги; 2) люди, изредка читающие что-либо; 3) 
люди, которые не читают вовсе. Я провела опрос среди своих 
знакомых и получила довольно неутешительные результаты. В 
ходе опроса выяснилось, что из двадцати человек книги читают 
только четверо, еще пятеро читают время от времени, а остальные 
одиннадцать человек и вовсе не читают. Кроме того, выяснилось, 
что книги читает в основном старшее поколение, родившиеся же 
после 1990 года люди уделяют чтению совсем малое количество 
времени, чаще всего из-за занятости на работе и прочих бытовых 
хлопот.

Так как будущее страны зависит от поколения, которое обуча-
ется в данный момент, стоит рассмотреть и отношение сегодняш-
них студентов к книгам и чтению вообще. На основе проведенно-
го мной социологического опроса, в котором принимали участие 
молодые люди в возрасте от 18 до 21 года, в количестве 25 че-
ловек, были сделаны следующие выводы: в большинстве случаев 
студенты добровольно не читают ни художественную литературу, 
ни документальные или научные книги, они читают только в том 
случае, если данный материал задан по учебной программе или за 
прочтение какого-либо материала следует возможное повышение 
оценки, и если взять опрошенных студентов за 100%, то читаю-
щих наберется не больше 20%. Современные студенты не считают 
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чтение чем-то полезным, что пригодится им в скором будущем, 
и поэтому мне бы хотелось, чтобы мои сокурсники пересмотрели 
свою точку зрения касательно сложившегося положения вещей. 
Чтение - не только наше прошлое, но и наше будущее. Данному 
факту свидетельствует высказывание Фредерика Дугласа о том, 
что американские плантаторы давали домашним строгий наказ 
-  не учить рабов грамоте, чтобы не развивать у них излишнюю 
свободу мышления (Newtonew, 2021).

К сожалению, касательно чтения не все так однозначно, как и 
у всего здесь имеются две стороны: одни люди верят, что чтение 
полезно и во многом помогает нам, а другие наоборот - уверены, 
что чтение не только не приносит никакой пользы, но и вредит 
человеку, так как оно отрывает его от реальной жизни и уносит 
в совершенно другой мир. Польза чтения измеряется не только в 
качестве прочитанного материала, но и во влиянии данного мате-
риала на человека. Например, больше пользы последует за про-
чтением одно из произведений Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого 
или А.П. Чехова, нежели за прочтением серии романов Стефани 
Майер или Анны Тодд.

В исследовании, опубликованном в журнале Social Science 
& Medicine, говорится о том, что чтение книг не только уносит 
нас в мир фантазий, но и благотворно сказывается на нашем са-
мочувствии, и даже дарит долголетие. Ученые из Йельского уни-
верситета обнаружили связь между чтением книг и увеличением 
продолжительности жизни. Как показали 12-летние наблюдения 
за участниками исследования, у людей, которые уделяли чтению 
более 3,5 часов в неделю, риск преждевременной смерти в наблю-
даемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не 
читал книги. Исследователи не смогли дать данному факту точно-
го объяснения, но напомнили о предыдущих научных изысканиях, 
показавших, что чтение способствует увеличению связей между 
мозговыми клетками. А это может снижать риск нейродегенера-
тивных заболеваний, укорачивающих жизнь (Российская Газета, 
2016).

Еще один плюс чтения заключается в его благотворном влия-
нии на сон. Согласно выводам медиков из Клиники Майо, чтение 
книги перед сном способствует улучшению сна, помогая нашему 
переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот исполь-
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зовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не реко-
мендуется, поскольку это плохо влияет на качество сна. Дело в 
том, что свет, который излучают экраны девайсов, снижают вы-
работку гормона мелатонина, связанного со сном (Форум Библи-
отеки Шадринского Государственного Педагогического Универ-
ситета, 2016)

Кроме того, коллектив ученых под руководством Станисласа 
Деэне проводил исследование, они сравнивали активность моз-
га людей, научившихся читать в зрелом возрасте и «обычных», 
грамотных с детства. Выяснилось, что у грамотного человека 
при распознавании текста значительно более интенсивно начина-
ет работать зрительная зона коры головного мозга, активируют-
ся области, ответственные за обработку звуковой информации, и 
одновременно включаются несколько других мозговых центров 
(Eksmo.ru, n.d.). 

Уже в течение нескольких десятилетий остро стоит проблема 
чтения, а именно ухода книг в прошлое. Неоднократно публико-
вались данные опросов и исследований, по которым определялась 
актуальность и польза чтения книг. К ним следует отнести и ис-
следование Дэвида Льюиса с коллегами о том, как разные виды 
активности способствуют снятию стресса. Группу добровольцев 
вводили в состояние стресса, а затем предлагали этот стресс снять 
при помощи того или иного метода. Оказалось, что самым эффек-
тивным антистрессом является именно чтение (PRAKTIK: Чтение, 
2021). 

На основе этого эксперимента можно сделать вывод о том, что 
пока чтение развивает и помогает мышлению, оно будет сопрово-
ждать человека всю его жизнь. Довольно часто у меня возникают 
дискуссии с моими знакомыми касательно книг: большинство из 
них пытается уверить меня в том, что книги - это уже прошлый 
век, их заменяют технологии, и в скором будущем от них останет-
ся лишь одно воспоминание. Однако каждый раз, вступая в дис-
куссию я неизменно отстаиваю свою точку зрения: я считаю, что 
книги не ушли и никогда не уйдут в прошлое, потому что пока они 
существуют человек продолжает совершенствоваться, также кни-
ги передают нашу историю, которую, несомненно, должны знать 
и помнить все люди. Конечно, благодаря прогрессу мы имеем аль-
тернативные источники информации, но все это не сравнится с 
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тем чувством, когда ты берёшь в руки книгу, начинаешь ее листать 
и чувствуешь запах, исходящий от страниц. Пожалуй, это тактиль-
ное ощущение является тем фактором, который ни одни другие 
источники информации не смогут заменить никогда.

Наряду со многими странами проблема чтения изучается и в 
Казахстане, так, Министр образования и науки РК Асхат Айма-
гамбетов на своей Facebook-странице высказался касательно чи-
тательской способности казахстанцев. «По результатам иссле-
дования PISA школьники Казахстана значительно отстают по 
читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР. 
То есть читательская грамотность взрослого населения также на-
ходится на низком уровне. Данная информация — не алармизм, 
а действительность. И эта проблема появилась не сегодня. Надо 
признать, что наши дети не только мало читают, но и плохо пони-
мают и воспринимают прочитанный текст. Хромают навыки ана-
лиза и формирования выводов при чтении. И это действительно 
большая проблема, которая в целом влияет на конкурентоспособ-
ность нации», - считает глава ведомства (Оразбекова,2020).

Проблема чтения книг тесно связана с проблемой поколений, 
а именно проблемой «отцов и детей». У этих двух поколений со-
вершенно разные взгляды и планы на жизнь, в результате чего 
происходит множество конфликтов. И книги играют здесь дале-
ко не последнюю роль, потому что книга - это бесценная и не-
заменимая вещь, которая обогащает внутренний мир человека, а 
также влияет на формирование его мировоззрения. Разницу между 
прошлым поколением и нашим поколением можно заметить с пер-
вого взгляда, слова. Как уже говорилось ранее, многие молодые 
люди сейчас с пренебрежением относятся как к книгам, так и к 
старшему поколению, но данное поведение в корне неправильно. 
Я бы хотела привести высказывание В.Г. Белинского: «Книга есть 
жизнь нашего времени. В ней все нуждаются — и старые и моло-
дые» (Словарь Dslov.ru, 2021). Я считаю, что в этом высказывании 
кроется истина, потому что книга является важной частью жизни в 
любом возрасте, так как она наш главный помощник и советчик во 
многих вещах. И если нашему поколению книга помогает в разви-
тии, совершенствовании себя, постановке определенных целей, то 
старшему поколению она помогает еще и избежать одиночества, 
также несмотря ни на что всегда верить в лучшее.
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В заключении хотелось бы отметить, что в глобальном масшта-
бе существует всего одна проблема, связанная с книгами, это про-
блема нежелания современного поколения читать книги, вслед-
ствие чего развиваться, совершенствоваться и получать знания. 
Но эта единственная проблема имеет множество разветвлений, ко-
торые так или иначе связаны со всеми аспектами нашей жизни. К 
данной проблеме я хочу приложить цитату Дени Дидро: «Человек 
перестает мыслить, когда перестает читать» (Eksmo.ru, 2016). Дан-
ная цитата в полной глубине отражает суть всей проблемы. Тем не 
менее, несмотря на довольно печальную ситуацию, я надеюсь, что 
постепенно книги снова обретут былую популярность, так как в 
ином случае человечество ждет беспросветная деградация, безгра-
мотность и упадок цивилизации. 
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Аңдатпа 
Мақалада волонтерлік қызметтің аспектілері негізгі мəселе 

ретінде қарастырылады. Қазіргі қоғамдағы қызметтің осы түрінің 
əсіресе, əлеуметтік жұмыстың негізгі нысанасы болып табыла-
тын қоғамның əлсіз санатындағы адамдар үшін қажеттілігі бүкіл 
əлемді уысында ұстаған індет кезінде айқын көрінді. Жұмыста өт-
кен жылдың «Еріктілер жылы» болып жариялануы, оған жастар-
ды көптеп тарту арқылы жастардың бойында қоғамдағы мəселені 
тани білу, өз еркімен шешім қабылдау, əлсіз буындарға көмекті 
көрсету арқылы өзіне сенімділік пен жауапкершілікті қалыптасты-
ру, қандай адамдардың волонтер бола алатындығы жайлы зерттеу 
жүргізіледі. «Еріктілік» ұғымы кең жəне тар мағыналы позиция-
лардан қарастырылып, оның маңыздылығы айқындалды.
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Жастар арасындағы еріктіліктің негізгі уəждемелерін теория-
лық тұрғындан негіздей отырып, Қазақстандағы еріктіліктің да-
муын зерттеуде биылғы жылы атқарылған іс-шаралар сипаттама-
сы берілді.  

Сонымен бірге, ерікті іспен айналысатын жəне потенциалды 
еріктілік қызметке дайын азаматтардың сандарының арасындағы 
айырмашылықтар мен мəселелер айқындалды.  Волонтерлің ор-
талықтардың маңыздылығы жəне ЖОО бұл ісшараны жүргізудің 
пайдалы жақтары көрсетілді.

Тірек сөздер: волонтерлер, еріктілік қызмет, волонтерлік уəж-
деме, əлеуметтік бағдарланған қоғам.

Аннотация
В статье аспекты волонтерской деятельности рассматриваются 

как основная проблема. Необходимость этого вида деятельности 
в современном обществе особенно для уязвимых слоев общества, 
являющихся основным предметом социальной работы, стала оче-
видной во время эпидемии, охватившей весь мир. В работе про-
водится исследование, посвященное объявлению прошлого года 
«Годом волонтера», вовлечению в него большего количества мо-
лодежи, осознанию проблем в обществе, принятию добровольных 
решений, формированию уверенности в себе и ответственности 
через оказание помощи слабым звеньям, о том, какие люди могут 
стать волонтерами. Понятие «добровольность « рассматривалось с 
широких и узких содержательных позиций, определялась его зна-
чимость.

В исследовании развития волонтерства в Казахстане с теоре-
тическим обоснованием основных мотиваций волонтерства сре-
ди молодежи дано описание мероприятий, проведенных в этом 
году.

Вместе с тем, выявлены различия и проблемы между числами 
граждан, занимающихся добровольческой деятельностью и гото-
вых к потенциальной волонтерской деятельности. Была продемон-
стрирована важность волонтерских центров и полезность проведе-
ния этого мероприятия вузом.

Ключевые слова: волонтеры, волонтерская деятельность, во-
лонтерская мотивация, социально ориентированное общество.
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Abstract
In the article, the aspects of volunteer activity are considered as the 

main problem. The need for this type of activity in modern society, 
especially for vulnerable segments of society, which are the main 
subject of social work, became apparent during the epidemic that swept 
the world. The study focuses on declaring last year as the» Year of 
the Volunteer», involving more young people in it, understanding 
the problems in society, making voluntary decisions, building self-
confi dence and responsibility through helping weak links, and what 
kind of people can become volunteers. The concept of «voluntary» was 
considered from broad and narrow content positions, and its signifi cance 
was determined.

The study of the development of volunteerism in Kazakhstan with a 
theoretical justifi cation of the main motivations of volunteerism among 
young people describes the events held this year.

At the same time, the diff erences and problems between the numbers 
of citizens engaged in voluntary activities and those who are ready for 
potential volunteer activities are revealed. The importance of volunteer 
centers and the usefulness of holding this event by the university were 
demonstrated.

Keywords: volunteers, volunteer activity, volunteer motivation, 
socially oriented society.

Кіріспе
2020 жылы Қазақстан Республикасында «Еріктілер жылы» деп 

жариялануының əлеуметтік қажеттілігі  қазіргі заманауи  қоғамға 
көбірек волонтерлік қызмет мəселелеріне көңіл бөліну керекті-
гінен туындап отыр. Басты себеп мұның маңыздылығын түсіну 
қоғам өмірі үшін еріктілік, оның ішінде елдің дамуына қосқан 
үлесі, көбінесе оның болашағын алдын-ала анықтайды (Тетер-
ский, 2015).

Бүгінгі таңда еріктілік-бұл салыстырмалы түрде жаңа идея. 
Еріктіліктің негізгі қағидасы - ерікті таңдау, жеке ұстанымның 
көрінісі. Егер адам мəжбүрлеусіз, ерікті түрде жұмыс істесе, адам 
өзін қызметтің кез-келген түрін барынша сапалы жүзеге асырады.

Бұл еріктілікті əлеуметтік бағдарланған қоғамның маңызды 
элементтерінің бірі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Ерікті 
ұйымдарға келесі белгілер тəн: олар өз мүшелерінің ортақ мүдде-
лерін қорғау үшін ұйымдастырылған; мүшелік ерікті, сондықтан 



319

Секция «Социология и политология»

көшбасшылар қауымдастық мүшелеріне салыстырмалы түрде аз 
əсер етеді; егер ұйым басшыларының қызметіне сəйкес келмесе, 
қауымдастықтар жергілікті мемлекеттік немесе мемлекеттік ор-
гандармен байланысты болмаса, ұйымнан шығу мүмкіндігі əрқа-
шан болады; ерікті ұйым мүшелері тегін жұмыс істейді. Əрбір 
тарихи кезеңде еріктілер қозғалысының рөлі, олардың негізін-
де  кəсіби Əлеуметтік жұмыстың пайда болуына алып келді. Қа-
зақстанда ғана емес, бүкіл дүние жүзіне қауіп төндірген Covud-19 
індеті халқымыздың денсаулығына қауіп төндірген сəтте ерік-
тілердің еңбегінің қаншалықты маңызды екендігін мемлекет те, 
тұрғындарда білуі, көруі, бағалауы жəне оның қатарының көбеюі 
қажеттілігі осы мақалны жазуға итермеледі.

Негізгі бөлім
Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев 2020 жыл-

ды Еріктілер жылы деп жариялаған болатын. «Мен еріктілер адал 
ниетті адамдар екеніне сенемін. Волонтерлік - бұл шынайы патри-
отизмнің бейнесі, өйткені сіз елге қызмет етіп, барлығын да халық 
үшін жасауға тырысасыздар», – деп атап өтті Қазақстан Президенті 
(«Волонтерлік – жастардың əлеуметтік лифті» форумы, 2019).

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының субъектілерінде 
жастарды ерікті қызметтеріне байланысты тиімді қолдау жүйесі 
қалыптасуда, бұл еріктілік қызмет адамдардың ерікті түрде ай-
мақтық, ұлттық, əлемдік, деңгейде əлеуметтік қызмет көрсетуі-
не, тұлға ретінде өсуі мен гүлденуіне бағытталған (ҚР-ның 2016 
жылы 30 желтоқсандағы елдегі еріктілік қызметтің құқықтық 
негіздерін айқындайтын «Волонтерлік қызмет туралы» заңын-
да) еріктілер – бұлар «физикалық тұлғалар, қайырымдылық қы-
зметтерді қайтарымсыз деңгейде атқарушылар деп анықтама 
берілген. 

Қазіргі «еріктілік» ұғымы кең жəне тар мағыналы позициялар-
дан қарастырылады.
Кең мағынадағы еріктілік  ол – коммерциялық емес жəне қоғам-

дық бірлестіктердің бірігуі, соның негізінде ерікті, жауапкершілік-
тері мол, азаматтардың қалауымен құрылған қоғамның ортақ қы-
зығушылықтарын жүзеге асырушы бірлескен ұйымдар.
Тар мағынасындағы еріктілік қызмет əлеуметтік жұмыспен 

байланысы бар, əлеуметтік қызметтерді адамның жеке қалауына 
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байланысты көрсету. Осындай тəсілмен ерікті қызметтер ештеңені 
де талап етпей, халықтың мүмкіншіліктері шектеулі топтарына, 
өз-өздеріне қызмет ете алмайтын (кəрілік, мүгедектік, стихиялық 
апат негізінен, əлеуметтік катаклизмадан) топтарға көмек көрсету. 
Бұндай көмек жергілікті, ұлттық жəне əлемдік деңгейде көрсетілуі 
мүмкін.
Еріктілік маңызды:
- мемлекет үшін, себебі еріктілер əлеуметтік жəне лауазымдық 

жағдайына, өмір сүру ортасына, саяси жəне діни сенімдеріне қара-
мастан қоғамның жағдайы үшін мемлкет алдында тұрған мəселе-
лерді шешуге атсалысады;

- азаматтық қоғамның қалыптасуы үшін, себебі ерікті қызмет 
коммерцялық емес ұйымдардың қоғамдағы рөлдерін азаматтық 
қоғамның институты ретінде жергілікті, діни жəне ортақ қоғамдық 
міндеттерінде арттырады;

- əлеуметтік дамуға, себебі əлеуметтік маңызды мəселелерді 
шешуге қажетті ресурстарды тартуға көмектеседі;

- экономикалық дамуға, себебі ерікті қызмет халықты еңбекпен 
қамтудағы маңызды элементі болып табылады, бұл мемлекеттің 
əлеуметтік қызметтерге шығынын азайтады; 

- бизнес үшін, себебі ерікті қызметке қатысушы ұйымдар жер-
гілікті бірлестіктерге көмектеседі, өздерінің ұйымдастырушылық 
қабілеттерін арттырады, жаңа тəжірибе мен қабілеттерді қалыпта-
стырады, соған байланысты ұйым қоғамда оң имиджді қалыпта-
стырады;

- жастар саясаты мен білімі үшін, себебі жастар мен балалар-
дың ерікті қызметтері бұл – олардың тəжірибелері мен қабілет-
терінің тиімді дамуына, рухани мүдделері мен еңбекке баулуға, 
жəне карьералық мансаптарын арттыруға, оның ішінде топпен, 
отбасымен бірігіп жұмыс істеу мен коммуникацияға байланысты 
тəжірибе алмасуына маңызды («Волонтерлік қызмет туралы» ҚР-
ның заңы, 2016).

Бұқаралық ақпарат құралдарына, себебі еріктілік қызмет өзара 
көмек пен жергілікті біріккен ұйымдардың қатынасына толы.
Жастар арасындағы еріктіліктің негізгі мотивтері:
- жеке потенциалды жақсарту;
- қоғамның мойындауы, əлеуметтік маңыздылығыңды сезіну;
- өз-өзінді қалыптастыру;
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- кəсіби бейімделу;
- əлеуметтік жəне тəжірибелік маңызды қабілеттерге ие болу 

(Косова, 2011).
Еріктілік қызмет керекті қабілеттіліктерді сіңіруге көмектеседі, 

ол адамның кəсіби таңдауына қатысы жоқ (компьютермен жұмыс 
істеу, құрылыс шеберлігі, техникамен жұмыс, тұлғааралық өзара 
іс-əрекет тəжірибесі), бірақ өмірде маңызы бар.

Еріктілік қызмет жастарға өздерін көрсетуге, өз потенциалын 
қалыптастыруға жəне қазақстандық қоғамда атқарған еңбегі үшін 
танымға лайықты.

Соңғы жылдары азаматтар мен ұйымдардың қайырымдылық 
жəне ерікті қызметтерге қатысуына байланысты əлеуметтік жоба-
лары мен бағдарламаларының қарқынды өсуі байқалуда.

Еріктілер орталықтары қауымдастығы жүргізген мəліметтерге 
сəйкес Қазақстан еріктіліктің дамуын зерттеу  Азаматтық даму де-
партаментінің берілген іс-шаралар сипаты келесідей:

- əлеуметтік қозғалыс; патриоттық қозғалыс; жастар саясаты; 
маңызды əлеуметтік іс-шараларды жүргізуге көмегі - 33%;

- спорттық іс-шаралар жəне салауатты өмір салтын насихаттау 
– 23%;

- медициналық мекемелерде ауыр халдегі науқастарға, үйсіз-
дерге, мүгедектер мен қарттарға көмек – 16 %;

- қиын өмірлік жағдайға тап болған балалар мен жетім бала-
ларға көмек – 10%;

- экология мен абаттандыру – 7%;
- мəдениет, ғылым, халықаралық қызмет – 5,5%;
- үйсіз жануарларға көмек – 3%;
- адамдарды іздеу, ТЖМ құтқарушылары мен қоғамдық тəртіпті 

қорғау – 2,1%
- діни ұйымдар астындағы еріктілік қызмет – 0,4%.
Сонымен бірге, ерікті іспен айналысатын жəне потенциал-

ды еріктілік қызметке дайын азаматтардың сандарының арасын-
да айтарлықтай айырмашылық бар. Қазақстанда ерікті қызмет 
атқаратындардың үлесі Ресей мен Еуропа елдерімен салысты-
рғанда əлі де төмен. Бұл, көп жағдайда, азаматтардың қайы-
рымдылық қорларына сенімсіздігіне, мотивацияларына, ерікті 
ұйымдар мен еріктілікке байланысты ақпараттардың аздығы-
на, қайырымдылық ұйымдардың инфраструктурасының осал-
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дығына, еріктілік қызметтің мəні жайлы ақпараттың аздығы-
на, еріктілік қызметтің оң имиджінің қалыптаспауына жəне т.б. 
байланысты.

 Қазіргі таңда, «еріктілік» пен «волонтерлік» синонимдер ретін-
де қарастырылады. Бірақ қазақ тілінде «еріктілік» ЕРІК сөзінен 
шыққан, бұл адамзаттың ұрпағын сақтап қалуы мен жалғасуы-
на септігін тигізеді. Яғни еріктілік бұл – жақынына өз еркіңмен 
көмектесу, еш мəжбүрліксіз, оның іс-əрекетінде басқа адамды да-
мыту мен адамзаттың ұрпағын жалғастыру іс-шаралары болу ке-
рек (Краснов, 2010).

Қазақстанда, соңғы жылдары, еріктіліктің дамуында айтар-
лықтай серпін пайда болғандықтан, білім бағдарламаларында 
еріктілік проекттері мен ұйымдары құрылуда.

Еріктілік орталығы – бұл əкімшілік, ресурстық, ұйымдасты-
рушылық, ақпараттық жəне еріктілерге өздерінің əлеуметтік 
маңызды бастамаларын құруға көмектесетін ұйым.

Бүгінде еріктілік орталық – бұл жастардың əлеуметтік маңы-
зды дамуын алға тартатын бірден-бір механизмі, азаматтарды 
қоғамдағы өзекті мəселелерді шешуге қызықтырушы, əлеуметтік 
құндылықтар мен идеялардың жауапкершілігі.

Еріктілік орталықтарының бірнеше сəйкестендіру сипаттама-
ларына мыналар жатады:

- еріктіліктің құндылықтары мен тəжірибелілігін жылжыту;
- ерікті болғысы келетіндерге жағдай жасау;
- волонтерлық ресурстарды басқара алу;
- азаматтардың волонтерлік əлеуетін жұмылдыруды ескере 

отырып, жергілікті қоғамдастықтың проблемаларын шешу үшін 
стратегияларды əзірлеуге қатысу;

- волонтерлер мен олардың ұйымдарын қоғам мен мемлекет ал-
дында позициялау.

Əлеуметтік əріптестік жүйесін құру, оның ішінде өңіраралық 
жəне халықаралық бағдарламалардағы қызмет.

Еріктілер орталығы мен ерікті ұйымдардың айырмашылықта-
рын білу қажет. Еріктілік ұйым ол – азаматтардың ерікті түрде-
гі бірлестігі, ол бір немесе бірнеше өзекті мəселелерді шешуге 
жергілікті бірлестіктер мен еріктілердің күш қосуынан тұра-
ды. Егер бірлестік, мысалы, халықтың əлеуметтік қорғалмаған 
топтарына көмек көрсетуге шақырылса, онда орталықтың 
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міндеті - волонтерлер мен волонтерлік топтарды олардың əле-
уметтік маңызды бастамалары мен жобаларын іске асыруда 
қолдау.

Волонтерлық орталықтардың басты мақсаттары: 
- Ақпараттандыру, қызықтыру, тарту, жастарды еріктілік қыз-

метке тартуды қолдау;
- Жергілікті қоғамдастықтардың əлеуметтік проблемаларын 

шешу, волонтерлік еңбектің əлеуметтік-экономикалық тиімділігін 
арттыру үшін волонтерлікті (еріктілікті) дамытуды ресурстық қол-
дау;

- Қоғам ұйымының əртүрлі деңгейлерінде волонтерлікті (ерік-
тілікті) қолдау құрылымдарын құруға жəне олардың жұмыс істе-
уіне жəрдемдесу ;

- Əлеуметтік сала ұйымдарының ерікті ресурстарға қажеттілі-
гін азаматтардың ерікті еңбекке деген мүдделерімен біріктіру;

- Еріктілік саласында кадрлар мен менеджментті дайындау;
- Волонтерлік (еріктілік) саласындағы үздік тəжірибелер мен 

технологияларды қолдану жəне тарату;
- Азаматтарды (əсіресе жастарды) волонтерлік қызметке тарту-

дың тиімді нысандарын жəне оны ұйымдастыру əдістерін əзірлеу 
жəне енгізу;

- Қоғамда волонтерлік пен қайырымдылықты күшейту міндет-
терін шешуге мемлекеттік жəне мемлекеттік емес ұйымдарды, 
бизнес-құрылымдарды жəне жеке тұлғаларды тарту ; 

Волонтерлер мен волонтерлік топтардың қызметін материал-
дық-техникалық қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау (Моисе-
ева, 2014).

ЖОО-да волонтерлік орталықтар құру неліктен маңызды? 
Қазақстандағы университеттермен жағдай бүгінгі таңда жас ма-
мандарға - оқу орындарының түлектеріне қатысты жұмыс бе-
рушілердің үміттері өзгерді: мамандығына жəне аяқталған білім 
деңгейіне қарамастан, жұмыс беруші түлектен талап етілетін құ-
зыреттер жиынтығын ғана емес, сонымен қатар «мамандықты» 
алды деп күтеді, өз бетінше, қосымша инвестицияларсыз, қой-
ылған мақсаттар, міндеттер, басымдықтар бойынша жұмыс істей 
алады деп сенеді.

Осылайша, түлек бітіру кезінде мамандық бойынша нақты 
жұмыс тəжірибесіне ие болуы керек, жағдайды өз бетінше баға-
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лауға жəне жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті болуы ке-
рек. Білім беру парадигмасының  «білімділіктен» білімді бел-
сендіге ауысуы бітірушіге қарқынды өзгеретін əлеуметтік-эко-
номикалық жағдайларға мобильді бейімделуге мүмкіндік бе-
ретін белгілі бір құзыреттер жиынтығын тəрбиелеу қажеттілігін 
тудырады.

Əлеуметтік волонтерліктің ерекшелігі - волонтерлік көмектің 
объектісі көмекке мұқтаж жеке тұлғалар немесе əлеуметтік топ-
тар болып табылады. Мысалы, жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар, аз қамтылған отбасылардағы 
балалар, мүмкіндігі шектеулі балалар жəне басқа топтар. Мұндай 
топтарға көмектесу үшін əртүрлі еріктілер жобалары жұмыс істей-
ді (Кононова, 2005).

Əлеуметтік волонтерлік арқылы өмірлік қиын жағдайдың ал-
дын алу немесе оны қамтамасыз үшін, олардың тыныс-тіршілігі 
жағдайларын жақсарту жəне (немесе) өздерінің негізгі өмірлік 
қажеттіліктерін өз бетінше қамтамасыз ету мүмкіндіктерін кеңей-
ту мақсатында жекелеген азаматтарға жəне халықтың əлеуметтік 
топтарына көмек көрсету қамтамасыз етіледі.

Мұндай қызметте кім волонтер болады?
- зейнет жасындағы адамдар - «күміс еріктілер»;
- мүгедектігі бар адамдар;
- жастар;
- жұмыс істейтін азаматтар;
Сондай-ақ, қазіргі уақытта азаматтардың əртүрлі санаттары 

волонтерлік қызметке қызығушылық танытуда. Мектеп оқушы-
ларынан бастап зейнеткерлерге дейін барлығы волонтер болғысы 
келеді.

Волонтерлік тағы не үшін қажет? Волонтерлік қызмет арқылы 
адам өзінің құндылықтар жүйесіне кіреді:

- оптимизм (өмірге оң көзқарас);
- əлеуметтік жауапкершілік;
- əлеуметтік дағдылар – өз бетінше шешім қабылдау;
- мейірімділік / қамқорлық;
- адам өмірінің құндылығы («біз сені сол қалпында қабылдай-

мыз жəне сен басқаларды қабылдайсың!»);
- салауатты өмір салтының құндылықтары;
- «жоқ» деп айта білу, мақтаныш, еріктілікке деген сенім;
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- еріктілік мəдениет ретінде (еріктілік-бұл норма, қасиет, онсыз 
болмайды);

- қатысу құндылығы;
- түсіну: адамдар -  ресурс емес;
- ақпаратты жеке жеткізу;
- еріктілерге арналған мүмкіндіктер;
- қажеттіліктерді жасау, оларды қанағаттандыру.
Адам Рухани тұлға болып туылмайды. Жеке адам дүниеге ке-

леді, бірақ оның биологиялық сенімділігімен ол əлеуметтік əлемнің 
ұрпағы жəне эволюцияның шыңы (диалектика) немесе Құдайдың 
жаратылысы (дін), бірақ екі түсінік те адамның бақытты тіршілік 
иесі ретінде – өзіне, көршісіне, отбасына, қоғамға жəне мемлекет-
ке пайдалылығы арқылы дамуын анықтайды.
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БАЛАЛАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

Аңдатпа 
Біздің ортада мүгедектік денсаулық жағдайының, сондай-ақ 

адамның əлеуметтік құндылығының көрсеткіші ретінде түсініледі. 
Мүгедек - бұл денсаулығының бұзылуы бар, ағзаның немесе оның 
жеке бөліктерінің функционалдылығында ауытқулары бар, ауру-
лардың, жарақат салдарының немесе өмірдің шектелуіне əкелетін 
ақаулардың салдарынан болатын адамдар. Бүгінгі таңда бұл тер-
мин аурудың күрделілік дəрежесін анықтау жəне бұл жағдайда 
адамға берілетін əлеуметтік жеңілдіктерді анықтау шарасы болып 
табылады. Əрбір мемлекет өзінің даму деңгейіне, басымдықтары 
мен мүмкіндіктеріне сəйкес дамуында ауытқулары бар адамдар 
үшін əлеуметтік жəне экономикалық саясатты қалыптастырады. 

Тірек сөздер: мүмкіндігі шектеулі бала, əлеуметтік саясат, жəр-
демақы, тұрғын үймен қамтамасыз ету. 

Аннотация
В нашей среде инвалидность является следствием состояния 

здоровья, а также социальной
в качестве показателя ценности. Инвалид-это нарушение здо-

ровья есть, есть отклонения в функциональности организма или 
отдельных его частей, заболеваний, травмирующих послед-
ствий или дефектов, приводящих к ограничению жизни люди, 
которые в результате. Сегодня этот термин обозначает степень 
сложности заболевания определение и в данном случае мера 
определения социальных льгот, предоставляемых лицу явля-
ется. Каждое государство имеет свой уровень развития, при-
оритеты и для лиц с отклонениями в развитии в соответствии 
с возможностями социального и формирует экономическую 
политику.
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Abstract

In our environment, disability is a consequence of the state of 
health, as well as social as an indicator of value. A disabled person is 
a violation of health there are, there are deviations in the functionality 
of the body or its individual parts, diseases, traumatic consequences 
or defects that lead to the restriction of the lives of people who are 
as a result. Today, this term denotes the degree of complexity of the 
disease defi nition and in this case the measure of determining the 
social benefi ts provided to a person is. Each state has its own level of 
development, priorities and for persons with developmental disabilities 
in accordance with the possibilities of social and economic policy 
forms. Keywords: child with disabilities, social policy, benefi ts, housing 
support.

Кіріспе 
Мұқтаждарға қатысты мемлекет жүргізетін əлеуметтік саясат: 

олардың тең құқықтарын қамтамасыз ету, олардың өмірінде қан-
дай да бір шектеулердің болуы, мүгедектерге толыққанды өмір 
сүруге, қоғамның экономикалық, əлеуметтік жəне саяси өміріне 
белсенді қатысуға, өздерінің азаматтық міндеттерін орындауға 
мүмкіндік беретін қолайлы жағдайлар жасау [1]. Қазақстан Ре-
спубликасы көптеген дамыған елдер сияқты мүгедек балалар мен 
олардың отбасыларының қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ету 
бойынша көптеген мəселелерді шешуде. Бірақ, соған қарамастан, 
жылдан жылға мүмкіндігі шектеулі балалар санының айтарлықтай 
өсуімен проблемалардың тұтас кешені туындайды, олар мыналар-
ды қамтиды:

- денсаулық сақтау саласы - мамандардың, сондай-ақ аурухана 
ұйымдарының жетіспеушілігі;

- білім беру-инклюзивті білім берудің дамымаған жүйесі;
- қолжетімді баспана – зор кезектегі тұрғын үй сатып алу;
Бүгінгі таңда Қазақстанда тұрғын үй проблемасы қазіргі Қа-

зақстан қоғамының ең өткір əлеуметтік проблемаларының бірі 
болып табылады. Бұл мəселе өте өзекті жəне кейде əлеуметтік 
қақтығыстарды тудырады.
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Негізгі бөлім
Мүмкіндігі шектеулі балалар, əдетте, əртүрлі себептермен пси-

хикалық немесе физикалық бағытта ауытқулары бар балалар, бұл 
өз кезегінде баланың нашар дамуына əкеледі. Мұндай балалар сау 
адамдармен салыстырғанда ерекше əлеуметтік қорғауды, көмекті, 
сондай-ақ қолдауды қажет ететін адамдардың əлеуметтік санаты-
на жатады.

Біздің елде мүгедектікке көп көңіл бөлінсе де, балалар өмір жо-
лында күнделікті өмірде белгілі бір мəселелерге тап болады жəне 
мұндай баланы өсіру өте қиын. Сондықтан мүгедек балаларды 
қоғаммен біріктіру үдерісі біздің еліміздің əлеуметтік саясатының 
əлі де шешілмеген мəселесі болып қала береді. Педагогикалық 
жəне психологиялық саладағы мамандар жалпы білім беру жүй-
есіне осындай интеграция үдерісін енгізу арқылы осы мəселені 
шешуге көп күш жұмсайды.

Қазақстан мүгедек адамдар мен балаларды қорғау жəне қосу 
жөніндегі халықаралық стандарттарды сақтау жөніндегі  2008 
жылғы 11 желтоқсанда БҰҰ-ның мүгедек адамдардың құқықтары 
туралы Конвенциясына қол қойды. 

Қазіргі уақытта біздің республикамызда мүмкіндігі шектеулі 
балаларды қорғауды үш негізгі үкіметтік орган қамтамасыз етеді, 
олар:  ҚР Білім жəне ғылым министрлігі, Еңбек жəне халықты əле-
уметтік қорғау министрлігі жəне ҚР Денсаулық сақтау министрлігі. 

Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасы мүгедек-
тігі бар балалар үшін əлеуметтік қамсыздандыру, маманданды-
рылған мекемелерге беру, тегін білім алу (бастауыш, орта жəне 
кəсіптік оқыту, сондай-ақ осы санатқа жататындар үшін тегін 
жоғары білім беру), медициналық мекемелерде маманданды-
рылған емделу жəне т. б. құқықтарына кепілдік береді. 

Соңғы 2 онжылдықта мүгедек балалардың құқықтарын рет-
тейтін көптеген заңдар мүгедек балаларды əлеуметтік қорғаудың 
берік негізін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен бірге олар 
кездесетін проблемалар мен ерекше қажеттіліктерді алға жылжы-
туға ықпал етті. Айта кету керек, мұндай проблемалар мен қажет-
тіліктер əлі де бар, олар өз шешімін қажет етеді.

Қазіргі уақытта қолданыстағы заңнамаға қарамастан, мүгедек-
тігі бар балалар өздерінің күнделікті өмірінде қиындықтарға тап 
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болады. А. Сейтенова мен С. Беккер жасырын мүгедектігі бар 
адамдардың едəуір саны бар деген қорытындыға келді (мүгедектік 
билікке ресми түрде хабарланбайды немесе тіркелмейді) [2].

Бұл негізінен екі негізгі себепке байланысты болады:  мүге-
дектік бойынша жəрдемақы алуға өтініш беру кезінде кедергілер 
көп болды, бұл оларды алуды қиындатады;  мүгедектікке қатысты 
кемсітушілік жағдайлары жиі туындайды жəне мүгедектігі бар 
адамдардың қоғам өміріне қатысуына кедергілер жасалады.

Мүгедектігі бар балалардың ата-аналары кейде баланың мүге-
дектігі туралы хабарлағысы келмейді, өйткені отбасы қоғам тара-
пынан оларды қабылдай алмау кедергілеріне тап болуы мүмкін.

Қазақстанда мүгедектігі бар балалар мен олардың отбасылары 
кездесетін білім беру саласындағы мəселелер ТМД-ның басқа ел-
деріндегі мəселелерге ұқсас. Қазақстанда мүгедектігі бар балалар 
үшін жоғары сапалы білім алуға кедергі келтіретін кейбір басқа 
факторларға мыналар жатады: тиісті оқулықтардың болмауы, 
мүгедек балалары бар отбасылардың кедейлігі, қалалық неме-
се ауылдық аудандар арасындағы білім беру мекемелеріне қол-
жетімділіктің теңсіздігі, мектептер мен даярланған мұғалімдер са-
нының жеткіліксіздігі, сондай-ақ осы оқушылар үшін тиісті білім 
беру моделінің болмауы (яғни жеке тəсіл жоқ).

Мүгедек балалары бар отбасылардың кедейлігі, сондай-ақ 
инклюзия үшін тиісті жағдайлардың болмауы мемлекеттік меке-
мелерде тұруға мəжбүр мүгедек балалар санының өсуіне негіз бо-
латын себептер ретінде айқындалады. Мысалы, мекемелерде тұра-
тын балалардың көпшілігі кейде ата-аналар бере алмайтын тамақ 
пен киім-кешекпен байланысты. Сол сияқты, мүгедек балалардың 
жалғыз басты ата-аналары, егер олардың балалары мекемелерде 
болмаса, жұмыс істей алмайды. Нəтижесінде, көптеген балалар 
туғаннан кейін балалар үйінде болады.

Т. Голомолзинаның айтуынша, балалардағы мүгедектік Қа-
зақстандағы ата-аналардың балаларды мемлекеттік мекемелерге 
тастап, олардың отбасылық ортада өсу құқығын шектейтін не-
гізгі себептерінің бірі болып табылады. Оның баяндамасында та-
сталған балалардың шамамен 32% - ында аурулар мен туа біткен 
патологиялар бар екендігі айтылған.

Сонымен бірге, зерттеу көрсеткендей, институционалды меке-
мелерде тұру мүгедек балалардың дамуына кедергі келтіруі мүм-
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кін [3]. Бұл əсіресе балалардың денсаулығы мен əл-ауқатының 
психологиялық, əлеуметтік, физикалық жəне эмоционалды аспек-
тілерін қарастырған кезде дұрыс. 

Бүгінгі таңда елімізде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 
білім беру жəне оңалту іс-шараларын қамтитын бағдарламалар 
бар. Мысалы:» АРДИ «(мүгедек балалардың ата-аналар қауымда-
стығы,» Мейірім «- 3 жастан бастап мүмкіндігі шектеулі балалар-
ды оқыту үшін құрылған коммерциялық мекеме,» САТР « орта-
лығы жəне тағы басқалар [4].

Бірақ мүгедектігі бар балаларға арналған барлық мемлекеттік 
мекемелер оңтайлы шешім болып саналмайды, өйткені көбінесе 
мұнда мүгедектігі бар балаларды инклюзиялау аспектілері мүлдем 
ескерілмейді жəне медициналық модельдегідей олардың отбасы-
лары мен қоғамының рөлі жоққа шығарылады. Сонымен қатар, 
балалар арасындағы зорлық-зомбылық жəне қызметкерлердің 
балаларға қатысты зорлық-зомбылығы (əртүрлі мекемелердегі 
қызметкерлердің 51-56% - ы басқа қызметкерлердің мекемелер-
де балаларға қатысты зорлық-зомбылық қолданғанына куə бол-
ды) мүгедектігі бар балалар бұл мекемелерде əлі де маңызды рөл 
атқармайтындығын көрсетеді. Мүгедектігі бар балаларға арналған 
мекемелерде балалар көбінесе білімге қол жеткізе алмайды.

Қазақстан Республикасының Үкіметі мүгедек балаларды 
күтіп-бағудың баламалы тəсілдерін пайдалануды көтермелейтін 
ынталандыруды əзірлеуге жəне іске асыруға кірісті. Мұндай ын-
таландырулар мүгедек балаларға жəрдемақы алуды көздейді. Бұл 
бағыттағы келесі қадам ата-аналарға немесе қамқоршыларға 2010 
жылы басталған мүгедек балаларды күту бойынша жəрдемақы 
беру бастамасы болды.

Бүгінгі күні біздің елімізде «Қазақстан Республикасында мү-
гедектерді əлеуметтік қорғау туралы» заң (03.12.2015 ж. жағдай 
бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) қолданылады, осы 
Заң мүгедектікті жою, оңалту іс-əрекеттері, əлеуметтік тараптан 
қорғау бойынша профилактикалық шараларға, сондай-ақ мүге-
дектерді қоғамға ықпалдастыруға негізделеді. Онда медицина-
лық-əлеуметтік сараптамаға, əлеуметтік көмекке, мүгедектерді 
əлеуметтік қорғауға, оларды оңалтуға (медициналық, əлеуметтік, 
жеке, кешенді), сондай-ақ арнаулы əлеуметтік, медициналық қы-
зметтерді, оның ішінде үйде көрсетуге арналған мақалалар қара-
стырылған [5].
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Сондай-ақ, 2002 жылғы 11 шілдедегі «Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды əлеуметтік жəне медициналық-педагогикалық тү-
зеу арқылы қолдау туралы» заң қазір қолданыста. Бұл Заң əле-
уметтік, медициналық, педагогикалық қызметтегі əдістемелік 
аспектілерді, сондай-ақ мүгедек балаларды түзеу арқылы қолда-
уды айқындайды, оның басты бағыты мұқтаж адамдарға көмек 
көрсетудің жолға қойылған жүйесін құру жəне олардың бала 
мүгедектігінің тəрбиесіне, оқуына, еңбек, кəсіптік даярлығы-
на жəне алдын алуға негізделген проблемаларын шешу болып 
табылады [6]. 

Əлеуметтік қызметкерге мүгедек балалардың, сондай-ақ олар-
дың отбасыларының істерін қарау кезінде қажетті келесі Заң «Қа-
зақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша жəне жасына байланысты берілетін 
мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар туралы» 1997 жылғы 16 
маусымдағы (06.04.2016 ж.жағдай бойынша өзгерістермен жəне 
толықтырулармен) Заң болып табылады. 

Осы Заңның 2-тарауының 8-12 баптарында жəрдемақы тағай-
ындау, олардың шарттары мен мерзімдері, мөлшері, сондай-ақ 
жəрдемақы алуға құқығы бар мүгедектердің санаттары сипат-
талған [7]. 

«Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жəрде-
мақы туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Заңға сəйкес 16 жастан 18 
жасқа дейінгі мүгедек балалар 1,4 АЕК (1,2 топ) жəне 0,6 АЕК (3 
топ) мөлшерінде мемлекеттік жəрдемақыға, ал 16 жасқа дейін 0,9 
АЕК-ке тең жəрдемақыға құқылы.

Əрине, барлық балалар сияқты, олар да Конституцияда жəне 
«Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы», 
«Білім туралы», «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» Қа-
зақстан Республикасының заңдарында көзделген білім алуға 
құқылы.

Еліміздегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңға [8],  сəйкес 
мүгедек балаларды тəрбиелеп отырған барлық отбасылар, егер:

- тұрғын үй жағдайлары техникалық жəне санитарлық норма-
лар мен ережелерге сəйкес келмейтін болса;

- бір тұрғын үйде екі немесе одан да көп отбасы тұратын болса;
- меншік құқығында тұрғын үй жоқ болса, құжаттарды тапсы-

руға жəне тұрғын үй алуға кезекке тұруға құқылы.



332

Narxoz Student Research-2021

Сондай-ақ, осы Заңға сілтеме жасай отырып, отбасы бір адамға 
15-тен 18 шаршы метрге дейін тұрғын үй алуға құқылы, ол жай-
лы, қала шегінде болуы керек жəне, əрине, мүгедек балалардың 
қалыпты өмір сүру талаптарына жауап беруі керек.

Егер шетелдік тəжірибені қарастыратын болсақ, Оксана Лес-
лидің «Америкадағы əлеуметтік тұрғын үй» мақаласынан мысал 
келтіргім келеді [9]. Оның айтуынша, HUD федералды бағдар-
ламасы бар, оған мүгедек балаларды тəрбиелеп отырған отба-
сылардың тұрғын үй ақысын төлеу, сонымен қатар пəтер немесе 
үй мұқтаждардың жеке меншігі болмаған жағдайда барлық тұр-
мыстық төлемдер (электр, су, газ, телефон) кіреді. Сондай-ақ, 
алынатын тұрғын үйдің құны тұрмыстық қызметтерді ескере оты-
рып, өтініш беруші табысының 30% -ынан аспауы да ажырамас 
жағдай болып табылады. Көмектің бұл түрі субсидияланған мем-
лекеттік тұрғын үй деп аталады. Бірақ құжаттарды рəсімдеу жəне 
басқа операциялар үшін отбасылар шамамен бір жыл күтуге тура 
келеді.

Г.Ф. Войтенков, Е. В. Лебедевалардың айтуынша, Америка 
Құрама Штаттарының əлеуметтік саясаты əр азаматтың өзінің 
əл-ауқаты үшін жауапты екенін басшылыққа алады [10]. Мемле-
кет барлық қажеттіліктермен халықтың өздерін, мысалы, тұрғын 
үймен қамтамасыз ете алмайтын немесе өздерін жəне отбасын 
асырай алмайтын топтарын ғана қамтамасыз етеді. Америка 
Құрама Штаттарының ұлттық ерекшеліктері бар, олар мыналар-
ды қамтиды: əр түрлі нəсілдік құрам, үлкен аумақ, сондай-ақ 50 
түрлі штаттағы үкіметтің жеке басы, олар барлық мұқтаждарды 
жаба алмайды, сондықтан мемлекет тек мұқтаж адамдарға көмек 
көрсетеді.  

Жеке қайырымдылық ұйымдары, бизнес-орталықтар, сон-
дай-ақ шіркеулер мемлекетке үлкен көмек көрсетеді. Еріктілердің 
рөлі зор. Егер Қазақстанда еріктілер кейбір жағдайларда қандай да 
бір ақшалай сыйақы алатын болса, онда АҚШ-та олар тегін көмек-
теседі. Көмектің бұл түрі өте маңызды, олар қаржылық жағынан 
көмектеседі, кішкентай балалармен тəрбие жұмыстарын жүргізеді, 
балаларға білім алуға көмектеседі, психологтар қиын жағдайға тап 
болған ата-аналармен жұмыс істейді, ересектерге де, балаларға да 
мұқият күтімді қамтамасыз етеді.  
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Мүгедек балаларды тəрбиелеп отырған отбасылармен əлеу-
меттік қолдаудың бірыңғай жүйесі жоқ. АҚШ-та көптеген ірі 
жəне кіші Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек бағдарламалары 
құрылды, олар бүкіл елде - əр штатта, қауымдастықтарда жұмыс 
істейді. 

Бұл бағдарламалардың негізгі міндеті - əр отбасының қажет-
тіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті қаражаттың барлық 
кемшіліктерін толығымен (немесе кем дегенде ішінара) толтыру. 
Бірақ кез-келген бағдарлама сияқты бірқатар шарттар бар, олар:

- табыс мөлшері белгілі бір деңгейден төмен болмауы керек;
- ата-анасының бірінің жұмыссыздығы немесе ол болмаған 

жағдайда. Бұл жағдайда мемлекет екі жолмен көмек көрсетеді – 
материалдық (жəрдемақы, жеңілдіктер), сондай-ақ табиғи (тауар-
лар мен қызметтер).

Ресей Федерациясында жағдай мүлдем басқаша. Виталий Бо-
родкиннің айтуынша, өкінішке орай, Ресейде мүмкіндігі шектеулі 
балалар əлі күнге дейін халықтың əлеуметтік қорғалмаған топ-
тарына жатады, олар Ресей Федерациясының заңнамасында бел-
гіленген талаптар мен нормаларға сəйкес келмейтін жағдайда өмір 
сүреді. Бұл елде мүгедек балалар мен олардың отбасылары үшін 
тұрғын үй сатып алу жəне тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін 
қаулылар мен заңдарда көзделген өз ерекшеліктері бар. 

Барлығы үшін ереже бір, тұрғын үй беру азаматтарды есепке 
алу кезегінің тəртібімен беріледі. Егер мүгедек бала созылмалы 
аурулардың ауыр түрімен ауыратын болса, онда тұрғын үй оған 
жəне оның отбасына кезектен тыс беріледі.

Егер сіз Еуропалық Одақ елдерін алсаңыз, онда Германия-
ны атап өтуге болады. Оның заңдары мүгедек балалар мен мү-
гедектердің барлық қажетті заттармен жабдықталған арнайы 
үйлерде тұруын қарастырады – пандустардан бастап мамандан-
дырылған ванна бөлмесіне дейін. Мұндай үйлерде науқастарға 
күтім жасайтын қызметкерлер де бар. Көбінесе мұқтаждар 
үшін бюджеттің əлеуметтік бағдарламасынан қаражат бөлі-
неді, оның шығындары лифттер мен баспалдақтарды жетілдіру-
ге, есіктерді кеңейтуге, жуынатын бөлмені жақсартуға жұмса-
лады. Бұл бюджеттен жеке көмекшілердің  жұмысы төленеді, 
олар барлық экономикалық жұмыстарды орындайды – үйді 
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тазарту, ыдыс жуу, кір жуу, азық-түлік сатып алу жəне тағы 
басқалар.

Швецияда мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтары өте көп. 
Тұрғын үй саласына келетін болсақ, мемлекет бұған өте мұқият 
қарады. Мысалы, міне, біздің елімізде жоқ қызметтердің тізімі:

- барлық мүгедек балалар ата-аналарымен бірге тұруы керек. 
Егер олар бос емес немесе уақытша кетуі керек болса, оларды му-
ниципалитеттің қызметкері ауыстырады:

- ата-аналар баласын демалыс немесе демалыс күндері қалдыра 
алатын арнайы əлеуметтік үйлер бар.  Мұндай үйлерде басқа қала-
ларда оқитын балалар да тұрады;

- жазғы кезеңде мүгедек баланы лагерьлерге анықтайды, ал 
қалған маусымдарда ол уақытша арнайы үйлерде тұра алады;

- сондай-ақ интернат-үйлер де бар, бірақ олар қазақстандық үй-
лерден айтарлықтай ерекшеленеді. Мұндай үйлерде 4-тен 6 адамға 
дейін тұрады, ал олардың жеке пəтерлері бар, оларда қажеттінің 
бəрі бар. Пəтерлер жалпы залдарға кіре алады, онда балалар сөй-
лесе алады жəне тамақ ішеді. Интернат үйінің қызметкерлері оған 
үнемі күтім жасайды.

Əрине, əр мемлекет елдің барлық азаматтарының қалыпты өмір 
сүруін қамтамасыз етуге тырысады, бірақ белгілі бір нюанстарға 
байланысты жасалған жоспарларды жүзеге асыру əрдайым мүмкін 
емес.  

Қорытынды
Жоғарыда келтірілген материалдардан мүмкіндігі шектеулі ба-

лалар мен оларды тəрбиелеп отырған отбасылар халықтың басқа 
топтарына қарағанда көбірек қолдау мен қорғауды қажет ететінін 
атап өтуге болады.

Соңғы екі онжылдықта адамдар мен мүгедек балалардың 
құқықтарын реттейтін көптеген заңдар осы санаттарды əлеумет-
тік қорғаудың берік негізін қамтамасыз етуге көмектесті. Сонымен 
қатар, олар мүгедектігі бар балалар мен олардың отбасыларының 
проблемалары мен ерекше қажеттіліктеріне назар аударуға көмек-
тесті.

Бірақ, Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар балаларға 
жəне олардың қоғамға кірігуі бойынша қабылданған іс-əрекет-
терге көбірек көңіл бөлінгеніне қарамастан, олар бұрынғысынша 
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өздерінің күнделікті өмірінде қиындықтарға тап болып отыр. Мү-
гедек балаларды тұтастай қоғамға интеграциялау бұрынғысынша 
Қазақстан Республикасындағы əлеуметтік саясаттың шешілмеген 
мəселелерінің бірі болып табылады. Мүгедектігі бар балалардың 
жалпы білім беру жүйесіндегі интеграциясы мен теңдігі сияқты 
аспектілер міндетті түзету, педагогикалық жəне психологиялық 
көмек тұрғысынан көп күш-жігерді қажет етеді.

Америка Құрама Штаттары, Еуропалық Одақ елдері, Ресей Фе-
дерациясы сияқты алыс шет елдермен салыстыра отырып, біздің 
əлеуметтік қорғау жəне халықтың қорғалмаған топтарын қолдау 
жүйесі олардан едəуір артта қалғанын атап өтуге болады. Бүгінгі 
таңда Қазақстан Мүмкіндігі шектеулі балаларды əлеуметтік қол-
даудың швейцарлық үлгісіне негізделген, ол барлық басқа модель-
дер арасында алдыңғы қатарлы болып табылады. Əрине, əр елдің 
менталитеті, əдет-ғұрпы мен дəстүрі əр түрлі екенін ұмытпау керек, 
сондықтан біздің еліміз оны əлі толық игермеген жəне қолданбаған. 

Əрине, мүмкіндігі шектеулі балаларға қамқорлық жасау өте 
маңызды жəне қажет, олар барлық адамдар сияқты қалыпты өмір 
сүре алады. Өйткені, біздің болашағымыз салауатты ұрпаққа бай-
ланысты.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Abstract
The article provides a detailed description of the term “political 

technologies” and the agenda of these technologies, the interaction of 
political technologies with the media. Examples of the application of 
the agenda of political technologies in the world political practice are 
also given.

Аңдатпа
Мақалада “саяси технологиялар” термині мен осы технологи-

ялардың күн тəртібі, саяси технологиялардың бұқаралық ақпарат 
құралдарымен өзара əрекеттесуі туралы толық сипаттама беріл-
ген. Сондай-ақ, əлемдік саяси тəжірибеде саяси технологиялардың 
күн тəртібін қолдану мысалдары келтірілген.

Аннотация
В статье даётся подробное описание термина «политические 

технологии» и повестки данных технологий, взаимодействие по-
литтехнологий со средствами массовой информации. Также при-
водятся примеры применения повестки политтехнологий в миро-
вой политической практике. 

В наше время термин «политические технологии» (сокр. полит-
технологии) активно используется в мировой политической прак-
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тике. Данный феномен представляет собой совокупность методов 
влияния на массы людей с одной целью: придать их поведению 
характера, благоприятного для достижения определённых целей 
в управленческой и политической деятельности. Можно выделить 
3 вида политических технологий (см.Рисунок 1) (Демидченко, 
2015):

Рисунок 1 – Виды политических технологий

Рассмотрим каждый вид политтехнологий подробнее. 
Первый вид «Манипуляция» - здесь происходит воздействие, 

направленное на психические структуры человека, осуществляет-
ся всегда скрытно, и главная задача заключается в установлении 
контроля над общественным сознанием и поведением. Такой вид 
политтехнологий чаще всего проводится через средства массовой 
информации (СМИ). 

Второй вид подразумевает в себе изменение или корректи-
ровку политической системы, в последствии влияющей на исход 
деятельности и политику государства. В большинстве случаев из-
менение правил политического процесса встречается именно в де-
мократических государствах, так как в недемократических такие 
возможности ограничены, и могут и будут подавляться. 

Третий вид политтехнологий можно отнести к первому, так как 
внедрение в умы людей определённых ценностей также является 
манипуляцией, но более широкого масштаба. Здесь происходит 
процесс внедрения определённой идеологии, которая, в свою оче-
редь, начинает активно воздействовать на массовое сознание об-
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щества, при этом активно изменяя менталитет социума, формируя 
новый образ жизни (Зелинский, 2018).

В современном мире применяется термин «повестка полити-
ческой технологии». Данный термин достаточно редко исполь-
зуется. Он описывает воздействие масс и медиа, заставляющее 
индивидов считать определенные явления и события, с которыми 
они знакомятся через прессу и телевидение, более важными, чем 
другие. Согласно этой теории «…те, кто контролируют информа-
ционные СМИ, решают, что должно сообщаться публике. Это ста-
новится повесткой дня СМИ на определенный момент времени» 
(Русаков, 2010).

Применение политических технологий чаще всего мож-
но встретить при избирательных кампаниях, когда технологии 
непосредственно направлены на поддержку уровня конкрет-
ного кандидата, его политической партии. Помимо повыше-
ния уровня, политические технологии способны на снижение 
уровня поддержки конкурирующих предвыборных кампаний и 
партий. 

Я бы хотела выделить самые яркие, на мой взгляд, примеры 
применения политических технологий в мире большой политики:

1. Выборы 1996 года в России. 16 июня 1996 года Советом Фе-
дерации назначаются выборы на пост Президента Российской Фе-
дерации. До этого, с 1991 года на посту Президента РФ был Б. Н. 
Ельцин. В 1996 году стартует предвыборная кампания из шести 
кандидатов: действующий президент Б. Н. Ельцин, Г. А. Зюганов, 
А. И. Лебедь, Г.А. Явлинский, В.В. Жириновский и С.Н. Фёдоров. 
Было определено сразу 2 главных оппонента: Ельцин, который 
являлся самовыдвиженцем, и Зюганов, который выдвигался от 
КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). Борис 
Николаевич видит серьёзного конкурента в лице Геннадия Андре-
евича. И чтобы выиграть на выборах и остаться на посту ещё на 
один срок, он прибегает к использованию политтехнологий. На 
тот момент всё телевидение России транслировало события, про-
исходящие в Чечне, где шла война. По приказу Ельцина, с теле-
видения убираются все новостные сводки о Чечне. В телеэфире 
на всех каналах появляются негативные кадры времён Советского 
Союза, с огромными очередями у магазинов, о дефиците товаров 
и продуктов и т.п. И россиянам предлагается повестка, а точнее, 
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выбор: конечно лучше Ельцин, нежели Зюганов с советским про-
шлым. Грамотно выстроенная повестка с предвыборной кампани-
ей помогает Ельцину выиграть с небольшим отрывом выборы в 
1996 году (Комаровский, 1996).

2. Скандал «Клинтон & Левински». Это был самый громкий 
сексуальный скандал за всю историю Белого Дома, который про-
изошел в 1998 году между действующим Президентом Биллом 
Клинтоном и сотрудницей Белого Дома Моникой Левински. На 
тот момент в США должны были пройти выборы на пост прези-
дента, хоть при Клинтоне и наблюдался экономический рост, уро-
вень безработицы сократился, но скандал и его ложь под присягой, 
дали отрицательные результаты, со стороны населения увеличил-
ся процент недоверия к Клинтону. Здесь снова применяется по-
литическая технология, а именно: Клинтон вторгается на терри-
торию Ближнего Востока, а именно в Ирак, также на территорию 
Югославии, которая в последующем раскололась на несколько 
государств.  И уже в свете данных событий сексуальный скан-
дал отошёл на второй, и даже третий план. Все новостные сводки 
США, да и всего мира, вещали только о событиях в Ираке и раско-
ле Югославии (Емельянова, 2010).

3. Президентские выборы 1980 года в США. Борьба за голоса 
между Рональдом Рейганом и Джимми Картером (действующий 
на тот момент президент). Предвыборная компания Рональда Рей-
гана обещала стабилизацию экономики США и также дальнейшую 
критику политики СССР (Рейган называл Советский Союз «Импе-
рией Зла»). В тот период времени между США и СССР уже шла 
гонка за превосходство в оружии, в мировом лидерстве, и, можно 
сказать, что население США видело в СССР главного соперника. 
Р. Рейган сыграл на этом свою повестку политических техноло-
гий, он утверждал, что США является самой сильной державой и 
всячески критиковал политику лидеров СССР; так в последующем 
Советский Союз стал врагом №1 для американских избирателей. 
На тот момент уже было оккупировано посольство США в Иране, 
а действующий президент Картер не смог урегулировать ситуа-
цию, он лишь разорвал все экономические отношения с Тегера-
ном. Но всё изменилось спустя несколько часов после принятия 
присяги Рейганом: заложники провели взаперти – 444 дня (Пац-
кевич, 2014).
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4. Президентство Барака Обамы. В 2008 году Барак Обама был 
избран 44-ым Президентом Соединенных Штатов Америки. После 
экономического кризиса он старается улучшить ситуацию в стра-
не. Осенью 2011 года наблюдается рост безработицы, спад эконо-
мики, а также разлад отношений со странами Ближнего Востока, 
в том числе Ливией и Сирией. И чтобы отвлечь американцев от 
нестабильной обстановки в своей стране, внимание переключают 
на Ливийского лидера Муаммара аль-Каддафи, режим которо-
го не нравился Бараку Обаме, так как Каддафи достаточно ред-
ко применял политику США, которая в свою очередь диктовала 
условия для Ближнего Востока. Что и стало основой для введе-
ния политических технологий. В 2011 году США ввели санкции 
в отношении режима Муаммара Каддафи после применения им 
насилия против гражданских лиц (что было осуществлено толь-
ко по отношению к преступникам, так как в стране действовала 
жесткая система наказания за преступления). В Ливии начина-
ются акции протеста против Каддафи, что транслируется на те-
левидении США чаще, чем новости об экономике и т.д. В итоге 
глава Ливии был убит 20 октября 2011 года на площади Сирта. И 
в результате, сейчас в Ливии идет война, а население снова за чер-
той бедности, как это было до свержения монархии в 1969 году. 
Но благодаря таким политтехнолгиям, Б. Обама был выдвинут 
на второй срок, и в последующем выиграл выборы и в 2012 году 
(Рогова, 2011).

Грамотное и правильное применение политических техноло-
гий повышает эффективность политической деятельности и по-
зволяет достигать поставленной цели оптимальным образом. Не 
следует, однако, думать, что всякая цель достижима. В условиях 
конкурентной борьбы, когда каждая из сторон использует поли-
тические технологии, результат зависит от многих обстоятельств, 
среди которых решающее значение имеют ресурсы соперников 
— не только материальные, но и организационные, интеллекту-
альные, личностные (если речь идет о конкуренции персоналий) 
и другие. 

Таким образом, мы можем отметить, что в современном мире гла-
вы многих государств используют весь арсенал политических техно-
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логий для поддержки своей предвыборной кампании, не думая, о том, 
как это отразится на резидентах других стран, по отношению к кото-
рым и применяются данные технологии (Шабров, 2012).
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Аннотация
В эпоху развития инновационных технологий невозможно 

оставаться в информационной изоляции. Почему же имея от-
крытый доступ к информации, к интернет источникам, все рав-
но предвыборными кампаниями осваиваются огромные суммы, 
сформированной из налогов граждан страны, а значит из налогов 
электората. Конечно, часть населения, которая имеет мотивацию 
изучить вопрос о предстоящих выборах, примется изучать инфор-
мацию о кандидатах и их предвыборной программе на различных 
источниках. Не стоит забывать, что определенная часть населения, 
желающая знать куда отдавать свой голос. Но есть и другая часть, 
чей голос может отказаться решающим на выборах. Да и в целом, 
право выбора есть у каждого, это естественное Конституционное 
Право каждого. Тем более, когда на современном этапе многие 
страны стремятся к демократизации общества, выборы – важней-
шая составляющая данного процесса. 

В данной статье рассматривается вопрос об информационном 
обеспечении на выборах с точки зрения различных экспертов в 
этой области и  какую роль  в предвыборных кампаниях она играет 
на самом деле.

Аңдатпа
Инновациялық технологиялардың даму дəуірінде ақпараттық 

оқшаулауда қалу мүмкін емес. Неліктен ақпаратқа, интернет көз-
деріне ашық қол жеткізе отырып, сайлау науқандары ел азаматта-
рының салықтарынан, яғни электораттың салықтарынан құралған 
үлкен соманы игеруде. Əрине, алдағы сайлау туралы мəселені зер-
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делеуге уəжі бар халықтың бір бөлігі кандидаттар мен олардың 
сайлау алдындағы бағдарламасы туралы ақпаратты түрлі ресур-
стардан зерделей бастайды. Өз дауысын қайда беру керектігін біл-
гісі келетін халықтың белгілі бір бөлігі екенін ұмытпаумыз жөн. 
Бірақ бұл мəселенің тағы бір бөлігі бар, олардың дауысы сайла-
уда шешуші дауыс бере алады. Жалпы, əркімнің таңдау құқығы 
бар, бұл азаматтың табиғи Конституциялық құқығы. Оның үсті-
не, қазіргі кезеңде көптеген елдер қоғамды демократияландыруға 
ұмтылған кезде сайлау осы процестің маңызды құрамдас бөлігі 
болып табылады.

Бұл мақалада осы саладағы əртүрлі сарапшылар тұрғысынан 
сайлауда ақпараттық қамтамасыз ету мəселесі жəне іс жүзінде 
сайлау науқандарында қандай рөл атқарады деген мəселелер қа-
растыры лған.

Abstract
In the era of the development of innovative technologies, it is 

impossible to remain in information isolation. Having open access to 
information to Internet sources why do election campaigns spend huge 
amounts formed from the taxes of citizens of the country, and therefore 
from the taxes of the electorate? Of course, the part of the population 
that is motivated to study the issue of the upcoming elections will begin 
to study information about the candidates and their election program 
from various sources. Do not forget that there is a certain part of the 
population that wants to know where to cast their vote. But there is 
another part whose vote can be decisive in the election. Everyone has 
the right to choose, it is a natural Constitutional Right. Moreover, when 
at the present stage many countries are striving for the democratization 
of society elections are the most important component of this process.

This article examines the issue of election information support from 
the point of view of various experts in this fi eld and what role it actually 
plays in election campaigns.

Изби рательные системы и выборы на самом деле представляют 
из себя весьма сложный механизм, на исход которых оказывают 
влияние различные факторы, начиная от общественного и поли-
тического строя, заканчивая простейшим желанием участия в вы-
борах среди активной части населения граждан. Таким образом, 
что в действительности толкает граждан участвовать на выборных 
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процессов? Однако для объективного выбора, в первую очередь 
необходимо знать, за что и за кого голосовать. На данном этапе 
возникает вопрос о важности осведомленности электората пред-
выборными кампаниями выдвигаемых кандидатов.

В эпоху развития инновационных технологий, высокоскорост-
ного интернета и компьютеров, невозможно хотя бы не слышать, 
даже не вдаваясь в подробности, о каком-либо текущем событии. 
Так почему же имея открытый доступ к информации, к интернет 
источникам, все равно предвыборными кампаниями осваиваются 
огромные суммы, выделенные из государственной казны, сформи-
рованной из налогов граждан страны, а значит из налогов электо-
рата. Конечно, часть населения, которая имеет мотивацию изучить 
вопрос о предстоящих выборах, примется изучать информацию о 
кандидатах и их предвыборной программе на различных источ-
никах. Но не стоит забывать, что определенная часть населения, 
желающая знать куда отдавать свой голос. Но есть и другая часть, 
чей голос может отказаться решающим на выборах. Да и в целом, 
право выбора есть у каждого, это естественное Конституционное 
право каждого. Тем более, когда на современном этапе многие 
страны стремятся к демократизации общества, выборы – важней-
шая составляющая данного процесса. 

В данной статье рассматривается вопрос об информационном 
обеспечении на выборах с точки зрения различных экспертов в 
этой области и какую роль в предвыборных кампаниях она играет 
на самом деле.

Для ответа на данный вопрос необходимо понимать, что важ-
ную роль в информировании общества о всевозможных событи-
ях, в том числе и о выборах играет СМИ. Подтверждением дан-
ному аргументу служат слова Давора Главас, являющимся про-
фессиональным журналистом, медиа-менеджером, специалистом 
по управлению конфликтами и развитию, ключевым экспертом 
в вопросе регулирования политической рекламы и кампании в 
СМИ в предвыборный период: «Свободные и справедливые вы-
боры - одна из основ демократического общества. Это факт, что 
СМИ играют важную роль в современном обществе как плат-
форма для распространения информации. Эта роль приобретает 
особое значение во время выборов, учитывая тот факт, что они 
осуществляют свою деятельность профессионально, справедливо 
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и сбалансировано, СМИ существенно – если даже не решительно 
- способствовать созданию благоприятной среды для свободных и 
демократических выборов основанные на решениях информиро-
ванного электората» (Glavaš, 2017). Автором был затронут сразу 
несколько важных вопросов: выборы – как основа демократиче-
ского общества и СМИ как источник распространения информа-
ции о выборах. Не сложно заметить разницу в итогах голосования 
в демократических и авторитарных странах. При этом, даже раз-
вивающиеся страны, стремящиеся к демократизации ясно понима-
ют первостепенную роль выборов в данном процессе. Избиратели, 
особенно старшего поколения, привыкли получать информацию 
из государственных СМИ, молодое поколение больше приверже-
но к независимым источникам, но все же, СМИ, так или иначе, 
затрагивает каждого участника процесса. Но главная задача самих 
граждан, быть внимательными к выбору источников, из которых 
им предпочтительнее черпать информацию. Необходимо думать 
критически, ведь возможно источник продвигает интересы од-
ной из сторон. Следовательно, конфликт интересов неизбежен. 
Поэтому в распространении информации о выборах они играют 
большую роль, которое существенно может повлиять на исход 
выборов. 

Несмотря даже на качественную работу СМИ и других источ-
ников в распространении информации, свою очередь избиратели 
могут отличаться своей степенью заинтересованности в получении 
данной информации. Природа неинформированности довольно раз-
нообразна. В теории политических и экономических игр существу-
ют партийная и оппортунистическая модели политических циклов. 
В структуре оппортунистического цикла, предложенного амери-
канским экономистом Уильямом Нордхаузом в середине 1970-х, 
заложен такой баланс между инфляцией и безработицей, который 
позволил бы действующей власти переизбираться. Данная структу-
ра задана формулой с переменными. Для того чтобы максимально 
увеличить свои шансы на переизбрание, кандидаты в своей пред-
выборной кампании используют обещания снизить безработицу, 
при этом создавая экономические шоки, увеличивающие уровень 
инфляции. В ходе следующей предвыборной кампании кандидат 
ориентируется на данный фактор и обещает снизить инфляцию. В 
случае переизбрания цикл повторяется (Nordhaus, 1989).
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Говоря о неинфомированности либо же нежелании анализи-
ровать информацию о предвыборных программах избирателями 
важно упомянуть о партийном цикле, который приведен в работе 
Дугласа Хиббса, являющимся профессором макро-политической 
экономии, прикладной многомерной статистике и эконометрике. 
Избиратель в своем выборе ориентируется не на предвыборные 
кампании партий, а на итоги политической деятельности за период 
нахождения у власти. В случае, если партия показала положитель-
ные результаты за данный период, то за нее голосует избиратель. 
Если же избиратель оказался результатами деятельности партии, 
то он голосует за конкурирующую партию. Таким образом цикл 
продолжается (Hibbs, 1994).

Но как утверждают Ричард МакКелви политолог, специалист 
по математическим теориям голосования, научный сотрудник Эко-
нометрического общества, профессор политологии Калифорний-
ского технологического университета, а также его коллега Питер 
Ордешук - профессор политологии Калифорнийского технологи-
ческого университета в совместной работе, что «Людям, вероятно, 
не нужен большой объем информации, чтобы делать рациональ-
ные выбор голосования. Реплики единомышленников и групп (в 
том числе реплики связанных с демографическими характеристи-
ками и партийными ярлыками) может быть достаточным в среде, в 
которой доступна точная информация, позволяющая избирателям 
действовать так, как если бы у них была вся доступная информа-
ция» (McKelvey & Ordeshook, 1986). Данный факт подтверждает 
теорию оппортунистического цикла, где избиратель голосует со-
гласно поверхностной информации. Выводы не совсем очевидны, 
но зачастую соответствуют реалиям. Во-первых, существуют сла-
бо заинтересованные в выборах граждане, и это их право. Во-вто-
рых, полагаем, человек из потока информации пытается найти 
то, что касается именно его проблемы и предпочтительней будет 
проголосовать за кандидата, который предлагает наилучшее реше-
ние определенной проблемы, не обращая внимания на остальную 
часть его предвыборной программы. И в-третьих, влияние среды и 
принадлежности к определенной социальной группе. Но здесь не 
говорится о том, что можно быть совершенно неинформирован-
ным и идти голосовать за любого кандидата. Ведь даже с малым 
объемом информации можно сделать собственные выводы и про-
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явить свою гражданскую позицию. Данное явление относится к 
диффузии политической информации, в частности к тем случаям, 
когда избиратель относит себя к одной референтной группе, среди 
которых является личность, наиболее разбирающийся в полити-
ке. К его мнению о кандидатах прислушивается данная группа и 
предпринимает тот выбор, который популярен среди них (Коко-
вин, 2003).

Информированность предвыборной кампанией среди избира-
телей обладает своими преимуществами. Некоммерческая органи-
зация Civicus в статье «Избирательная прозрачность и подотчет-
ность» выделяет следующие преимущества информированности 
электората предвыборной кампанией [6]:

- Снижает уровень коррупции в ходе предвыборной гонки.
- Повышает осведомленность избирателей и позволяет сделать 

обдуманный выбор.
- Позволяет кандидатам узнать реальные потребности избира-

телей.
- Повышает политическую подотчетность и прозрачность, что 

формирует общественное доверие к избирательному процессу и 
власти.

- Помогает расширить права низших слоев населения.
- Возрастет количество людей с активной гражданской позици-

ей, желающих принять участие на выборах в качестве кандидатов.
- Укрепляет политическую грамотность.
Совершенно очевидно, что уровень осведомленности о выбо-

рах и предвыборной кампанией кандидатов у всех разная. И но-
вый поток информации для каждого избирателя создаст совер-
шенно разную картину выборов. В своем научном исследовании 
автор  Ричард Надо, который является профессором политологии 
университета Монреаль, а также его коллеги Нил Невитт - про-
фессор политологии Университета Торонто, также является стар-
шим советником по выборам в Национальном демократическом 
институте международных отношений, Элизабет Гиденгил - про-
фессор политологии в Университете Макгилла, Андре Бле - про-
фессор кафедры политологии Монреальского университета, ко-
торый возглавляет университетские исследовательские кафедры 
электоральных исследований, говорят о выборном процессе сле-
дующее: «С этой точки зрения, именно избиратели, которые уме-
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ренно информированы, будут наиболее подвержены влиянию рас-
пространения информации. Разумно предположить, что новая ин-
формация должна быть одновременно важной и понятной, чтобы 
составлять решающий элемент при оценке партии или кандидата. 
Эти условия не обязательно в одинаковой степени присутствуют 
среди разных групп избирателей, в соответствии с их уровнем ос-
ведомленности. Для мало осведомленных избирателей очевидно, 
что формируются новые порции информации, которые являются 
важными дополнениями к существующему запасу политической 
информации, но их неспособность интерпретировать эту инфор-
мацию ограничивает свое влияние» (Nadeau & etc, 2008). Для вы-
соко информированных избирателей дополнительная информация 
о предвыборной программе кандидатов сыграет несущественную 
роль, и может быть недостаточно новой и важной для того чтобы 
отбросить устоявшиеся намерения голосования. Дополнительная 
информация о предвыборной программе может значительно по-
влиять именно на умеренно информированных избирателей. По-
скольку они способны сделать определенные выводы для себя 
исходя их уже имеющейся информации. Что касается мало инфор-
мированных избирателей, дополнительная информация для этого 
сегмента электората вряд ли сыграет существенную роль, за счет 
недостатка информации для того чтобы уловить ее связь со всей 
остальной предвыборной программой. С данным убеждением со-
гласны и Артур Лупия, который является профессором Универ-
ситета Джеральда Р. Форда в Мичиганском университете и заме-
стителем директора Национального научного фонда, совместно с 
Мэтью Дэниел МакКаббинс - профессором политологии и права 
на факультете политологии и юриспруденции Университета Дью-
ка. В своей научной работе авторы пишут, что: «Для некоторых 
избирателей получение новой информации может иметь решаю-
щее значение. Рассмотрим случай избирателей, которые поддер-
живают консерваторов, но которые выступают против снижения 
налогов и не знают, что партия предлагает снижение налогов на 
10%. Избиратели, узнавшие эту новую информацию, могут пере-
смотреть свое предпочтение при голосовании или решили изме-
нить свой голос. Для других хорошо информированных избирате-
лей, делающих «аргументированный выбор», эта дополнительная 
информация не станет сюрпризом и не приведет к изменениям в 
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выборе» (Lupia & McCubbins, 2000). Еще одной отличительной 
чертой процесса выборов является то, что электорат свой выбор 
может делать не только исходя из предвыборной кампании, но и 
от приверженности к определенной партии. В свою очередь пар-
тия не всегда выдвигает именно ту программу, которую ожидают 
ее приверженцы. Из этого следует вывод, что важнее знать пред-
выборные кампании партий, чем слепо следовать на постоянной 
основе одной партии, не вдаваясь в подробности ее предвыборных 
обещаний. Ведь для демократических обществ, как и для созна-
тельного электората любой другой страны, будет предпочтитель-
нее заботиться о будущем страны и реформах для дальнейшего 
ее развития, чем об отстаивании интересов какой-либо партии 
или кандидата. Как и утверждалось раньше, для высоко инфор-
мированных избирателей любая новая информация уже не будет 
открытием и не приведет к значительным пересмотрам мнений о 
выборе.

Но есть и обратное влияние информации в голосовании. Со-
гласно Рохини Панде, которая является профессором экономики 
и директором Центра экономического роста Йельского универси-
тета: «Тот факт, что явка иногда снижается из-за информации, не 
согласуется с простыми моделями стратегического голосования и 
общими ценностями; в этих моделях меньше информированные 
(избиратели) воздерживаются, чтобы более информированные 
принимали решение о результатах выборов» (Pande, 2011). В слу-
чае даже если избиратель перекладывает ответственность выбора 
на плечи другого, он убежден, что избиратель, который более ин-
формирован, способен сделать более рациональный выбор.

Дженнифер Л. Хочшилд, которая является профессором госу-
дарственного управления Гарвардского колледжа в своей научной 
работе говорит: «Знание фактов о политике - важнейший компо-
нент гражданственности, необходимый для того, чтобы граждане 
осознавали свои реальные интересы и эффективно использова-
ли предоставляемые им гражданские возможности» (Hochschild, 
2010). Выборы – одно из наиболее эффективных шагов на пути 
к построению развитого государства. Чем больше информации 
известно избирателю, тем больше вероятность того, что он удов-
летворит все свои предвыборные ожидания касательно дальней-
шей политики и реформ в стране. Изучение информации о ка-
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ждом кандидате или партии, анализ программы каждого и выбор 
более предпочтительного, позволяет гражданину защитить свои 
интересы и проявить свою позицию. Поэтому, не стоит игнори-
ровать выборы, а лучше изучать предвыборные программы и го-
лосовать за кандидата, который больше импонирует интересам 
избирателя. 

Согласно изученному материалу информированность элек-
тората о выборах и предвыборных компаниях играет важную 
роль в ходе избирательного процесса. Хотелось бы отметить тот 
факт, что при исследовании темы работы чаще всего встречались 
утверждения о том, как важна информированность населения о 
предвыборных обещаниях в демократических обществах, ведь 
здесь каждый голос может стать решающим. Но те утверждения, 
которые продемонстрированы в данной исследовательской рабо-
те можно отнести и к развивающимся странам. Это отчасти фор-
мирует общественное сознание и будет способствовать развитию 
стран в долгосрочной перспективе.

Отсутствие полноценной информации о выборах среди населе-
ния создает опасность необъективного голосования. Избиратель, 
не имея достаточного представления о предвыборных кампаниях 
способен отдать голос за ту партию, за которую он обычно голосу-
ет. Тем самым делая выбор необъективными и возможно лишает 
возможности оппозиционной стороне внести качественные ре-
формы или вовсе голосует за то, с чем он не согласен. Также еще 
одной негативной стороной отсутствия достаточной информации 
у избирателей выявилось то, что проведение впечатлительных 
предвыборных акций лишает избирателей потреблять объектив-
ную информацию. Это может быть и продуманных ходом СМИ, а 
также их ангажированности, возможно во имя отстаивания инте-
ресов одного и кандидатов, которые играют первостепенную роль 
в информировании населения, избирателей в частности. 

Изучение материалов статьи показало, что степень информиро-
ванности о выборах зависит, как и от источников информации, так 
и от самого электората. И данная информация влияет на разные 
сегменты избирателей по-разному. Это позволяет делать сравни-
тельный анализ текущей политики правительства с их предвыбор-
ными обещаниями и их влияния на общие тенденции в граждан-
ском обществе. 
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Выборы – неотъемлемый элемент в построении демократиче-
ского общества, где это общество должно быть информированным 
о предвыборной программе, которая наиболее отвечает интересам 
существующей демократии. Проведенный анализ помог увидеть 
сильные и слабые стороны процесса информирования граждан о 
предстоящих выборах и предвыборных программ. 

Исследование показывало всеобщую важность информирован-
ности электоратом о выборах и предвыборной кампанией. И по-
казывает, что даже в таком политическом процессе как выборы, 
мысль о том, что владеть информацией значит владеть всем ми-
ром имеет место быть. Хотя зачастую мы об этом даже и не заду-
мываемся, также, как и не задумываемся о пропаганде, достовер-
ности любой информации, которую нам сообщают в том числе и 
СМИ в том числе независимые, оппозиционные, общественные и 
государственные, влиянии собственных убеждений и других фак-
торов, которые способны ввести избирателя в заблуждение в бес-
конечном потоке информации. Поэтому, наша исследовательская 
работа «Важность информированности электората о выборах и 
предвыборной кампанией» актуальна в 21 веке, в век информации 
и технологического развития.
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BRAND PROMOTION USING VISUAL CONTENT TOOLS

Abstract
In order to understand how in the direction of movement and how 

to promote a particular brand, it is necessary to always pay attention 
to the previous market analysis in order to understand brand loyalty, 
its recognition, how and in what quantity the product produced by the 
enterprise is consumed. You need to have an idea of   competitors, what 
role competitors play in the market, in what product category they are 
selling.
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Аннотация
Для того чтобы понимать в какую сторону двигаться и каким 

образом продвигать тот или иной бренд, всегда необходимо уде-
лять внимание предшествующему анализу рынка, то есть понять 
лояльность к бренду, его узнаваемость, как и в каком количестве 
потребляют продукт производимый предприятием.

Аңдатпа
 Қай бағытта қозғалу керектігін жəне белгілі бір брендті қалай 

ілгерілету керектігін түсіну үшін əрдайым алдыңғы нарық талда-
уларына назар аудару қажет, яғни брендтің адалдығын, оның та-
нылуын, тауар қалай жəне қандай мөлшерде өндіретінін түсіну 
керек.

First, it is necessary to establish those relationships with potential 
consumers that fi rst of all meet the requirements for promoting the 
enterprise in order to be able to infl uence consumer behavior in the future 
and get the most out of this and eff ectively integrate their services and 
products. The most important goal of this approach is to give the brand 
a distinct look and distinguish it from other competing businesses, so 
that potential consumers who fi rst encounter the brand have a sense of 
recognition. Thus, you can easily promote your services on the market.

Based on these arguments, it is possible to build a certain 
methodology that will meet all the requirements, distinguishing the 
enterprise from other companies and thus enable the consumer to 
build brand associations and build an easy and relaxed interaction with 
consumers. Thus, the technique is as follows:

- Ability to convey the main mission. If an enterprise has a goal to 
sell as much of its products as possible, while showing its environmental 
friendliness, which makes it stand out, then special attention must be 
paid to this.

- Build a personalized approach. An enterprise can sell to a broad 
mass, but at the same time it is necessary to take into account each 
group of customers and segment it according to various criteria. 

- Improve consumer perception. The consumer’s expectations for 
the use of the company’s product can be high, but the attention must 
be focused on the perception. Because if the consumer’s expectation is 
high, and the perception ultimately falls in a negative direction, then it 
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is easy to lose the consumer’s trust, which can lead to a disappointing 
outcome. 

It is important to understand that with the development of digital 
technologies, the general portrait of users and consumers is changing, 
that is, there is so much visual content on the Internet that users have 
learned to fi lter out what they are not interested in. However, interesting 
publications for consumers easily gain traction and fi nd their customers, 
and also achieve virality.

Judging by the indicators of the marketing research conducted by 
Mail.ru Group on the virality of video content, we can see that in 2010, 
the distribution of video content was marked at a very low rate - 12%. 
However, every three years the rates are growing and by 2019 the rates 
have risen to 42%, which means that almost half of the video content 
reaches virality, due to the large amount of distribution on social 
networks.

By the way video content is given to the general public and the 
audience reacts to certain videos positively, when there is no reaction 
to some videos, it would be logical to assume that there are some tools 
that allow video content to achieve the desired response. In fact, such a 
tool exists and is called graphic design. It is using this tool that you can 
achieve liveliness, dynamism of visual content, through a characteristic 
design in each frame.

But it is important to take into account other areas of graphic design 
that also help to achieve colorfulness, such areas are called - illustration, 
typographic fonts and calligraphic inscriptions, etc. Above all, it is very 
important to note that video is a kind of photograph, only twenty-four 
frames per second. Thus, it should be assumed that it is necessary to pay 
attention to the staging of the frames, to the light, and to give meaning 
and the story that will be broadcast in the video. 

In addition, visual content should be divided into several important 
areas, such as:

- Normal video sequence; 
- A combination of several styles; 
- Integration of ideas into the video sequence; 
- With several alternative narrative options. 
Since the video sequence is primarily a story and the consumer is 

trying to fi nd some meaning in what he sees, it is logical to assume that 
the script for each video is very important. That is why, it is necessary 
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to take into account the style of the storytelling, what meaning will be 
embedded in each separate frame, how it will be possible to transmit the 
idea to consumers and whether there is a parallel connection with the 
company’s mission, whether the idea of   the enterprise is fully identifi ed 
and does not contradict the brand ideology.

In addition, it is necessary to remember that video content requires 
a kind of investment, especially at the initial stage, in order to easily 
integrate the message into the video sequence and not lose the main 
stream that will eventually reach consumers. Thus, it is very important 
to invest some fi nancial resources in the early stages in order to be able 
to save resources in the future. Unfortunately, many modern enterprises 
ignore the importance of fi nancial resources that are allocated to modern 
tools in Internet marketing and resort to traditional methods, which can 
often contradict the corporate ideology of the enterprise.

In addition to its enormous marketing potential, video content can 
enhance the visual aspect of a brand and can help shape a marketing 
strategy. There are several factors that help broaden the impact on 
consumers.
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Аннотация
В статье рассмотрены этапы развития и становления государ-

ственной службы в РК с момента обретения независимости, ее мо-
тивация и социальная защита сотрудников в рамках закона. Опреде-
лены области стимулирования нововведений в кадровой политике. 
Среди новых инициатив - сокращение количества госслужащих на 
25%, в том числе до 2021 года, за счет факторного измерения, пе-
ревод или увольнение сотрудников с автоматизированной работой 
в другие департаменты, отказ от найма на вакантные должности. В 
связи с этим с целью выработки рекомендаций по совершенство-
ванию системы мотивации был изучен зарубежный опыт государ-
ственной кадровой политики, рассмотрены направления стимули-
рования государственных служащих, пути совершенствования. На 
примере развитых стран - США, Китая, Японии, Германии, Вели-
кобритании проанализированы денежные пособия, социальные 
гарантии, льготы и надбавки для работников бюджетной сферы и 
способы их формирования. В статье рассматривается материальное 
стимулирование как мотивирующий фактор и разрабатываются ре-
комендации по совершенствованию кадровой политики.

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING 
THE INCENTIVE SYSTEM FOR CIVIL SERVANTS 

Abstract
The article discusses the stages of development and formation of 

the civil service in Kazakhstan since independence, its motivation 
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and social protection of employees within the framework of the law. 
Areas of stimulation of innovations in personnel policy are determined. 
Among the new initiatives are a 25% reduction in the number of civil 
servants, including until 2021, due to factor measurement, the transfer 
or dismissal of employees with automated work to other departments, 
and refusal to hire for vacant positions. In this regard, in order to 
develop recommendations for improving the motivation system, the 
foreign experience of state personnel policy was studied, directions for 
stimulating civil servants, and ways of improvement were considered. 
On the example of developed countries - the USA, China, Japan, 
Germany, Great Britain, cash benefi ts, social guarantees, benefi ts and 
allowances for public sector employees and methods of their formation 
are analyzed. The article examines material incentives as a motivating 
factor and develops recommendations for improving personnel 
policy.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ 
ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК 

ТƏЖІРИБЕСІ

Аңдатпа
Мақалада мемлекеттік қызметтің Қазақстанда тəуелсіздік 

алғаннан бері даму кезеңдері мен қалыптасуы, оның заң аясында 
қызметкерлердің қызметінің уəждемеленуі, əлеуметік қорғалуы 
қарастырылды. Кадр саясатындағы жаңа енгізулердегі ынталан-
дыру бағыттары айқындалып көрсетілді. Жаңа бастамалардың 
ішінде факторлы-баллдық өлшем, жұмысы автоматтандырылған 
қызметкерлерді басқа бөлімдерге ауыстыру немесе жұмыстан 
шығару, бос вакантты орындарға қызметкерлерді алмау арқылы 
мемлекеттік қызметкерлер санын 2021 жылды қоса алғанда  25%-
ға қысқарту көзделіп отыр. Осыған байланысты уəждемелеу жүй-
есін жетілдіруге ұсыныстар енгізу мақсатында мемлекеттік кадр 
саясатының шетелдік тəжірибесі зерттеліп, мемлекеттік қызмет-
шілердің еңбегін ынталандыру бағыттары, жетілдіру жолдары қа-
растырылды. Дамыған мемлекеттердің – АҚШ, Қытай, Жапония, 
Германия, Ұлыбритания мысалында мемлекеттік сектордағы қыз-
меткерлердің  ақшалай сыйақысы, əлеуметтік кепілдіктері, жеңіл-
діктер мен үстемелер  жəне оны қалыптастыру тəсілдері талданды. 
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Мақалада ынталандырушы фактор ретінде материалдық ынта-
ландыру қарастырылды жəне кадр саясатын жетілдіруге арналған 
ұсыныстар əзірленді.

Ғылыми мəселенің қойылуы. Мемлекеттік қызмет-
тің Қазақстан Республикасында дамуы егемендік алғаннан 
бастап қазіргі кезге дейін үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең
1992–1997жылдарды қамтиды. Бұл кезеңде «Қазақстанның егемен 
мемлекет ретінде қалыптасу жəне даму стратегиясы» қабылда-
нып, нарықтық жүйеге өтпелі кезеңдегі мемлекеттілікті қалыпта-
стырудың мақсаттары мен міндеттерін қойды.. 1997-2012 жылдар 
аралығы екінші кезеңді қамтыды. Бұл кезеңнің басты ерекшелігі 
– 1997  жылы ҚР тұңғыш Президентінің ұзақ мерзімді бағдарлама-
сын жариялады - «Қазақстан - 2030» Стратегиясы, ол елдегі мем-
лекеттік қызметті реформалаудың келесі кезеңін белгіледі. Үшін-
ші кезеңде 2012 жылы ҚР тұңғыш Президенті «Қазақстан - 2050» 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
халыққа Жолдауында халыққа жəне мемлекетке жоғары қызмет 
көрсететін кəсіби мемлекеттік аппарат құру міндетін қойды.  Бұл 
кезеңнің ерекшелігі – позициялық мансаптық модельден мансап-
тық модельге көшуімен ерекшеленді.

ҚР мемлекеттік қызметі туралы заңы 2015ж. 23 қарашасында 
қабылданды. Осы заң аясында мемлекеттік қызметкерлерді көтер-
мелеу мен ынталандыруды қарастыратын 35-бапта қызметшілерді 
қызметтік міндеттерін үлгілі орындағаны, мемлекеттік қызметтегі 
мінсіз адал қызметі, күрделі жəне маңызды тапсырмаларды орын-
дағаны жəне жұмыстағы басқа жетістіктері, сондай-ақ олардың 
жұмысын бағалау нəтижелері үшін келесі ынталандырулар қолда-
нылуы мүмкін: сыйақы беру; қызметкерге алғыс жария ету; сый-
лықтар беру; алғыс хатпен марапаттау; атақ беру; ынталандыру-
дың өзге де түрлерімен, оның ішінде ведомстволық наградалармен 
марапаттау. Мемлекеттік сектордағы қызметкерлерді уəждемеле-
удің қосымша тетігі – əлеуметтік қорғау шаралары. Мемлекеттік 
қызмет туралы заңның 56-бабы ілеуметтік қорғаудың келесі түр-
лерін қарастырады. 1. Мемлекеттік қызметшілерге тұрғын үй ҚР 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңында жəне ҚР өзге де заңна-
масында белгіленген тəртіппен беріледі. 2. Тұрғын үй жағдайла-
рын жақсартуды қажет ететін мемлекеттік қызметшілерге жеке 
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тұрғын үй салу үшін жер учаскелері беріледі. Жер учаскелерін са-
тып алу шарттары ҚР заңнамасында көрсетілген. 3. Мемлекеттік 
қызметшілер жəне олармен бірге тұратын отбасы мүшелері меди-
циналық қызметтерді тиісті мемлекеттік денсаулық сақтау меке-
мелері белгілеген тəртіппен пайдаланады.

ҚР Президенті Қ.-Ж.Тоқаев өзінің 2020ж. 1 қыркүйектегі жол-
дауында жаңа модельді мемлекеттік сектордадығы басқару жай-
лы атап өтті. Мемлекеттік қызметшілер санын 2020-2021жж. ара-
лығында 25% қысқарту міндетін алғы мақсат етіп, цифрландыру-
дағы алға жылжу нəтижелері мен көптеген қызметтердің цифрлық 
үлгіге ауысуына байланысты қызметі автоматтандырылған қыз-
меткерлер санын азайтуға шешім қабылдады. Қалған қызметкер-
лер қысқартылғандар есебінен жалақысы артады. Наразылықтар 
мен жемқорлыққа қарсы күрес үшін 2021ж. 1 шілдеден  бастап 
факторлы-балдық өлшем енгізу керектігін айқындады. Бұл мемле-
кеттік қызметкерлердің жауапкершілігін жəне уəждемесін күшей-
туге əкеледі деген сенімде, себебі бұл факторлы-балдық өлшем 
пилотты жоба ретінде 2018ж. бастап мемлекетіміздің бірқатар қа-
лаларында сəтті жүзеге асуда [1].

Елдегі биліктің құзыретті деңгейі мемлекеттік шенеуніктердің 
сапасына байланысты. Қазақстанда 2020 жылы шенеуніктерді 
оңтайландыру процесі басталды жəне қызметкерлерді жалдауға 
мораторий жарияланды. Сондай-ақ 2021 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап мемлекеттік қызметшілерге ротация жүйесін жəне жоба-
ларды басқару құралдарын енгізу маңызды ереже болып табыла-
ды [2]. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілердің еңбегін ынта-
ландырудың тиімді тетігі пилотты режимде жүргізіліп басталуда, 
сондықтан, экономикалық дамыған мемлекеттердің тəжірибесін 
қарастыру орынды. Бұл Қазақстанда  жəне бірқатар шет елдерін-
дегі мемлекеттік қызметшілердің еңбегін ынталандыру жүйесін 
салыстырмалы талдауға арналған зерттеудің өзектілігін анықтай-
ды. Мақалада шет елдердегі мемлекеттік қызметшілердің еңбегін 
ынталандыру жəне уəждемелеу жүйесі, дəлірек айтқанда қызмет-
керлердің атқарған қызметтеріне жалақы тағайындау жүйесі са-
лыстырылады, себебі жалақы мемлекеттік қызметкерлердің қыз-
метінің  маңыздылығын анықтаушы бір критерий  болып табыла-
ды. Дамыған елдерді таңдау олардың ынталандыру жəне еңбекке 
ынталандыру жүйелерін ұйымдастырудың кең спектрін ұсына-
тындығымен түсіндіріледі. 
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Əдебиетке шолу. Мемлекеттік құрылымдар қызметінің ерек-
шелігі өндірілетін өнімнің  жəне көрсетілетін қызметтің сапасы 
үшін жоғары жауапкершілік дəрежесімен, сондай-ақ еңбекті ұй-
ымдастырудың баяу қимылдайтын үдерістерімен жəне қызмет-
шілердің жеткілікті икемді материалдық мүдделілігімен сипат-
талады. Ынталандыру жүйесін дамытуға жəне қалыптастыруға 
дұрыс көзқараспен мемлекеттік қызметкерлердің, оның арасын-
да жобалық қызметке қатысушы мемлекеттік қызметшілердің 
өнімділік деңгейін арттыруға жəне қажетті түрде қайта конфи-
гурациялауға келеді. Бұл мемлекеттік органдардың жұмыс жа-
сау тиімділігін, мемлекеттік аппараттың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тұрақтылығын арттыруға əкеледі [3]. Қоғамға қызмет ету-
ге ынталандыру тұжырымдамасы мемлекеттік сектор қызметкер-
лерінің өз қызметінде қоғамдық мүдделерге қызмет ету қағидат-
тарын басшылыққа алады деп болжайды. Қоғамға қызмет етудің 
ең көп таралған анықтамасы – адамның қоғамдық институттар-
дың немесе ұйымдардың мақсаттарына сəйкес келетін мотив-
терге қол жеткізуге бейімділігі. Қазіргі мемлекеттік аппараттың 
тиімді етуінің маңызды резерві – бұл  жерде нақты тиімділікті 
əрдайым қаржылық көрсеткіштермен өлшеуге болмайтындығын 
ескере отырып, атқарған жұмысының нəтижелігін  бағалауға 
KPI ұтымды анықтау жəне қолдану арқылы мемлекеттік қызмет-
шілерді қосымша ынталандыру [4]. Мемлекеттік қызметтің қыз-
меті қазақстандық мемлекеттік органдардың қызметін бағалау 
талаптарына негізделгені атап өтілген. Оларға мыналар жатады: 
соңғы нəтижелерге қол жеткізу дəрежесі; стратегиялық міндет-
тер мен мақсаттарды орындау; бүкіл Қазақстан халқы үшін ер-
кін қол жетімділікте орналастырылған ақпараттың толықтығы 
жəне т.б. [5].

Мемлекеттік қызметтегі қызметшілердің уəждемелеу жүйесін 
дамыту мақсатында шетелдік тəжірибе мен қолданылатын əді-
стерін қарастыру – жаңа құрал мен ұсыныстар жүйесін құруға 
мүмкіндік береді.  Ол осы мəселелерді зерттеуге арналған түрлі 
əдістемелік тəсілдерден жəне мемлекеттік қызметшілердің кəсіби 
қызметін ынталандыруға бағытталған нақты іс-шаралар ұсыныста-
рынан тұрады. Бұл мəселе бойынша мемлекеттік қызметшілерді 
материалдық жəне материалдық емес ынталандыруды ұйымда-
стырудың шетелдік тəжірибесін, оның ішінде осы мəселелерді 
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нормативтік-құқықтық регламенттеудің тəсілдерін жəне барлық 
деңгейдегі билік органдарының өзара əрекеттестік талаптарын, 
сондай-ақ жалпыұлттық, өңірлік мүдделердің қазіргі жəне бола-
шақ ұрпақтың мүдделерімен теңгерімін ескере отырып, талдау аса 
маңызды.

Негізгі бөлім. Мемлекеттік қызметшілерді ынталандырудың 
шетелдік тəжірибесін қарастыра отырып, қызметкерлер жұмысын 
ынталандырудың негізгі бағыты олардың біліктілік деңгейін жоға-
рылату, сондай-ақ арнайы құзыреттерді алу жəне жақсарту екенін 
атап өтуге болады. Бұл Еуропа елдеріне,  АҚШ,  Қытай жəне Жа-
понияға тəн. Салыстырмалы түрде тұрақты мемлекеттік жүйесі 
бар бұл елдерде мемлекеттік шенеуніктерді ақшалай қамтамасыз 
ету – ұқсас  деңгейдегі лауазымдарды атқаратын экономиканың 
жеке секторындағы мамандардың орташа жалақысымен салысты-
рылады.

Кесте – 1. Шет елдердегі мемлекеттік қызметкерлерді материалдық, матери-
алдық емес ынталандырудың негізгі əдістері мен құралдары

Мемлекет 
Мемлекеттік қызметшілердің уəждемесін ұйымдастыру 

түрлері

АҚШ - салыстырмалы  жұмыс үшін сараланған төлем тұжырымда-
масы

Қытай - мемлекеттік қызметші мен оның отбасы зейнетке шыққаннан 
кейін əл-ауқатын қамтамасыз ететін жеңілдіктер, сақтандыру 
жəне шаралар жүйесі əзірленген.

Жапония - кадрларды қызметтік жылжыту жүйелері; заттай жəне ақша-
лай көтермелеу жүйелері.

Германия - қызметкердің жеке басын бағалау жүйелері мен өнімділікті 
бағалау жүйелері жəне олардың аралас жүйелері бірлесіп қол-
данылады.

Ұлыбритания - еңбегіне жəне атқарған жұмысына байланысты ынталандыру 
төлемдері тағайындалады.

Ескерту – [6] əдебиет бойынша автормен құрастырылған
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АҚШ-та мемлекеттік қызметкер əлеуметтік төлемдер бағдарла-
масына жазылу туралы ерікті шешім қабылдауға құқылы. Одан бас 
тартқан кезде ол белгіленген аударымдар мен төлемдері “таңда-
усыз жоспарға” түседі. Əлеуметтік бағдарламаларға қызметкер-
лердің балалары үшін жоғары стипендияларды төлеу, спорт меке-
мелері мен демалыс мекемелерінің қызметін қолдау кіреді. Толық 
емес отбасыларға жəне екі отбасы мүшелері жұмыс істейтін отба-
сыларға қамқоршылық сақталады.

Сарапшылардың бағалауы бойынша, жүргізілген зерттеулер 
мынаны көрсетті: жұмыс кəсіби өсу жəне қызмет бойынша жоға-
рылау мүмкіндігіне (сұралғандардың 67%); жалақы деңгейіне 
(67%); еңбекақының сапамен байланысына (59%); шығармашылық 
сипатына (55%); əділ жүктемені бөлу (43%) бойынша еңбекті ын-
таландыру əдістері таңдалынған. Бұл əрбір қызметкердің уəждеме 
жүйесінде қаржылай ынталандыру мен əділетті еңбек қатынасын 
болуын қалайтынын көрсетті. 

Сурет – 1. Американдық мемлекеттік мекемелерде еңбекті ынталандыру 
əдістерін жетілдіру мақсатында жүргізілген зерттеулер қорытындысы

Ескерту – [7] əдебиет бойынша автормен құрастырылған

Шет елдердің мемлекеттік қызмет тəжірибесін талдау мемле-
кеттік қызметшілерге жалақы төлеудің əртүрлі жүйелері тиімді 
болуы мүмкін екенін көрсетеді [8]. Мемлекеттік қызметшіге қа-
тысты кəсіпқой ретінде оның өндірістік біліміне, іскерлігіне, дағ-
дыларына қызығушылық артты. Мемлекеттік қызметші өзінің 
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мансаптық өсуіне байланысты көрсетілген мүмкіндіктерді іске 
асыруы үшін оның жеткілікті уəждемесі болуы тиіс.

Қытайдағы мемлекеттік қызметтің бірқатар ерекшеліктері 
бар. Біріншіден, мемлекеттік қызметшілер 7 санатқа бөлінеді, яғни 
əкімшілік органдардан басқа мемлекеттік қызметшілерге түрлі ко-
митеттердің, партиялардың жəне Бүкілқытай өнеркəсіп Федераци-
ясының қызметкерлері жатады. Екіншіден, Қытайдағы мемлекет-
тік қызметшілер төрт қағидатты басшылыққа алады, бұл партия 
тарапынан кадрларды басқару, ашықтық, əділдік жəне бəсекеле-
стік, көтермелеуді де, жазалауды да бір мезгілде қолдану, жəне ең 
маңызды қағидат – кадрларды іріктеу кезінде олардың кəсібилігі 
мен моральдық жəне этикалық қасиеттеріне сүйену. Қытайдың 
мемлекеттік қызмет жүйесінің артықшылықтарының бірі дəстүр-
лерді сақтау жəне оны ұстану. Бұл мемлекеттік қызметшілер үшін 
ынталандырушы əсер береді, өйткені Қытайда азаматтардың 
көпшілігі салт-дəстүрлерді құрметтейді, сондай-ақ азаматтардың 
көз алдында мемлекеттік қызметшілердің беделін көтереді. Қы-
тайдың мемлекеттік қызметшілерінде олардың құқықтары нақты 
жазылған, олардың бұзылуы теріс салдарға əкеледі. Мұндай 
құқықтарға: лайықты еңбекақы, əлеуметтік пакет жəне сақтанды-
ру кіреді. Мемлекеттік қызметкерлер үшін жұмыс үшін жеке жəне 
ұжымдық ынталандыру қарастырылған. Қызмет нəтижелері қыз-
мет бойынша жоғарылату үшін басты негіз болып табылады. Қо-
сымша білім беру жүйесі құрылып, ол əртүрлі деңгейдегі қызмет 
атқаратын мемлекеттік қызметшілер үшін дағдылар мен біліктілік 
деңгейін арттыруға кепілдік ретінде айқындалады. Мемлекеттік 
қызметші мен оның отбасы зейнетке шыққаннан кейін əл-ауқатын 
қамтамасыз ететін жеңілдіктер, сақтандыру жəне шаралар жүйесі 
əзірленген. 

Жапонияда мемлекеттік қызметкерлерді де, жеке капитал са-
ласындағы қызметкерлерді де ынталандыруға үлкен мəн беріледі. 
Жапонияда жалақы мөлшері екі көрсеткішпен анықталады: білік-
тілік жəне еңбек өтілі. Стандартты торларда 11 градация жəне 32 
кезең бар. Бір градациядан екіншісіне ауысу мемлекеттік қызметші 
қызмет қорытындысын бағалау қорытындылары бойынша жүзеге 
асырылады жəне, əдетте, жыл сайын-екі жұмыс жүргізіледі. Бұдан 
басқа, мемлекеттік қызметшілердің жеке капитал саласындағы қы-
зметкерлерден ерекшелігі – əлеуметтік кепілдіктері бар. Оларды 
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ынталандыру екі бағыт негізінде іске асады: бұл жəрдемақылар, ал 
екіншіден, бұл өндірістік емес сыйлықақылар. Төлемдерге көлікті 
қолдану ақысы, отбасы, аймақтық жəрдемақылар жатады. Шару-
ашылық жүргізу, ерекше еңбек жағдайлары үшін жəрдемақылар 
жəне т.б. өндірістік емес сыйлықақылар – бұл мемлекеттік қызмет-
шілердің кəсіби қызметінің нəтижелілігі негізінде қалыптасатын 
сыйақылар болып табылады. Жылына бір рет барлық деңгейдегі 
мемлекеттік қызметкерлердің жалақы деңгейіне талдау жасалып, 
оны экономиканың жеке секторындағы жалақы деңгейімен салы-
стырылады.  Осы деректердің негізінде барлық деңгейдегі мемле-
кеттік қызметшілердің айлық ақыларын қанша пайызға ұлғайту 
қажеттігі туралы шешім қабылданады.

Германияда мемлекеттік қызметшілердің еңбегін ынталан-
дырудың этикалық принциптерін жəне отбасылық үстемеақылар 
берілуі де қолданылады. Іс жүзінде қызметкерлерді  үшін екі өл-
шем қолданылады. А өлшемі бірыңғай шкалаға енгізілген жоғары 
лауазымдар мен лауазымдардан басқа барлық мемлекеттік қыз-
меткерлер мен əскери қызметкерлер үшін ынталандыру төлемдері 
кіреді. Бұл тəсілдің келесі артықшылықтары бар: сыйақыларда үл-
кен айырмашылық жоқ жекелеген санаттағы мемлекеттік қызмет-
шілердің мемлекеттік қызметшілердің бір саладан екінші салаға 
ауысу мүмкіндігі əлдеқайда аз; жеке секторға жұмысқа көшу мем-
лекеттік қызметкерлер үшін онша тартымды емес [9].

Германияда өз-өзін кəсіби түрде жоғарылату уəждемесі бола-
шақ мамандарды оқыту кезеңінде орын алады. Мемлекеттік қы-
зметшілерді даярлау бағдарламаларында белгілі бір білім беруге 
тиісті дəрежедегі қызметкерлердің белгілі бір ойлау тəсілі мен мі-
нез-құлқын қалыптастыруға, мамандықтың беделіне, тиімділігіне 
баса назар аударылады. Сондықтан оқу кезеңінде нақты тəжіри-
бені үйренуге айтарлықтай уақыт жұмсалады. Оқытуда оқытудың 
белсенді əдістері қолданылады.

Шет елдерде білім алу кезінде экономикалық жəне құқықтық 
пəндерге, геосаяси тұрғыдағы қазіргі элеуметтік-экономикалық, 
саяси жағдайды талдауға, оқу үрдісіндегі тəжірибеге бағдарлануға 
үлкен көңіл бөлінеді 

Ұлыбританияда мемлекеттік қызметкерлерді уəждемелеу 
жүйесінің орталықтандырылмағандығымен ерекшеленеді. Ұлы-
британияда мемлекеттік мекеменің басшысы кадр саясатына қа-
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тысты барлық сұрақтарға жауап беретін тəжірибе дамыған, ал 
ақшалай сыйақы мен ынталандыру төлемдерінің деңгейі көбінесе 
мемлекеттік қызметшінің еңбегін жəне оның атқарған жұмысына 
байланысты тағайындалады. Осылайша, мемлекеттік органдар-
дың басшылығы мемлекеттік қызметшілердің еңбегін ынталанды-
ру мақсатындағы шараларын іске асыруға бюджет қаражатының 
жұмсалуын дербес жоспарлайды.

2012ж. жарияланған Ұлыбритания үкіметінің мемлекеттік қыз-
метін реформалау жоспарында үкіметтің “қызмет көрсетудің жаңа 
тəсілдерін” табуға жəне “дамуға байланысты” саясатты əзірлеу-
ге деген ұмтылысы баяндалған. Қазіргі уақытта Ұлыбританияда 
жүзеге асырылатын керемет мемлекеттік қызмет тұжырымдама-
сының аспектілері: нəтижелерді жақсарту, тиімді көшбасшылар, 
тəжірибелі адамдар, жұмыс үшін жақсы орын болып табылады.

Министрлер Кабинетінің құрамына кіретін жергілікті мемле-
кеттік қызмет (CS Local) - Ұлыбританияның əртүрлі бөліктерінде 
орналасқан ведомствоаралық топ. Ол жергілікті департаменттер 
мен агенттіктерді біріктіреді жəне керемет мемлекеттік қызмет 
тұжырымдамасын іске асу үшін жасалынады. Соңғы жеті жыл 
ішінде CS Local 31 академияны ұйымдастырды, олардың бас-
шылығына 1600-ден астам адамға көмектесіп, 30-дан астам депар-
таменттер мен агенттіктермен жəне 250 фасилитаторлармен жұ-
мыс істеді. Оның 2017-2018 жж. қызметкерлерінің 39%-ы 12 ай 
ішінде жоғарылап, 43%-ы өз бөлімдерінде жаңа міндеттер алды. 
2018 жылы олар бірінші жəне орта буындағы басшылық лауа-
зымдарға қызметшілерді даярлау үшін бүкіл Ұлыбритания бойын-
ша 9 академияны басқарды [6].

2017 жылы бұл елде мемлекеттік қызметтің шəкірттік страте-
гиясы жарияланды. Қазіргі қызметкерлерге жаңа дағдыларды үй-
ренуге мүмкіндік беру де стратегияның басты бөлігі. Мемлекеттік 
қызмет қазірдің өзінде елдегі ең ірі жоғары білім беруші болып 
табылады. Оның мақсаты 2020 жылдарға қарай Ұлыбританиядағы 
ең тартымды жұмыс беруші болу.

Нəтижелер. Мемлекеттік қызметшілерді уəждемелеу жүйесі - 
бұл мəжбүрлеу, марапаттау жəне көтермелеу арқылы қызметкер-
лердің тиімді жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған қаржылай 
жəне қаржылай емес ынталандырудың жиынтығы. Коммерциялық 
құрылымдарға қарағанда мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы 
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төлену деңгейі əлдеқайда төмен, ал қосымша əлеуметтік кепіл-
діктер олардың қызметінің күрделілігі мен маңыздылығын то-
лығымен қамтымайды [10]. 

Мемлекеттік секторда жұмыс істеу көбінесе өз-өзін дамыту 
жəне қоғамдық істерді алға жылжытудан гөрі негізгі қажеттілік-
терге ие болу жəне қанағаттандыру дегенді білдіретін жағдайға ие 
болса, қоғамға қызмет ету уəждемесі жұмыспен қамту, зейнетақы 
жүйелері сияқты сыртқы ынталандырылуларға байланысты өл-
шемдермен толықтырылуы керек. Мемлекеттік қызметкерлердің 
ішкі ынталануын жақсартатын ұйымдық құрылым, жұмысқа қа-
нағаттану, адамның ұйымдастырушылық үйлесімділігі жəне 
қоғамдастыққа тиесілі болу сияқты механизмдерді жетілдіру қа-
жет. 

Қызметкерлердің атқаратын жұмысына қанағаттануына ерек-
ше əсер ететін факторлар: жалақы мөлшері, басқару тəсілдері, 
ұйымдастырушылық саясат, басқа органдармен қарым-қатынас, 
əріптестермен қарым-қатынас, лауазым атағы, жұмыс қауіпсізді-
гі жəне айыппұлдар мен сыйақылардың нақты жүйесінің болуы. 
Қызметкерлердің ынтасын арттыру үшін, операциялық бөлімше-
лердің басшылары ынталандыру мəселелері мен теорияларды зер-
делеуді жалғастыруы жəне ұйымды басқаруды оқытудың бойлық 
жəне көлденең сызықтары бағытында оқыту кезінде оларға ба-
рынша назар аударуы қажет. Екіншіден, олар өз қызметкерлеріне 
орындалмайтын уəде бермеуі керек. Басшы мен бағыныштылар 
арасындағы қарым-қатынасты талдап, оларға кері байланыс беру 
үшін қызметкерлердің іс-əрекеттерін дəл бағалауы керек. Ақы-
рында, оларға жалақы төлеу мен төлеудің нақты жүйесін əзірлеу 
жəне қолдану ынталандыру жүйесінін жетілдіреді.

Қорытынды. Қортындылай келе, мемлекеттік қызметші ең-
бегін бағалау жəне жеткен жетісітігіне орай сыйақы, марапаттау 
тағайындау – мемлекеттік қызметтің тартымды қызметтер қата-
рына еніп, кадрлардың қызметте қалып, өсуіне жағдай жасайды. 
Тəуелсіздік алғаннан бастап қазіргі таңға дейін мемлекеттік қыз-
мет дамып, заңға жаңа енгізулер енгізу арқылы аз жылдар ішінде 
кадр саясаты көптеген жетістіктерге жеткенімен, қаржылай ынта-
ландыру жүйесі жəне жалақы мөлшерінің аздығы жаңа қызмет-
шілердің мемлекеттік сектордан жекеменшік секторға ауысуына 
мəжбүр ететін. 2020 жылдан бастап факторлы-баллдық өлшем ен-
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гізу арқылы сəтті аяқталған жобалар мен мінсіз қызметіне қаржы-
лай сыйақылар тағайындау, үстемақылар қосылуда. Осы орайда 
шетелдік уəждемелеу жүйесін қарастыру жəне оны дамып келе 
жатқан Қазақстандық кадрлық саясатта қолданысқа енгізіп, қолда-
ну – уəждемелеу жүйесінің дамуын қарқындатады. 
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Abstract
The article examines the main factors infl uencing the formation of 

personality: genetics, environment and the person himself, as an active 
fi gure in his personality. Convincing evidence of this position of the 
author is presented.

Аңдатпа
Мақалада тұлғаның қалыптасуына əсер ететін негізгі фактор-

лар қарастырылады:
- генетика, қоршаған орта жəне адамның өзі. Автордың бұл 

ұстанымға катысты талассыз дəлелдерін көруімізге болады.

Аннотация
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на 

формирование личности: генетика, окружающая среда и сам чело-
век, как активный деятель своей личности. Приводятся убедитель-
ные доказательства этой позиции автора.

Более ста лет ученые считали, что единственный значимый 
фактор в формировании личности ― это обстановка, созданная 
родителями в первые годы жизни ребенка, и люди, которые окру-
жают его в последующем. Но при помощи генетики ученые смог-
ли объяснить, что и наследственность также играет важную роль 
в формировании личности человека. Я постараюсь доказать, что в 
основном на формирование и развитие человека влияют три фак-
тора: наследственность, социальная среда и сам человек: его ми-
ровоззрение и воспитание. Люди довольно часто не придают зна-
чения тем или иным событиям, которые могут повлиять на фор-
мирование личности. Однако даже, казалось бы, незначительное 
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событие способно изменить человека. Итак, рассмотрим эти три 
факторы подробнее.

Первый фактор формирования личности – генетика. Впервые 
наиболее точное определение понятие генетики дал англичанин, 
сэр Фрэнсис Гальтон в XIX веке. Гальтон выдвинул гипотезу, что 
у людей различные признаки зависят от их наследственности. В 
своей книге «Наследственный гений: изучение его законов и по-
следствий»1 Фрэнсис Гальтон говорит о том, что психические 
свойства человека наследуются так же, как и его физические ка-
чества. Проанализировав генетику нескольких поколений аристо-
кратических династий британского высшего общества (ученых, 
судей, отличившихся выпускников Кембриджа), Гальтон выделя-
ет три степени даровитости:

1. Люди, необычайно одаренные от природы.
2. Выдающиеся и знаменитые личности английской истории.
3. Английские судьи.
В итоге основатель психогенетики пришел к интересным вы-

водам:
1. Способности высокого уровня передаются из поколения в 

поколение; 
2. Уровень одаренности в роду имеет тенденцию к равномерно-

му повышению и, достигая пика, начинает снижаться в последую-
щих поколениях, ослабевает и даже угасает;

3. «Качество» потомства зависит как отца, так и от матери; 
4. Соответственно, евгеникой (это учение о селекции примени-

тельно к человеку) можно добиться того, что высокий интеллект 
детей перестанет быть случайностью и превратится в постоянное 
качество. 

Отмечу, что необходимость появления евгеники объясняется 
высокими требованиями к умственной способности людей в Но-
вое и Новейшее время. Тем не менее, именно после Гальтона люди 
перешли от понимания, что не наследуется ничего, к идее, что на-
следуется абсолютно всё.

К сожалению, открытие Фрэнсиса Гальтона стало примером 
псевдонауки и поспешно сделанных выводов. На протяжении 
большей части XX века псевдонаучными аргументами пытались 
обосновать несуществующее интеллектуальное превосходство 
одних рас над другими, гендерное превосходство одного пола 
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над другим в какой-либо сфере, и многое другое. В своей работе 
Фрэнсис Гальтон также дает сравнительную оценку достоинств 
различных рас, а именно «негрской расы» и англосаксонской. Он 
приходит к выводу, что «негрская раса» обладает «туземным обра-
зованием», поэтому евгеника должна поддерживать размножение 
рас, склонных подниматься по социальной лестнице, вместо того, 
чтобы «оказывать помощь слабым и задерживать размножение 
сильных и энергичных личностей»2. 

Продолжил изучение «расовой гигиены» (подавление или 
уничтожение людей под предлогом их расовой неполноценно-
сти) норвежский доктор Мьоен. Его программа расовой гигиены 
вышла в свет в 1908 году и состояла из трех частей: негативных, 
позитивных и предупредительных евгенических процедур, смысл 
которых можно свести к следующим положениям:

• Негативная евгеническая процедура подразумевала сегрега-
цию и стерилизацию. Сегрегации подвергались слабоумные, пси-
хически больные, физически и духовно слабые люди; той же мере 
рекомендовалось подвергать алкозависимых, бедных и всех тех, 
кто отказывается работать. Стерилизация же рекомендовалось тем 
лицам, что уклоняются от сегрегации. Этот список говорит о том, 
что доктор Мьоен руководствовался вовсе не современной наукой, 
а филистерской неприязнью к людям, которые, на его взгляд, не 
приносили никакой пользы обществу.

• Рекомендация по позитивной евгенической процедуре вклю-
чала в себя такие пункты, как биологическое просвещение, внесе-
ние изменений в систему налогов и заработной платы, защита ма-
теринства и детства. Пункт о необходимости биологического про-
свещения подробно расписан и основывается на том, что женский 
ум ограничен и требует особого подхода. Женщин стоит обучать 
не по классической, «мужской», системе, а по особой, адаптиро-
ванной под женское мышление. 

• Предохранительная или предупредительная евгеническая 
процедура рассматривает борьбу с «расовыми ядами», такими как 
сифилис, алкоголь и т.д. В заключение доктор Мьоен предлагал 
избегать евгеники между различными расами3, 4.

Сегодня ученым уже известно, что люди не наследуют готовые 
способности к тому или иному виду деятельности, а наследуют 
лишь задатки, то есть потенциальную возможность для развития 
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способностей5. Задатки могут реализоваться или нет, в зависимо-
сти от обстоятельств: социальной среды, воспитания, потребно-
стей общества и другого. И возможность развития тех или иных 
способностей никак не зависит от национальности и расы ребенка.

Второй фактор формирования личности – это окружающая 
среда. Конечно же, самая первая социальная среда, в которую по-
падает человек – это его семья. Существует огромное количество 
видов семьи. И у каждой семьи есть свои нормы, традиции, пра-
вила и модель воспитания. В зависимости от того, в какой семье 
родился ребенок, у него будут первые морально-этические прин-
ципы, воспитание, характер, первое понимание социального вза-
имодействия с другими людьми. Наиболее подробно каждый вид 
семьи рассмотрел Элвин Тоффлер в своей работе «Третья волна»6. 
В этой книге Тоффлер выделяет три волны цивилизации: сельско-
хозяйственную, индустриальную и информационную. Когда люди 
говорят о семье, они, чаще всего, не имеют в виду семью вооб-
ще, а конкретный «идеальный» вид семьи - нуклеарную семью 
или семью Второй волны. Обычно это такой расклад: муж – как 
единственный источник доходов, жена – домохозяйка и несколь-
ко маленьких детей. Многие идеализируют и считают образцом 
именно нуклеарный тип семьи. Данный тип семьи стал социаль-
но одобряемой моделью, поскольку его структура и отношения 
между родителями прекрасно удовлетворяют нуждам и ценностям 
демократического общества. При этом Тоффлер предлагает к рас-
смотрению и другие виды семьи, пришедшие с Третьей волной: 
гомосексуальные браки, группы людей старшего возраста, живу-
щих совместно, чтобы сократить траты (иногда их связывает и по-
ловое влечение), открытые браки (супруги ведут свободный образ 
жизни, включая внебрачный секс). Встречаются браки по дого-
воренности, различные семейные группы, в которых могут быть 
сексуальные отношения, так же, как и гостевые браки, в которых 
супруги живут и работают раздельно, а иногда даже в разных го-
родах или странах. Сколько семей, столько и вариантов моделей 
воспитания. В зависимости от вида семьи и воспитания, происхо-
дит формирование личности. 

Далее ребенок попадает в новую социальную среду – школу. В 
дальнейшем это внеклассные занятия, университет, работа и так 
далее. По мере взросления роль семьи в развитии личности ребен-
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ка постепенно уменьшается, так как львиную доли времени ребе-
нок теперь проводит в школе: среди учителей и сверстников. В 
целом влияние школы на развитие личности фрагментарно, хотя 
хронологически оно занимает 11 лет. Однако значительная часть 
времени уходит на обучение, а не на воспитание, т.е. влияние шко-
лы связано в основном с развитием познавательной сферы, а не 
социализации личности ребенка. Потому полностью возлагать на 
школу функцию воспитания ребенка – опрометчиво.  И тем не ме-
нее есть определенный период в жизни ребенка, когда школа игра-
ет существенную роль в его личностном формировании. Обычно 
это начало подросткового возраста, так как дети еще легко подда-
ются влиянию со стороны взрослых, в данном случае учителей. 
Именно в это время главные воспитательные воздействия должны 
происходить со стороны школы, учреждений системы образова-
ния и других социальных институтов7.

Однако человек – не просто результат смешения генов, раз-
личных социальных обстоятельств и влияния окружающих, он 
сам активный деятель в формировании своей личности. В про-
цессе вступления человека в определенный социум, он осваивает 
новые ценности и особенности поведения в зависимости от типа 
социальной группы. Два рассказа, которые по названию кажутся 
такими схожими, но по своей сути являются невероятно разны-
ми: это у Вольтера «Простодушный»8 и Альбера Камю «Посто-
ронний»9 прекрасно раскрывают это утверждение. Простодушный 
получил свое имя из-за того, что всегда говорил прямо, и делал 
так, как считал нужным. Среди других людей выделялся тем, что 
был жизнерадостным, деликатным и порядочным. Уважал чест-
ных и порядочных людей. Мерсо из повести Камю «Посторон-
ний» – посторонний даже для читателя, скромный и уступчивый, 
правда, без особого радушия, человек. Ничто не выделяет его из 
числа обитателей бедных предместий Алжира, кроме одного – он 
удивительно бесхитростен и равнодушен ко всему. В то время как 
Простодушный выделялся среди цивилизованных французов сво-
ей простотой, Посторонний был непонятным для местных жите-
лей, и все стремились узнать его, потому что для них это было в 
новинку. Каждый из героев сам выбирал то, кем ему стать. Они 
выбрали для себя социальный круг, и им было комфортно там, где 
они находились. 
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Конечно же, каждый человек свободен в выборе, кем ему стать 
и на его становление сильно влияет окружающая среда, но полно-
стью исключать влияние генетики нельзя. Каждый ребенок рожда-
ется с определенными задатками, которые в последующем он мо-
жет развить или нет. Примером симбиоза генетики и социальной 
среды могут послужить семьи, в которых дети перенимали талан-
ты и способности родителей, развиваясь в тех же отраслях. Напри-
мер, отец Бориса Пастернака, Леонид Пастернак, был талантли-
вым художником, и в их доме собирались лучшие представители 
московской культурной элиты. Будущий поэт с самого детства 
контактировал с творческими деятелями, а в их доме постоянно 
велись беседы о различных видах искусства10. Борис Пастернак 
долго не мог определиться с профессиональным поприщем, но в 
итоге посвятил себя литературе. 

Таким образом, формирование личности – это долгий и порой 
непредсказуемый процесс, ведь он складывается из миллионов 
обстоятельств, случаев и деталей. Процесс формирования лич-
ности обуславливается как биологическими, так и социальными 
факторами, но они действуют не изолированно, а в комплексе. 
При определенных обстоятельствах вышеперечисленные факто-
ры могут оказывать большее или меньшее влияние на становле-
ние личности, но именно они имеют определяющее, судьбоносное 
значение.
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СУДЬБА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация
Целью этой статьи является показать насколько сильно измени-

лось восприятие людей вопросов брака, деторождения, традици-
онной семьи. В статье отмечается, что значимость семьи заметно 
возрастает, современное общество начинает понимать, что здоро-
вые взаимоотношения в семье – это не только основа счастья и 
благополучия, но и плод усилий и трудов всех ее членов. Время 
неумолимо меняет облик как нашей планеты, так и нашего пони-
мания этого феномена. 

Аңдатпа
Бұл мақаланың мақсаты - адамдардың некеге тұру, босану, 

дəстүрлі отбасы туралы түсініктері қаншалықты өзгергенін көр-
сету. Мақалада отбасының маңыздылығы айтарлықтай артып 
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келе жатқандығы айтылады. Қазіргі қоғам салауатты отбасылық 
қарым-қатынас тек бақыт пен игіліктің негізі ғана емес, сонымен 
қатар оның барлық мүшелерінің күш-жігері мен қажырлы еңбе-
гінің нəтижесі екенін түсіне бастады. Уақыт біздің планетамыздың 
сыртқы түрін де, осы құбылыс туралы түсінігімізді де өзгертеді.

Abstract
The purpose of this article is to show how much people’s perception 

of issues of marriage, childbirth, traditional family has changed. The arti-
cle notes that the importance of the family is growing noticeably, modern 
society begins to understand that healthy relationships in the family are 
not only the basis of happiness and well-being, but also the fruit of the ef-
forts and works of all its members. Time is inexorably changing the face 
of both our planet and our understanding of this phenomenon.

Время постоянно находится в движении и ничто не способно 
укрыться от него. История рассказывает нам о вечных изменениях, 
происходящих в мире, затрагивающих все аспекты человеческой 
жизни. Семья тоже не избежала перемен, поэтому семья XXI века 
сильно отличается от семьи ХХ века, в содержательном и мораль-
но-этическом плане. Поколение 2000 годов последнее, растущее в 
нуклеарной модели семьи, традиционной ячейке, являвшейся ос-
новной единицей общества. 

Несмотря на то, что жизнь любого человека уникальна и непо-
вторима, каждый член общества обязательно имеет то, что стоит у 
истоков осознания индивидуальности, - этим оплотом всегда была 
семья. По крайней мере она таковой была у большинства еще де-
сять лет назад, а сейчас судить всех по воспитанию, полученному 
в родном доме невозможно из-за большого разнообразия моделей 
семьи. Кто-то может посчитать это плохим предзнаменованием, 
считая пример своей семьи единственно верным. Даже моя мама 
с неуверенностью смотрит в наше будущее, переживая за семьи, 
которые создадим мы с братом. Будут ли они такими же привыч-
ными, как для моей мамы была традиционная казахская семья? 
Это сложно предугадать, так как время, как я писала ранее, стре-
мительно меняется. 

В 2019 году в Казахстане было проведено исследование ОФ 
«Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» и 
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НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», которое по-
казало, как семья меняется и насколько сильно отклоняется от 
«традиционной». Это исследование доказало мне, что изменения 
неизбежны и всего 4% опрошенных людей (а опрошены были 
всего 3 тыс.) считают это недопустимым. Я полагаю, что те, кто 
высказался против всяких изменений, это люди чрезвычайно кон-
сервативные и в какой-то степени являются неофобами. В данное 
время количество разводов растет с каждым годом, а причинами 
люди указали: вмешательство родственников – 61%, вседозволен-
ность – 41%, кризис семейных ценностей – 36%, эгоизм – 28%, 
влияние соц.сетей – 28%, материальные причины – 1%1. До 12 лет 
я жила в ячейке-семье, но уже в то время наблюдала ссоры роди-
телей. Причем давление оказывали родственники со стороны отца. 
Прогрессивные взгляды моей мамы, ее личные четкие границы и 
широкий взгляд на мир не уживались с их иерархически постро-
енной моделью казахской семьи, где невестка во всем слушается 
мать своего мужа, живя в их доме. Так, мама набралась смелости 
и съехала от отца, с которым у нас с братом и сегодня хорошие от-
ношения и постоянное общение. Тут ячейка-семья, очевидно, дала 
сбой. И причиной развода стало бы вмешательство родственни-
ков. Возможно это произошло из-за смещения и уравнения границ 
«мужской» и «женской» работы, как в своем обращении к Году 
Молодежи указывал Н. Назарбаев2. А может семья моего отца за-
стряла в консервативном, негибком взгляде на этот мир. Поэтому 
мне кажется, что мысль Эриха Фромма о том, что преобразование 
человека важнее догмы и науки, нужно правильно поступать, а не 
мыслить3, - сейчас очень актуальна. Несмотря на актуальность и 
правильность этой мысли, наша реальность говорит сама за себя. 
Я понимаю это высказывание таким образом, что происходящие 
метаморфозы в личности, обществе, семье – не должны быть пло-
хими. 

Под правильными действиями следует понимать допустимые 
поступки, те, с помощью которых мы расширяем свой кругозор, 
учимся принимать реальность и не пытаться ее изменить под себя, 
когда каждый член общества, чувствует себя защищенным, а се-
мья любого типа может не оглядываться на общественное пори-
цание, которое должно исчезнуть вовсе. Мы должны развиваться 
дальше. Так почему именно сейчас начинаются такие кардиналь-
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ные изменения? В XXI веке ценится работа именно интеллекту-
альная, нежели грубый труд, это можно показать на примере стре-
мительно развивающихся IT-технологий и гигантских корпораций 
в интернет индустрии. То есть все зависит от интеллекта и сме-
калки, а не от физической силы. Во-вторых, в мире наблюдается 
перенаселение, и на сознание людей действует нативная проекция 
данной проблемы. И куда больше ценится личностная свобода и 
моральное здоровье, которое в близких отношениях может быть 
подорвано собственной жертвенностью. Я считаю это естествен-
ным ходом событий, эволюцией. XXI век для меня – начало че-
го-то нового, переходный период от коммунистической идеологии 
к демократической.

А за просвещением членов нашего общества сегодня больше 
следит государство (в виде государственных детских садов, школ, 
ВУЗов), таким образом некоторая часть ответственности за мо-
ральными догмами стоит за государством. Элвин Тоффлер говорит 
о том, что проблема безработицы – на самом деле не вина морали 
человека, а вина государства: неверно расставленные приоритеты 
по вкладу инвестиций и прочие вытекающие4. И затем приводит 
пример по тенденции кризиса и массового развала семей, проводя 
аналогию между этими двумя событиями, где общее – это стече-
ние обстоятельств: экономики, развития, образования, но никак 
не конкретные лица, несущие ответственность за произошедшее 
и происходящее. Это был, пожалуй, апогей кризиса индустриа-
лизма, когда созданные прошлым правительством и идеологией 
институты управления обществом распадались. В 1993 году в Ка-
захстане стали массово закрывать детские сады, сильно снизилось 
качество образования как в школах, так и в ВУЗах вследствие 
кризиса5. Это тоже оказало свое влияние на изменения климата в 
браках, которые заключали дети того поколения, лишенные каче-
ственного образования. 

Хочу также обратить ваше внимание на то, что Э.Тоффлер с 
болью отмечает: псевдопроповедники, министры, СМИ и другие 
новостные каналы кричали о проблеме разрушения брака, жела-
ли и даже требовали восстановления прежнего, одобряемого типа 
семьи, который зовется ячейкой-семьей: работающий муж, зани-
мающаяся, часто двумя-тремя ребятишками, жена. Но неужели 
ускорение исторического потока, распад нуклеарной семьи влечет 
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за собой абсолютное разложение моральных ценностей, которые 
она за собой закрепила? Неужели из-за того, что такая стандарт-
ная модель семьи уходит с арены актуальности отношений, семья 
перестает быть приоритетной ценностью в мире? 

Чтобы ответить на вышеперечисленные вопросы стоит заду-
маться над тем, что нам дает ячейка-семья и почему обществен-
ность возмутилась медленным смещением ее со статуса «рас-
пространенной» и «нормальной». Думаю, все дело в удобстве, 
в поддержании патриархата. Ведь, несмотря на то, что в начале 
зарождения первобытного человека в основе общества лежала 
матриархальная система управления, в период неолита ее сменил 
патриархат. Чарльз Дарвин писал, что именно труд создал чело-
века6. А охота и поедание мяса привели человека к еще большей 
эволюции. Женщины в основном занимались собирательством и 
пока труд находился на начальной стадии развития (примитивные 
палки-копалки, камни в качестве молота), именно деятельность по 
сбору пищи давала жизнь и процветание человеческому виду. В 
ходе улучшения мозговой деятельности, совершенствования ору-
дий труда, появился такой вид деятельности, как охота. Она ста-
ла приносить куда больше добычи, и собирательство стало менее 
популярно. Это одна из ключевых теорий перехода человечества 
к патриархату. Оттуда и пошло ключевое разделение труда по ген-
деру, для людей ХХ и начала XXI века формат нуклеарной семьи 
будет ближе, привычнее. В то время ячейка-семья считалась есте-
ственным ходом событий, как тихое течение реки.

Сейчас, с развитием самосознания и социальных инструментов 
общения раскрываются «скелеты» многих семей: слабые члены се-
мьи, которые на протяжении долгого времени терпели физическое 
и моральное насилие, начали говорить о своих проблемах и выно-
сить их в общество. Благодаря тому, что Союз кризисных центров 
Казахстана обратил внимание народа к этой проблеме, жертвы 
были отчасти услышаны, ведь по статистике лишь 7% обращаются 
к полиции. Так же во время пандемии 2020 года, когда люди ока-
зались заперты в четырех стенах, количество обращений в кризис-
ные центры увеличилось в 4 раза, за апрель к ним поступило более 
500 звонков, а 31 человек укрылись в них7. К этому стоит также 
добавить, что преступление бытового насилия было декримина-
лизовано, переведено из уголовного в административное и теперь 
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обходится лишь предупреждением. А потому, по статистике уже в 
2018 году жалобы на домашнее насилие возросли на 104% по срав-
нению с 2015 годом8. Страшно представить, что пережили (а неко-
торые не смогли) женщины, дети, инвалиды и старики, находясь 
под одной крышей с неуравновешенным агрессором в ситуации 
кризиса, локдауна и известиях о смертях зараженных!

Здоровые моральные ценности может привить только человек 
с широким кругозором, адекватной позицией, толерантного отно-
шения к окружению и, естественно, это может быть только счаст-
ливый человек. Поэтому я считаю правильным смену ячейки-се-
мьи на свободу выбора типа семьи и равноправие. Наш Елбасы 
Н. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания» писал о равноправии: «Мы 
строим меритократическое общество, где каждый должен оцени-
ваться по личному вкладу и по личным профессиональным каче-
ствам»9, то есть каждому из нас в обществе есть место независимо 
от гендера и социального происхождения, все зависит только от 
наших личностных качеств и амбиций. Тогда человечество придет 
к массовому просвещению, ведь Иманнуил Кант писал: «Просве-
щение — это выход человека из состояния несовершеннолетия, в 
котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие 
— это неспособность пользоваться своим рассудком без руковод-
ства со стороны кого-то другого»10. То есть, свобода принятия соб-
ственных решений, особенно в отношении семьи, и будет дорогой 
к истинному, полному просвещению, выходу из состояния несо-
вершеннолетия.

Нуклеарная модель семьи была удобна, когда минимальная 
продовольственная корзина приобреталась только на деньги, по-
лученные тяжелым трудом. Сегодня, пусть работа и не перестала 
быть изнуряющей, она стала доступной, а высокая зарплата экви-
валентна знаниям и уму. И несмотря на современные тенденции, 
семья навсегда останется первым социальным «гнездом», куда 
приходит человек в первые годы жизни. Семья является для него 
истинным миром, все обговариваемые тонкости жизни становятся 
фактами, ценности, по которым там живут – базовыми. Никто из 
нас, будучи детьми, не задумывался, да и не мог, о правильности 
поступков своих родителей, – все было так, как нужно и все. То 
есть забота, внимание, любовь, которыми питают новорожденно-
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го человека становятся его личными ценностями, его идеологией 
жизни. Таким образом, значимость семьи в глазах человека, вы-
росшего в ней, получившего в этой социальной ячейке одобрение, 
поддержку и любовь, не преуменьшается с годами. Исключения-
ми могут быть лишь те люди, которые были несчастливы в этой 
ячейке социума, которые получали искаженные стандарты любви: 
насилие, манипулирование, осуждение. 

Для меня семья не потеряет свою ценность никогда, близкие и 
родственники навсегда останутся теми, кто может протянуть мне 
руку помощи. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация
В  данной статье рассматриваются вопросы  закрепления  

конституционных  прав человека и гражданина на основе дей-
ствующего права Республики Казахстан. Кроме того, в ста-
тье анализируются  разные этапы закрепления права на труд  в 
Казахстане

Abstract
This article deals with the issues of securing the constitutional rights 

of a person and a citizen on the basis of the current law of the Republic 
of Kazakhstan. In addition, the article analyzes the diff erent stages of 
securing the right to work in Kazakhstan

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

құқығы негізінде адамның жəне азаматтың конституциялық 
құқықтарын бекіту мəселелері қарастырылады. Сонымен қатар, 
мақалада Қазақстандағы еңбек құқығын бекітудің əртүрлі кезең-
дері талданады. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1  Конституции Республики 
Казахстан  Республика Казахстан утверждает себя демократиче-
ским, светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и сво-
боды (Конституция Республики Казахстан, 1995). Для того чтобы 
утвердить  государство социально ориентированным, очень важ-
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но модернизировать и усовершенствовать его роль в социальный 
сфере. Конституция Республики Казахстан является основным 
законом государства,  обладает высшей юридической силой, за-
кладывающая начало всего законодательства, в том числе в сфере 
труда. Конституция Республики Казахстан  закрепляет  основные 
принципы, права и свободы человека и гражданина, так например 
в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Конституции Республики 
Казахстан каждый имеет право на признание его правосубъект-
ности и вправе защищать свои права и свободы всеми не проти-
воречащими закону способами, включая необходимую оборону. 
Согласно  пункту 2 статьи 12 Конституции Республики Казахстан 
права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, 
признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют со-
держание и применение законов и иных нормативных правовых 
актов, признание основных прав и свобод является обязанностью 
государства (Конституция Республики Казахстан, 1995). Полити-
ка нашего государства направлена на создание всех условий для 
реализации основных прав, и свобод на развитие личности и регу-
лирование всех сфер нашей жизни. Реализация Конституции Ре-
спублики Казахстан относительно обеспечения достойной жизни 
тесно связано с осуществлением гражданами своих прав в сфере 
труда, так как главным для достижения достойной жизни является 
достойный труд. Существование человечества не зря ассоцииру-
ется с трудом. 

Реализация конституционных норм в сфере труда, в большин-
стве случаев, направлено на создание прогрессивных взаимоотно-
шений между работником и работодателем, на установление об-
щего баланса интересов и гармонизации общества в целом.  Кон-
ституция Республики Казахстан в  статье 24  закрепляет:

- право на свободу труда,  свободный выбор рода деятельности 
и профессии;

- принудительный  труд допускается только по приговору суда 
либо в условиях чрезвычайного или военного положения

- право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены;

- право на вознаграждение за труд без какой-либо дискримина-
ции;

- право на социальную защиту от безработицы;
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- право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных законом способов их разрешения, 
включая право на забастовку;

- право на отдых;
- работающим по трудовому договору гарантируются установ-

ленные законом продолжительность рабочего времени, выходные 
и праздничные  дни;

- право на отдых и на оплачиваемый ежегодный отпуск (Кон-
ституция Республики Казахстан 1995).

Правам в области труда уделяется большое и серьезное внима-
ние, доказательством этого может послужить тот факт, что такие 
социально – экономические права защищаются не только нашей 
Конституцией Республики Казахстан, но и другими международ-
ными актами. Конституционные права человека и гражданина на 
труд совершенствуется не только для развития действующего за-
конодательства, а также еще для того, чтобы модернизировать и 
реализовать с учетом международных стандартов и дальнейших 
перспектив. Согласно пункту 3 статьи 4  Конституции Республики 
Казахстан: международные договоры, ратифицированные Респу-
бликой, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия 
действия на территории Республики Казахстан международных 
договоров, участником которых является Казахстан, определя-
ются законодательством Республики (Конституция Республики 
Казахстан, 1995), поэтому международные договоры являются 
составной частью  правовой системы Казахстана.  В Республике 
Казахстан  международными актами закрепляющими права и сво-
боды человека являются такие акты, так  Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 года, Международный пакт 
о гражданских и политических правах 1966 года и другие между-
народные акты. В статье 23 Всеобщей декларации прав человека 
утверждается:

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на за-
щиту от безработицы.

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет пра-
во на равную оплату за равный труд.
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3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удов-
летворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное че-
ловека существование для него самого и его семьи и дополняемое, 
при необходимости, другими средствами социального обеспече-
ния.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные 
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих 
интересов» (Всеобщая декларация прав человека, 1948).

Таким образом, государства, в том числе и Казахстан призна-
ют право каждого человека на труд, и эти права защищаются не 
только Конституцией государства, но также и  на международном 
уровне.  

Многие граждане все еще не понимают значение слова «сво-
боды труда», а поэтому тех, кто безосновательно отрицает су-
ществование такой свободы тоже немало. В связи с этим, нема-
ловажно объяснить, что это за свобода. Как ранее отмечалось, в 
соответствии Конституцией Республики Казахстан человек это 
наивысшая ценность государства, и поэтому Конституция  госу-
дарства запрещает принудительный труд, не считая отдельных 
обстоятельств как приговор суда, чрезвычайного или военного по-
ложения. Свобода труда означает, что у каждого гражданина есть 
выбор трудиться или не трудиться, поскольку Конституция госу-
дарства гарантирует нам право частной собственности, свобода 
предпринимательской и творческой деятельности, равный доступ 
к государственной службе и другие права. Таким образом, госу-
дарство позволяет каждому человеку самому определять какой де-
ятельностью ему стоит заниматься, и гарантирует нашу свободу, 
закрепляя это в основном законе государства, который обладает 
высшей юридической силой.

По последним данным, которые опубликовало Министерство 
труда и социальной защиты Республики Казахстан безработица 
среди молодых людей составляет 4,8%. Таким образом, не слож-
но понять, что нужен определенный механизм для уничтожения 
экономического принуждения и создание гарантии практичных, а 
не декларируемых прав. В силу своей власти, созданы новые про-
екты, как: «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», что 
является прогрессивным шагом в яркое будущее. (Сайт Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Казахстан, 2021). 
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Регулирование отношении в сфере труда в Республике Казах-
стан осуществляется на основе Трудового Кодекса Республики 
Казахстана, который был принят 23 ноября 2015 года. Трудовой 
Кодекс Республики Казахстан в соответсвии с пунктом 1 статьи 8 
регулирует следующие отношения: 

1) трудовые; 
2) непосредственно связанные с трудовыми; 
3) социального партнерства; 
4) по безопасности и охране труда (Трудовый Кодекс Респу-

блики Казахстан 2015). 
Так же в Трудовом Кодексе Республики Казахстан четко опре-

делены принципы трудового законодательства, цели и задачи, во-
просы трудового договора, права и обязанности работника, рабо-
тодателя и так далее. Однако, в обычной жизни происходят такие 
действия, которые противоречат Трудовому Кодексу Республики 
Казахстан. Часто на сайтах по поиску вакансии, устанавливают  
определенные требования, указывая требуемый пол, расу или воз-
раст. Ни для кого не секрет, что эти ограничения установлены ими 
для того, чтобы повысить эффективность и производительность 
работы. Наверное, в этом есть какой-то смысл, но это противо-
речит действующему законодательству, так как законодательство 
гарантирует каждому право на труд без какой-либо дискримина-
ции. Лица, утверждающие, что они подверглись дискриминации, в 
любое время могут обратиться в суд (сайт НАО Государственная 
корпорация Правительство для граждан, Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленнсти Респу-
блики Казахстан, 2021).

Права на труд является самым важным в сфере реализации на-
ших прав и свобод. Так В.Л. Гейхман  считает, что право на труд 
рассматривалось и рассматривается в юридической литературе 
как одно из величайших завоеваний (Гейхман В.Л., Свобода труда 
и право на труд в России (в постсоветский период) // Современные 
тенденции развития трудового права и права социального обеспе-
чения 2007). 

Хотелось бы отметить,  что в Казахстане в 1999 году действо-
вал Закон Республики Казахстан  «О труде в Республике Казах-
стан»  от 10 декабря 1999 года N 493. Так основываясь на коммен-
тарий к вышеуказанному Закону Республики Казахстан «О труде 
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в Республике Казахстан»: Согласно пункту 1 статьи 24 Конститу-
ции Республики Казахстан «каждый имеет право на свободу тру-
да, свободный выбор рода деятельности и профессии». Свобода 
труда заключается, прежде всего, в том, что каждый вправе само-
стоятельно распоряжаться своей рабочей силой (способностью к 
труду), выбирать род деятельности, профессию в соответствии с 
профессиональной подготовкой, интересами, возможностями и 
желаниями конкретного индивида. И хотя в действующей Кон-
ституции нет традиционного для прежних конституций провоз-
глашения «права на труд», это право, как высшая ценность обще-
ства, проявляется в определении меры свободы самостоятельных 
субъектов. В настоящее время любой гражданин Республики Ка-
захстан вправе работать по найму в организациях с государствен-
ной или частной собственностью, заниматься предприниматель-
ской деятельностью, находиться на государственной или военной 
службе, заниматься индивидуальной трудовой деятельностью без 
образования юридического лица или вообще не заниматься трудо-
вой деятельностью» (Нургалиева Е.Н., Нурмагамбетов А.М., Ком-
ментарий к Закону Республики Казахстан «О труде в Республике 
Казахстан», 1999).

Конституционные права человека на труд в Республике Казах-
стан закрепляются в  Международном пакте об экономических со-
циальных и культурных правах, который был ратифицирован в Ка-
захстане 28 ноября 2005 года. Так в статье 6 Международного пакта 
об экономических социальных и культурных правах  отмечается, 
что участвующие в Пакте государства признают право на труд, ко-
торое включает право каждого человека на получение возможности 
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает 
или на который он свободно соглашается, и предпримут надлежа-
щие шаги к обеспечению этого права.

Кроме того в статье 7 Международного пакта об экономических 
социальных и культурных правах  закрепляется,  что участвующие 
в Пакте государства признают право каждого на справедливые и 
благоприятные условия труда, включая, в частности:

a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем тру-
дящимся:

i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд рав-
ной ценности без какого бы то ни было различия, причем, в част-
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ности, женщинам должны гарантироваться условия труда не хуже 
тех, которыми пользуются мужчины, с равной платой за равный 
труд;

ii) удовлетворительное существование для них самих и их се-
мей в соответствии с постановлениями настоящего Пакта;

b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены;

с) одинаковую для всех возможность продвижения в работе на 
соответствующие более высокие ступени исключительно на осно-
вании трудового стажа и квалификации;

d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и 
оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознагражде-
ние за праздничные дни (Международный пакт об экономических 
социальных и культурных правах, 1966).

Права человека на труд имеет особенные аспекты, так как их 
реализация требует активного влияния государства, защиту на 
международном уровне и развития системы правовой защиты в 
этой сфере, и поэтому эти права защищаются и гарантируются 
Международным Пактом об экономических социальных и куль-
турных правах, Трудовым Кодексом Республики Казахстан и Кон-
ституцией Республики Казахстан . 

Невозможно не подчеркнуть статью 12 Конституции Казахской 
ССР 1937 года, где  право на  труд в Казахской  ССР, определя-
лось по принципу: « кто не работает, тот не ест». Таким образом, 
в Конституции закреплялось положение о том, чо труд является 
обязанностью каждого способного к труду гражданина (Консти-
туция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий, 
2018, с.191). Так, право на труд корреспондировался с обязанно-
стью трудиться, что является противоречащим принципу свободы 
личности. Первая Конституция Независимого Казахстана, которая 
была принята в 1993 году в статье 19 утверждала, что гражданин 
имеет право и свободу труда, но это распространялось только на 
граждан государства. В условиях глобализации и демократизации, 
право на труд должно быть не только у граждан, но еще у каждого 
человека несмотря на пол, расу и  иных признаков, чему сейчас 
полностью соответствует действующая  Конституция Республики 
Казахстан.  Вот таким образом, в Казахстане защищаются права 
человека и гражданина на труд. Наши конституционные права это 
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–  неотъемлемые права, которые гарантируется и защищается го-
сударстом.
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 КОМПАНИЯМИ С КИТАЙСКИМ УЧАСТИЕМ

Аннотация 
В данной статье подробно рассматриваются особенности по-

строения кросс-культурных коммуникаций в процессе перегово-
ров в международных компаниях с китайским участием. Управле-
ние в международных компаниях претерпевает активную транс-
формацию на фоне экономических, социальных, политических и 
культурных процессов и требует существенной перестройки си-
стемы управленческих кросс-культурных коммуникаций, без ко-
торой невозможно эффективное функционирование компании и 
огромную роль играет формирование кросс-культурной коммуни-
кативной компетентности менеджеров и их знание партнера. При 
этом возрастает роль глобального присутствия Китая, определя-
емая особенностями экономического развития страны. В рамках 
исследования выявлены особенности организации и управления 
бизнесом с участием китайских компаний. Кросс-культурное вза-
имодействие является одним из факторов успешной реализации 
совместных проектов и менеджмента в совместных предприятиях. 
В рамках исследования поведен анализ источников зарубежных 
и отечественных авторов, использованы методы анализа, сбора 
и обработки данных, интервьюирование и опрос респондентов, а 
также синтеза, индукции и дедукции с целью получения значимых 
исследовательских результатов. Публикуемые результаты и выво-
ды носят научно-практический опыт и могут быть использованы 
исследователями, профессорско-преподавательским составом и 
менеджерами компаний в обучении, исследованиях и реализации 
проектов.



390

Narxoz Student Research-2021

Одним из значимых выводов в рамках статьи является концеп-
ция взаимодействия, в рамках которой для представителей Китая 
при ведении бизнеса важными аспектами являются люди, личное 
общение, взаимопонимание и симпатия.  В статье особое внима-
ние уделяется тенденциям китайской и мировой экономики, ос-
новам китайской деловой культуры, этики и тактике переговоров. 
Проанализировав основные факторы повышения коммуникатив-
ной кросс-культурной компетентности, как результат, представле-
ны рекомендации, используя которые международные компании 
смогут построить эффективные и результативные коммуникаций 
с китайскими партнерами. Постепенно всем странам, сотруднича-
ющим с Китаем, необходимо будет подготовить целое поколение 
людей, которые будут профессиональными китаистами-китаеве-
дами. Это люди, которые не просто будут знать китайский язык и 
которые обучались в Китае, получили образование, а национально 
ответственные люди и также менеджера, руководители. Нужны те, 
кто сможет проводить независимую экспертизу будущих совмест-
ных проектов, обладая кросс-культурными компетенциями. При 
написании статьи использованы различные научные материалы и 
итоги практического опыта работы в международных компаниях с 
китайским участием. 

Ключевые слова: кросс-культурные коммуникаций, перегово-
ры, управление компаниями с китайским участием, международ-
ные отношения, КНР.

Аңдатпа
Бұл мақалада Қытайдың қатысуымен халықаралық компания-

ларда келіссөздер процесінде мəдениаралық коммуникацияларды 
құру ерекшеліктерінің егжей-тегжейлері қарастырылады. Халықа-
ралық компаниялардағы менеджмент экономикалық, əлеуметтік, 
саяси жəне мəдени процестер аясында белсенді трансформацияға 
ұшырайды жəне басқарушылық мəдениетаралық коммуникация 
жүйесін едəуір қайта құруды талап етеді, онсыз компанияның 
тиімді жұмыс істеуі мүмкін емес жəне компанияның қалыпта-
суы мүмкін емес менеджерлердің мəдениаралық коммуникативті 
құзыреттілігі жəне олардың серіктес туралы білімдері үлкен рөл 
атқарады. Сонымен қатар, Қытайдың жаһандық қатысу рөлі елдің 
экономикалық дамуының ерекшеліктерімен айқындалуда. Зерттеу 
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шеңберінде қытайлық компаниялардың қатысуымен бизнесті ұй-
ымдастыру жəне басқару ерекшеліктері анықталды. Мəдениетара-
лық өзара əрекеттесу - бірлескен жобалар мен бірлескен кəсіпо-
рындарда басқаруды сəтті жүзеге асырудың факторларының бірі. 
Зерттеу шеңберінде шетелдік жəне отандық авторлардың дерек-
көздеріне талдау жүргізілді, талдау, деректерді жинау жəне өңдеу 
əдістері, респонденттермен сұхбаттасу жəне сұрау салу, сондай-ақ 
синтез, индукция жəне дедукция əдістері қолданылды. зерттеу 
нəтижелері. Жарияланған нəтижелер мен тұжырымдар ғылыми 
жəне практикалық тəжірибеге негізделген жəне оларды зертте-
ушілер, оқытушылар мен компания менеджерлері оқыту, зерттеу 
жəне жобаны іске асыруда қолдана алады.

Мақала шеңберіндегі маңызды тұжырымдардың бірі - өзара 
іс-қимыл тұжырымдамасы, оның шеңберінде адамдар, жеке қа-
рым-қатынас, өзара түсіністік пен жанашырлық қытай өкілдері 
үшін бизнес жүргізудегі маңызды аспектілер болып табылады. 
Мақалада Қытай мен əлемдік экономиканың тенденцияларына, 
қытайлық іскерлік мəдениеттің негіздеріне, келіссөздер этика-
сы мен тактикасына ерекше назар аударылған. Мəдениетаралық 
коммуникативті құзыреттілікті арттырудың негізгі факторларын 
талдағаннан кейін, нəтижесінде халықаралық компаниялар қы-
тайлық серіктестермен тиімді жəне тиімді байланыс орнатуға бо-
латын ұсыныстар беріледі. Біртіндеп, Қытаймен ынтымақтастық 
жасайтын барлық елдер кəсіби синологтар болатын адамдардың 
бүкіл буынын даярлауы керек. Бұл қытай тілін біліп қана қоймай, 
Қытайда оқыған, білім алған адамдар, сонымен қатар ұлттық жау-
апкершілікке ие адамдар, сонымен қатар менеджерлер мен басшы-
лар. Бізге мəдениетаралық құзыреттілікке ие болашақ бірлескен 
жобаларға тəуелсіз сараптама жасай алатындар қажет. Мақаланы 
жазған кезде əртүрлі ғылыми материалдар мен қытайлықтардың 
қатысуымен халықаралық компаниялардағы жұмыс тəжірибесінің 
нəтижелері пайдаланылды.

Abstract 
This article discusses in detail the features of building cross-

cultural communications in the negotiation process in international 
companies with Chinese participation. Management in international 
companies is undergoing an active transformation against the 
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background of economic, social, political and cultural processes and 
requires a signifi cant restructuring of the system of managerial cross-
cultural communications, without which the eff ective functioning 
of the company is impossible and the formation of cross-cultural 
communicative competence of managers and their knowledge of a 
partner plays a huge role. At the same time, the role of China’s global 
presence is growing, determined by the specifi cs of the country’s 
economic development. As part of the study, the features of the 
organization and management of business with the participation of 
Chinese companies have been identifi ed. Cross-cultural interaction is 
one of the factors for the successful implementation of joint projects 
and management in joint ventures. As part of the study, the analysis of 
sources of foreign and domestic authors was carried out, methods of 
analysis, data collection and processing, interviewing and polling of 
respondents, as well as synthesis, induction and deduction were used 
in order to obtain signifi cant research results. The published results 
and conclusions are based on scientifi c and practical experience and 
can be used by researchers, faculty and company managers in training, 
research and project implementation.

One of the signifi cant conclusions within the framework of the 
article is the concept of interaction, within the framework of which 
people, personal communication, mutual understanding and sympathy 
are important aspects for Chinese representatives in doing business. 
The article pays special attention to the tendencies of the Chinese 
and world economy, the foundations of Chinese business culture, 
ethics and tactics of negotiations. After analyzing the main factors 
of increasing communicative cross-cultural competence, as a result, 
recommendations are presented, using which international companies 
can build eff ective and effi  cient communications with Chinese partners. 
Gradually, all countries cooperating with China will need to train a 
whole generation of people who will be professional Sinologists. These 
are people who will not just know the Chinese language and who 
studied in China, received education, but nationally responsible people 
and also managers and leaders. We need those who will be able to 
conduct an independent examination of future joint projects, possessing 
cross-cultural competencies. When writing the article, various scientifi c 
materials and the results of practical experience of work in international 
companies with Chinese participation were used.
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Введение 
В эпоху активного развития глобализации, следует обратить 

внимание на резкое увеличение доли международных компаний 
с участием представителей бизнеса КНР по всему миру, в СНГ и 
непосредственно в Республике Казахстан.  Актуальность данного 
направления связана с тем, наблюдается активный рост экономики 
КНР и растет количество международных компаний с китайским 
участием и инвестиций, особый интерес представляют такие от-
расли как нефтегазовая сфера, здравоохранение, информационные 
технологии и машиностроение, и, конечно, сфера культуры.

Растущие и динамичные экономики азиатских стран привлека-
ют все большее внимание. Китайская Народная Республика зани-
мает второе место среди стран мира по экономическому уровню 
развития в 2020-2021 году. Опередить восточную страну смогли 
только США. С 2014 года Китай находится на первом месте по 
ВВП, согласно паритету покупательной способности. Согласно 
отчетам Bloomberg в настоящее время пятерка крупнейших эконо-
мик мира выглядит так: США, Китай, Япония, Германия, Велико-
британия. После того как Китай и США в 2028 г. поменяются ме-
стами, следующее изменение эксперты CEBR ожидают в 2030 г.: в 
топ-5 войдет Индия, которая поднимется с текущего 6-го места и 
сместит Японию с 3-го (1). Как мы видим, несмотря на разнообра-
зие информационных каналов, наше представление о развитии Ки-
тая запаздывает лет на 10. Это искажение действительности, кото-
рое тоже влияет на построение кросс-культурных коммуникаций.  

Основная часть
Изучению особенностей работы китайских компаний посвяще-

ны труды таких авторов и исследователей как Zhou, B.a, Wu, J.a, 
Guo, S.b, Hu, M.cEmail Author, Wang, J.d – по вопросам особен-
ностей деятельности листинговых компаний Китая; Hu, D.a, You, 
K.bEmail Author, Esiyok, B.(2) – по вопросам прямых инвестиций в 
развивающиеся рынки, Самусенко Д. – в области инвестиционных 
стратегий ТНК из Китая, Амребаев А. и других. (3)

Отношения между Казахстаном и Китаем основаны на долго-
срочном партнерстве и социо-культурном взаимодействии. Для 
нашей страны Китай является одним из основных торговых пар-
тнеров. В 2018 году торговый оборот между двумя странами со-
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ставил порядка 20 млрд долл. США. Актуальность темы исследо-
вания основывается также на растущей роли совместного сотруд-
ничества между двумя странами.(4)

Эта статья нацелена на повышение кросс-культурной компе-
тентности и компетенций у руководителей и менеджеров в постро-
ении продуктивных кросс-культурных коммуникаций с китайски-
ми партнерами.  В ходе исследования и изучения данной темы 
представляется следующий свод рекомендаций как результат ис-
следовательской работы, в который входят восемь компонентов:

1) Наличие широкого кругозора дает большие преимуще-
ства в переговорах с Китаем.  

В мире существует много различных переговорных традиций. 
Какую тредицию бы не взяли, везде широкий кругозор, а именно 
ваши даже базовые знания о географии, истории, культуре, кине-
матографе, политике, экономике, философии Китая, станут огром-
ным преимуществом. Китайские партнеры очень ценят это и как 
любой народ воспринимает это как искренний интерес и уважение 
к ним. В рамках управленческой культуры менеджерам, по мимо 
управленческих и переговорных навыков, по возможности, реко-
мендуется расширять знания о Китае, что способствует эффектив-
ности взаимодействия с партнером. В тоже время углублять зна-
ния о своей стране, компании, продукте, чтоб достойно и полно-
ценно рассказать и заинтересовать иностранного партнера.  

2) «Тщательная подготовка к переговорам» 
Как сказал Роберт Энсон Хайнлайн: «Везение — всегда лишь 

результат тщательной подготовки, а «невезение» — следствие раз-
болтанности и лени» (6)

В ходе изучения различных кейсов, часто наблюдается от-
сутствие подготовки и цели переговоров. Участник переговоров 
рассчитывает, что решит по ситуации, интуитивно продумает 
что-либо в процессе переговоров. Такой подход не может убедить 
партнеров в профессионализме и серьезности сделки. В большин-
стве сделках достижению успеха на 80 % способствует грамотная 
подготовка. 

Подготовка включает: 
- сбор информации о компании и партнерах,
- сбор информации об участниках встречи, 
- проведение по возможности полноценного анализа, восполь-
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зовавшись официальными источниками: финансовыми планами, 
публикациями и отчетами, рекламой и публичными выступлени-
ями,

- изучение информации о внешней среде. Это подразумевает 
знание политической ситуации в стране, рыночной ситуации, ус-
ловия и возможности доставки, законы и нормативные акты, нало-
говое и таможенное законодательство вашей отрасли. 

- определение конкретной цели встречи вашей и цели партне-
ров, включая наилучший результат и порог возможных уступок,

- распределение роли и ответственности между участниками 
группы,

Подготовку можно осуществлять самостоятельно, при помо-
щи специальных отделов и специалистов компании, также можно 
привлечь сторонних экспертов и консультантов. 

3) «Соблюдение иерархии при взаимодействии с партнера-
ми с КНР»

Согласно конфуцианскому мировоззрению, существует чет-
кая система взаимоотношений между членами общества в целом 
и внутри отдельных коллективов в частности. Особенностью яв-
ляется следующее: во-первых, в Китае впереди всегда идет глава 
делегации. Он же начинает переговоры и подводит итоги. В ходе 
переговоров он может давать слово своим подчиненным. Под-
чиненные не должны перебивать главу делегации, но могут по-
просить слово, чтобы дополнить сказанное им. Соответственно, я 
рекомендую изучить данную тему и следить за тем, чтобы члены 
вашей делегации тоже соблюдали этот принцип. Не допускается, 
чтобы члены делегации перебивали главу или спорить между со-
бой в присутствии гостей, последние решат, что ваш коллектив 
раздроблен - у главы делегации недостаточно авторитета. Также 
ранг играет в деловой культуре Китая огромную роль и для глав 
делегаций рекомендуется одинаковый равноправный ранг.

4) Пунктуальность и сохранение спокойствия
Тайм-менеджмент - одно из основных условий эффективного 

менеджмента. В Китае, опоздания воспринимается как неуваже-
ние, сами китайцы обычно не опаздывают и не любят суеты и мо-
гут нам показаться медлительными. Во-первых, потому что время 
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в китайской культуре время не линейно, но и не привязано к лю-
дям или событиям, оно циклично. Во-вторых, им важна ценность 
точного попадания вовремя и умения без видимых усилий соот-
ветствовать изменяющейся ситуации. Они мастера выжидания 
правильного момента. У известного философа Лао-Цзы есть из-
речение: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу 
реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего 
врага» (7)

В рамках исследования выявлены следующие особенности 
тайм-менеджмента и культуры переговоров: 

- на встречу лучше приходить немного раньше назначенного 
времени,

-вести протокол встречи и писать решения и дедлайны испол-
нения обязательств, при чем каждая сторона сама определяет свой 
дедлайн исходя из своих ресурсов,

-определить ответственного контактного менеджера с каждой 
стороны,

- определить формат и платформу для поддержания связи и ве-
дения работы,

- определить дату, место, время следующей контрольной встречи,
- не садиться обедать с китайскими партнерами до того момен-

та, пока не будет решен ключевой вопрос переговоров,
- китайская сторона может сделать все, чтобы «подвесить» ре-

шение вопроса. Оттягивают время – длинными переездами меж-
ду офисами и площадками, долгими разговорами, затянувшимися 
обедами. Не озвучивайте дату отлета, лучше сообщите, что уле-
тите, как только, например, подпишете контракт или решите все 
вопросы,

- не рекомендую дарить китайцам будильников, больших на-
стенных часов, т.к. они созвучны со словом „проводы в последний 
путь“. Наручные часы можно подарить и тоже с осторожностью,

- при ведении бизнеса с китайскими партнерами стоит запа-
стись огромным терпением, так как бюрократический аппарат Ки-
тая огромен и согласование различных вопросов требует в стране 
много времени и сил.

5) «Переводчик-профессиональный китаист – это половина 
победы на переговорах»     
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В рамках практического опыта и участия в более чем 800 пе-
реговорах и было выявлено, что переводчик-профессиональный 
китаист – это половина победы на переговорах. Он сразу повысит 
статус участников переговоров и мероприятия идеальным перево-
дом и сможет объяснить особенности национального характера, 
менталитета, традиций и культуры. Ведь цель перевода - достиже-
ние взаимопонимания сторон. В рамках исследования представля-
ются следующие выводы: 

- Не экономить на профессиональном переводчике-китаисте,
-Лучше познакомиться с переводчиком заранее и ввести в курс 

дела,
- Если есть документы со сложной терминологией, рекомендую 

заранее выслать переводчику для ознакомления и подготовки,
-На переговорах необходимо говорить краткими, понятными и 

четкими фразами, делать паузу после каждой из них, давая воз-
можность переводчику перевести и донести значение.

-Перевод - очень трудная и утомительная работа, и поэтому не-
обходимо предоставить переводчику возможность отдохнуть.

- Следует относиться к переводчикам, как к своим, так и со сто-
роны партнера, с уважением. 

6) «Знание делового этикета Китая — это преимущество в 
переговорах»

 Китай был совершенно изолирован всего 30 лет назад и резкий 
скачок благосостояния произошел в сжатые сроки и культурный 
уровень не успевал расти за темпом экономического развития. За 
некоторыми представителями бизнеса Китая закрепилась дурная 
слава, связанной с их некультурным поведением. Современные 
китайцы понимают, что для восприятие их страны в мире они 
должны изучать другие культуры и манеры поведения. Рекомен-
дуется, менеджерам расширить кругозор, изучить базовый этикет 
Китая, в том числе: 

- При встрече китайцы приветствуют друг друга легким кивком 
или обмениваются рукопожатием, особенно с иностранцами. 

- Распространённое обращение в деловом мире — это использо-
вание официальной должности или титула китайца, а затем фамилии, 
также используется «господин» или «госпожа» перед фамилией,

- При знакомстве практикуется обмен визитными карточками. 
Брать и подавать визитку нужно обязательно обеими руками. Ре-
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комендую подготовить двухстороннюю карточку – на китайском 
и родном или английском языках.

- Любые формы телесных контактов между незнакомыми 
людьми, такие как объятия, похлопывания по плечу или поцелуи 
воспринимаются китайцами отрицательно, особенно если это ка-
сается женщин. 

- В культуре Китая при первых встречах не принято активно 
выказывать свои эмоции, и они ведут себя сдержанно и подчер-
кнуто официально. Но в обычной жизни они доброжелательны и 
приветливы.

- При выборе одежды в Китае важный критерий – скромность 
и классика. 

- Нельзя допускать, чтобы китайский коллега «потерял лицо». 
Самая большая ошибка, которую можно допустить в общении с 
китайцем – это его прилюдное оскорбление, унижение или обман. 
Если подобное произойдет на публике – вы наживете себе врага, 
если же вы выясните отношения не при свидетелях, то это будет 
воспринято как доказательство вашего ума и показатель внутрен-
ней силы.

-  в рамках деловых подарков можно учесть следующие особен-
ности - подавать и принимать любые предметы стоит только двумя 
руками, это признак уважения. В качестве подарка китайским пар-
тнёрам лучше выбрать национальную сувенирную продукцию в хо-
рошей упаковке и обязательно объяснить значение подарка, в про-
тивном случае они могут ошибочно интерпретировать его. Стоит 
дарить подарок главе делегации или всей компании в его лице, также 
можно остальным участникам встречи сделать символические подар-
ки. Нельзя дарить: часы, зонты, любую обувь (даже сувенирные), ко-
лющие предметы, белые цветы, подарок, связанный с цифрой 4 (что 
созвучно со словом смерть), головной убор зеленого цвета. 

- Традиционно назначают встречи в офисе, но прием пищи яв-
ляется неотъемлемой часть деловой встречи, отказ от которого мо-
жет рассматриваться как оскорбление.

- Если вы не знакомы с партнёром, то лучше обратиться к зна-
комым им партнерам или воспользоваться услугами посредников, 
которые смогут официально представить вашу компанию и высту-
пить гарантами сделок и поручителями и дать хорошие рекомен-
дации о вашей компании.
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- Китайцы в иностранных партнерах видят личность и предста-
вителей компаний. Поэтому важно завоевать симпатию во время 
деловых переговоров путем личностного общения, дружеским от-
крытым общением, при этом придерживаться четкого изложения 
сути дела. В будущем, будучи в дружественных неформальных от-
ношениях, можно интересоваться вопросами семьи и детей. 

- Любую важную деловую встречу стоит планировать и огова-
ривать заранее. 

7) «Тактика ведения переговоров»
Тактика переговоров — это психологический и интеллектуаль-

ный процесс. Китайцы же могут отстаивать свою позицию жестко. 
Следующие выводы могут повлиять на ситуацию: 

-можно идти через голову, сразу к их вышестоящему руководству. 
-наглядно и мягко демонстрировать провальность позиции ки-

тайской стороны. 
-предупредите риск затягивания переговоров значимость не-

формального компонента делового общения: приёмы, фуршеты, 
корпоративные обеды 

-во избежание внесения изменений постфактум, имейте при 
себе письменный меморандум, протокола предыдущих перегово-
ров 

-Не спешите подписывать контракт и поручайте финальную 
вычитку контракта двум сотрудникам, владеющим китайским 
языком, каждому по отдельности.

- Когда начальник дает поручение, сотрудник в китайской ком-
пании четко, как солдат, выполняет инструкцию. В корпоративной 
машине компаний Китая мало креатива, творчества, в большей 
степени дисциплина и исполнительность.

8) «Стратегия Выигрыш-Выигрыш»
Китай — один из самых привлекательных рынков, но правиль-

но взять на нем старт сложно. Вести переговоры с китайской сто-
роной непросто. Одна из предпочитаемых моделей - «Гарвардская 
модель переговоров», или же «win-win». Это когда изначально обе 
стороны настроены на созидательный и взаимовыгодный союз, 
обещающий реальные перспективы, от которых выиграет каждая 
сторона. В ходе переговоров выясните, какие выгоды его привле-
кают, и дайте ему преимущества в этих аспектах сотрудничества, 
естественно, не ущемляя собственных интересов.
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Заключение 
Несмотря на имеющиеся исследования кросс-культурных ком-

муникаций с Китаем в научной литературе, остаются непрорабо-
танными вопросы формирования кросс-культурной компетентно-
сти в процессах управления и обучения менеджеров. 

Результаты исследования, отраженные в статье, помогут по-
высить уровень кросс-культурной компетентности и компетен-
ций у руководителей и менеджеров в построении продуктивных 
кросс-культурных коммуникаций с китайскими партнерами. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ƏЛ-АУҚАТ БАСҚАРМАСЫНДАҒЫ 
ƏЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

Аңдатпа 
Қазақстан егемендi ел болғаннан кейiнгi алдына қойған ба-

сты мақсатының бiрi — адамдардың жақсы тұрмысын iс жүзiнде 
қамтамасыз ететiн қоғам орнату. Осы ретте, Қазақстан Республи-
касының конституциясында əлеуметтік салаға баса назар ауда-
рылған. Кез-келген елде, əлеуметтік əл-ауқат ең бірінші кезекте 
тұрады. Халықтың дұрыс өмір сүруі үшін, ең бірінші мемлекет-
тің осы салаға баса назар аударуы маңызды. Ірі мегаполистерде, 
кішігірім қалаларда халықтың жақсы өмір сүруі жыл сайын арту 
үстінде. Əлеуметтік əл-ауқатты көтеру үшін заң жүйесіне жаңар-
тулар енгізілуде. Заң жүйесінің өзгеруі, көп балалы отбасыларға, 
жағдайы төмен отбасыларға жақсы өтемақы төлеудің өзі, əлеу-
меттік əл-ауқаттың көтерілуіне үлкен септігін тигізу үстінде. Ха-
лықтың əл-ауқаты, елдің дамуына үлкен көмегін тигізеді. Міне,-
сол себепті де елімізде халықтың өмір сүруіне барынша жағдай 
жасалған. Бұл мақалада, біз əлеуметтік əл-ауқат не екеніне, өзінің 
алдына қандай мақсаттар қойғанына, ірі мегаполиске айналған, 
Алматы қаласының əлеуметтік əл-ауқатының  даму деңгейіне, əрі  
əлеуметтік əл-ауқатын өзімізше бағалап, түйін жасамақпыз. 

Тірек сөздер: мегаполис, əлеуметтік əл-əуқат, мемлекет, эконо-
мика, жұмыспен қамту, фактор, халық, əлеуметтік қызметкер

Аннотация
Одна из главных целей Казахстана после того, как он стал су-

веренным государством, - это построение общества, обеспечиваю-
щего благополучие народа. При этом особое внимание в Консти-
туции Республики Казахстан уделяется социальной сфере. В лю-
бой стране социальное обеспечение стоит на первом месте. Чтобы 
население жило достойно, важно, чтобы государство уделяло этой 
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сфере особое внимание. Благосостояние населения больших и ма-
лых городов растет с каждым годом. Правовая система реформи-
руется с целью увеличения социального обеспечения. Изменения 
в правовой системе, а также выплата хороших компенсаций мно-
годетным и малообеспеченным семьям способствуют повышению 
социального благосостояния. Благополучие людей вносит боль-
шой вклад в развитие страны. Поэтому в стране самые лучшие ус-
ловия жизни. В этой статье мы кратко изложим, что такое соци-
альное обеспечение, какие цели оно ставит перед собой, уровень 
развития социального обеспечения в Алматы, ставшем крупным 
мегаполисом, и наше собственное социальное благополучие.

Ключевые слова: мегаполис, социальное обеспечение, государ-
ство, экономика, занятость, фактор, население, социальный работник

Abstract
One of the main goals of Kazakhstan after it became a sovereign 

state is to build a society that ensures the well-being of the people. 
At the same time, special attention is paid to the social sphere in the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan. In any country, social 
security comes fi rst. For the population to live with dignity, it is 
important that the state pays special attention to this area. The well-
being of the population of cities and towns is growing every year. The 
legal system is being reformed to increase social security. Changes 
in the legal system, as well as the payment of good compensation to 
large and low-income families, contribute to an increase in social well-
being. The well-being of the people makes a great contribution to the 
development of the country. Therefore, the country has the best living 
conditions. In this article, we will briefl y outline what social security is, 
what goals it sets for itself, the level of development of social security 
in Almaty, which has become a large metropolis, and our own social 
well-being.

Key words: metropolis, social security, state, economy, employment, 
factor, population, social worker.

Кіріспе
Қазіргі таңда елімізде, əлеуметтік əл-ауқаттың дамуы үлкен 

маңызға ие саланың бірі. Осы ретте əлеуметтік əл-ауқат сөзіне  
түсінік бере кетсек, əл-ауқат материалдық мұқтаждығы болма-
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уымен сипатталатын адамның экономикалық жағдайы. Сонымен 
қатар белгілі бір жағдайларда əл-ауқат құқық бұзушылыққа итер-
мелейтін факторға да қызмет етуі мүмкін екенін білгеніміз жөн. 
Мысалы, əл-ауқатты болу өз кезегінде мораль тұрақсыздығына, 
азғындыққа, зерігушілікке, қатты əсерленуге, алкогольге, есірт-
кілік заттарға жəне т.б. əуес болуға итермелейді, сөйтіп əл-ауқат-
тылық қылмысы деп аталатын ерекше қылмыстың туындауына 
апарып соғуы əбден мүмкін[1]. Демек, көріп отырғанымыздай, 
халықтың əл-ауқатты болуы кей-кездері заң бұзушылыққа əкеліп 
соғуы да мүмкін екен. Бұл жерде біз, халықтың барлығы дерлік, 
əл-ауқатты болса, заң бұзушылыққа жол береді деп ойламауымыз 
керек. Бұл жерде адамның санасына байланысты іс-əрекет орын 
алады. Тек статистикалық дəйектемелерге сүйенсек, қазіргі таңда 
көптеген құқық бұзушылықтар мен заң бұзушылықтар бұрынғы 
кезбен салыстырғанда едəуір көбейген. Бұл заң бұзушылықтардың 
орын алуы, өз кезегінде бір себепке ғана байланысты емес. Бұл 
мəселенің себептері өте көп. Осы ретте, айта кететін жайт, кей-кез-
дері, құқық бұзушылықтың орын алуына əл-ауқаттың жетіспе-
ушілігі де себеп болуы мүмкін. Мұны да өз кезегінде ескергеніміз 
абзал. 

       
Негізгі бөлім
Əлеуметтік саланың қазіргі таңдағы басты міндеттеріне ха-

лықтың тұрмыс-тіршілігін көтере отырып, жұмыссыздықты азай-
ту, экономикалық жағынан қуатты, дамыған мемлекеттермен те-
резесі тең мемлекетке айналу. Міне,осы себептен де, экономиканы 
көтеру үлкен маңызға ие. Осы ретте, тек қана мемлекет қана емес, 
халықтың да елдің экономикасын көтеру үшін барынша, іс-əрекет 
жасауы керек деп есептейміз. Мемлекет, халыққа жағдай жасау 
мақсатында, білім сапасын көтеру мақсатында, тегін білім грант-
тарын тағайындап, басқа мемлекеттерге оқуға мүмкіншілік жасап 
отыр. Сонымен қоса, көп балалы отбасыларға ай сайын жəрдемақы 
төлеу, жұмыссыз халыққа жұмыс тауып беру мақсатында жыл сай-
ын жүздеген кəсіпорындар ашылуда. Мемлекеттің экономикалық 
əл-ауқатын көтеру мақсатында осындай жұмыстар жүргізілуде. 

Əлеуметтік салада жұмыс істейтін қызметкерлердің де, осы 
ретте үлкен мақсат-міндеттері бар. Экономикалық əлеуметтік 
əл-ауқаттың дамуы үшін, жоғары деңгейге жетуі үшін, əлеуметтік 
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қызметкерлердің атқаратын қызметі өте жоғары. Осы ретте, əле-
уметтік қызмет көрсетудің негізгі принциптері қалыптасады. Ол 
принциптер мыналар: 

• атаулы
• қол жеткізу деңгейіндегі
• еріктілік, кайырымдылық
• Өмірдің киын жағдайларындағы қарт адамдарға, мүгедектер-

ге басымдылык жағдайда бірінші кезекте көмек көрсету
• конфеденциалдык принципі
• алдын-ала көмек көрсету
• адамнын жəне азаматтың құқықтарын сақтау.
• əлеуметтік кызмет көрсетудің барлық түрлерін беру[2] .
Жоғарыда, біз əлеуметтік қызметкерге қойылатын негізгі при-

циптерді атап өттік. Əлеуметтік қызметкер-ол ең алдымен, ха-
лықпен тығыз қарым-қатынаста болатын жан. Əлеуметттік қы-
зметкерге қойылатын талаптар заман өткен сайын жоғарылай 
түсуде. Бұл біздің халықтың əлеуметтік дамуына үлкен септігін 
тигізуде. 

Мемлекеттің экономикасы жыл сайын арту үстінде. Əсіресе, 
ірі мегаполистердегі, оның ішінде еліміздің екінші астанасына ай-
налған, Алматы қаласының əл-ауқат басқармасы əлеуметтік сала-
да айрықша еңбек сіңіруде. Алматы қаласының əл-ауқат басқарма-
сының қазіргі таңдағы əлеуметтік саладағы мəселелеріне тоқтала 
кетсек[3]:

• Алматы қаласынан аз қамтылған отбасыларға көмек;
• Алматы қаласындағы халықты жұмыспен қамту орталығы;
• Мүгедектерге арналған əлеуметтік көмек;
• Атаулы əлеуметтік көмек; 
• Кəмелетке толмағандардың  еңбегі; 
• Тұрғын үй көмегі;
Бұл əлеуметтік əл-ауқат басқармасының қазіргі таңда жүзеге 

асырып отырған мəселелері. Енді біз жоғарыда аталған  мəселе-
лерді шешу барысында қандай маңызды шешімдер қабылданып 
жатқанына тоқтала кетпекпіз. 

Алматы қаласынан аз қамтылған отбасыларға көмек ретінде 
жыл сайын «Жүректен жүрекке» атты қайырымдылық акциясы 
өткізіліп отырады. Бұл акция бойынша жыл сайын аз қамтылған 
отбасыларға көмек көрсетіліп отырады. Осы ретте, тек қана аз 
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қамтылған отбасыларға ғана емес, халықты жұмыспен қамту мақ-
сатында да түрлі жұмыстар атқарылуда. Ең бастысы, жұмыссыз 
адам еңбек өтілімін жəне сол арқылы əлеуметтік жұмыстарды ие-
ленуге зор мүмкіншілік беріліп отыр. 

Жыл сайын Алматы қаласында халықтың əлеуметтік əл-ауқа-
тын көтеру мақсатында түрлі жиналыстар мен бас қосулар өтіп 
жатады. Соның бірі, көп балалы отбасыларға жеңілдіктер қара-
стыру мəселесі. Мемлекетіміздің қазіргі таңда, басымдық беріліп 
отырған мəселесі, бұл халықтың демографиясын көтеру. Осы мақ-
сатта, көп балалы отбасыларға жағдай жасалыну үстінде. Алматы-
дағы Əлеуметтік əл-ауқат басқармасында аналардың қатысуымен 
кезекті алқалы отырыс өтті. Кездесуге келген барлық тұрғынның 
ұсыныс-тілектері тыңдалып, толғандырған сауалдарына жауап 
берілді. Көпбалалы аналардың түйткілі бұған дейінгі кездесулер-
де де көтеріліп, талданды. Саралай келгенде, сауалдардың басым 
бөлігі, яғни 93 пайызы əлеуметтік жəрдемақыға қатысты болған. 
Екінші кезекте тұрғын үй мəселесі тұр[4].Көп балалы отбасылар-
дың мұң-мұқтажын тыңдау үшін, жəне оларды шешудің амалын 
қарастыру мақсатында осындай жиналыстар мен бас қосулар жа-
салып жатады. Бұл экономикалық əл-ауқатты көтеру үшін маңыз-
ды деп есептейміз. 

Əлеуметтік əл-ауқатты көтеру үшін арнайы заң жобасы бел-
гіленген. Заң жобасында əл-ауқатты көтеру үшін мүмкіндіктер 
мен халықтың құқығы жазылған 

Алматы қаласының əл-ауқат басқармасының мақсат-міндет-
терін атап айттық. Бұл мақсат-міндеттер қаншалықты орындалу 
үстінде? Алматы қаласының  экономикалық əл-ауқатын қалай 
бағалаймыз? Бұл сұрақтар төңірегінде біз өзімізше ой қорыттық. 
Қазіргі кезде, мемлекетіміздің экономикалық  əл-ауқаты орташа 
деңгейде. Əл-ауқатты жақсарту мақсатында жоғарыда көптеген 
жұмыстар атқарылып жатқанынан мысалдар келтірдік. Бірақ бұл 
жұмыстар қаншалықты өз септігін тигізіп жатыр? Немесе, бұл жұ-
мыстарды жүргізу қандай дəрежеде болып жатыр? Қазіргі кезде, 
Алматы қаласында, халықтың 15% жұмыспен қамтылған. Бұл аз 
ба көп пе? Біздіңше, бұл біз үшін, яғни дамушы ел үшін орташа 
деп есептейміз. Экономиканың енді ғана қарқын алып дамып келе 
жатқанын есептесек, халықтың əл-ауқатының енді ғана өсіп келе 
жатқанын ескерсек, бұл біз үшін орташа деңгей. 
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Қазіргі таңда статистикалық деректемелерген сүйенсек, жан 
басына шаққандағы ІӨӨ 2014 жылы өткен жылмен салыстырған-
да 2,6% өсті, еңбек өнімділігі 49% өсті, жұмыссыздық 6,3%-дан 
5,6%-ға түсті, өмір ұзақтығы 3 жылға өсіп, 74 жасқа жетті, 1000 
туылғанға сəби өлімі 16-дан 8-ге дейін төмендеді, 1 мұғалімге 
оқушылардың саны, халықтың едəуір өсуіне қарамастан, 13-тен 
14-ке дейін өсті, мектепке дейінгі білім беруді қамту 26%-ға арт-
ты, 60% құрап отыр, 100 мың тұрғынға есептегенде ұрлық саны 
295-тен 221-ге дейін төмендеді.Алдағы 5 жылда мемлекеттік əле-
уметтік жəрдемақылардың мөлшері  жүйелі түрде көтеріліп, ал 
атаулы əлеуметтік көмек ең төменгі күн көріс деңгейінің 60%-ға 
дейін жеткізіледі [6]. Осы цифрларға қарап, біз, бұрынғы жылмен 
салыстырғанда Алматы қаласының халықтың əл-ауқатының қалай 
көтерілгенін көре аламыз. Əлі де, дамыған мемлекеттердің қата-
рына қосылу үшін, экономикалық əл-ауқаттың жоғары дəрежеде 
өсетінен сенімдіміз.

Алматы қаласы-қазіргі кезде дамушы мемлекеттің мəдени ор-
талығы. Осы ретте жоғарыдағы келтірілген дəйектемелерге сүй-
еніп, Алматы қаласының экономикалық əл-ауқат басқармасының 
жұмысының қаншалықты деңгейде екеніне  баға бере аламыз. 
Экономикалық жақтан, халықтың тұрмыс-тіршілігі жақсарды. 
Осыдан бірнеше жыл бұрын, атап айтсақ, 90-жылдары, халықтың 
əлеуметтік жағдайы төмен болды. Азық-түліктің жетіспеушілігі, 
елде жұмыссыздықтың болуы, барлығы дерлік халықтың жағдай-
ының төмен болуына əкеліп соқты. Алайда қазір бұл мəселелер 
ақырындап жолға қойылу үстінде.

Алматы қаласы бойынша орташа айлық көрсеткіштер
Жоғарыда көрсетілген Алматы қаласының жыл сайынғы ең 

төменгі жалақы көрсетілген. 2017 жылы 24459 тг, 2018 жылы 
28284 тг, 2019 жыл мен 2020 жылы ең төменгі жалақы мөлшері 
42500 тгні құраған. Бұдан шығатын қорытынды, жалақының жыл 
сайын өсіп келе жатқанын көруімізге болады. 

Сонымен, əлеуметтік əл-ауқат саласында үлкен жетістіктер 
көрінуде. Бұл біріншіден, халықтың жақсы өмір сүруіне əкелсе, 
екіншіден, мемлекеттің экономикасының дамуына үлкен септігін 
тигізуде. Мемлекетті халық құрайды. Мемлекеттің негізгі тұтқа-
сы-халық. Халықтың əл-ауқатты болуы, өз кезегінде мемлекет 
үшін маңызды болып есептеледі. Мемлекеттің дамыған 30 елдің 
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қатарына қосылуы үшін, халықтың əлеуметтік əл-ауқаты жоғары 
болуы басты назарда. 

Əдебиеттер тізімі

1. Орысша-қазақша заңдық түсіндірме сөздік-анықтамалық- Алма-
ты: «Жеті жарғы» баспасы

2. Əлеуметтік қызмет көрсету//https://baribar.kz/student/20789/
aleumettik-qyzmet-koersetu/

3. Алматы қаласы Əлеуметтік əл-ауқат басқармасы//http://usb.
almaty.kz/

4. П. Көмекбайқызы, А. Анарбаева, Ə. Құндақбаев.Алматыдағы Əле-
уметтік əл-ауқат басқармасында көп балалы аналармен кездесуі. «Ал-
маты» телеарнасы //https://almaty.tv/kz/news/politika/1550-naznachen-
rukovoditel-upravleniya-sotsialnogo-blagosostoyaniya-goroda-almaty

5. Əлеуметтік əл-ауқат басқармасы. Алматы қаласы //http://usb.
almaty.kz/

6. «Алматы – 2020». Қаламыздың даму жолы... // https://abai.kz/
post/47677

Аубакирова Аида 
«5В090500 – Əлеуметтік жұмыс»

 мамандығының 3 курс студенті
Ғылыми жетекшісі:

PhD К.А. Абенова

КӨПБАЛАЛЫ ОТБАСЫЛАРМЕН ƏЛЕУМЕТТІК 
ЖҰМЫС ЖАСАУДАҒЫ ШЕТ ЕЛ ТƏЖІРИБЕСІН 

ҚАЗАҚСТАНҒА ЕНГІЗУ МҮМКІНДІНДІКТЕРІ

Аңдатпа
Бұл мақала көпбалалы отбасылар мен олардың əлеуметтік 

мəселелерінің Қазақстандағы жəне алыс-жақын шет елдердегі 
көрінісін сипаттайды. Мен бұл мақаланы жазу барысында түрлі 
авторлардың еңбектеріне шолу жасап, өзіме керек ақпараттарды 
таба алдым. Көпбалалы отбасылардың мəселесі өте өзекті болған-
дықтан, мен осы тақырыптың тек еліміздегі емес, басқа елдердегі 
көріністері мен олардағы əлеуметтік саясат ерекшеліктерінің Қа-
зақстанға енгізілу мүмкіндіктерін қарасыратын боламын. 
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Кілт сөздер: отбасы, көпбалалы отбасы, əлеуметтік қорғау, 
əлеуметтік көмек, бала. 

Аннотация
В статье описывается положение многодетных семей и их со-

циальные проблемы в Казахстане и за рубежом. Во время напи-
сания этой статьи я смог просмотреть работы разных авторов и 
найти нужную мне информацию. Поскольку проблема многодет-
ных семей очень актуальна, я рассмотрю возможность внедрения 
этой темы не только в нашей стране, но и в других странах, а также 
особенности их социальной политики в Казахстане.

Ключевые слова: семья, многодетная семья, социальная защи-
та, социальная помощь, ребенок. 

Abstract 
This article describes the situation of large families and their social 

problems in Kazakhstan and abroad. While writing this article, I was 
able to review the works of various authors and fi nd the information I 
needed. As the issue of large families is very relevant, I will consider 
the possibility of introducing this topic not only in our country, but also 
in other countries and the specifi cs of their social policy in Kazakhstan.

Keywords: family, large family, social protection, social assistance, 
child.

Қазақтар ерте кезден бері отбасыларында балалары көп, үлкен 
əулеттік салт-дəстүрлерін сақтаған халық ретінде белгілі болған. 
Уақыт өте, көпбалалы отбасылардың қарапайым нəрседен əлеу-
меттік проблема ретінде қалыптасып кетті. Қазір көпбалалы от-
басылардың саны өсіп келе жатыр, сол себепті мемлекет олардың 
толық қамтамасыз етілулері үшін шет елдерде қолданылатын мо-
дельдерді талдау жəне Қазақстанға енгізуін қамтамасыз ету жо-
лында жұмыс жасайды. 

Кез-келген мемлекеттің əлеуметтік саясаты мемлекеттің да-
муында орасан зор рөл атқарады жəне қоғамның əлеуметтік 
құрылымының барлық элементтерін қорғауға бағытталған. Тұлға-
ны қалыптастырудың негізгі институты, ең алдымен, отбасы. 
Аналықты, балалықты, отбасын мемлекет қорғайды. Қазақстан-
дық демографиялық даму бағдарламасының барлық жылдардағы 
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басымдылықтарының бірі тууды арттыру, балалар өлімін азайту 
жəне отбасы құқығын қорғау болып табылады. Алайда, көпбала-
лы отбасылар əлі күнге дейін халықтың осал санаттарының бірі 
болып табылады. Қазақстанның саясаты жыл сайын ақысыз қы-
зметтерді, əлеуметтік пакеттерді, отбасыларды əлеуметтік қорға-
уды қамтамасыз ету жəне олардың өмір сүру деңгейін жақсарту 
жөніндегі кепілдіктер бойынша шаралар қабылдайды. Көпбалалы 
отбасыларды əлеуметтік қолдау ерекше орын алады. Төрт жəне 
одан да көп балалы отбасылар Қазақстанда көп балалы болып са-
налады. Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
2018 жылғы мəліметтері бойынша, елде 230 мыңға жуық көп ба-
лалы ана тұрады. 18 миллионнан астам халқы бар Қазақстанда ке-
дейлік деңгейі 4,7% құрайды. Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар 
қорының (ЮНИСЕФ) статистикалық мəліметтеріне сəйкес, кедей 
отбасылардың 90% -ы көп балалы [1].

Сурет-1. Қазақстандағы бала санының өсуі[2].

Көп балалы отбасылар басқа балалы отбасыларға қарағанда 
үлкен қиындықтарға тап болады. Сонымен, жалпы проблема-
лық мəселелерге əдеттегі балалармен салыстырғанда балалардың 
көптігіне байланысты сипаттамалар қосылады, егер олар көп ба-
лалы отбасы толық болмаса немесе онда мүмкіндігі шектеулі ба-
лалар болса, ауырлатады. Көп балалы отбасыларды арнайы əлеу-
меттік қамсыздандыру қажеттілігі көпбалалы ата-аналардың бала-
ларды күту мен тəрбиелеу, оларға күтім жасау жəне қарау мəселе-
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лерінің артқандығымен ғана емес, сонымен қатар үйден тыс жерде 
ақылы жұмыс жасау арқылы күнкөріс құралын алудың аз мүм-
кіндігіне байланысты. Көп балалы отбасылар, əсіресе толық емес 
отбасылар кедейліктің ең үлкен қаупімен жəне дəрежесімен ерек-
шеленеді. Статистика көрсеткендей, үлкен отбасының жағдайы 
көбінесе осы отбасының экономикалық əлеуетімен анықтала-
ды (тұрғын үйдің болуы, қаржылық ресурстар, үй жағдайлары). 
Олардың бюджетін қалыптастыру көзі жалақы, сондай-ақ мемле-
кет бөлетін жеңілдіктер болып табылады. Көпбалалы отбасылар, 
толық емес отбасылар, жалғызбасты аналар, мүгедек балалары 
бар отбасылар халықтың ең əлсіз жəне осал санатына жатады. 
Көпбалалы отбасыларды əлеуметтік қолдауды жəне кедейліктің 
құрылымын талдау көпбалалы отбасылардың «дəстүрлі түрде ке-
дей» позицияларымен сипатталатындығына таласуға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, екінші баланың тууы тіпті кедейлік қаупін 
елу пайызға дейін арттырады. Бұл проблема жалақының төменді-
гімен, еңбекке қабілетті отбасы мүшелерінің жұмыссыздығымен 
байланысты [3].

Сурет-2. Қазақстандағы көпбалалы отбасыларға берілетін əлеуметтік 
жəрдемақы көлемі (бала басына шаққанда мың теңге) [4]

Көпбалалы отбасылар елдегі демографиялық көрсеткіштің 
маңызды үлесін алатындықтан, оларды əлеуметтік қамсыздандыру 
мен көмек көрсетуде басқа алыс-жақын шет елдердегі модельдер 
Қазақстанға өзіндік модель құруға бағыт беруші болады. Көпба-
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лалы отбасылардың əлеуметтік проблемасы тек Қазақстанда ғана 
емес, басқа елдерде де жиі кездесетін мəселелердің бірі. Мысалы, 
көршілес мемлекет Ресейде де аталмыш мəселе көптеп кездеседі. 

Ресейдегі күрделі демографиялық проблемалар жəне, ең ал-
дымен, халықтың көбею проблемалары қоғам мен мемлекеттен 
қазіргі кезеңдегі отбасылық дамудың жаңа тенденцияларына 
ерекше назар аударуды қажет етеді. Мемлекеттің соңғы жылдар-
дағы отбасыларды, аналар мен балаларды əлеуметтік қолдауға 
бағытталған белсенді саясаты демографиялық проблемаларды 
азайтуға жəне отбасыларына бала тəрбиесінде көмек көрсетуге 
шақырылды.

Ресей Федерациясындағы балалар мен балалары бар отбасы-
лардың жағдайын жақсарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске 
асырудың өзі қажетті нормативтік-құқықтық базамен анықталған 
қоғам алдында тұрған міндеттермен шартталған, атап айтқанда: 
Ресей Федерациясының Отбасы кодексі, 2012-2017 жылдарға ар-
налған балалар мүддесіндегі іс-қимылдың ұлттық стратегиясы, 
Стратегия 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Ресей Федерация-
сының инновациялық дамуы, 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
Ресей Федерациясының ұзақ мерзімді əлеуметтік-экономикалық 
даму тұжырымдамасы, 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған Ресей 
Федерациясының демографиялық саясатының тұжырымдамасы.

Қазіргі кезде дамыған елдерде отбасылық саясатты жетілдіру 
мəселелері басты назарда, ал реформалар модельдері көп жағдай-
да отбасын қолдау жүйесінің сипатына байланысты. Көпбалалы 
отбасылар ең жоғары əлеуметтік тəуекелмен сипатталады жəне 
əлеуметтік-экономикалық тұрақсыздық жағдайында көп қолдау-
ды қажет етеді. Көп балалы отбасыларды əлеуметтік қолдаудың 
тиімді мемлекеттік шараларын іздеудегі мемлекеттердің жи-
нақталған тəжірибесі осы мақалада талданған.

Көпбалалы отбасыларға əлеуметтік көмек көрсетудің шетелдік 
тəжірибесіне тоқтала отырып, мен Батыс елдерінде жəне АҚШ-та, 
сондай-ақ Ресейде 3 жəне одан да көп балалары бар отбасы көпба-
лалы болып саналатынын ескердім. Мұқият талдау көрсеткендей, 
бұл елдерде мұндай отбасының əрқайсысы қолдау мен субсидия 
алуға құқылы емес. 

Чехияда мұндай артықшылықты ананың зейнетке шығу жасы-
ның төмендеуі деп те атайды, яғни əр туылған бала өзінің жасын 
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бір жылға қысқартады, оның басталуымен зейнетақы алу құқығы 
пайда болады.

Алайда, барлық мемлекеттер көпбалалы отбасыларға қатысты 
белсенді саясатты ұстанбайды. Біз демографиялық медальдың 
артқы жағын көреміз, мысалы, Үндістанда, Қытайда жəне ішінара 
Ұлыбританияда, Финляндияда жəне əлемнің басқа елдерінде, онда 
туу коэффициенті нормадан асып түседі.

Финляндия - бұл көп балалы отбасыларға əр түрлі жəрде-
мақылар алуға құқығы жоқ, бірақ оларға белгілі бір жеңілдік-
тер беріледі, мысалы, жаңа туған нəрестеге арналған пакет, 
онда баланың өмірінің бірінші жылы үшін барлық қажеттіліктер 
бар.

Америка Құрама Штаттарында көпбалалы отбасыларды мем-
лекеттік қолдау жүйесі жоқ, жəне оларға тек негізгі кепілдіктер 
белгіленген: салық жеңілдіктері мен субсидиялар, мектепте тегін 
тамақтану, азық-түлік марка, коммуналдық жəне жалға берілетін 
тұрғын үйге субсидиялар, жалпы білім алуға көмек, штатта тегін 
медициналық көмек мекемелер, отбасыларға құқықтық жəне пси-
хологиялық көмек. Сонымен қатар, көбінесе аз қамтылған отбасы-
лар ғана жəрдемақы алуға құқылы, өйткені АҚШ-тың əлеуметтік 
саясаты отбасын құратын американдық өзін-өзі қамтамасыз етуі 
керек деген болжаммен шартталған[5].

Еуропаның көптеген елдерінде көпбалалы отбасыларды қолда-
уға, салық, тұрғын үй жəне материалдық көмек шараларын дамы-
туға бағытталған белсенді саясат, сөзсіз, тиімдірек жəне осы ел-
дердің тəжірибесіне сүйене отырып, Ресейдегі көпбалалы отбасы-
ларды қолдау жүйесін реформалаудың ең жақсы жолдарын іздеу 
үшін ерекше назар аударуға тұрарлық екені анық.  

Қорыта келгенде, Қазақстандағы халық санының өсуімен қа-
тар, көпбалалы отбасылардың саны да жылдан-жылға артуда. Бұл 
біздің ұлттық құндылықтарымызды əрі қарай дамытуға деген зор 
мүмкіндік, себебі көпбалалы отбасылар, қашанда қазақ отбасы-
ның бейнесі ретінде сақталған. Егер, көпбалалы отбасылар жақ-
сы қамтылған жəне көп болса, еліміз өркендеп, халықтың да өмір 
сүру сапасы жақсарар еді. Жоғарыда аталып кеткен елдердің қа-
сында біздің экономикалық жағдайымыз төмен болғанымен де, 
əлеуетіміз қашанда биік болады. 
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Аңдатпа 
Мақалада көп балалы аналардың психологиялық, əлеуметтік, 

құқықтық мəселелері талданады. Көп балалы аналарға қатысты  
тақырып қазіргі таңда өте өзекті мəселе болып табылады. Себебі 
көп балалы аналардың жағдайы, тұрмыс деңгейі, отбасындағы та-
быс деңгейі, психологиялық, құқықтық, экономикалық жəне əлеу-
меттік жағдайлары маңызды рөл атқарады. Қазіргі таңда елімізде 
410 326 көп балалы отбасы бар. Қазіргі таңда олардың көбісіне 
əлеуметтік, психологиялық, экономикалық жəне құқықтық кеңес 
жетіспеушілігі байқалады. Еліміздің демографиясының өсуіне бір-
ден-бір себепкер ол –көп балалы аналар. Олар əлеуметтік саланың 
зерттейтін бір объектісі болып табылады. Осы мақалада оларға 
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əлеуметтік-психологиялық жəне құқықтық қызметтің жетіспейдігі  
туралы айтылған. Қатысты мемлекеттік жəрдемақылар талданып, 
қорытынды жасалады. 

Аннотация
В статье анализируются психологические, социальные, право-

вые проблемы многодетных матерей. Тема, касающаяся много-
детных матерей, на сегодняшний день является очень актуальной. 
Потому что важную роль играют состояние, уровень жизни, уро-
вень доходов в семье, психологические, правовые, экономические 
и социальные условия многодетных матерей. В настоящее время 
в стране насчитывается 410 326 многодетных семей. В настоя-
щее время многие из них испытывают недостаток в социальном, 
психологическом, экономическом и правовом консультировании. 
Одним из главных факторов роста демографической ситуации в 
стране являются многодетные матери. Они являются одним из 
объектов социальной сферы. В этой статье им рассказывается о 
недостатке социально-психологической и правовой деятельности. 
Анализируются результаты социологических опросов и делаются 
выводы.

Abstract
The article analyzes the psychological, social, and legal problems 

of mothers with many children. The topic of mothers with many 
children is very relevant today. Because an important role is played by 
the state, standard of living, income level in the family, psychological, 
legal, economic and social conditions of mothers with many children. 
Currently, there are 410,326 large families in the country. Currently, 
many of them lack social, psychological, economic and legal advice. 
One of the main factors in the growth of the demographic situation in 
the country is mothers with many children. They are one of the objects 
of the social sphere. In this article, they are told about the lack of socio-
psychological and legal activities. The results of sociological surveys 
are analyzed and conclusions are drawn.

Кіріспе
Отбасы-тұлғаның қалыптасуы мен дамуына əсер ететін қоғам-

ның ең көне жəне маңызды əлеуметтік институттарының бірі. 
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Отбасының əсер ету құралдарының кең ауқымы мен бірегейлігі 
оны əлеуметтену мен жеке тұлғаның əлеуметтік қалыптасуының 
қуатты, таптырмас құралы етеді. Үлкен отбасы өзінің мəні бойын-
ша жеке жəне əлеуметтік қажеттіліктерді жүзеге асыруға ықпал 
етеді. Көп балалы отбасыларда білім алуға қолайлы жағдайлар 
жасалады, өйткені балалар отбасылық ұжымда бір-бірімен тығыз 
қарым-қатынаста өседі жəне, əдетте, ерте жастан бастап белгілі 
бір міндеттерді орындауға жəне бір-біріне көмектесуге үйренеді. 
Алайда, экономикалық тұрғыдан алғанда, бұл үлкен отбасы, ең 
қиын жағдайға тап болады, өйткені анасы əдетте жұмыс істемей-
ді, ал бір əке отбасын қалыпты өмір сүру жағдайымен қамтамасыз 
ете алмайды. Сонымен қатар, қоғамның көп балалы отбасыларға 
теріс қатынасы байқалады. Мұндай отбасылардың қазіргі пробле-
малары оларға қоғам тарапынан көмек көрсету қажеттілігін негіз-
дейді. Көп балалы отбасына материалдық жəне моральдық қолдау 
көрсету, ондағы ата-аналар мен балалардың өмір сүруіне қалыпты 
жағдай жасау біздің еліміздегі демографиялық проблеманы шешу-
ге көмектеседі, сондықтан көп балалы отбасының қазіргі жағдай-
ын да, олардың жағдайын жақсарту жолдарын да түсіну өте маңы-
зды. Елімізде көп балалы аналар саны артып келеді. Олардың саны 
артқан сайын олармен жүргізілетін əлеуметтік жұмыс сапасы да 
жақсы болу керек. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда еліміздегі көп 
балалы аналармен олардың отбасымен жүргізілетін əлеуметтік, 
психологиялық жəне құқықтық жұмыстар жоғары деңгейде емес. 
Осының салдарынан ай сайын жергілікті əкімгершіліктерге тола-
сыыз шағымдар мен хаттар түсіп жатады. Олардың барлығы дер-
лік көп балалы отбасылардың қазіргі мəселелері болып табылады. 

Отбасымен жүргізілетін əлеуметтік жұмыс - бұл отбасы мен 
оның əлеуметтік ортасының əлеуметтік мəселелерін шешуге 
бағытталған кəсіби қызмет. Бұл қызмет жанұяға, адамға деген 
қамқорлық пен сезімталдықты сезінуге қабілетті жəне əртүр-
лі əлеуметтік жанжалдар мен проблемаларға нақты, мақсатты 
жəне уақтылы көмек көрсету үшін жалпы гуманистік жəне кəсі-
би білімді, түрлі нысандарды, əдістер мен технологияларды ше-
бер қолдануға мүмкіндік береді.Отбасымен оң қарым-қатынас 
орнату əлеуметтік оңалту бағдарламалары мен тұтастай алғанда 
отбасымен əлеуметтік жұмыс жасаудың міндетті элементі болып 
табылады.Отбасындағы əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман қиын 
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өмірлік жағдайдағы отбасыларға тəн жəне нақты, жеке мəселелер-
ге тап болады. Оның жұмысының бағыттары əлеуметтік, экономи-
калық, психологиялық, педагогикалық, медициналық жəне басқа 
да мəселелердің кешенін шешумен байланысты.

Негізгі бөлім
Бұл мақаладағы зерттеу объектісі-Алматы қаласындағы көп 

балалы аналар. . Көп балалы отбасылардың өмір сүру сапасы-
ның жай-күйі мəселелер кешенінің шиеленісуімен қатар жүреді. 
Əлеуметтік қиындықтардан басқа, олар елдегі дағдарыстық құ-
былыстарға күштірек жауап береді, басқалардың материалдық 
құралдармен аз қамтамасыз етілген, құқықтық жүйені дамытудың 
жеткіліксіздігінен, мемлекеттің толыққанды қолдауы кепілдігінің 
болмауынан зардап шегеді. Отбасының экономикалық жағдай-
ын тұрақтандыруды жақсарту, өз еңбек мүмкіндіктері негізінде 
əлеуметтік жəне экономикалық дамуға ықпал ететін шаралар қа-
былдау, ақпараттық қамтамасыз етуді дамыту, ұсынылатын қыз-
меттерді талдау мен жаңғырту, олардың тиімділігіне мониторинг 
жүргізу қажеттілігі туындайды. 

Отбасы саясаты – бұл мемлекеттің, саяси партиялардың, қоғам-
дық бірлестіктердің отбасын əлеуметтік институт ретінде қолдау 
мен нығайтудың экономикалық тетіктерін құруға, отбасылық өмір 
салтын нығайтуға, отбасыларға əлеуметтік функцияларды орын-
дауға көмек көрсетуге бағытталған қызметі.  Əлеуметтік саясат өз 
азаматтарының экономикалық жəне қоғамдық əлеуетін қамтама-
сыз етуге бағытталған Мемлекет əзірлеген бірқатар шараларды, 
бағдарламаларды білдіреді.  Халықтың əлсіз қорғалған жіктерінің 
лайықты өмір сүруі үшін жағдайды жақсартуға, əлеуметтік қорға-
уды, қолда бар қаржылық құрамдауыштың көмегімен азамат-
тардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар 
жиынтығы.

«Қазақстанның əлеуметтік тұрақтылығы мен өміршеңдігін 
сақтаудың бірінші кезектегі шарты отбасылық құндылықтар-
дың тұрақтылығы мен нығаюын қамтамасыз ететін» əлеумет-
тік-құқықтық бағдарламасын орындау болып табылады. Бұл ретте 
əлеуметтік саясатты іске асыру үшін билік органдары мемлекет-
тің отбасымен қызметтің түрлі аспектілері бойынша өзара іс-қи-
мылын айқындайтын құқықтық құжаттарды əзірлейді. Олардың 
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негізгілері-медициналық қызметтер, əлеуметтік қорғауды жүзеге 
асыру, жұмысқа орналасуға көмек көрсету, білім беру қызметтері 
жəне т. б.

Əлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің басты міндеттері:  
• əлеуметтік-құқықтық қорғауға субъективті құқықты жүзеге 

асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету;
• балалардың, ата-аналардың жəне жалпы отбасының құқықтық 

мəдениетін қалыптастыру.
Мемлекеттік қызметкерлер үшін көп балалы отбасылармен 

өзара іс-қимылын реттеу үшін құқықтық база қалыптастырылған. 
Заңнама отбасының барлық мүшелеріне сапалы медициналық қы-
змет көрсетуді қамтамасыз етуді, білім алуды жəне т. б. қамтитын 
отбасының материалдық жағдайын жақсартуға мүмкіндік беретін 
іс-шаралардың үлкен спектрін қамтиды. Барлық мемлекеттік ша-
ралар өздерінің əлеуметтік функцияларын лайықты орындауға 
мүмкіндік беруге бағытталған. Бірқатар мемлекеттік органдар: 
əлеуметтік қорғау, қорғаншылық жəне қамқоршылық, білім беру 
жəне денсаулық сақтау көп балалы отбасын қолдау жөніндегі 
іс-шаралар кешеніне тартылған. Көмектің, қолдаудың түрлі нысан-
дары адам пайда болған сəттен бастап бар жəне халыққа көмекке 
бағытталған жəне жеке тұлғалар мен топтардың өзара іс-қимылы-
ның əртүрлі нысандары арқылы іске асырылады. Отбасыларды 
əлеуметтік-құқықтық қолдауды ҚР мемлекеттік билік органдары 
жүзеге асырады, бұл 2005 жылғы 28 маусымда белгіленген №64 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарының 
заңнамалық жəне атқарушы органдарын ұйымдастырудың жалпы 
қағидаттары туралы» бабында толықтай қарастырылған [1] . Қа-
зақстан аумағында көп балалы деңгейі ел субъектілері бойынша 
ерекшеленеді, сондықтан көп балалы өлшемдер ел аймағына бай-
ланысты. Халықтың өсіп келе жатқан табиғи өсімі бар Қазақстан 
өңірлерінде – төрт жəне одан да көп баланың болуы отбасын көп 
балалы деп санауға негіз береді. Қазақстан аудандарындағы көп 
балалы болу халықтың ұлттық жəне діни құрамына, аумақтардың 
мəдени жəне əлеуметтік-экономикалық даму деңгейіне байланы-
сты. Субъектілердің басым саны жоғары бала туумен бөлінбейді, 
көп балалы болудың тұрақты жоғары деңгейі Оңтүстік Қазақстан-
да айқын байқалады. 2014 жылы «Қазақстандағы демографиялық 
саясатын жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы» ҚР Прези-
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дентінің 2012 жылғы 14 мамырдағы № 606 Жарлығының мақсат-
ты көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін 20.04.2018 ж. 
бала тууды арттыру жөніндегі іс-шаралардың өңірлік жоспарын 
қалыптастыру жəне оң демографиялық динамиканы сақтау бойын-
ша  жұмыс жүргізілді [2].

Демографиялық көрсеткіштерді жақсарту мақсатында 2015 
жылы төртінші баланың немесе одан кейінгі балалардың тууына 
байланысты отбасыларды қолдау жөніндегі міндеттемелері қол-
дау көрсетілетін тізбесі белгіленді.

«ҚР-дағы бала құқықтарының негізгі кепілдіктері туралы» 2004 
жылғы 24 шілдедегі №89 Заңымен балалар мүддесіндегі мемле-
кеттік саясат басым болып табылады, оның қағидаттарының бірі:

• балаларды толыққанды тəрбиелеуді қамтамасыз ету;
• олардың құқықтарын қорғау;
• оларды қоғамдағы толыққанды өмірге дайындау мақсатында 

отбасын қолдау болып табылады [3].
Əлеуметтік саясатқа қатысты, көп балалы отбасы анықталады, 

негізінен ҚР-ның Президентінің Жарлығымен 5 мамыр 1992 ж. 
№431 «Əлеуметтік қорғау жөніндегі шаралар туралы» көп балалы 
отбасыларын атап өту керек, алайда бұл жарлық сипатында ғана 
ұсынымдық сипатта болады.

Барлық аудандарда билік осы жарлыққа сүйене отырып, көп 
балалы отбасыларға жатқызуға болатын жəне ұлттық, мəдени, де-
мографиялық ерекшеліктерді, сондай-ақ өңірдің əлеуметтік-эко-
номикалық дамуын ескере отырып, жергілікті бюджеттер тағай-
ындайтын жеңілдіктерді анықтайтын отбасылар санаттарын бел-
гілейді.

Жарлықты назарға ала отырып, жергілікті билік əлеумет-
тік жеңілдіктер мен жəрдемақылардың қажетті көлемін əзірлеп, 
тағайындаулары тиіс. Бұл 

бала тууына байланысты əйелдерге төленетін 2019 жылы бел-
гіленген жəрдемақылар мөлшері:

• бірінші, екінші жəне де үшінші балаға 95 950, ол 38 АЕК ға 
тең. 2019 жылы АЕК 2525 теңгеге өсті;

• Төрт жəнеде одан көп сəбилерге 159 075 теңгені құрайды;
• Бала күтімі бойынша ай сайынғы жəрдемақы:  
1. бірінші балаға – 14  544 теңге;
2. екінші балаға - 17 195 теңге;
3. үшінші балаға – 19 821 теңге
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4. төрт жəнеде одан көп сəбилерге – 22 473 теңгені құрады. 
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе 

бұрын “Батыр ана” атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға кіріске тəуелсіз 
төленетін айлық мемлекеттік жəрдемақының мөлшері  2019 жылы 
16 160 теңге [4].

Көп балалы отбасы категориясының мəселелерін зерттеу үшін, 
əдетте, білімнің түрлі салаларының бірқатар көзқарастары қол-
данылады, өйткені отбасының өмір сүру аспектілерін зерттеу 
тармақталған сипатқа ие жəне пəнаралық тəсілсіз, отбасының 
жағдайы мен проблемаларының толық көрінісін алу мүмкін емес.

Үй шаруашылықтарын зерттеу кешеніне əртүрлі ғылыми пəн-
дер кіреді: 

• демография (мұнда репродуктивті қондырғылардың тууын 
зерттеу бағыты ерекше дамыған);

• психология (отбасылық жанжалдар мен отбасылық топтар-
дың даму динамикасын зерттеу);

• педагогика (отбасының тəрбие қызметін зерттеу);
• құқық (ажырасудың заңдық аспектілерін, отбасының мүліктік 

жағдайын зерттеу), экономика (отбасы бюджеті, отбасылық тұты-
ну);

• этнография (əртүрлі этникалық топтардағы отбасының тұр-
мыс жəне мəдени ерекшеліктері) [5].

Салдары өзгерістердің елдегі соңғы онжылдықта дəстүрлердің 
жоғалуына, құндылық ауысуына, отбасында ажырасудың пайда 
болуына, жаңа нысандарын, неке төмендеуіне əкелді. Бұл үдері-
стердің барлығы ғалымдармен зерделенеді жəне болжам жасауға, 
осы проблемаларды шешу жолдарын жасауға, қиын жағдайда 
қалған отбасылар үшін көмек көрсету шараларын дамытуға мүм-
кіндік береді.

Қазіргі қазақ отбасыларында əлеуметтік тəуекел санатына жа-
татын бірқатар проблемалар: материалдық, медициналық, Еңбек 
қамтамасыз ету жəне т.б. бар. Қоғамда болып жатқан өзгерістерді 
жəне отбасы құндылығының төмендеуін ескере отырып, осы ин-
ститутты нығайту мен дамытуға бағытталған отбасы саясатын ре-
формалауды енгізу қажеттілігі туындайды.

Отбасы саясатының мақсаты - əл-ауқатты жақсарту жəне қоғам-
ның мүддесінде отбасының жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып 
табылатын, балалары бар отбасыларға белгілі бір əлеуметтік кеп-
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ілдіктерді білдіретін практикалық шаралар кешені ретінде тұжы-
рымдалуы мүмкін. Отбасы саясаты отбасының экономикалық про-
блемаларын жеңілдетуге бағытталған, отбасылық қажеттіліктерді 
толық қанағаттандыруға бағытталған.

Көп балалы отбасыларға Қазақстан Республикасы заңнамасын-
да ерекше көңіл бөлінгеніне қарамастан, отбасылар үшін көздел-
ген барлық шараларды тиімді жəне барабар деп атауға болмайды.  

Алдымен көп балалы отбасыларға əлеуметтік қолдау көрсету 
үшін мемлекетте бірқатар əмбебап шаралар көзделген, оларға:

• біржолғы, ай сайынғы жəне жыл сайынғы ақшалай төлемдер.  
Мысалы: бала тууға байланысты, ай сайынғы мемлекеттік жəрде-
мақы, жасына дейінгі балаларға бір жарым жыл жəне т. б. ;

• заттай көмек көрсету. Бұған мыналар жатқызуға болады: 
бірінші жəне екінші жастағы балаларды балалар тағамына ар-
налған рецептермен; дəрілік заттармен; мектеп формасымен жəне 
т. б. қамтамасыз ету; 

• жеңілдіктер беру;
• əлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
Халыққа əлеуметтік қызмет көрсету орталықтары; отбасы мен 

балаларға əлеуметтік көмектің аумақтық орталықтары ұсынатын 
қызметтерді жүзеге асырады. Жоғарыда көрсетілген негізгі жеңіл-
діктердің тізбесі республикалық деңгейде көзделген.

Бірқатар аумақтарда тұрғын үй құрылысын жүзеге асыру мақ-
сатында муниципалитеттерде жер учаскелерін өтеусіз беруге, 
үшінші жəне кейінгі балалардың туғаны үшін жəрдемақы төлеуге, 
жеңілдетілген ипотекалық кредит беруге жəне т. б. байланысты 
көп балалы отбасыларды əлеуметтік жəне экономикалық қолдау-
дың түрлі шаралары қарастырылған.

Балалар мен ата-аналарға берілетін жəрдемақы мен жеңіл-
діктерді шартты түрде бөлуге болады. Əйелдер үшін заңнамада 
қорғау шаралары қамтамасыз етілген, олар аналарға медициналық 
қызмет көрсету, əйелдердің жүктілік кезеңінде, босану кезінде, 
нəрестелерге медициналық көмек, сондай-ақ жүктілік жəне бала 
туу бойынша жəрдемақылар, егер əйел жұмыс істейтін болса ең-
бек өтілі үзілмей, штаттық орны сақталып, бала туғаннан 1 жасқа 
келгенше айлық жалақысының 40 пайыз көлеміндегі жəрдемақы 
əлеуметтік сақтандыру қорынан төлеу мүмкіндіктерін ұсынады.   

Отбасына қатысты мемлекеттік билік органдарының əлеумет-
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тік қамсыздандырылуы жоғары тиімді, көпбейінді мақсатты əле-
уметтік қорғау жүйесін құруға бағытталуы тиіс, ол бірінші кезек-
те, ата-анасының баланы асырап алу кезеңінен бастап жəне оның 
кəмелеттік жасқа толуын аяқтай отырып, мемлекет тарапынан 
əлеуметтік қорғауға мұқтаждықты тудыратын əртүрлі тұрмыстық 
проблемаларды шешуде отбасыларға кешенді жан-жақты жəрдем-
десуді қамтамасыз етуі тиіс.

Қорытынды 
Қорытындылай келе, қазіргі кезде қоғамдық санада көп балалы 

ана жəне отбасы – əлеуметтік саланың негізгі объектісі. Ал бір кез-
дері қазақ отбасы түсінігінде көп балалары бар болса, онда ол қа-
лыпты деп саналды. Анасынан, əкесінен жəне бір баласынан тұра-
тын отбасы баласына көп балалы отбасы сияқты əлеуметтік қарым 
– қатынас бере алмайды. Сол секілді дұрыс тəрбиелеу кезінде көп 
балалы отбасынан шыққан балалар мобильді психикаға ие, яғни 
күйзеліске төзімді жəне кез келген ұжымға жақсы бейімделеді. 
Бүгінде көп балалы отбасы – бұл  Қазақстанның демографиялық 
жағдайдың өзгеру ресурстарының бірі болып отыр. Сондықтан 
көп балалы отбасының беделін арттыруға, осы санаттағы пробле-
маларды кедейшілік себебінен көмек көрсету тұрғысынан ғана 
емес, сонымен қатар оның негізгі функцияларын іске асыру үшін 
отбасының мүмкіндіктерін дамыту тұрғысынан да шешуге бағыт-
талған шаралар осындай маңызды болып табылады. 
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ƏЙЕЛДЕР МЕН БАЛАЛАРДЫҢ КРИМИНОГЕНДІК
 ҚҰРБАН БОЛУЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖƏНЕ ОТБАСЫЛЫҚ 

ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ

Аңдатпа
Отбасы – бұл əлеуметтік нормалардың негізін қалайтын жəне 

жеке тұлғаның бастапқы əлеуметтену процесіне əсер ететін, эко-
номикалық жəне мəдени процестерге қатысатын қоғамның маңы-
зды құрылымдық бөлігі, сондықтан отбасының əл-ауқаты мен 
тұрақтылығы қоғамның əлеуметтік-экономикалық жəне саяси 
тұрақтылығының шарты болып табылады, сонымен қатар кез-кел-
ген мемлекеттің стратегиялық қауіпсіздігіне кепілдік береді. Қазір 
мемлекеттік отбасылық саясат еліміздің əлеуметтік саясатының 
басым бағыттарының біріне айналғаны кездейсоқ емес. Бұл дағда-
рыстың айқын көріністерінің бірі - отбасы мүшелері арасындағы 
қатыгездік пен зорлық-зомбылықтың артуы. Сондықтан бұл про-
блеманы шешу жəне алдын алу мемлекеттік отбасылық саясаттың 
негізгі міндеттерінің бірі болып табылады.

Аннотация
Семья является важной структурной частью общества, кото-

рая является основой социальных норм и влияет на процесс пер-
воначальной социализации индивида, участвуя в экономических 
и культурных процессах, поэтому благополучие и стабильность 
семьи являются условием социально-экономического развития. 
и политическая стабильность. гарантирует стратегическую безо-
пасность. Неслучайно государственная семейная политика стала 
одним из приоритетов социальной политики страны. Одно из яр-
ких проявлений этого кризиса - рост жестокости и насилия среди 
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членов семьи. Поэтому решение и предотвращение этой проблемы 
- одна из основных задач государственной семейной политики.

Abstract
Family is the most important structural component of society, 

which lays the foundations of social norms and aff ect the process of 
primary socialization, involved in economic and cultural processes, so 
the prosperity and stability of the family is a prerequisite for socio-
economic and political stability, and guarantee the strategic security of 
any state. It is no accident that the state family policy is now becoming 
one of the priority areas for social policy in Russia. Nevertheless, the 
family, including the one, is in a state of crisis, which is manifested 
in a number of diff erent factors and destructive processes. One of the 
clearest manifestations of this crisis is the increase in violence and 
violence between family members. Therefore, solving this problem is 
one of the main tasks of the state family policy 

Түйінді сөздер: отбасындағы зорлық-зомбылық, отба-
сылық-тұрмыстық жанжалдар, қылмыстың құрбаны – əйелдер мен 
балалар, жыныстық қылмыстар, қылмыс жасаудың виктимогенді 
факторлары.

Кіріспе
Қазіргі таңда балалар мен əйелдердік зорлық-зомбылығы мен 

қатыгездігі туралы көптеген мақалалар, кітаптар айтылып, жазыл-
ды, зерттеулер жүргізілді, бірақ біздің еліміздегі мəселе жойылып 
қана қоймай, соңғы екі онжылдықта одан да өзекті болды.

Кішкентай балаға зиян келтіру оңай. Балаларға қатыгездікті 
таратуда үлкен рөл ата-аналардың немесе оларды алмастыратын 
адамдардың, əрбір жазалау шаралары оларға пайдалы емес екенін 
түсінбеуі, балаға қалай əсер ететінін білмеуі.  Қылмыстық ко-
декстің түсіндірмесіндегі қатыгездік, ең алдымен, адамға қатысты 
қолданылатын физикалық немесе психикалық зорлық-зомбылық 
(ұрып-соғу, бұзақылық ниетпен жасалған денсаулыққа қасақана 
жеңіл зиян келтіру, денсаулыққа зиян келтірудің жүйелі қаупі, 
жыныстық қысым көрсету жəне т.б.), оның жеке басын мазақ 
ету (тамақтан, жылудан, судан айыру). Ал балаларға қатыгездік 
таныту кəмелетке толмағандарға тəрбиелеудің жол берілмейтін 
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тəсілдерін (дөрекі, немқұрайлы, адамның қадір-қасиетін қорлай-
тын қарым-қатынас, балаларды қорлау немесе қанау) қолдануда 
да көрініс табуы мүмкін.

Құқықтық мəдениеттің төмендігі, баланың құқықтарын қорғай-
тын жəне жазалаушыларды жазалауға кепілдік беретін заңнама-
лық нормаларды білмеуі де бар. Оның ішінде адам мен баланың 
негізгі құқықтарының бұзылуы.

Негізгі бөлім
Бүгінгі күнге дейін зорлық-зомбылық пен қатыгездік əлеумет-

тік індеттің сипатына ие болады деп ешкім елестете алмаған. Көп-
теген балалар мен əйелдердің қандай қорқынышта өмір сүретінін 
елестету қиын: ауырсыну, қорлау, қорқыныш, стресс, депрессия, 
өлім туралы ойлар жəне т. б.

Мəселені мүмкіндігінше тез шешу қажет. Менің ойымша, 
шешім оның ерекшелігін жақсы түсінетін мамандардың байып-
ты, мақсатты, жүйелі жұмысын ұйымдастырған кезде ғана мүм-
кін бола алады. Бұл жұмысты ең алдымен отбасымен, кəмелетке 
толмағандармен, педагогтармен, болашақ ата – аналармен, еңбек 
ұжымдарында, ауылдық елді мекендерде жəне т. б. бір сөзбен ай-
тқанда - бүкіл қоғаммен жүргізу керек!

Жоғарыда айтылғандарға байланысты алдын-алу жұмыстарын 
балабақшадан бастау керек. 

Сонымен, тұрмыстық зорлық-зомбылық дегеніміз не? Бұл от-
басында үйреншікті физикалық, ауызша, моральдық жəне эконо-
микалық қорлау жəне мəжбүрлеу, отбасының кейбір мүшелерін 
қорқыту жəне басқаларға билік ету. Үнемі қорлау жəне қадір — 
қасиеттін қорлау, жұмысқа, оқуға, достарымен жəне тіпті туыста-
рымен кездесуге тыйым салу, қаржылық жағынан қатаң шектеу 
жəне егжей-тегжейлі есеп беруді талап ету-көбінесе өз бетінше 
ақша табуға тыйым салуда жатады.

Біздің еліміздегі өмір өзгеріп жатқан сияқты, біз бұл прогре-
сті көптеген қалаларда жəне жалпы республикада байқай аламыз. 
Алайда, елімізде балаларды тəрбиелеуде, көптеген ата-аналар 
ескірген нормалармен өмір сүруді жалғастыруда. Біздің қоғамның 
көп бөлігінде баланың дене жазасы қалыпты нəрсе ретінде қа-
былданады жəне қате түрде балаға тəртіптік əсер ету əдісі болып 
саналады. Сонымен қатар, егер ересек адам басқа ересек адамды 
ұрса, бұл зорлық-зомбылық пен агрессия ретінде қарастырылады, 
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ал егер ата-ана баласын ұрса, көп жағдайда бұл “тəрбие” процесі 
болып саналады. Екі жағдайда да ұқсас əрекет болады – ұқсас 
нəтижеге əкелетін соққы: ауырсыну немесе физикалық жарақат, 
сондай-ақ қатты психикалық зардаап.

Өкінішке орай, тұрмыстық зорлық-зомбылық барлық əлеумет-
тік топтарда бар, олар табыс деңгейіне, біліміне жəне қоғамдағы 
жағдайына қарамастан кездеседі.

Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбанының психологиялық 
портреті қандай десек? Бұл өзін-өзі бағалаудың төмендігі, алаңда-
ушылық пен болжамның жоғарылауы, өз-өзіне күмəндану. Ере-
сек құрбандарда құқық бұзушының əрекеттері («жəбірленуші 
əрқашан өзі кінəлі» деген түсінік), гипертрофиялық кінə сезімі, 
ашуланшақтық сезімі, ешкім шынымен көмектесе алмайтынына 
сенімділік бар. Зорлық-зомбылық құрбандарына психоəлеумет-
тік көмектің ерекшелігі – бұл зорлық-зомбылық құрбаны болған 
ортаны оң өзгертуге бағытталған. Көмек, ең алдымен, физика-
лық жəне эмоционалды теріс пайдалану жағдайларын анықтауға 
бағытталған.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, отбасылық-тұрмы-
стық зорлық-зомбылықпен байланысты қылмыстардың алдын алу 
жөніндегі жұмыстың маңызды бөлігі ауылдық елді мекендердің 
əкімшілігі, мəдениет, білім беру жəне денсаулық сақтау мекеме-
лері жанындағы қоғамдық құрылымдардың жұмысы болып табы-
лады.

Отбасындағы зорлық-зомбылық бұрын қалай болды жəне əлі 
де солай жалғасуда, біздің Қазақстандық əйелдер белгілі бір се-
бептермен күйеуінсіз қалудан қорқады, сондықтан балаларымен 
бірге маскүнемдік пен дөрекі қарым-қатынасқа көз жұмады. Ау-
дан тұрғындарының балаларына қатысты құқық бұзушылықтар-
дың ауқымы жыл сайын артып келеді. Əйелдер мен балаларды 
“тəрбиелеу” арқылы қолын таратқандарға қатысты тұрмыстық 
зорлық-зомбылыққа қарсы профилактикалық шаралары, əдетте, 
учаскелік полиция қызметкерінің қол көтерушімен заңсыз мі-
нез-құлыққа жол бермеу туралы əңгімелері ғана болып табылады.

Жалпы тұрмыстық жанжал – бұл мүдделер қақтығысы, қыл-
мыскер мен жəбірленушінің арасындағы жеке-тұрмыстық (ер-
лі-зайыптылар, туыстар, көршілер) немесе қоғамдық - тұрмыстық 
(жолаушы - кондуктор, сатып алушы-сатушы) қатынастармен бай-
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ланысты өткір қайшылық, сонымен қатар тұрмыстық қылмыстың 
негізгі белгілерінің бірі.

Отбасылық-тұрмыстық құқық бұзушылықтар күрделі əлеумет-
тік проблемалардың қатарына жатады. Тəжірибе көрсеткендей, 
отбасы мен тұрмыстағы адамдар арасындағы көрші, туыстық қа-
тынастарға қарамастан, қатынастардың дəл осы саласы əртүрлі 
қақтығыстарға ұшырайды: тұрмыстық жоспардағы ұсақ құқық 
бұзушылықтардан бастап өмір мен денсаулыққа қарсы бағыт-
талған қылмыстарға дейін.

Отбасындағы зорлық-зомбылықпен байланысты ерлі-зайыпты-
лардың мінез-құлқының белгілі бір кезеңдері мен циклділігі бар 
екені белгілі:

1) бастапқыда психологиялық стресстің жоғарылауы, қорлау, 
жəбірлеу болса, кейін физикалық емес зорлық-зомбылықтың басқа 
түрлері бірге жүреді;

2) содан кейін белсенді зорлық-зомбылық кезеңі басталады, ол 
тікелей физикалық зорлық-зомбылыққа айналады;

3) татуласу уақытша сипатта болады, содан кейін бəрі қайтадан 
қайталанады.

Дүниежүзілік əлемдік банк даму туралы баяндамасында, инду-
стриалды елдерде, тұрмыстық зорлық-зомбылық пен зорлау 15-44 
жас аралығындағы əйелдердің салауатты өмірінің, əр бес жылынан 
бір жылға жуық уақытты алады делінген:

- бүгінгі таңда физикалық қырып-жою қаупі бар немесе оны 
физикалық күш қолданған əйелдердің саны 60%-қа жуық;

- ұрып-соғылған əйелдердің жартысынан көбі əртүрлі дəреже-
дегі жарақат алған, олардың əрбір 10-на медициналық көмек көр-
сетті;

- əрбір 5-ші əйел күйеуінің (бірге тұратын адамның) тұрақты 
жəне қатал физикалық жағдайында.

Бұл ретте отбасылық зорлық-зомбылық құрбандарының тек 
40% - ы ғана құқық қорғау органдарына жүгінеді. Дүниежүзілік 
банктың əлемдік даму туралы баяндамасына сəйкес сауалнамалар 
мынаны көрсетеді: 

Олар жүгінбеді, өйткені:
- 35% құқық қорғау органдарының көмегіне сенбейді;
- 20% зорлық-зомбылықтың күшеюінен қорқады;
- Құқық қорғау органдары өтініштерінің 25% - ын елемейді.
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Сонымен қатар, ер адамдарға қарсы зорлық-зомбылық жағдай-
ында ер адамдар əйелдерге қарағанда шамамен 4 есе жиі (22% де 
6%), полицияға қылмыстық оқиғалар туралы хабарлайды; ал əйел-
дер, керісінше, бұл туралы үндемеуге тырысады.

Сондай ақ, зорлаудың себептерін зерттеген психологтар олар-
дың бірі көбінесе қауіпті жағдайға оңай енген кезде əйелдің аран-
датушылық əрекеті екенін анықтады.

Отбасылық жəне тұрмыстық саладағы құқық бұзушылықтарға 
əкелетін қақтығыстар əрқашан адамның өзімен жəне оның мі-
нез-құлқымен байланысты. Көп нəрсе жетілу деңгейіне, адамның 
қайшылықтарды заңға бағынатын жолмен жеңуге дайын неме-
се дайын еместігіне байланысты. Заңға бағынатын жолмен қай-
шылықтардың тек 19% - ы шешіледі, ал олардың 81% - ы қақтығы-
старға ұласады, бұл он жағдайдың бесеуінде құқық бұзушылыққа, 
содан кейін қылмысқа əкеледі.

Отбасылық-тұрмыстық құқық бұзушылықтардың бірқатар бел-
гілері бар:

- құқық бұзушылықтың нақты жасалған орны (пəтер, үй, сая-
жай учаскесі, гараж, үй маңындағы аумақ);

- құқық бұзушылық жасаған адам мен жəбірленушінің арасын-
дағы ерекше өзара қарым-қатынастар (ерлі-зайыптылық, туыстық, 
көрші, достық);

- құқық бұзушылық жасаған адам мен жəбірленуші арасында 
жанжалдың болуы (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді, бір реттік);

- жанжалдан туындаған көптеген отбасылық-тұрмыстық құқық 
бұзушылықтардың зорлық-зомбылық сипаты;

- мұндай əрекеттерді көп жағдайда алкогольдік немесе есірт-
кілік мас күйінде жасау;

- мұндай құқық бұзушылықтардың ситуациялық (алдын ала 
дайындалмайтын) сипаты

Отбасы-тұрмыстық негізде құқық бұзушылықтар жасайтын 
адамдар, бұрын сотталған (ең алдымен зорлық-зомбылық қылмы-
стары үшін), спирттік ішімдіктер мен есірткіні аса пайдаланатын, 
зорлық-зомбылық құқық бұзушылықтар мен отбасылық-тұрмы-
стық негіздегі жанжалдарға жол беретін, 30 жастан асқан ешқан-
дай қоғамдық пайдалы қызметпен айналыспайтын адамдар болып 
табылады.
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Тұрмыстық негізде жасалатын құқық бұзушылықтар мен қыл-
мыстардың жалпы профилактикасы шеңберінде ішкі істер орган-
дарының қызметкерлері, ең алдымен полицияның учаскелік уəкіл-
дері, кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі инспекторлар 
мынадай іс-шараларды жүзеге асыруға тиіс:

- қызмет көрсетілетін аумақта криминогендік жағдайды анықтау 
мақсатында осындай қылмыстар бойынша қылмыстық істер мен 
сот үкімдеріне, зорлық-зомбылық сипатындағы əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттамаларға, бұқаралық ақпарат құралдарын-
дағы хабарламаларға, арыздарға, азаматтардың ішкі істер органда-
рына жүгінулеріне талдау жүргізу;

- жоғарыда аталған құқық бұзушылықтарды жасаған адамдар 
тұратын тұрғын үйлердің, жатақханалардың, пəтерлердің ме-
кен-жайларын жəне олардағы деректерді көрсете отырып, істердің 
осындай санаттары бойынша неғұрлым криминогендік орындар-
дың “паспорттарын” жасау;

- жүргізілген талдау негізінде ішкі істер органдарының бас-
шылығына отбасылық-тұрмыстық құқық бұзушылықтар жасауға 
бейім адамдарды профилактикалық есепке қою туралы нақты ша-
раларды ұсына отырып, профилактикалық жұмысты жетілдіру 
жөнінде ұсыныстар енгізуге;;

- азаматтық атыс қаруының иелерінің, тұрғылықты жері бойын-
ша оның сақталуына тексеру жүргізуге міндетті;

- бұқаралық ақпарат құралдарында, тұрғылықты жері бой-
ынша азаматтар жиналыстарында отбасылық-тұрмыстық құқық 
бұзушылықтардың алдын алу мəселелері бойынша, оларды жа-
сағаны үшін жауапкершілікті көздейтін қолданыстағы заңнаманы 
(қылмыстық, сондай-ақ əкімшілік) түсіндіре отырып сөз сөйлеу;

- отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың (жанжалдар) ал-
дын алу бойынша кешенді алдын алу іс-шараларын жүргізу;

- аталған құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша заңда 
көзделген өзге де іс-шараларды жүргізуге міндетті.

Тұрмыстық салада жасалатын құқық бұзушылықтар мен қыл-
мыстардың алдын алу бойынша полиция қызметкерлері қыз-
метінің басқа бағыты осындай қылмыстардан зардап шегуі мүмкін 
адамдармен виктимологиялық профилактика жүргізу қажет.

Отбасылық жанжалдың ықтимал құрбандары ретінде, ең ал-
дымен, зорлық-зомбылық жасауға бейім адамдардың жұбайлары 
мен бірге тұратын адамдары, көршілері, əріптестері немесе мүлде 
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бейтаныс адамдар болып табылады. Мұндай азаматтарға жанжал-
дың жаңа шиеленісуі жағдайында олардың мінез-құлқының нұсқа-
ларын түсіндіру, оларға ішкі істер органының учаскелік жəне ке-
зекші бөлімінің тікелей байланыс телефондарын хабарлау қажет.

Үйдегі тиранияның алдын-алу дегеніміз - бұл отбасылық 
одақтағы зорлық-зомбылықтың салдарын болдырмауға, анықта-
уға жəне жоюға бағытталған əлеуметтік шаралар, психологиялық 
жəне педагогикалық əсерлер, құқықтық шаралар кешені.

Отбасылық-тұрмыстық саладағы құқық бұзушылықтардың ал-
дын алу сендіру əдістеріне ғана емес, сонымен қатар əкімшілік-
құқықтық сипаттағы мəжбүрлеу əдістеріне де негізделу керек. 

Отбасындағы зорлық-зомбылықтан, құқықтық, психология-
лық жəне əлеуметтік бағыттан қорғау əлеуметтік органдардың 
профилактикалық іс-əрекеттерінен, мінез-құлықтан, зорлық-зом-
былықтан зардап шеккен отбасы мүшелеріне көмек көрсетуден, 
əлеуметтік бейімделу мен оңалтудан тұрады.

Жалпы шаралар əртүрлі əлеуметтік топтар мен қоғамның бар-
лық топтары арасында құқықтық түсіндіру жұмыстарын, отбасын-
дағы зорлық-зомбылыққа төзбеушілікпен сипатталатын əлеумет-
тік пікірді əзірлеуді, зорлық-зомбылықтан қорғаудың заңнамалық 
негізін, зорлық-зомбылық құрбандарына көмек көрсетудің əртүрлі 
орталықтарының қызметін таратуды қамтиды. 

Қорытынды
Қорыта келгенде балалар мен əйелдерге қатысты көптеген 

мақалалар, кітаптар мен зерттеулер жүргізілгенімен, оның өзекті 
мəселе екені анықталды. Зорлық пен зомбылық əлеуметтік індет-
тің сипаты екені көрсетілген. Оған қоғамның əрбір мүшесі қаты-
суы керек екендігі дəлелденді. Тұрмыстық зорлық-зомбылық не 
дегенге нақты анықтама берілді. Қоғамдағы зорлық-зомбылықтың 
өршіп жатқаны анықталды. Тұрмыстық зорлық-зомбылық құбаны-
ның əлеуметтік портреті жасалды. Отбасылық-тұрмыстық құқық 
бұзушылықтар мəселелер күрделі əлеуметтік проблемалардың қа-
тарына жататыны анықталды. Отбасындағы зорлық-зомбылықпен 
байланысты ерлі-зайыптылардың мінез-құлқының циклдері көр-
сетілді. Тұрмыстық өмірде жасалатын құқық бұзушылықтар мен 
қылмыстың алдын алудағы профилактикалық жұмыстардың жүр-
гізу реттілігі қарастырылды. Жалпы əртүрлі əлеуметтік шаралар 
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мен қоғамның барлық топтары арасында профилактика жүргізу қа-
жеттілігі айтылған. Отбасылық-тұрмыстық құқық бұзушылықтар-
дың бірқатар белгілері көрсетілген.
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Аңдатпа

Қазіргі күнде отбасын сақтау өте қиын. Ажырасу - бұл алдын-а-
лу үшін тиісті шараларды жүзеге асыруды қажет ететін өте маңы-
зды əлеуметтік проблема. Жастар некеге тұра отырып, көбінесе 
асығыс шешім қабылдайды. Мұның көптеген себептері бар: басқа-
лардың пікірі, туыстарының қысымы, əлеуметтік жəне моральдық 
догмалар, жоспардан тыс жүктілік. Мұндай жағдайларда жасалған 
неке алғашқы айларда, тіпті жылдарда отбасылық қатынастардың 
дағдарысынан сирек сақтайды. Егер психолог жұмыс əдістерін 
дұрыс таңдап алса, онда отбасы жүйесі дұрыс жұмыс істей бастай-
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ды, психологиялық жайсыздық, дағдарыс жағдайы барлық отбасы 
мүшелерінде немесе оның жекелеген мүшелерінде азая бастайды. 
Осы орайда, отбаслық кеңес беру орталығы ашу жəне оны дамыту 
- қазіргі қоғамға қажетті шара. 

Аннотация
Сегодня очень сложно сохранить семью. Развод - очень важная 

социальная проблема, требующая соответствующих профилакти-
ческих мер. Когда молодые люди женятся, они часто принимают 
поспешные решения. Причин тому множество: чужое мнение, дав-
ление со стороны родственников, социальные и моральные догмы, 
незапланированная беременность. Брак, заключенный в таких об-
стоятельствах, редко спасает семью от кризиса в первые месяцы 
или даже годы. Если психолог выберет правильные методы рабо-
ты, то семейная система заработает нормально, психологический 
дискомфорт, кризис начнет уменьшаться у всех членов семьи или 
отдельных членов. В связи с этим открытие и развитие консульта-
ционного центра по семейным вопросам - необходимая мера со-
временного общества.

Abstract
Today it is very diffi  cult to support a family. Divorce is a very 

important social problem that requires appropriate preventive measures. 
When young people get married, they often make hasty decisions. 
There are many reasons for this: someone else’s opinion, pressure 
from relatives, social and moral dogmas, an unplanned pregnancy. A 
marriage contracted under such circumstances rarely saves a family 
from a crisis in the fi rst months or even years. If the psychologist 
chooses the right methods of work, then the family system will work 
normally, psychological discomfort, the crisis will begin to decrease in 
all family members or individual members. In this regard, the opening 
and development of a family counseling center is a necessary measure 
in modern society.

Көптеген əлеуметтанулық зерттеулерге сəйкес, 40%-дан астам 
некелер одақ құру туралы асығыс шешімнің салдарынан бұзылады; 
19% - зинақорлықтан; 15% - жыныстық қанағаттанбау салдарынан; 
12% - жалпы мүдделер мен өмірге көзқарастардың сəйкес келмеуі-
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нен; 7% - жұбайы отбасылық өмірге дайын болмағандықтан, 7% - 
маскүнемдіктен. Сонымен, респонденттердің көпшілігінің пікірін-
ше, бұл серіктестің жауапсыз таңдауы жəне некеге дайын болмауы 
ажырасудың негізгі себебі болып табылады.

Жас отбасыларда қақтығыстардың келесі себептерін қарасты-
руға болады: сатқындық, қызғаныш; ерлі-зайыптылар мен туыстар 
мен достар арасындағы дұрыс емес қатынастар; отбасы мүше-
лерінің мүдделері мен қажеттіліктерінің сəйкес келмеуі; баланың 
туылуын күту; ерлі-зайыптыларда кемшіліктердің немесе жағым-
сыз қасиеттердің болуы; тұрғын үй мен отбасын қолдаудың бол-
мауы; өмір проблемаларын шешуде отбасы мүшелері арасындағы 
эмоционалды байланыстың жəне ынтымақтастықтың болмауы.

Ажырасу - бұл алдын-алу үшін тиісті шараларды жүзеге асы-
руды қажет ететін өте маңызды əлеуметтік проблема. Моргачева 
Н.В. жас отбасылардың ажырасуының алдын алу екі негізгі бағыт 
бойынша жүзеге асырылуы мүмкін екендігін көрсетеді: отбасылық 
кеңес беру (психологиялық, құқықтық, медициналық-педагогика-
лық консультациялар) жəне жас ата-аналарға арналған курстар 
(рөлдік ойындар, тренингтер, əңгімелер жəне т.б.). Бұл іс-шаралар 
кешені болашақ ерлі-зайыптыларды бірге өмір сүруге дайындауға 
бағытталған [1].

Қазіргі шындықта отбасын сақтау өте қиын. Қазақстан Респу-
бликасында 2019 жылы АХАТ органдары 139,5 мың некені тір-
кеді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,2% көп. 2018 жылмен 
салыстырғанда тіркелген ажырасулар саны 9,1% артып, 59,8 мың 
ажырасуды құрады. Ажырасудың негізгі үлесі, олардың жал-
пы санынан 27,7%ы некеде тұру ұзақтығы 5-9 жылды құрайтын 
адамдар тобына келеді. 2-4 жыл некеде тұрып жатқандар ажырасу-
дың 21,7%, неке қиылғаннан кейін – 7,5%, некеге тұрудан бір жыл 
ішінде – 4,6% қалыптасты. Некедегі 10 жылдан асқан тұлғалар 
арасында ажырасудың жалпы деңгейі 38,5% құрады [2].

Қазіргі əлемде отбасылық дағдарыстар ажырасуға алып келеді. 
Ажырасу - бұл əдеттен тыс отбасылық дағдарыс, бірақ бұл басқа 
нормативті жəне қалыптан тыс отбасылық дағдарыстардың сал-
дары, олардың бірі ерлі-зайыптылардың некеге дайын болмауы. 
В.П.Шейнов бұл факторды ажырасудың негізгі себебі ретінде көр-
сетеді (42%). Дайын болмау ерлі-зайыптылардың дөрекілігінен, 
бір-біріне назар аудармауынан, үй шаруасында жəне бала тəрби-
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есінде көмектескісі келмеуінен, ашкөздіктен жəне тұлғаның басқа 
көріністерінен көрінеді. Жастар некеге тұра отырып, көбінесе 
асығыс шешім қабылдайды. Мұның көптеген себептері бар: басқа-
лардың пікірі, туыстарының қысымы, əлеуметтік жəне моральдық 
догмалар, жоспардан тыс жүктілік. Мұндай жағдайларда жасалған 
неке алғашқы айларда, тіпті жылдарда отбасылық қатынастардың 
дағдарысынан сирек сақтайды.

Нақты отбасына көмек көрсету кезінде пайда болған мəселе-
ге жеке көзқарасты таңдау керек. Əр түрлі отбасыларда бірдей 
проблемалар əр түрлі жолмен көрінуі мүмкін. Бұл отбасы мүше-
лерінің психологиялық ерекшеліктеріне, əлеуметтік жағдайына, 
білім деңгейіне, отбасы мен оның мүшелерінің экономикалық 
жəне басқа ресурстарына, сонымен қатар отбасының этникалық, 
ұлттық, діни ерекшеліктері байланысты. 

Егер психолог жұмыс əдістерін дұрыс таңдап алса, онда отбасы 
жүйесі дұрыс жұмыс істей бастайды, психологиялық жайсыздық, 
дағдарыс жағдайы барлық отбасы мүшелерінде немесе оның же-
келеген мүшелерінде азая бастайды. Ерлі-зайыптылармен жұмыс 
кезінде отбасының барлық аспектілерін ескеру қажет: некеге тұру 
мотивтері, некеде тұрған уақыт, алғашқы немесе қайталанған неке, 
негізгі құндылықтар, балалардың болуы. Ерлі-зайыптылардың от-
басынан не күтетінін түсінетін эмоционалды компонент те маңыз-
ды - эмпатия, сүйіспеншілік, қолдау, қауіпсіздік; ерлі-зайыптылар 
өздерін осы қарым-қатынаста қалай көретіні [3].

Психологиялық көмекті əрдайым психологтардың өздері бере 
бермейді. Қызметі осындай көмекті көрсетумен байланысты ма-
мандар қатарына психиатрлар, психотерапевтер, жүйке-психиатр-
лар, мұғалімдер, əлеуметтік қызметкерлер кіреді.

Көмектің бағыттылығына жəне оның сипатына сəйкес отбасы-
на психологиялық көмек көрсетудің бірнеше модельдерін ажыра-
туға болады.

Педагогикалық модель ата-аналардың жеткіліксіз педагогика-
лық құзыреттілігі туралы гипотезаға негізделген жəне балаларды 
тəрбиелеуге көмек алады. Көмектің осы түріне байланысты, оған 
əсер ету жоспарланып, жүзеге асырылатын адам, ең алдымен, бала 
шағымданатын отбасы мүшесі болып табылады. Консультант 
қазіргі жағдайды ата-аналармен бірге талдайды жəне оны өзгер-
туге бағытталған шаралар бағдарламасын жасайды. Ата-ананың 
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өзі белгілі бір дəрежеде баланың күйзелісіне себеп болуы мүмкін 
болғанымен, бұл мүмкіндік, ең болмағанда, ашық түрде қарасты-
рылмайды жəне əсер ету шараларын жасау кезінде кеңесші ба-
ланың жəне ата-ананың жеке ерекшеліктеріне емес, педагогика 
жəне психология тұрғысынан əмбебап, оңтайлы мəселелерге на-
зар аударады. Консультант кеңес бере алады, тапсырмалар бере 
алады, олардың орындалуын тексереді жəне т.б. Бұл модельде 
жұмыс жасайтын, өзінің мамандық дайындығы бойынша сəйкес 
мамандар - педагогтар, əлеуметтік қызметкерлер, жəне кейде ғана 
психологтар.

Көмектің əлеуметтік моделі отбасылық қиындықтар қолайсыз 
жағдайлардың нəтижесі болып табылады деген болжамға негіз-
делген жəне өмірлік жағдай мен ұсыныстарды талдаумен қатар, 
бұл клиенттер өмірінің осы жағдайларына тікелей араласуды 
көздейді. Мұндай көмек, мысалы, танысу қызметі арқылы жүзе-
ге асырылады, бұл клиенттерге отбасын құруға нақты мүмкіндік 
береді.

Көмектің медициналық моделі отбасылық қиындықтардың не-
гізін аурулар, ауыр жағдай немесе ерлі-зайыптылардың бірінің не-
месе екеуінің де, баланың жеке басының ауыр дамуы болып табы-
лады деп болжайды. Тиісінше, мамандардың күш-жігері осы ау-
руды емдеуге, науқас отбасы мүшелерін реабилитациялауға жəне 
сау отбасы мүшелерін пациенттердің ерекшеліктеріне бейімдеуге 
бағытталған.

Көмектің психологиялық (психотерапиялық) моделі отбасын-
дағы белгілі бір проблемалар мен қиындықтардың себебі не от-
басыішілік қарым-қатынаста, не отбасы мүшелерінің жеке ерек-
шеліктерінде жатыр деп болжайды. Бұл көмек жанжалдар отбасы 
мүшелерінің бейімделмеген қасиеттерін тудыратын, ал бұл өз ке-
зегінде қайшылықты қарым-қатынасты тудырады тұйық шеңберді 
бұзудан тұрады [4].

Отбасына психологиялық кеңес беру жəне отбасылық психоте-
рапия түріндегі психологиялық көмек күннен-күнге танылып ке-
леді. Отбасылық психологиялық кеңес берудің негізгі міндеттері:

• неке, жұбайын табу, неке туралы кеңес беру;
• неке қатынастары мəселелері бойынша кеңес беру;
• дағдарыс жағдайында жəне ажырасу жағдайында отбасына 

психологиялық көмек;
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• жүктілік пен босануды психологиялық қолдау;
• ата-ананың дамуына психологиялық қолдау көрсету;
• ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас мəселелері бой-

ынша кеңес беру;
• тəуекел топтары мен дарынды балаларды қоса алғанда, бала-

лардың психикалық дамуы мен тəрбиесінің мəселелері бойынша 
кеңес беру;

• бала асырап алу жəне тəрбиелеу мəселелері бойынша психо-
логиялық көмек;

• «отбасысыз» тəрбиеленетін балалардың дамуының психоло-
гиялық алдын-алу;

• тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайында психологиялық 
көмек;

• созылмалы ауыр сырқат, отбасы мүшесінен айрылу жағдай-
ындағы психологиялық көмек;

• мүгедектері бар отбасыларға, мүгедектерге психологиялық 
көмек [5].

Осы түрдегі консультацияның негізгі мақсаты - кеңес бе-
рушімен бірге отбасы мүшелерінің (мүшелерінің) сұранысын не-
месе проблемасын зерттеу, отбасындағы рөлдік өзара əрекетте-
суді өзгерту жəне жеке тұлғаның өсуіне мүмкіндік беру. Негізгі 
бағыт отбасы ішіндегі, оның мүшелері арасындағы байланыстар-
ды қалпына келтіру немесе өзгерту, сондай-ақ «Біз» толыққанды 
отбасын құру болуы керек. Консультациялардың басқа түрлерінен 
айырмашылығы, отбасылық кеңес берудің өзіндік ерекшеліктері 
бар, мысалы:

- көбінесе мəселенің түп-тамыры жеке адамның ішінде емес, 
адамдардың өзара əрекеттесуінің кең шеңберінде болады;

- кеңес берушінің назары отбасы жүйесінің құрамына кіретін 
ұйымдастырушылық құрылымдар мен табиғи даму процестеріне 
бағытталуы керек. Бұл отбасы ережелерін, нормаларын жəне отба-
сы ішіндегі бірлестіктерді мұқият қарастыруды білдіреді;

- мəдениетке байланысты отбасы құрылымының əр түрлі нұсқа-
лары болатындығын мойындау керек. Біздің алдымызда тұрған 
клиент дəстүрлі емес құрылымның мүшесі болуы мүмкін: асырап 
алған балаларымен аралас отбасы, толық емес отбасылар жəне т.б. 

Отбасылық кеңес беруде ата-ана мен бала арасындағы қа-
рым-қатынасты орнатуға көп көңіл бөлінеді. Отбасында бала мен 
жақын ересектер арасындағы қарым-қатынас жүйесі, қарым-қаты-
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нас негіздері, баланың сыртқы əлеммен, отбасылық құндылықтар 
мен нұсқаулармен қарым-қатынас жасау əдістері мен формалары 
қаланады. Əлеуметтік педагогпен байланыс кезінде сұрақтардың 
көпшілігі отбасында баланы тəрбиелеу проблемаларына қатысты. 
Бала тəрбиелеу - бұл ата-анадан балаға ғана емес, тəрбиеші ретінде 
өздеріне де талапты болу үшін уақытты, күш-жігерді, белгілі бір 
дағдыларды қажет ететін күнделікті жұмыс [6].

Отбасылық білім беру жəне отбасылық кеңес беру орталықтары 
шет елдерде кеңінен дамыған, оларда жұмыс істеу негізінен пси-
хологиялық-педагогикалық болып табылады, жəне басты мақсат 
- қарым-қатынас проблемалары балалардың мінез-құлқы мен қа-
рым-қатынасының бұзылуына əкеп соқтырған отбасыларға немесе 
ерлі-зайыптыларға жəне ата-аналардың өздеріне көмектесу. Жұ-
мыстың негізгі формасы - бұл тек ерікті түрде жүзеге асырылатын 
əңгіме. Сондай-ақ, отбасына əлеуметтік-педагогикалық көмектің 
салыстырмалы түрде жаңа формалары қолданылады: əлеуметтік 
қызметкердің клиентпен ерікті келісім бойынша, күнделікті өмір 
жағдайында отбасы өмірін бақылап отыратын отбасы өміріне ті-
келей қатысуы. Сарапшылар өздерінің бақылауларын отбасы мү-
шелерімен талқылайды жəне бірге осы жағдайдан шығудың жо-
лын іздейді. Бұл жұмыс өте қиын, ол отбасымен ұзақ мерзімді 
ынтымақтастықты қажет етеді жəне барлық отбасы мүшелерінің 
келісімімен ғана мүмкін болады. Ол кеңес беру мен əлеуметтік 
қызмет көрсетудің басқа түрлері өте тиімді болмаған жағдайларда 
қолданылады. Қазіргі кезде əлеуметтік қызметкерлердің маман-
дануының жоғарылауына байланысты отбасылар мен балаларға 
кеңес беру əр түрлі сипатқа ие болып келеді. 

Германияда отбасылық кеңес беру орталықтарынан басқа 
жастар үшін, жалғызбасты аналар мен əкелер үшін, алкоголь мен 
есірткі қолданатын балалар үшін, сондай-ақ құқық бұзушылық, 
суицид, т.б. 

1997 жылы Финляндияда 222 қызмет көрсету пунктінде от-
басылық кеңес беру жəне ата-аналарға басшылық жасайтын 127 
орталық болды. 31000-ға жуық отбасы жоғарыда аталған қызмет-
терді пайдаланып, орталықтарға жəне олардың қызмет көрсету 
орындарына 419 000 рет барды. 1991 жылдан бастап клиенттер са-
нында да, келушілер санында да айтарлықтай өсім байқалды. Ор-
талықтарға жиі барудың себебі балалармен проблемалар (жағдай-
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лардың 59%), отбасындағы проблемалар (15%), ерлі-зайыптылар 
арасындағы қатынастардағы проблемалар (11%), отбасылардың 
татуласуы (5%), кеңес алу (3%). 

Көптеген елдерде ата-аналарға бала күтімі мəселелері туралы 
хабарлау үшін арнайы қызметтер ұйымдастырылған. Мысалы, 
АҚШ-та жергілікті өзін-өзі басқару органдары, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары, Американың ортақ жолы жəне корпорацияла-
ры қаржыландыратын арнайы ақпараттық қызметтер бар. Кали-
форнияда қазіргі уақытта ата-аналарға арналған білім берудің ең 
ауқымды бағдарламасы жұмыс істейді [7].

Əр отбасында білім берудің, тəрбиенің өзіндік тəсілдері бар, 
бірақ барлық ата-аналар, қалай болғанда да, білікті педагогика-
лық, психологиялық жəне құқықтық көмекке мұқтаж. Оның үстіне 
кез-келген ата-ана бұл көмекті қабылдауға дайын емес. Сондықтан 
біздің міндетіміз - отбасыларды ынтымақтастыққа тарту, оларға 
кеңес беру, дайындау. Осы орайда, отбаслық кеңес беру орталығы 
ашу жəне оны дамыту - қазіргі қоғамға қажетті шара.
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ЖАҢА ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ КƏСІПОРЫНДА
 СƏТТІ БЕЙІМДЕЛУ ТИІМДІЛІГІ

Аңдатпа
Бұл мақалада жаңа қызметкерлерді бейімдеудің бірнеше тиімді 

тəсілдері көрсетілген. Егер қысқа уақыт ішінде жаңа қызмет-
кердің максималды тиімділігіне қол жеткізуге болатын болса, бұл 
компаниялар үшін қаншалықты пайдалы болуы мүмкін екендігі 
анықталды. Бұл қазіргі заманғы компаниялардың жеңімпаз стра-
тегиясы. Сондықтан компаниядағы алғашқы екі-үш жыл ішінде 
жаңа қызметкерлердің өнімділігі төмен болып қала береді. Бұл 
мақала менеджерлерге бейімделу процесін теориялық тұрғыдан 
түсінуге мүмкіндік береді; яғни оларға бағдарламаны дəл орын-
дауға көмектеседі. Жаңа қызметкерді лауазымға ресми енгізу 
персоналды басқарудағы мотивация теориясының маңызды бөлі-
гі болып табылады. Ал компаниядағы алғашқы күндер жаңа қыз-
меткерлер үшін өте маңызды. Сондықтан, стресстен жəне елеулі 
қателіктерден аулақ болу үшін, сондай-ақ жазатайым оқиғалардың 
қаупін азайту үшін компанияларға жақсы жəне түсінікті бейімделу 
бағдарламасы қажет. Бұл мақала компаниядағы жаңа қызметкер-
лердің ынтасын арттыратын факторларды түсіну үшін қажет.
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Түйінді сөздер: бейімделу, басшылар, қызметкерлер, өндіріс, 
психофизиологиялық бейімделу, еңбек жағдайлары.

Аннотация 
В данной статье рассмотрены несколько продуктивных методов 

адаптации новых сотрудников, а также насколько это возможно 
может быть финансово прибыльно для компаний, если за короткий 
период можно будет добиться наибольшей эффективности нового 
сотрудника. Это и есть выигрышная тактика нынешних современ-
ных компаний. И следовательно продуктивность новых сотрудни-
ков остается невысокой в протяжении первых двух или трех лет 
в компании. Данная статья может дать возможность менеджерам 
освоить теоретически процесс адаптации, также это представляет 
им возможность четко соблюдать программу. Официальное всту-
пление нового сотрудника в службу является чрезвычайно важной 
частью системы мотивации в руководстве персоналом. А первые 
дни в службе очень важны для новых сотрудников. Поэтому, во 
предотвращение стресса и значительных ошибок, а также для 
уменьшения опасности и несчастных случаев компаниям необхо-
дима доступная программа адаптации. Данная статья имеет глав-
ное значение для восприятия факторов, которые могут улучшить 
мотивацию новых сотрудников в компании.

Ключевые слова: адаптация, руководители, работники, произ-
водство, психофизиологическая адаптация, условия труда.

Abstract
This article discusses several productive methods of onboarding new 

employees, as well as how it can be fi nancially profi table for companies 
if it is possible to achieve the highest effi  ciency of the new employee 
in a short period of time. This is the winning tactic of today’s modern 
companies. Consequently, the productivity of new employees remains 
low during the fi rst two or three years in the company. This article can 
give managers the opportunity to theoretically master the adaptation 
process, and it also provides them with the opportunity to strictly adhere 
to the program. The formal entry of a new employee into the service 
is an extremely important part of the motivation system in personnel 
management. And the fi rst days in the service are very important for 
new employees. Therefore, companies need an accessible onboarding 
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program to prevent stress and signifi cant errors, and to reduce hazards 
and accidents. This article is central to the perception of factors that can 
improve the motivation of new employees in the company.

Keywords: managers, employees, adaptation, production, 
psychophysiological adaptation, working conditions.

Кіріспе 
Қызметкерлерді бейімдеу-бұл ұйымға жаңа қызметкерлерді 

қосу процесі, ол корпоративті мəдениетте бекітілген ережелер мен 
нормалармен, кəсіби қызмет тəсілдерімен, бейресми байланыстар 
жүйесіне қосылумен танысуды қамтиды. Кəсіби бейімделудің 
мақсаты - жаңа қызметкердің кəсіби білім мен дағдылар жүйесін 
игеруі жəне оларды практикада тиімді қолдану. Бұл мақсатқа жету 
кəсіби дайындықтың жұмыс талаптарына толық сəйкестігімен 
анықталады. Кез-келген заманауи ұйымның негізі, əрине, ол қыз-
меткер, өйткені бұл ұйымның иелігіндегі ресурстардың кез-келген 
түрін тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін жəне оның экономи-
калық көрсеткіштері мен бəсекеге қабілеттілігін анықтайтын объ-
ект. Ұйымның мақсаттарына қол жеткізудегі адами ресурстардың 
үлесі жəне өндірілетін өнімнің немесе көрсетілетін қызметтердің 
сапасы, ең алдымен, персоналды іріктеу бойынша жұмыстың қан-
шалықты тиімді жүргізілуіне байланысты. Еңбекке бейімделу 
мəселесі қазіргі кадр саясатында маңызды орынға ие. Қызметкер 
өзгеріп жатқан нарықтың талаптарына байланысты үнемі өзгеріп, 
дамуы қажет.

Негізгі бөлім
Ұйымда жұмыс істей бастаған адам бірден ішкі ұйымдасты-

рушылық қатынастар жүйесіне қосылады. Ұжымда адамның 
əлеуметтік рөлі мінез-құлық талаптары, нормалары мен ереже-
лер жиынтығымен анықталады. Сонымен, жаңа қызметкер бір 
уақытта бірнеше əлеуметтік рөлдерді атқарады (қызметкер, əріп-
тес, бағыныштылар, ұжымдық басқару органының жетекшісі не-
месе мүшелері), олардың əрқайсысы тиісті мінез-құлықты талап 
етеді. Белгілі бір ұйымға жұмысқа қабылдау кезінде адам белгілі 
бір мақсаттар мен қажеттіліктерді көздейді, соған сəйкес ол ұй-
ымға, еңбек жағдайларына жəне мотивацияға талаптарды қояды. 
Жаңа қызметкерлерге жаңа ортаға бағдарлауға көмектесу үшін 
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жəне компанияларға өз қызметкерлерінің мақсатты өнімділігіне 
ең қысқа мерзімде жету үшін жаңа кадрларды бейімдеу бағдар-
ламасын ұйымдастыру қажет. Кейбір ұйымдарда формализация 
процесі кезеңдерге бөлінеді. Əдетте, бірінші қадам -   жаңа жалда-
ушылармен ұйым туралы ақпарат алмасу. Екінші кезеңде тікелей 
менеджер (немесе осы қызметкер кірген бөлімнің басшысы) жаңа 
қызметкерді жұмысымен, қызметтік міндеттерімен, жауапкершілі-
гімен, жұмыс процесінде оның рөлінің маңыздылығымен жəне т.б. 
жəне оны басқа топ мүшелерімен таныстырады. Индукция бағдар-
ламасы компанияның мөлшері мен күрделілігіне байланысты бар-
лық мүдделі тараптармен келісе отырып жүргізілуі керек. Олар аға 
менеджмент, басшылар, менеджерлер, HR мамандары, кəсіподақ 
өкілдері болуы мүмкін. Персоналды басқару тұрғысынан өндірісті 
бейімдеу маңызды орын алады, өйткені ол қысқа мерзімде қызмет-
керлерде қажетті өнімділік пен жұмыс сапасының деңгейін қалып-
тастыру сияқты мəселелерді шешуге негіз болады. Еңбек жағдай-
ының өзгеру себептері əр түрлі: жаңа жұмыс орнын игеру, басқа 
бөлімге ауыстыру, жаңа қызметке орналасу, еңбекті ұйымдасты-
рудың жаңа формаларын, ақы төлеуді, жаңа технологияларды ен-
гізу. Əрине, бұл өзгерістердің əрқайсысы адамның мінез-құлқына 
сəйкесінше əсер етеді. Қызметкер мен ұйымның еңбекке бейімде-
лу процесі ұжымның нормалары мен құндылықтары, сонымен қа-
тар ол əр қызметкердің нормалары мен құндылықтарына айналған 
кезде жəне ол ұжымдағы əлеуметтік рөлін қаншалықты тез қабыл-
дап, анықтаған кезде сəтті болады.

Психофизиологиялық бейімделу-адамның жаңа физикалық 
жəне психологиялық стресстерге бейімделуі. Психофизиологи-
ялық бейімделудің объектісі – бұл қызметкердің əл-ауқатына, 
көңіл-күйіне, жұмыс қабілеттілігіне айтарлықтай əсер ететін өн-
дірістік орта факторларының жиынтығы ретінде анықталған ең-
бек жағдайлары, ал олардың ұзақ уақыт əрекет етуімен аурудың 
динамикасымен, жарақаттану деңгейімен жəне шаршауымен көрі-
нетін денсаулық жағдайы. Бейімделудің екі бағыты бар: бастапқы, 
яғни кəсіби жұмыс тəжірибесі жоқ жас қызметкерлерді бейімдеу 
(орта жəне жоғары оқу орындарының түлектері); екінші - жаңа жұ-
мысқа, лауазымға немесе объектіге ауысу кезінде қызметкерлерді 
бейімдеу. Нарық жағдайында қайталама екінші бейімделудің рөлі 
артып келеді. Өндірістік бейімделуді күрделі құбылыс ретінде 
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оның психофизиологиялық, кəсіби, əлеуметтік-психологиялық 
жəне ұйымдастырушылық жақтарын бөліп көрсете отырып, əр 
түрлі тұрғыдан қарастырған жөн. Олардың əрқайсысының өзіндік 
нысаны, өзіндік мақсаттары, өзіндік көрсеткіштері бар.

Өндірістік ұжым өндірістік ортаның субъективті факторы 
ретінде күрделі құрылымға ие: ресми жəне бейресми. Ұжымға қо-
сылу қажеттілігі адамға өте тəн. Əлеуметтанушылар жеке тұлға-
ның ұжымға бейімделуімен ерекшеленетін əлеуметтік-психологи-
ялық бейімделудің бірнеше кезеңдерін ажыратады: 

• Бастапқы кезең-қызметкер осы команданың құндылық бағдар-
ларын танымайтын кезде сыртқы қайта бағдарлау кезеңі.

• Екінші кезең-жеке тұлға жəне команда бір-бірінің мінез-құлық 
стандарттарының жүйесін өзара мойындайды, бірақ өз позицияла-
рын өзгертпейді.

• Үшінші кезең-тұлға ұжымның құндылықтар жүйесін қабыл-
дайды, ол сонымен бірге оның əсерінен өзін өзгертеді. 

• Төртінші кезең-бейімделудің соңғы түрі. Адам ішкі құндылық 
бағдарларын, ұжымның нормаларын толығымен қабылдайды жəне 
оның психологиясы мен мінез-құлқын толығымен қайта қалыпта-
стырады. Соңғы кезең мүлдем қажет емес, өйткені бұл кезеңде 
адам ұжымда өзің-өзі жоғалтады жəне тұтастығының бір бөлігін 
жоғалтады.

Бейімделудің сəттілігі бірқатар жағдайларға байланысты. Олар-
дың негізгілері: потенциалды қызметкерлерді кəсіптік бағдар-
лау мəселелері бойынша жұмыстың сапалы деңгейі; персоналды 
іскерлік бағалаудың объективтілігі (іріктеу кезінде де, еңбекке 
бейімдеу процесінде де); осы ұйымдағы мамандықтың беделі 
мен тартымдылығы, мамандық бойынша жұмыс; қызметкердің 
уəждемелік ұстанымдарын іске асыратын еңбекті ұйымдастыру 
ерекшеліктері; персоналды кəсіпорын ішінде оқыту жүйесінің 
икемділігі; ұжымда қалыптасқан əлеуметтік-психологиялық аху-
алдың ерекшеліктері; бейімделуден өтетін қызметкердің жасына, 
отбасылық жағдайына, сипатына байланысты жеке қасиеттері.

Сəтті бейімделудің негізгі шарты - бұл процесті басқарудың 
ұйымдастырушылық механизмін жасау. Отандық ұйымдар үшін 
мұндай тетіктің болмауы бейімделуді басқарудың декларативтілі-
гінің жəне оның қажеттілігін плакаттық жариялаудың негізгі се-
бептерінің бірі болып табылады. Бейімделудің сəттілігі өндірістің 
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сипатына, оның ортасына жəне қызметкердің өзіне байланысты. 
Жұмыс орта неғұрлым күрделі болса, алдыңғы жұмыс орнынан 
неғұрлым көп ерекшеленсе, бейімделу процесі соғұрлым қиын 
болады. Адамды жұмыс орнына бейімдеуден басқа, жұмыстыда 
адамға бейімдеу де орынды. Себебі бұл: эргономика талаптары-
на сəйкес жұмыс орындарын ұйымдастыруды; жұмыс уақыты-
ның ырғағы мен ұзақтығын икемді реттеуді; қызметкерлердің 
қабілеттері мен мінез-құлық ерекшеліктерін ескере отырып, ұй-
ымның (бөлімшенің) құрылымын құруды жəне еңбек функци-
ялары мен нақты міндеттерді бөлуді; уəждеменің жеке жүйесін 
көздейді.

Көптеген адамдар жұмыстың алғашқы күндерінде жаңа жұ-
мысты немесе лауазымды атқара алмайтындығынан қорқады; өз-
дерінің қабілетсіздігін көрсетуден, əріптестерімен жəне көшбас-
шымен ортақ тіл таба алмауынан, жұмысынан немесе алға жылжу 
перспективасынан айырылудан қорқады. Сондықтан жаңа қыз-
меткерге алғашқы міндеттер тым қарапайым емес, бірақ өте күр-
делі емес, сондықтан жаңа қызметкерге ол орындай алатын тапсы-
рмалар беру қажет жəне сəтті орындалған жұмыстан ол қанағат 
алады. Бастапқы кезеңде жаңа қызметкер ұжымға мұқият қарап, 
күштердің бөлінуін түсініп, бейресми байланыстарды, психоло-
гиялық климатты, əріптестер мен менеджерлердің жеке мақсат-
тарын білуі керек; жанжалдарға түспеу; бағынуды қатаң сақтау; 
басқалармен қарым-қатынаста дұрыс тонды таңдау, мүмкіндігін-
ше сұрау жəне нақтылау, жұмысты білікті жəне уақтылы орындау 
болып табылады.

Сондай-ақ, жаңа қызметкерлер өздерінің жаңа жетекшісі тура-
лы ақпараттар білгісі келеді: ол осы жерде қанша уақыт жұмыс 
істегісі келеді, ол қандай адам, онымен жұмыс істеуге бола ма, 
оның тəжірибесі, бұл лауазымға қалай ие болды, оның байланы-
стары, іс-қимыл стратегиясы. Бейімделу кезіндегі қиындықтар топ 
мүшелері келесі көшбасшыны оның көшбасшылық стиліне сəйкес 
алдыңғы жетекшімен салыстырған кезде пайда болады. Егер ал-
дыңғы басшы немесе қызметкер  “супер жұлдыз” болса, онда бей-
імделу қиын болады. Жаңа көшбасшы ішкі қарым-қатынасқа жақ-
сы көңіл бөліп, негізгі фигураларға сүйенген кезде ғана жетістікке 
жете алады. 
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Қорытынды
Қорытындылай келе, қызметкер бейімделудің барлық түрлерін 

сəтті жəне мүмкіндігінше тез өтуі үшін дұрыс құрылған бейімде-
лу жүйесі маңызды. Сондай-ақ, егер басшылық жаңадан келген 
қызметкерді жаңа ақпаратпен шамадан тыс жүктесе жəне бастық 
пен қызметкер арасында кері байланыс болмаған кезде, жаңадан 
келген адамның жұмысына ол жаман əсер ететіді. Жақсы ойласты-
рылған бейімдеу жүйесі осы қателіктердің бəрін болдырмауға, жұ-
мыс орнына құнды қызметкерді алуға жəне өзінің кəсіби нəтиже-
леріне қол жеткізуге көмектеседі. Жаңа қызметкерлерді бейімдеу 
бағдарламасы компанияның барлық құрылымдық бөлімшелерінде 
осы процедураның бірыңғай нысанын енгізуге арналған жəне ла-
уазымға тез кіруді қамтамасыз етуге, компанияда жұмыс істеуге 
байланысты қателіктердің санын азайтуға, компанияның жағым-
ды имиджін қалыптастыруға, сондай-ақ қызметкердің біліктілік 
деңгейі мен əлеуетін бағалауға бағытталған сынақ мерзімі. Жақ-
сы бейімделу бағдарламасы ұсынған компания қызметкерлердің 
3 жылға дейін қалу мүмкіндігі 69% арттырады. Қызметкердің 
ұйымға оң көзқарасын қалыптастыруға ықпал ететін бейімделу 
процесі жоғары кəсіби көрсеткіштердің міндетті шарты болып 
табылады. Адам ұжымға кіргенде жұмыс кеңістігін игеру кезінде 
не жəне қалай болу керектігі туралы өз идеяларына ие. Сонымен 
бірге, ұйым өз мақсаттары, міндеттері, құндылықтар жүйесі жəне 
қарым-қатынас құру тəсілдері бар адамдардың қалыптасқан қа-
уымдастығы болып табылады. Ең тиімді технология-командалық 
жаттығу. Қазіргі уақытта танымал болып келе жатқан əдіс. Оны 
жүзеге асыру өте қиын жəне штатта бизнес - жаттықтырушы жəне 
əдіскер сияқты белгілі бір мамандардың болуын талап етеді. Бұл 
нақты мəселелерді шешуге қолайлы ең маңызды техниканы жасау 
үшін қажет.

Əдебиеттер тізімі

1. Кейта С. Адаптация нового персонала на предприятии fi le:///C:/
Users/Abylai/Downloads/adaptatsiya-novogo-personala-na-predpriyatii%20
(1).pdf;

2. Кибанова А.Я. Управление персоналом. Теория и практика. Органи-
зация профориентации и адаптации персонала. 2016 год;



445

Секция «Социология и политология»

3.  Кибанов А.Я. , Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: 
актуальные технологии найма, адаптации и аттестации. 2016 год;

4.  Володина Н. Адаптация персонала: российский опыт построения 
комплексной системы;

5.  Волкова Н. Первичная адаптация персонала к организационной 
культуре

Көқымбай Айым  
«5В090500 – Əлеуметтік жұмыс»

 мамандығының 3 курс студенті
Ғылыми жетекшісі:

PhD К.А. Абенова
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Аңдатпа
Отбасы кез-келген мемлекеттік, қоғамның негізгі құраушы 

бөлігі болып табылады. Яғни, отбасы барлық қоғамның негізгі ай-
насы. Бірақ, қазіргі кезде елімізде енді ғана отау құрған жас отба-
сылардың ажырасу статистикасы күннен күнге өсуде. Бұл мақала 
Қазақстандағы жас отбасылардың ажырасуына ықпал ететін басты 
факторларды анықтауға бағытталған болып табылады. Мақалада 
шетелдік жəне отандық ғалымдардың отбасының негізгі құрылы-
мы мен ажырасуға итермелейтін негізгі факторлар туралы талда-
нып өтті. Мақаланы жазудағы басты себеп, жастар арасында ажы-
расудың көптігі жəне ажырасудың қоғамда əлеуметтік мəселеге 
айналуы. 

Кілт сөздер: Жас отбасы, ажырасу, ықпал ететін фактор
 

Аннотация 
Семья - это основополагающая составляющая любого государ-

ства, общества. То есть семья - главное зеркало общества. Однако 
количество разводов молодоженов в стране растет. Данная ста-
тья направлена   на определение основных факторов, способству-
ющих разводу молодых семей в Казахстане. В статье анализиру-
ется основной состав семьи зарубежных и отечественных ученых 
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и основные факторы, приводящие к разводам. Основная причина 
написания этой статьи - высокий уровень разводов среди моло-
дых людей и тот факт, что развод стал социальной проблемой в 
обществе.

Ключевые слова: молодая семья, развод, способствующий 
фактор.

Abstract
The family is a fundamental component of any state, society. That 

is, the family is the main mirror of society. However, the divorce rate 
of newlyweds in the country is growing. This article aims to identify 
the main factors that contribute to the divorce of young families in 
Kazakhstan. The article analyzes the main family structure of foreign 
and domestic scientists and the main factors that lead to divorce. The 
main reason for writing this article is the high divorce rate among young 
people and the fact that divorce has become a social problem in society.

Keywords: Young family, divorce, contributing factor

Кіріспе 
Отбасы кішігірім мемлекет болып табылады. Кез-келген адам-

ның дамуына, өзінің жеке құндылықтарын қалыптастыруға, əлеу-
меттенуіне жəне қоршаған ортасына бейімделуіне отбасы көмек-
теседі. Сонымен қатар, отбасы берекенің, шаттықтың, өнегелі тəр-
биенің, шексіз қамқорлықтың ордасы болып келеді. 

Отбасын құру кез-келген адам үшін өміріндегі басты оқиға-
лардың бірі болып табылады. Екі адамның бас қосуы жаңа өмір 
бастаумен тең келеді. Яғни, отбасын құру, ол əр адамның өзінің 
жеке мемлекетін, жанұясын құру. Бірақ, қазіргі кезде көптеген 
бас қосқан жастардың ажырасып кетуі, елімізде өзекті мəселе-
лердің бірі болып табылады. Осы ажырасуға байланысты көпте-
ген ғалымдар  өз ойларын білдірген. Ендігі кезекте осы жастар-
дың ажырасуына байланысты ғалымдардың жазған еңбектерін 
қарастырайық.  

Негізгі бөлім
Бірінші кезекте отбасы жайлы жалпы ұғымды қарастырып өтей-

ік. Сайлхан Несбенің айтуы бойынша, отбасы дегеніміз белгілі бір 
дəстүрлер мен құндылықтарды жəне асыл мұраларды сақтаушы 
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рөл атқаратын нысан болып табылады. Сонымен қатар, автордың 
айтуы бойынша отбасы арқылы бала алғаш рет қоршаған орта-
сымен, моральдық нормалармен танысады жəне оларды игереді. 
Сайлхан Несбе ойын қорытындылай келе, жалпы отбасын құру 
дегеніміз жеке адамның өздігінен өмір сүру салты мен азамат бо-
лып қалыптасуының негізі болып табылатындығын айтқан. Автор 
отбасының басты жұмысы дүниеге сəби алып келіп, оның дамуын, 
рухани жағынан жетілуін, баланы жеке тұлға ретінде қалыптасты-
ру болып табылатындығын көрсеткен [1]. Жоғарыда келтірілген 
автордың еңбегі арқылы біз отбасы жайлы жалпы ұғымды кеңірек 
қарастыра аламыз. Бірақ, отбасының жоғарыда айтылып кеткендей 
өте маңызды рөл ойнайтынын біле тұрып қазіргі кезде көптеген 
жастар отбасылық өмірлерін тоқтатып жатады. Жалпы ажырасу 
туралы да көптеген авторлар түрлі еңбектерін жазған. Солардың 
бірі, Молдабаева  мен Нургалиеваның жастарыдың ажырасуына 
байланысты жазған еңбектері. Авторлардың айтуы бойынша жас 
отбасылардың ажырасып кетуінің басты себебінің бірі – олардың 
отбасылық өмірге деген дайындықтарының болмауы. Осы себеп-
тен, жастар отбасылық өмірдің басында айырылысып кетеді. Со-
нымен қатар, авторлар еңбектерінде ажырасудың бірнеше себебін 
көрсетіп өткен. Олардың айтуы бойынша, жастар отбасылық өмірге 
дайын болмағандықтан, тұрмыстық жағдайға байланысты матери-
алдық қиындықтар мен қанағаттанбаушылықтың пайда болуынан, 
отбасын құрғаннан кейін тұрғылықты баспана мəселесі, жас-жұ-
байлардың өзара жеке қарым-қатынастарына отбасы мүшелерінің 
араласуынан жəне құрған отбасының «отбасы» бейнесіне сəйкес 
келмеуінен жастар өздерінің отбасылық өмірлерін екіге айырып 
жатады [2]. Жоғарыда қарастырылған авторлар жас-жұбайлардың 
ажырасып кетуіне көбінесе олардың отбасылық өмірге дайын бол-
мауынан екендігін көрсетіп кетті. Енді соны нақтылайтын болсақ, 
Əжібек Мағжан өзінің еңбегінде осы жастардың отбасылық өмірге 
дайындығы туралы атап өткен. Автордың айтуы бойынша, жастар-
ды отбасылық өмірге дайындық кезеңінде олардың өзара психо-
логиялық үйлесімінде қанағаттанушылық сезімін қамтамасыз ету 
өте маңызды болып келеді. Себебі, отбасылық өмірде кездесетін 
көптеген келіспеушіліктер мен жанжалдардың басты себебінің 
бірі жас-жұбайлардың некеге қанағаттанбаушылық негізінен ту-
ады [3]. Яғни, автордың айтуы бойынша бірнеше жыл отбасын 
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құрған ерлі-зайыптылардың некеге қанағаттануы сақтала отырып, 
олар ұзақ уақыт бойы отбасылық өмірлерін сақтап қалады. 

 Енді, осы жас отбасылардың ажырасуын жан-жақты қарастыру 
үшін «отбасы психологиясына» тоқталайық. Отбасы психология-
сы – психологиядағы неке жəне отбасында болатын түрлі пробле-
маларды зерттейтін бағыт болып табылады. Отбасының теориялық 
негізі психологияда жүргізілген көптеген зерттеулердің нəтижесі 
болып табылады. Мысал келтіретін болсақ əлеуметтік психоло-
гия, даму психологиясы, тұлға психологиясы, педагогикалық жəне 
клиникалық психология. Отбасы психологиясының басты міндеті 
– отбасы жəне отбасымен байланысты түрлі жұмыстың прак-
тикалық тəжірибелерін жəне басқа да отбасы жайлы білімдерді 
біртұтас психологиялық пəнге, яғни, отбасы психологиясының 
ішіне біріктіру болып табылады. Ендігі кезекте ғалымдардың осы 
бағыт бойынша жазған еңбектеріне тоқталайық. Жалпы «отбасы 
психологиясы»  жанұяда қажетті деңгейде жүргізілмесе, бұның 
отбасы ішіндегі дағдарысқа алып келуіне деген мүмкіндігі жоғары 
болып келеді. Бұл туралы Э.Г.Эйдемиллер мен В.В.Юстицкис өз 
еңбектерінде толығымен қамтып өткен. Авторлардың айтуы бой-
ынша, отбасындағы дағдарыс дегеніміз бұл отбасының күнделікті 
өмірде қолданатын тəсілдерінің бұзылуы жəне жас-жұбайлардың 
ескі мінез-құлық нормаларын қолдана отырып, жаңа орын алған 
оқиғаларға төтеп бере алмауы болып табылады [4]. Міне, жоға-
рыда келтірілген осы себептерге байланысты отбасында дағдарыс 
орын алуы мүмкін. Оның басты себебі отбасындағы материалдық 
жағдайлардың орын алуы немесе отбасының жаңа өзгерістерге 
қарсы тұра  алмауы жəне тағыда басқа көптеген факторлар болып 
табылады. Ал, бұның соңы өкінішке орай көптеген жағдайда ер-
лі-зайыптылардың ажырасуына алып келеді. 

Енді жоғарыда қарастырылған отбасында кездесетін дағда-
рыстың түрлеріне тоқталып кететін болсам, жалпы отбасындағы 
дағдарыстар туралы Сатир.В өз еңбегінде айтып кеткен. Оның 
айтуы бойынша отбасындағы дағдарыс барлық отбасында кез-
десетін құбылыс. Бірақ, ең маңыздысы жастардың оларға тө-
теп беріп, осы дағдарысты еңсеріп шығуында. Автордың айтуы 
бойынша, отбасылық дағдарыс барлық отбасында кезең-кезеңге 
бөлініп орын алады. Яғни, ғалымның еңбегінде көрсетілгендей 
барлық жанұя отбасылық өмір барысында он дағдарыстық ке-
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зеңді бастарынан өткізеді. Сол дағдарыстарға тоқталып кететін 
болсақ:

Бірінші дағдарыс – болжамдау, жүктілік жəне нəрестенің өмір-
ге келуі. Бұл дағдарыс ерлі-зайыптылардың отбасылық өмірінде 
кездесетін бірінші дағдарысы. Бұрың басты себебі, жүкті болған 
жұбайының жүктілік кезеңіндегі депрессияға түсуі, отбасылық 
өмірге жаңа отбасы мүшесінің қосылуы, материалдық жəне пси-
хологиялық жағдайлардың пайда болуы. Осы қарастырылған се-
бептерге байланысты бірінші дағдарыс орын алады. 

Екінші дағдарыс – жаңадан туылған баланың алғаш сөйлей 
бастауы. Бұл дағдарыстың себебі ата-ананың балаға көптеген жаңа 
мəліметтерді түсіндіре алмауында жəне төзімділіктің аздығынан 
туындайды.  

Үшінші дағдарыс – баланың əлеуметтік ортамен қарым-қаты-
нас орнатуы. Яғни, баланың мектепке немесе балабақшаға алғаш 
баруы. Осы кезде көптеген отбасыларда көбінесе материалдық 
қиындықтар туындауы мүмкін. 

Төртінші дағдарыс – балада өлпелі кезеңнің пайда болуы. 
Бұл дағдарыстық кезең барлық ата-аналар үшін қиын болып та-
былады. Себебі, осы кезеңде баланың мінез-құлқы бірден өзгере 
бастайды жəне балада түрлі зиянды əрекеттерге құмарлық пайда 
бола бастайды. Сонымен қатар, осы кезеңде бала ата-ана тарапына 
түрлі дəрежедегі девиантты мінез-құлық көрсете бастайды. Осы 
себептерден ерлі-зайыптылардың арасында ұрыс-керістер пай-
да бола бастайды. Яғни, олар бала тəрбиесіне бір-бірін кінəлəп 
бастайды. Міне, осы себептерге байланысты осы дағдарыстық ке-
зең барлық отбасы үшін қиын болып келеді. 

Бесінші дағдарыс – баланың өсуі жəне жоғары оқу орына тү-
суі. Бұл кезеңдік дағдарыс баланың ата-анасынан бөлек басқа қа-
лаға кетуі жəне ата-ананың балаларынан бөлек тұруға үйренбеген-
діктен орын алады.

Алтынша дағдарыс – балаларының үйленуі немесе отбасыға 
келіннің немесе күйеубаланың қосылуы. Бұл дағдарыс отбасыға 
қиынға соғып жатады. Себебі, көбінесе ата-ана отбасы мүшесінің 
жаңа адамын ұнатпауы мүмкін немесе аналар өз балаларын қызға-
нуынан орын алуы мүмкін. 

Жетінші дағдарыс – жұбайының өміріндегі климакстың орын 
алуы.
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Сегізінші дағдарыс – ерлерінің жасы келуі жəне белсенділік-
тің азайуы.

Тоғызыншы дағдарыс – ерлі-зайыптылардың ата-əже атануы. 
Бұл көбінесе ата-аналардың əлі өзін ата-əже ретінде мойындамауы. 

Оныншы дағдарыс – ерлі-зайыптылардың біреуінің өмірден 
өтуі. Бұл дағдарыстық кезең отбасы мүшелеріне өте қиын болып 
табылады. Себебі, барлық өміріңді бірге өткізген адамның тастап 
кетуі кез-келген адамға қиынға соғады. Бұл отбасы мүшесіне пси-
хологиялық жəне денсаулық жағдайына байланысты көптеген кері 
əсерлерін тигізуі мүмкін [5]. Осыған байланысты бұл кезең ауыр 
кезең болып саналады.

Ендігі кезекте жоғарыда келтірілген «отбасы психологиясы-
на» толығымен тоқталып кетейік. Жалпы «отбасы психологиясы» 
жаңадан қалыптасқан сала болып табылады. Бірақ осыған қара-
мастан, бұл сала бойынша көптеген Қазақстандық жəне шетелдік 
ғалымдар өздерінің еңбектері мен зерттеулерін жазып көрсетіп 
кеткен. Сол авторлардың бірі Каирова мен Тойымбетованың «От-
басылық өмір психологиясы» атты еңбегі. Бұл қарастырылған 
авторлар отбасы психологиясын жалпы сипаттай отырып, осы са-
ланың басты міндеттерін қарастырып кеткен. Авторлардың қара-
стыруы бойынша отбасы психологиясының басты жəне негізгі 6 
міндеттемесі бар. 

Отбасылық психологиялық басты міндеттері:
• Отбасы қалыптасқаннан бастап құрылатын заңдар жинамасы 

жəне осылардың əлеуметтік ролінің қалыптастыру; 
• Отау құрмас бұрын отбасылық өмірге дайындалу жəне бола-

шақ жарыңды анықтау;
• Отау құрған жастардың бір-бірімен ара-қатынастарының пси-

хологиялық қалыптарын анықтап алу;
• Ата-аналарының өздерінің балаларымен ара-қатынастарының 

психологиялық қалыптарын анықтап алу;
• Нəрестенің отбасының тəрбиесінде өсу маңыздылығын 

анықтау;
• Отбасы мүшелерінің арасында болатын кезеңдік дағдарыстар-

ды анықтау жəне олардың болдыртпау алдын-ала шараларын ұсы-
ну [6].
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Қорытынды 
Жоғарыда көрсетілген əдебиеттер арқылы біз отбасы туралы 

негізгі ұғыммен таныстық. Сонымен қатар, əртүрлі авторлардың 
ажырасуға байланысты еңбектері қарастырылып, олардың негізгі 
себептері қарастырылды. Осыған байланысты, жас отбасылардың 
жиі ажырасуының негізгі бір себебі олардың отбасылық өмірге 
дайын болмайтындығы анықталды. Сондай-ақ, əдебиеттерді шолу 
барысында барлық отбасыларда кездесетін отбасылық дағдары-
старға шолу жасалды.
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АҚШ-тың ОРТАЛЫҚ АЗИЯҒА ҚАТЫСТЫ САЯСАТЫ: 
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫЛАРЫНЫҢ ҰСТАНЫМДАРЫНА 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 

Аңдатпа
Бұл зерттеу жұмысының мақсаты- АҚШ-тың Кеңес Одағы 

ыдырағаннан кейінгі Орталық Азия елдеріндегі ықпалын,екі та-
рапқа пайдасы мен зиянын зерттеу. Зерттеу жұмысында Орталық 
Азия елдерінің тəуелсіздікке  қол жеткізгеннен кейінгі бағыты, 
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даму барысы жəне алпауыт державалармен қарым-қатынасы көр-
сетіледі. Зерттеу жұмысында АҚШ-тың 1990-жылдан бергі  пре-
зиденттерінің дипломатиялық саясатына баса назар аударылады. 
Зерттеу қорытындысында АҚШ-тың аймаққа деген саясаты тек 
қана мұнай-газ саласында ғана емес, əлемнің «ыстық нүктелерін-
дегі» жағдайды қадағалау екені анықталды.

Аннотация
Цель данной исследовательской работы- исследовать влия-

ние США в Центрально-Азиатском регионе после распада СССР, 
определить плюсы и минусы для обеих сторон. В исследователь-
ской работе показан путь Центрально-Азиатских стран после об-
ретения независимости, курс развития и как развивались отноше-
ния с мировыми державами. В работе акцентируется внимание 
на дипломатическую политику президентов США с 1990 года. В 
результате исследования определено что цель США в регионе не 
только нефтегазовая отрасль, но и контроль над мировыми «горя-
чими точками».

Abstract
The purpose of this research work is to investigate the infl uence of 

the United States in the Central Asian region after the collapse of the 
USSR, to determine the pros and cons for both sides.  The research 
work shows the path of the Central Asian countries after gaining 
independence, the course of development and how relations with world 
powers developed.  The work focuses on the diplomatic policy of US 
presidents since 1990.  As a result of the study, it was determined that 
the goal of the United States in the region is not only the oil and gas 
industry, but also control over the world’s «hot spots».

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы ыдырағаннан кей-
ін Орталық Азия елдері өз бетінше дамуына тура келді. Көшпелі 
мал шаруашылығы мен егін шаруашылығын кəсіп кетіп келе 
жатқан елдер, əлемдік аренаға шығу үшін, өзінің имиджін қалып-
тастыру үшін жəне дамыған елдердің қатарына кіру үшін страте-
гиялық маңызды шешімдер қабылдауға көшті. Орталық Азияның 
барлық мемлекеттері өз тəуелсіздігін бекіту үшін экономикалық 
дамуды нығайтуды бірінші орынға қойды жəне өз территориясын-



453

Секция «Социология и политология»

дағы артықшылықтар мен байлықтарын тиімді пайдалана отырып 
əлемдік нарықтан орын алуға тырысты. Осы кезеңде Орталық 
Азия елдерінің даму үдерісі əлемдік державалардың назарынан 
тыс қалмады. Себебі  Орталық Азия мемлекеттері өздерінің та-
биғи  ресурстарының молдығымен шетел инвесторларының наза 
рын аударып, олардың қызығушылығын тудырды.  Сонымен қатар 
аймақта өз ықпалын нығайту үшін алпауыт державалар аймақ ел-
дерімен дипломатиялық қатынастарды орнатып, олардың тəуелсіз 
даму үдерісіне көмектесе бастады. 

Осындай мемлекеттердің бірі сол кезде əлемде бірден бір үстем 
державаға айналған Америка Құрама Штаттары (АҚШ) да Орта-
лық Азия елдеріне ерекше назар аударып, бұл елдердің даму ба-
рысына ықпал етуге тырысты. Енігі кезекте зерттеу жұмысында  
АҚШ-тың əрбір президенттері билік басында тұрғанда Орталық 
Азияға қатысты саясатты қалай жүзеге асырылғандығына талдау 
жасауға тырысамыз. 

Кеңес Одағының ыдыраған алғашқы кезеңінде АҚШ-та билік 
басында оның 41-президенті Джордж Герберт Буш болған еді. Дəл 
осы үлкен Джордж Буш кезінде барлық Орталық Азия елдерімен 
АҚШ дипломатиялық қатынастар орнатты жəне дəл сол кезеңде 
осы елдердің ішінде Қазақстан Республикасына ерекше назар ау-
дарды. Оның басты себебі Орталық Азия елдері ішінде Қазақстан 
территориясында ғана ядролық қару орналасқан еді. Сол кезде Пре-
зидент Буштың ұстанымы Қазақстанның ядролық держава болып 
қалу, қалмауымен байланысты еді. Өзімізге белгілі Қазақстанның 
ядролық қарудан бас тартуы АҚШ-тың үлкен алаңдаушылығын 
басты десе болады. Осы кезден бастап АҚШ-тың Орталық Азияға 
деген ұстанымы біртіндеп қалыптаса бастады. 

Белді державаның бұл аймаққа назар аударған себебі: бірінші-
ден, Орталық Азия елдері мұнай, газ сияқты əлемдік экономика-
ның негізгі тірегі болып отырған минералды ресурстарға бай бол-
ды, екіншіден, АҚШ Орталық Азяи аймағына көрші жатқан Ресей 
мен Қытайдың бұл өңірде күшейіп кетуін қаламады. 

Кезінде Буштан кейін билікке келген Бил Клинтон: «Мұнай- 
жаңа қалыптасқан мемлекеттің көркеюіне, одан кейін тұрақтануы-
на алып келеді»- деп айтқандай, аймақ елдерінің территориясында 
көмірсутегі шикізатының болуы, болашақта бұл елдерді нағайтып 
қана қоймай, өңірді белді мемлекеттердің тартыс аймағына айнал-
дыруына да алып келуі мүмкін еді [1].
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Дəл осы кезде біртіндеп АҚШ-тың аймаққа қатысты ұстанымы 
қалыптасты, оны АҚШ-тың үлкен Джордж Буш кезіндегі Орталық 
Азияға байланысты саясатынан көруге болады, атап айтқанда:

 - Ресей немесе Қытай секілді державаның аймақтағы ықпалы 
АҚШ-тан жоғары болмауы керек;

 - Экстремистік Ислам күштерден аймақты қорғап қалу;
 - Американдық компанияларға аймақтың ресурстарына жол 

ашу [2]. 
Жоғарыда атап өткендей АҚШ аймақ елдерінің ішінде бірінші 

кезекте Қазақстанға назар аударды. Тəуелсіз мемлекет ретінде қа-
лыптасу барысында АҚШ Қазақстанға өте үлкен көмек көрсеткен 
болатын. «Ғасыр келісімшарты» деп аталған Американдық Шев-
рон компаниясы мен Қазақстандағы мұнай қорын игеру барысын-
дағы «Тенгизшевройл» атты ортақ нысанның пайда болуы АҚШ-
тың біртіндеп аймаққа аяқ басқанын көрсетеді. Екі жақты атсалы-
судың арқасында Тнгизшевройлдың кірісі жыл сайын артуда. Ал 
биылғы табысы 26,5 млн тоннаны құрап отыр [3]. 

Екі ел арасындағы алғашқы кезеңде маңызды да, үлкен көлемді 
жасалған келісім ретінде 1994 жылы қабылданған Демократиялық 
серіктестік Хартиясын айтуға болады. Бұл Хартия Қазақстанды 
Америкамен, үлкен держава ретінде, серіктестік қарым-қаты-
нас орнатқан Орталық Азиядағы жалғыз мемлекет жариялады. 
Аталған келісім екі елдің арасындағы қатынастарды тек қана қа-
уіпсіздік мəселесі бойынша ғана емес, экономика мен экология, 
ғылым мен білім, яғни барлық мүмкін бағытта ұзақ жылдарға өза-
ра əрекеттесуді қамтамасыз етті [4]. 

1991-1994 жылғы АҚШ-Қазақстан серіктестігі белді держава 
үшін сəтті болды. Батыстың өкілдері аймақтағы басты мақсатта-
рына қол жеткізді, ең бастыларының бірі əрине ядролық қарусы-
здандыру немесе Лиссабон хаттамасына қол қойылуы болды. Бұл 
жағдай онсызда Солтүстік Кореяның ядролық сынақ жасауы мен 
ислам экстремистерінің ядролық қаруды иеленуге ұмтылысынан 
қауіптеніп отырған АҚШ үшін тағы бір қауіп ошағының жойылуы 
болып табылды жəне сол кезде үлкен жетістік еді. Қазақстан ядро-
лық қарудан бас тартуы АҚШ-тың бұл елге деген экономикалық 
көмегін күшейте түсті. АҚШ-тың Төтенше жəне Өкілетті Елшісі 
Ричард Джонстың айтуынша: «Қазақстан Республикасы тəуел-
сіздігінің алғашқы 10 жылында басқа Орталық Азия елдеріне қа-
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рағанда айтарлықтай көп көмек алды, біздің көмегіміз шамамен 6 
млрд. доллар көлемінде», - деп атап өткен еді [5]. 

Үлкен Дж.Буш негізі қаланған Орталық Азия елдеріне қаты-
сты саясат одан соң билікке келген Б.Клинтонның тұсында да 
айтарлықтай өзгере қойған жоқ. Негізінен екі Президент те Орта-
лық Азияға назар аударғанымен оны өздерінің өмірлік мүдделері 
ретінде аса басымдық бере қойған жоқ. Олардың бар назары Ор-
талық Азия елдерінің тəуелсіздігін бекітуге, демократиялық жəне 
нарықтық экономика жолында дамуына көмектесу жəне аймақта 
əсіресе Ресейдің үстемдігін орнатуға жол бермеу болды.

2001 жылы АҚШ билігіне Джордж Уокер Буш келгенде Вашинг-
тонның Орталық Азияға деген саясаты бірден өзгерді. Оның се-
бебі ретінде 11-қыркүйектегі лаңкестік əрекет көрсетіледі. Осыған 
дейін экономикалық жəне сауда қарым-қатынастарын, мұнай-газ 
мəселесі жайлы көп əңгіме қозғалса, ендігі саясаттың бағыты өзге-
ре бастады. Оған себеп болған тағы бір жағдай бір жағынан Ресей 
жəне Қытай бастаған Орталық Азия мемлекеттерінің Шанхай Ын-
тымақтастық Ұйымын (ШЫҰ) құруы болса, тағы бір жағдай ендігі 
жерде Вашингтон «Қытайды тежеу» саясатын ұстана бастады [6].

ШЫҰ-н АҚШ Еуразия континентінде батыс елдеріне қарсы 
құрылған одақ сияқты қабылдады. Сонымен бірге Қытайдың осы 
ұйымды құра отырып Орталық Азияға еркін ене бастауы да ұнама-
ды. Осыған байланысты 2001 жылғы өз территориясындағы тер-
рорлық əрекетті бетке ұстап АҚШ ендігі жерде Орталық Азияны 
Американың халықаралық терроризмге қарсы тірегі ретінде пай-
далануға тырысты. Орталық Азия елдерімен əскери-саяси бағытта 
келісімшарттар жасалды жəне оның барлығы НАТО-ның аймақ 
территориясын террористерге қарсы күрес үшін пайдалану жағын 
қарастырды.

Осы террорлық əрекетке қарсы күресті пайдаланып, АҚШ 
Өзбекстандағы Ханабад, Қырғызстандағы Манас əскери базала-
рын пайдалануға мүмкіндік алды. Сонымен бірге Тəжікстанның 
Қорған Төбе, Қазақстанның Луговойдағы əскери аэродромдарын 
да пайдалануға мүмкіндік туды.  

Əрине бұл əрекеттер сол кезде өңір елдерімен өзара ынты-
мақтасып жатқан Ресей мен Қытайдың назарын аударды. Вашинг-
тонның аймақтағы тым белсенді болуы Қытай  мен Ресейді де бей-
жай қалдырмады. Америка тарабынан қысым тек бұл белді дер-
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жаваларға ғана емес, Орталық Азия елдеріне де ұнаған жоқ. Оның 
көрінісін 2003-2005 жылдардағы Қырғызстан билігінен Ақаевтың 
кетуінен жəне Əндижандағы көтерілістерден байқауға болады. 
Осыдан кейін аймақтың жетекші елдерінің бірі саналатын Өзбек-
стан АҚШ əскерінің ел территориясынан кетуін талап етті [7]. 

Джордж Уокер Буштың билікте болған уақытындағы Вашинг-
тон мен Орталық Азияның қарым-қатынасын «халықаралық қа-
уіпсіздікпен күрес» деп сипаттауға болады. Өйткені 2001-2008 
жылдар аралығы көбіне Ауғанстандағы тұрақсыздық мəселесімен 
есте қалады. Осы кезеңде Буш «Үлкен Орталық Азия» концепция-
сын ұстанғаны белгілі [8].

2009 жылы АҚШ билігіне демократ Барак Обама келді. Прези-
дент Америка үшін оңайға түспеген уақытта келді. Халықаралық 
терроризммен күрес жəне осыған байланысты əлемдік дағдары-
сты басынан өткерген алпауыт держава Обамаға үлкен үмітпен 
қарады. Билікке келісімен өз кезегінде президент бірден Вашинг-
тонның басым назар аударатын аймақтарын белгілеп өтті. Оның 
қатарына Ресей Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Иран 
ислам Республикасы, Түркия жəне Орталық Азия аймағы кірді. 

Американдық сарапшылар Обамаға дейінгі прзеиденттердің 
Орталық Азияға байланысты саясатында қателіктерді байқады:

- Аймақтағы елдердің мəселесін шешу барысында АҚШ басқа 
да мемлекеттік органдардың позициясын елеген жоқ;

- Аймақтағы елдер мен халықтардың ерекшеліктері ескерілген 
жоқ.

Сарапшылар Обама билікке келген соң осы мəселелерді еске-
реді деген үмітпен қарады [9].

Өзінің президенттік билігі кезінде Б.Обама Орталық Азия ел-
деріне қатысты «С5+1» форматында ынтымақтастықты дамытуды 
көздеді. Бұл форматта АҚШ жəне Орталық Азия елдерінің ортақ 
мүдделеріне сай əрекеттерді жүзеге асыру көзделді, яғни терро-
ризмге қарсы күрес, аймақтық сауданы дамыту, экология мəселе-
сінде ынтымақтасу т.б. мəселелер бойынша бірігіп əрекет ету бел-
гіленген еді. 

Дегенмен АҚШ пен аймақ елдері арасындағы қарым-қатынас 
тəуелсіздік жылдарынан бері қатты өзгеріске ұшырамады. Обама 
билігінің алғашқы жылдарында Қазақстанға бөлінген инвестиция 
көлемі 15 млрд. долларды құраған [10]. Обамаға дейін екі ел көбі-
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не мұнай-газ секторына негізгі басымдықты берсе, 2009-жылдан 
бастап медицина жəне агроөнеркəсіпті де қолға алды. Бірақ қара 
алтын секторы ешқашан өзектілігін жоғалтпаған болатын. Ва-
шингтон үшін Қазақстан аймақтағы барлық салада көшбасшы жəне 
ЕҚЫҰ-ның белді мүшесі ретінде белгілі, алайда оны алаңдатқан 
басты мəселе Қазақстанның Ресеймен шекаралас болуы еді. Со-
нымен бірге Қазақстанның өзінің инфроқұрылымдарын жоғарғы 
деңгейде дамытпай, мұнай-газ транзитін Батысқа шығаруда əлі 
күнге дейін Ресейге тəуелді болуында болатын. 

Обаманың биліктегі алғашқы жылдары Қырғызстанда амери-
кандық «Манас» əскери-əуе базасының жабылуымен есте қалды. 
Əрине Вашингтон бұл жағдай ресейдің араласуымен болып отыр 
деп бағалаған болатын. Осының өзі АҚШ-тың Орталық Азияға 
көрші жатқан екі державаның аймақтағы ықпалының бір-бірінен 
асып кетпеуін қадағалауды «державалық парыз» ретінде ұстана-
тынын көрсетеді [11]. 

2014 жылдан бастап Ауғанстаннан АҚШ əскерінің шығарыла 
бастауы бұл елдің аймақтағы саясатына біраз да болса өзгеріс ен-
гізді.

Дегенмен, зерттеушілердің пайымдауынша Б.Обаманың Орта-
лық Азияға қатысты саясатының тұрақты, нақты тұжырымдама-
сының болмауы бұл аймақтағы АҚШ-тың ықпалын сəл де болса 
əлсіретуге əкелді. Орталық Азия сол кезде тек Ауғанстандағы 
АҚШ пен НАТО əскерлеріне жүк тасымалдауға қажетті пункт 
ретінде қарастырылды жəне жалпы алғанда Б.Обама өзінің алдын-
дағы президенттердің саясатын жалғастырды.

2017 жылы билікке келген Д.Трамп əкімшілігі де АҚШ-тың 
Орталық Азияға қатысты саясатына айтарлықтай өзгеріс əкеле 
қойған жоқ. Д. Трамп Б.Обама тұсында басталған «С5+1» фор-
маты аясында аймақ елдерімен ынтымақтастықты жақтады. Осы 
бағытта Орталық Азия елдерінің ведомство басшыларының кезде-
суі деңгейінде ынтымақтастық əрекеттері жүзеге асырылды. Со-
нымен бірге Ауғанстандағы жағдай нақты тұрақтанбайынша АҚШ 
Орталық Азия елдерін, əсіресе Ауғанстамен шекаралас жатқан 
Түркменстан, Тəжікстан, Өзбекстанды болашақта керек елдер 
ретінде қарастырды. Трамп кезіндегі АҚШ-тың саясатындағы бір 
ерекшелік Қытайдың аймақтағы рөлін төмендетуге бағытталған 
əрекет болып табылады.
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Қорыта келгенде, АҚШ Орталық Азия елдеріне өздерінің тəу-
елсіздігін бекітіп, əлемдік қауымдастыққа толыққанды егеменді 
мемлекеттер ретінде енуіне көмек көрсетсе, Орталық Азия ел-
дері де қажет кезде барынша АҚШ-қа қолдау көрсете білді деуге 
болады.

АҚШ-тың қанша президенттері ауысса да негізгі көздеген ұста-
нымы экономикалық жағынан - Орталық Азия елдерінің экономи-
калық потенциалын мүмкіндігінше пайдалану, саяси жағынан - ай-
мақта Ресей мен Қытайдың күшеюіне жол бермеу жəне Ауғанстан 
жағынан төнген қауіпке қарсы күресу, жалпы бұл аймақта терро-
ристік əрекеттердің өршімеуін қадағалау болып табылады. Жалпы 
ортақ ұстанымдармен қатар, əрбір Президенттің кезінде бұл көз-
деген тұжырымдарға, сол кездегі жағдайларға байланысты өзгері-
стер енгізіліп отырғанын байқауға болады. 

Үлкен Буш пен Клинтонның тұсында Орталық Азия аймағын 
демократияландыру, нарықтық экономикаға көшіруге көмекте-
су, адам құқығы мəселесімен қатар Ресей мен Қытайдың күшей-
іп кетпеуі қадағаланса, кіші Буш пен Б.Обама кезінде басталған 
террористік əрекеттердің əлемді қауіпке ұшыратуы кіші Бушты 
оған қарсы батыл əскери əрекеттер жасауға жəне оның ісіне Б.О-
баманың одан əрі қолдау жасауы жəне барлық əрекеттерді бейбіт 
шешіммен аяқтауға деген ұмтылысы ерекшеленді. Д.Трамптың 
Орталық Азия елдеріне қатысты нақты стратегиясы болмаса да, ол 
алдыңғы президенттердің ісін жалғастыруға тырысқанын көруге 
болады.

Сонымен зерттеу жұмысында қысқаша болса да АҚШ-тың Ор-
талық Азиядағы саясатын оның президенттері тұсындағы ұста-
нымдармен салыстыра отырып талдауға талпыныс жасалды. Бір 
сөзбен айтқанда АҚШ əлі де болса Орталық Азиядағы саяси жəне 
экономикалық жағдайды міндетті түрде өз бақылауында ұстап 
отыруға тырысады деген қорытынды жасауға болады. Себебі Ор-
талық Азия АҚШ пен бəсекелесе алатын əлемнің ең белді держа-
валары Ресей жəне Қытаймен көршілес орналасуы, сонымен бірге 
қазіргі кезде бүкіл əлемге саяси тұрақсыздығымен танымал болып 
отырған Ауғанстанмен іргелес орналасуы жəне соғыс қимылдары 
толастамай отырған Таяу Шығыс аймағына жақындығымен ерек-
шеленеді.
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Бұл мақала Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылық пен 

оның құрбандарының əлеуметтік құқықтық қорғалуы туралы 
жазылған. Мен соңғы онжылдық ішіндегі елде кең таралған зор-
лық-зомбылық түрлерін қарастырып, зорлық жасаушының жаза-
лану шараларын талдадым. Мəселенің тарихи аспектілерін кеңі-
нен жария ете отырып, əйелдерге қатысты халықаралық деңгейде 
де, сондай-ақ біздің елімізде де зорлық-зомбылыққа қарсы күре-
стің қазіргі жай-күйін қарастырады. 

Кілт сөздер: тұрмыстық зорлық-зомбылық, зорлық-зомбылық, 
отбасы, құқық, алдын-алу. 

Аннотация
Эта статья о домашнем насилии в Казахстане и о социальной 

и правовой защите его жертв. Я рассмотрел наиболее распростра-
ненные формы насилия в стране за последнее десятилетие и про-
анализировал наказания виновных. Широко охватывая истори-
ческие аспекты проблемы, он рассматривает текущее состояние 
борьбы с насилием в отношении женщин как на международном 
уровне, так и в нашей стране.

Ключевые слова: домашнее насилие, насилие, семья, закон, 
профилактика.

Abstract
This article is about domestic violence in Kazakhstan and the social 

and legal protection of its victims. I have looked at the most common 
forms of violence in the country over the last decade and analyzed the 
punishments for perpetrators. Broadly covering the historical aspects 
of the issue, it considers the current state of the fi ght against violence 
against women, both at the international level and in our country.

Keywords: domestic violence,violence, family, law, prevention
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Кіріспе
Соңғы онжылдықта тұрмыстық зорлық-зомбылық көптеген 

басқа əлеуметтік жəне психологиялық мəселелерді тудыратын 
күрделі жəне кең таралған проблема ретінде танылды. Гендерлік 
зорлық - гендерлік агрессияның бір түрі; зиянды немесе басқа 
адамға зиян келтіруге бағытталған мінез-құлық.

Алайда, зорлық-зомбылық проблемасы өзінің барлық маңы-
здылығы мен өзектілігіне қарамастан, əлі де біртұтас теориялық 
жəне зерттеу парадигмасына ие емес, ал социологиялық тəжірибе 
де, отандық жəне шетелдік авторлардың бірқатар эксперименттік 
деректері де əр түрлі спецификациялардағы жеке тұлғаның бұ-
зылуының жалпы генезисін анық көрсетеді жəне бастан кешіріл-
ген зорлық-зомбылықтан кейінгі жарақаттан кейінгі стресстік бұ-
зылыстың салдары. 

Қазақстанда үкіметтік емес құқық қорғау ұйымдарының мемле-
кеттік органдары «Отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын-алу 
туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсан-
дағы No 214 Заңы қабылданғанға дейін-ақ тұрмыстық зорлық-зом-
былыққа қарсы тұру мəселелеріне назар аударды; оның көптеген 
нұсқалары мен іске асыру нысандары талқыланды. [1]. Бірақ от-
басында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын-алу жəне оның 
құрбандарына көмек көрсету мəселелері бойынша осы заңның 
жəне Қазақстан Республикасының бірқатар ілеспе нормативтік 
құқықтық актілерінің қабылдануы құқық қолдану практикасы мен 
тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы субъектілерінің 
ведомствоаралық өзара іс-қимылының барлық мəселелерін шеше 
алмады.

Негізгі бөлім
Тұрмыстық зорлық-зомбылық бүгін пайда болған жоқ. Егер біз 

жүгінетін болсақ
Тарих, жақында тұрмыстық зорлық-зомбылық заңдастырылға-

нын көреміз. Көптеген мемлекеттер адамға отбасының басқа мү-
шелеріне қатысты кең өкілеттіктер берді. Мəселен, мысалы, Лон-
дон полициясы ғасырдың басында келесі ережені ескерді: «Ашу-
ланған əйелдің күйеуі оны қолданатын таяқ бас бармағынан жуан 
болмаса, оны үйде ұруға құқылы».
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Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) анықтағандай, 
зорлық-зомбылық дегеніміз - өзіне, басқа адамға, адамдар тобы-
на немесе қоғамдастыққа бағытталған, дене жарақатын туғызатын 
(немесе жасауы мүмкін) дене күшін немесе күшін қасақана қолда-
ну. , өлім, психологиялық жарақат, даму кемістігі немесе əртүрлі 
зақымданулар [2].

Қоғамдағы зорлық-зомбылықты бақылау нысандарын əлеумет-
тік мекемелер мен ұйымдардың (ішкі істер органдары, əлеуметтік 
қорғау мекемелері, денсаулық сақтау, жергілікті билік жəне т.б.) 
көмегімен жүзеге асырылатын əлеуметтік жəне мəдени нормалар-
ды, əдет-ғұрыптарды жəне екінші реттіктерді қамтитын біріншілік 
деп бөлуге болады. .). Соңғысы қорғауды, жазалауды жəне əлеу-
меттендіруді жүзеге асыруды қамтамасыз етуі керек.

Е.П.Агаповтың пікірінше, тұрмыстық зорлық-зомбылық неме-
се тұрмыстық зорлық-зомбылық дегеніміз - отбасы мүшелеріне 
қасақана физикалық жəне / немесе психологиялық зиян келтіру, 
сондай-ақ осындай əрекеттерді жасаймын деп қорқыту, мəжбүр-
леу жəне жеке бас бостандығынан айыру. Яғни, зорлық-зомбылық 
- олар арқылы адам бойында шексіз билікке, басқа адамның мі-
нез-құлқын, ойларын, сезімдерін толығымен басқаруға қол жеткі-
зетін əрекет.

Петрова Р.Г. тұрмыстық зорлық-зомбылық - бұл отбасы мүше-
леріне қарсы агрессивті жəне дұшпандық əрекеттерді білдіреді, 
нəтижесінде зорлық-зомбылық объектісі зақымдануы немесе жа-
рақат алуы мүмкін. Қорлау немесе өлім. Тұрмыстық зорлық-зом-
былық дегеніміз - отбасында болатын, оған ерлі-зайыптыларды, 
бұрынғы жұбайларды, ата-аналарды, балаларды, немерелерді 
жəне т.с.с. енгізетін эмоционалдық немесе физикалық зорлық-зом-
былық немесе физикалық зорлық-зомбылық қорқытуы жатады. 

Азаматтардың өмірі мен денсаулығына қарсы қылмыстардың 
ішінде əрбір екінші кісі өлтіру жəне денеге ауыр зиян келтіру от-
басылық жəне басқа да тұрмыстық қатынастар саласында жаса-
лады, ал кейбір аймақтарда олардың үлесі едəуір жоғары. Демек, 
қарастырылып отырған заңсыз əрекеттермен күрестің жетістігі не-
гізінен құқық бұзушылықтың осы түрінің алдын алу тиімділігімен 
анықталады.

Ішкі істер органдары отбасылық-тұрмыстық қатынастар са-
ласындағы құқық бұзушылықтардың алдын-алу мен алдын-алу-
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дың басты субъектісі болып саналады. Олар бірінші болып тұр-
мыстық құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды жасау орнына 
тікелей барады, жеткізеді, ұстайды, құқық бұзушылардан қорғау 
бұйрықтарын шығарады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
істер бойынша іс жүргізуді жəне қылмыстық қудалауды жүзеге 
асырады.

Қазіргі жағдайда объективті жəне субъективті себептер бойын-
ша көптеген адамдардың санасында тұрмыстық зорлық-зомбылық 
фактісі бойынша полицияға жүгінудің пайдасыз екендігі туралы 
тұрақты стереотип қалыптасты, бұл қажетті нəтижеге əкелмей-
ді - əділеттілікті қалпына келтіру, ең жақсы жағдайда қағазба-
стылық болады, ал ең жаманы - бас тарту іс қозғағанда немесе от-
басылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылық 
фактілеріне жауаптың басқа нысандары. Сондықтан, мұндай 
көптеген жағдайларда адамдар өз мəселелерін өз бетімен шешуге 
тырысады. Алайда, бұл жағдай жəбірленушінің өзі үшін де, бүкіл 
қоғам үшін де жағымды емес, жағымсыз салдарларға ие[3].

Полицияның қоғам алдындағы оң имиджін ведомствоаралық 
өзара іс-қимыл тетігі арқылы қалыптастыруға болады, оның қаты-
сушылары тиімді байланыс орнатады, соның ішінде полиция мен 
стресстік жағдайға тап болған адамдар арасындағы өзара əрекетте-
су схемасын қалыптастыруға əсер етеді, азаматтарға деген қамқор-
лық қатынасқа жəне сенім орнатуға негізделген.

Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа 
қарсы іс-қимыл жағдайын талдау, бұл проблеманың біздің ел үшін 
де өзекті екендігін көрсетеді. Қазақстан тұрмыстық зорлық-зом-
былықты жеке адамға қарсы ауыр қылмыс ретінде қарастыра оты-
рып, оны төмендету бойынша белсенді қадамдар жасап жатқанын 
атап өткен жөн. Қазақстан БҰҰ-ның «Əйелдерге қатысты кем-
сітушіліктің барлық түрлерін жою туралы» конвенциясына сонау 
1998 жылы қосылды жəне осылайша біртіндеп жүзеге асырылып 
жатқан бірқатар міндеттемелер қабылдады. «Қазақстан - 2050» 
Стратегиясында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
қазақстандық қоғамның басты міндеттерінің бірі - ана мен бала-
ны қорғауды атап өтті, сонымен бірге ол əйелдер мен балаларға 
қатысты зорлық-зомбылықты өте қатал жолмен басып тастау ке-
ректігін баса айтты. Сонымен қатар, ол Қазақстан жаңа дəуірге 
жынысына, жасына немесе басқа да ерекшеліктеріне байланысты 
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ешқандай қысым жасамай-ақ қадам басуы керек деп бірнеше рет 
атап өтті[3].

Отбасылық зорлық-зомбылықты жеңу қажеттілігі туралы оның 
2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында да 
айтылды, ел Президенті Қ. Тоқаев: «Бізге сексуалдық зорлық-зом-
былық, ... əйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін 
жазаны шұғыл түрде күшейту керек ...». Осы Жолдауды іске асы-
ру мақсатында 2019 жылдың 10 қыркүйегінде Ұлттық іс-қимыл 
жоспары бекітілді. Жоспардың тармақтарының бірі əйелдерге 
қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жауапкершілікті кү-
шейтуді көздейді (16-тармақ) [4].

Отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық 
бұзушылықтардың алдын алу мен жолын кесудің тиімді меха-
низмін құру мақсатында 2009 жылғы 4 желтоқсанда «Отбасын-
дағы зорлық-зомбылықтың алдын-алу туралы» Қазақстан Респу-
бликасының Заңы қабылданды. Осы Заң алдын-алудың құқықтық 
негіздерін анықтайды

Отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы зорлық-зом-
былық біздің қоғамымыздың əл-ауқатына əсер етеді. Бұл отбасының 
ыдырауына əкеледі, кəмелетке толмағандарға кері əсерін тигізеді, бұл 
өз кезегінде олардың толыққанды оң дамуына кері əсер етеді. 

Қазақстан Республикасында 2030 жылға дейінгі отбасылық-ген-
дерлік саясат тұжырымдамасын іске асыру бірнеше кезеңде қара-
стырылған. Сонымен, бірінші кезеңде (2017-2019 жж.) 2017-2019 
жылдарға арналған гендерлік жəне отбасылық саясат тұжырымда-
масын іске асыру жоспарында көзделген отбасылық-гендерлік 
саясатта қол жеткізілген нəтижелерді одан əрі дамыту бойынша 
іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету жоспарланған бола-
тын. Екінші кезеңде (2020-2022 жж.) Қазақстанда отбасылық-ген-
дерлік саясаттың ұзақ мерзімді міндеттері мен шараларын іске 
асыруды бастау жоспарлануда. 2023-2030 жылдарға есептелген 
үшінші кезең мемлекетіміздің əлемдегі ең дамыған отыз елдің қа-
тарына енуіне ықпал ететін тұрақты даму мақсаттарына қол жет-
кізуге бағытталған отбасылық-гендерлік саясаттың ұзақ мерзімді 
міндеттері мен шараларын іске асыруға арналған. Осылайша, тұр-
мыстық зорлық-зомбылықтың айтарлықтай төмендеуіне жəне ген-
дерлік теңдікке қол жеткізу үшін Қазақстан белгілі бір «мақсатты 
индикаторларға» сəйкес келуі керек:
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№ Жас кезеңі Зорлық-зомбылық түрлері
1 Сəби кезі - жаңа туған қыздарды өлтіру;

- моральдық жəне жыныстық зорлық-зомбылық, физикалық 
зорлық-зомбылық;
- тамақ пен денсаулық сақтаудың қол жетімділігі тең емес

2 Балалық шақ - ерте некелер;
- əйел жыныс мүшелерін кесу;
- туыстарының немесе бейтаныс адамдардың жыныстық 
шабуыл жасауы жəне психологиялық қысым көрсету;
- тамақ пен денсаулық сақтаудың қол жетімділігі тең емес;
- балалар жезөкшелігі жəне порнография

3 Жасөспірім 
жас

- танысу жəне кездесу кезінде зорлық-зомбылық;
- экономикалық қысым арқылы жыныстық қатынасқа 
мəжбүрлеу;
- инцест;
- жыныстық шабуыл;
- зорлау;
- жезөкшелік пен порнографияны мəжбүрлеу;
- əйелдер саудасы

4 Р е п р о д у к -
тивті жас

- серіктес зорлық-зомбылық;
- серіктес кісі өлтіру;
- психологиялық қорқыту;
- жұмыс орнындағы жыныстық қысым;
- жыныстық шабуыл;
- зорлау;
- жезөкшелік пен порнографияны мəжбүрлеу;
- əйелдерді сату;
- мүмкіндігі шектеулі əйелдерге қатысты қатыгездік

5 Егде жас - жыныстық шабуыл;
- психологиялық қорқыту жəне физикалық зорлық-зом-
былық

1) 2020 жылға қарай ерлердің əйелдердің өмір сүру ұзақтығын-
дағы гендерлік айырмашылық 8,5 жасты, 2023 жылға қарай - 8 жа-
сты, 2030 жылға қарай - 7 жылды құрайды;
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2) Тіркелген неке санындағы ажырасқан неке үлесі 2020 жылға 
қарай 32%, 2023 жылға қарай - 30%, 2030 жылға қарай - 25% 
құрайды;

3) репродуктивті жастағы 1000 əйелге түсік түсіру коэффици-
енті 2020 жылға қарай 17,0 құрайды; 2023 жылға қарай - 15,0; 2030 
жылға қарай - 10,0;

4) 2020 жылы əйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зом-
былықтың тіркелген фактілерін - 20% -ға, 2023 жылға қарай - 30% 
-ға, 2030 жылға қарай 50% -ға азайту;

5) балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың тіркелген фак-
тілерін 2020 жылы - 20% -ға, 2023 жылға қарай - 30% -ға, 2030 
жылға қарай - 50% -ға азайту;

6) Əйелдердің орташа жалақысының ерлердің жалақысына 
үлесі 2020 жылы 70%, 2023 жылы 73%, 2030 жылы 75% құрайды;

7) материалдық активтерге (жер, мүлік, кəсіпорындар, жеке 
кəсіпкерлер жəне т.б.) ие ерлерге қатысты əйелдердің үлесі 2020 
жылға қарай 5% -ға, 2023 жылға қарай 7% -ға, 2030 жылға қарай 
10% -ға өседі;

8) биліктің атқарушы, өкілді жəне сот органдарындағы, мемле-
кеттің, квазимемлекеттік жəне корпоративтік секторлардағы əйел-
дердің үлесі шешім қабылдау деңгейінде 2020 жылға қарай 22%, 
2023 жылға дейін 25%, 2030 жылға қарай 30% құрайды[5];

9) Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі əйелдердің 
үлесі 2020 жылға қарай 8%, 2023 жылға қарай 8,5%, 2030 жылға 
қарай 10% құрайды ».

Қорытынды
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, келесі қоры-

тындылар жасауға болады: Əйелдерге қатысты тұрмыстық зор-
лық-зомбылық - бұл əйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың 
əртүрлі түрлерін қолдануды мақұлдайтын патриархаттық сананы 
қалыптастыруда көрінетін тарихи жағдайлардың бөлігі. Тиісінше, 
біз осы жағдайлардың қазіргі кезеңдегі əйелдердің құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау саласындағы ағымдағы жағдайға əсерін 
айта аламыз.

Тəуелсіздік жылдарында Қазақстан гендерлік теңдік, оның 
ішінде əйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты жою саласындағы 
барлық негізгі халықаралық міндеттемелерге қосылды. Бірқатар 
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негізгі ұлттық құжаттар қабылданды, мысалы: «Ерлер мен əйел-
дердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кеп-
ілдіктері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Қазақстан 
Республикасының« Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын 
алу туралы »Заңы жəне басқалар. Бұл ережелер тұрмыстық зор-
лық-зомбылықты жедел түрде ауыздықтау жəне «əлеуетті құрбан-
дарға қажетті медициналық, психологиялық, құқықтық жəне басқа 
да əлеуметтік көмек түрлерін ұсына отырып, қауіпсіз жағдайлар» 
жасау мақсатында əзірленген. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация
В данной статье рассматривается защита Конституционных 

прав человека и гражданина в Республике Казахстан. В статье вы-
яснены особенности Международных договоров в сфере трудовых 
прав, также анализированы некоторые распространенные пробле-
мы в государстве.

Abstract
This article discusses the protection of Constitutional human and 

civil rights in the Republic of Kazakhstan. The article clarifi es the 
features of international agreements in the fi eld of labor rights, as well 
as analyzes some common problems in the state.

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы адамның жəне 

азаматтың конституциялық құқықтарын қорғау қарастырылады. 
Мақалада еңбек құқықтары саласындағы халықаралық шарттар-
дың ерекшеліктері, сондай-ақ мемлекеттегі кейбір жалпы мəселе-
лер талданады.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции Республики 
Казахстан Республика Казахстан утверждает себя демократиче-
ским, светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и сво-
боды (Конституция Республики Казахстан, 1995). Для того чтобы 
утвердить государство социально ориентированным, очень важ-
но модернизировать и усовершенствовать его роль в социальный 
сфере. Конституция Республики Казахстан является основным 
законом государства, обладает высшей юридической силой, за-
кладывающая начало всего законодательства, в том числе в сфере 
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труда. Конституция Республики Казахстан закрепляет основные 
принципы, права и свободы человека и гражданина, так согласно 
Конституции Республики Казахстан человек обладает естествен-
ными правами и обязанностями, и может их осуществлять беспре-
пятственно за исключением случаев предусмотренного законода-
тельством. Политика нашего государства направлена на создание 
всех условий для реализации основных прав и свобод, на развитие 
личности и регулирование всех сфер нашей жизни. Реализация 
Конституции Республики Казахстан относительно обеспечения 
достойной жизни тесно связано с осуществлением гражданами 
своих прав в сфере труда, так как главным для достижения достой-
ной жизни является достойный труд. Существование человечества 
не зря ассоциируется с трудом. 

Реализация конституционных норм в сфере труда, в большин-
стве случаев, направлено на создание прогрессивных взаимоот-
ношений между работником и работодателем, на установление 
общего баланса интересов и гармонизации общества в целом. 
Конституция Республики Казахстан в статье 24 закрепляет пра-
во на труд, на отдых, на социальную защиту, на вознаграждение 
без какой-либо дискриминации, на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены и так далее. (Конституция 
Республики Казахстан 1995).

Правам в области труда уделяется большое и серьезное внима-
ние, доказательством этого может послужить тот факт, что такие 
социально – экономические права защищаются не только нашей 
Конституцией Республики Казахстан, но и другими международ-
ными актами. Конституционные права человека и гражданина на 
труд совершенствуется не только для развития действующего за-
конодательства, а также еще для того, чтобы модернизировать и 
реализовать с учетом международных стандартов и дальнейших 
перспектив. Согласно пункту 3 статьи 4 Конституции Республики 
Казахстан: международные договоры, ратифицированные Респу-
бликой, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия 
действия на территории Республики Казахстан международных 
договоров, участником которых является Казахстан, определя-
ются законодательством Республики (Конституция Республики 
Казахстан, 1995), поэтому международные договоры являются 
составной частью правовой системы Казахстана. В Республике 
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Казахстан международными актами закрепляющими права и сво-
боды человека являются такие акты, так Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года, Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 года, Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и дру-
гие международные акты. В статье 23 Всеобщей декларации прав 
человека утверждается, что каждый человек имеет право на труд 
и свободу выбора труда, право на равную и удовлетворительную 
оплату, право на создание профессиональных союзов и вступле-
ние в союзы для защиты своих интересов (Всеобщая декларация 
прав человека, 1948). Таким образом, государства, в том числе и 
Казахстан признают право каждого человека на труд, и эти права 
защищаются не только Конституцией государства, но также и на 
международном уровне. 

Конституционные права человека на труд в Республике Ка-
захстан закрепляются в Международном пакте об экономических 
социальных и культурных правах, который был ратифицирован в 
Казахстане 28 ноября 2005 года. Так в статье 6 Международно-
го пакта об экономических социальных и культурных правах от-
мечается, что участвующие в Пакте государства признают право 
на труд, которое включает право каждого человека на получение 
возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он сво-
бодно выбирает или на который он свободно соглашается, и пред-
примут надлежащие шаги к обеспечению этого права (Междуна-
родный пакт об экономических социальных и культурных правах, 
1966).

Кроме того в статье 7 Международного пакта об экономических 
социальных и культурных правах закрепляется, что участвующие 
в Пакте государства признают право каждого на справедливые и 
благоприятные условия труда, включая, в частности: вознаграж-
дения, справедливую зарплату, хорошие условия работы, одина-
ковые возможности, отдых, разумные ограничения рабочего вре-
мени и т.д. (Международный пакт об экономических социальных 
и культурных правах, 1966).

Права человека на труд имеет особенные аспекты, так как их 
реализация требует активного влияния государства, защиту на 
международном уровне и развития системы правовой защиты в 
этой сфере, и поэтому эти права защищаются и гарантируются 
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Международным Пактом об экономических социальных и куль-
турных правах, Трудовым Кодексом Республики Казахстан и Кон-
ституцией Республики Казахстан .

Многие граждане все еще не понимают значение слова «сво-
боды труда», а поэтому тех, кто безосновательно отрицает су-
ществование такой свободы тоже немало. В связи с этим, нема-
ловажно объяснить, что это за свобода. Как ранее отмечалось, в 
соответствии Конституцией Республики Казахстан человек это 
наивысшая ценность государства, и поэтому Конституция госу-
дарства запрещает принудительный труд, не считая отдельных 
обстоятельств как приговор суда, чрезвычайного или военного по-
ложения. Свобода труда означает, что у каждого гражданина есть 
выбор трудиться или не трудиться, поскольку Конституция госу-
дарства гарантирует нам право частной собственности, свобода 
предпринимательской и творческой деятельности, равный доступ 
к государственной службе и другие права. Таким образом, госу-
дарство позволяет каждому человеку самому определять какой де-
ятельностью ему стоит заниматься, и гарантирует нашу свободу, 
закрепляя это в основном законе государства, который обладает 
высшей юридической силой.

По последним данным, которые опубликовало Министерство 
труда и социальной защиты Республики Казахстан безработица 
среди молодых людей составляет 4,8%. Таким образом, не слож-
но понять, что нужен определенный механизм для уничтожения 
экономического принуждения и создание гарантии практичных, 
а не декларируемых прав. В силу своей власти, созданы новые 
проекты, как: «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», 
что является прогрессивным шагом в яркое будущее. (Сайт Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Казахстан, 
2021). 

Регулирование отношении в сфере труда в Республике Казах-
стан осуществляется на основе Трудового Кодекса Республики 
Казахстана, который был принят 23 ноября 2015 года. Трудовой 
Кодекс Республики Казахстан в соответсвии с пунктом 1 статьи 8 
регулирует следующие отношения: 

1) трудовые; 
2) непосредственно связанные с трудовыми; 
3) социального партнерства; 
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4) по безопасности и охране труда (Трудовый Кодекс Респу-
блики Казахстан 2015). 

Так же в Трудовом Кодексе Республики Казахстан четко опре-
делены принципы трудового законодательства, цели и задачи, во-
просы трудового договора, права и обязанности работника, рабо-
тодателя и так далее. Однако, в обычной жизни происходят такие 
действия, которые противоречат Трудовому Кодексу Республики 
Казахстан. Часто на сайтах по поиску вакансии, устанавливают 
определенные требования, указывая требуемый пол, расу или воз-
раст. Ни для кого не секрет, что эти ограничения установлены ими 
для того, чтобы повысить эффективность и производительность 
работы. Наверное, в этом есть какой-то смысл, но это противо-
речит действующему законодательству, так как законодательство 
гарантирует каждому право на труд без какой-либо дискримина-
ции. Лица, утверждающие, что они подверглись дискриминации, в 
любое время могут обратиться в суд (сайт НАО Государственная 
корпорация Правительство для граждан, Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленнсти Респу-
блики Казахстан, 2021). К дополнению, в пункте 2 статьи 6 Трудо-
вого Кодекса Республики Казахстан указано что никто не может 
подвергаться дискриминации при реализациях прав по мотивам 
возраста, но согласно подпункту 24 пункта 1 статьи 52 Трудового 
Кодекса Республики Казахстан, работодатель имеет возможность 
отстранить от работы в случае достижении пенсионного возраста. 
Вышеуказанные вопросы возрастной дискриминации трудовых 
отношениях разъясняет Хасенов М.Х., ведущий научный сотруд-
ник Института законодательства Республики Казахстан в своей 
статье «Правовое регулирование рынка труда Казахстана: про-
блемы и решения» (Хасенов М.Х.(2019), Правовое регулирование 
рынка труда Казахстана: проблемы и решения. Трансформация 
экономики Казахстана. с.278). Таким образом, мы видим опреде-
ленные противоречия в законодательстве и можно понять, что на-
личие пенсионного возраста являетя основанием для исключение 
гарантии в данной сфере. Раннее было замечено, что в объявлени-
ях часто требует определенный возраст и поэтому можно вывести, 
что кадровые агенства должны отклонять такие объявления и ин-
формировать работодателей про подобные нормы в законодатель-
стве. Такое понятие как «дискриминация по возрасту» является 
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широко распространенным, из-за того что появилась предубежде-
ние на счет меньшей трудоспособности людей переклонного 
возраста. 

Права на труд является самым важным в сфере реализации на-
ших прав и свобод. Так В.Л. Гейхман считает, что право на труд 
рассматривалось и рассматривается в юридической литературе 
как одно из величайших завоеваний (Гейхман В.Л., Свобода труда 
и право на труд в России (в постсоветский период) // Современные 
тенденции развития трудового права и права социального обеспе-
чения 2007). 

Хотелось бы отметить, что в Казахстане в 1999 году действовал 
Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан» 
от 10 декабря 1999 года N 493. Так основываясь на комментарий 
к вышеуказанному Закону Республики Казахстан «О труде в Ре-
спублике Казахстан»: Согласно пункту 1 статьи 24 Конституции 
Республики Казахстан «каждый имеет право на свободу труда, 
свободный выбор рода деятельности и профессии». Свобода труда 
заключается, прежде всего, в том, что каждый вправе самостоя-
тельно распоряжаться своей рабочей силой (способностью к тру-
ду), выбирать род деятельности, профессию в соответствии с про-
фессиональной подготовкой, интересами, возможностями и жела-
ниями конкретного индивида. И хотя в действующей Конституции 
нет традиционного для прежних конституций провозглашения 
«права на труд», это право, как высшая ценность общества, про-
является в определении меры свободы самостоятельных субъек-
тов. В настоящее время любой гражданин Республики Казахстан 
вправе работать по найму в организациях с государственной или 
частной собственностью, заниматься предпринимательской дея-
тельностью, находиться на государственной или военной службе, 
заниматься индивидуальной трудовой деятельностью без обра-
зования юридического лица или вообще не заниматься трудовой 
деятельностью» (Нургалиева Е.Н., Нурмагамбетов А.М., Коммен-
тарий к Закону Республики Казахстан «О труде в Республике Ка-
захстан», 1999).

Невозможно не подчеркнуть статью 12 Конституции Казахской 
ССР 1937 года, где право на труд в Казахской  ССР, определялось 
по принципу: « кто не работает, тот не ест». Таким образом, в Кон-
ституции закреплялось положение о том, чо труд является обязан-
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ностью каждого способного к труду гражданина (Нурмагамбетов 
А.М. (2018) Конституция Республики Казахстан. Научно-практи-
ческий комментарий, с.191). Так, право на труд корреспондиро-
вался с обязанностью трудиться, что является противоречащим 
принципу свободы личности. Первая Конституция Независимого 
Казахстана, которая была принята в 1993 году в статье 19 утвер-
ждала, что гражданин имеет право и свободу труда, но это распро-
странялось только на граждан государства. В условиях глобали-
зации и демократизации, право на труд должно быть не только у 
граждан, но еще у каждого человека несмотря на пол, расу и иных 
признаков, чему сейчас полностью соответствует действующая 
Конституция Республики Казахстан. Вот таким образом, в Казах-
стане защищаются права человека и гражданина на труд. Наши 
конституционные права это – неотъемлемые права, которые гаран-
тируется и защищается государстом.
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Доманова Айнур 
«Халықаралық қатынастар», 4 курс,

 Ғылыми жетекшісі,
қауымдастырылған профессор Иембекова М.О

ТАУЛЫ ҚАРАБАҚ МƏСЕЛЕСІНІҢ 
ТАРИХИ ЖƏНЕ САЯСИ АСТАРЫ

Аңдатпа 
Мақалада ежелгі КСРО дəуірінде басталған екі халықтың бү-

гінгі күнге дейін дауласып, араға 30-жыл салып бір шешімге кел-
гендігі сипатталып, талданған. Автор тарихқа жүгіне отырып, Қа-
рабақтың заңды иесі кім екенін анықтауға тырысады. Ерте заман-
нан басталған қақтығысқа неше түрлі сын пікірлер айтылған. Со-
ларды бір негізге ала отырып Таулы Қарабақтың бейбіт жəне əділ 
түрде иесін анықтауға тырыстық. Екі жақтыңда айтар уəждері мен 
дəлелдері бар. Тарихты алға тартса Қарабақ- армяндардыкы, КСРО 
заңына сүйенсе- əзірбайжандардыкы. Əзірбайжан-Армения əске-
ри саяси соғысының оты 90-жылдары тұтанып, дамып бүгінгі күн-
ге дейін жетті. Нəтижесінде еш кінəсіз халық пен əскери адамдар 
жер жастанды. Қай заманды алып қарасақ та дін жəне жер үшін 
талас оңайлықпен шешілмеген. Қос тарап ақырғы демдері қалған-
ша күресіп бақты. Соңында əділдік жеңіп шыққаны баяндалған. 
Автор кикілжіннің екі жаққа да əсерін, бүтін бір əлемді алаңдатқан 
мəселенің күрмеуін шешу үшін ұлы державалар мен қатар белгілі 
халықаралық ұйымдардың белсене ат салысқандығын тарқата ай-
тады. Атыс тоқтағанымен , ортақ келісімге келудің оңай болмаған-



476

Narxoz Student Research-2021

дығын екі тарап та, ымыраға келіруіші тараптар да түсініп отыр. 
Қайтарып алынған жерді ары қарай да сақтау шаралары жүргізіліп 
жатқаны туралы да баса айтылады.

 Аннотация 
В статье описывается и анализируется, что два народа, начав-

шиеся в эпоху древнего СССР, спорили и спорили до сегодняшне-
го дня, и спустя 30 лет пришли к единому решению. Автор, обра-
щаясь к истории, пытается выяснить, кто является законным вла-
дельцем Карабаха. Сколько разных критических замечаний было 
высказано на конфликт, начавшийся с давних времен. Исходя из 
этого, мы попытались определить мирного и справедливого вла-
дельца Нагорного Карабаха. У обоих есть свои аргументы . Если 
продвигать историю, то Карабах-это дело армян, если следовать 
закону СССР - азербайджанцев. Огонь азербайджано-армянской 
военно-политической войны вспыхнул в 90 - е годы и дошел до 
наших дней. В результате ни в чем не повинные люди и военные 
оказались на земле. Не смотря ни на что, спор за религию и зем-
лю не решен. Обе стороны боролись до последнего вздоха. В кон-
це рассказывается, что справедливость восторжествовала. Автор 
подчеркивает влияние конфликта на обе стороны, активное уча-
стие великих держав и известных международных организаций в 
решении проблем, волнующих весь мир. Несмотря на то , что пе-
рестрелка прекратилась, обе стороны поняли, что достичь общего 
соглашения было непросто, и стороны, которые пришли к компро-
миссу. Подчеркивается, что в дальнейшем проводятся мероприя-
тия по сохранению изъятых земель.

 Annotation
The article describes and analyzes that the two peoples, which began 

in the era of the Ancient USSR, argued and argued until today, and 
30 years later came to a common decision. The author, referring to 
the history, tries to fi nd out who is the rightful owner of Karabakh. 
How many diff erent criticisms have been made about the confl ict that 
began long ago. Based on this, we tried to determine the peaceful and 
just owner of Nagorno-Karabakh. Both have their own arguments. If 
we promote history, then Karabakh is the work of the Armenians, if 
we follow the law of the USSR-of the Azerbaijanis. The fi re of the 
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Azerbaijani-Armenian military-political war broke out in the 90s and 
has reached our days. As a result, innocent people and the military were 
on the ground. No matter what, the dispute over religion and land is 
not resolved. Both sides fought to the last breath. In the end, it is told 
that justice has been served. The author emphasizes the impact of the 
confl ict on both sides, the active participation of great powers and well-
known international organizations in solving problems of concern to 
the whole world. Even though the shooting stopped, both sides realized 
that reaching a general agreement was not easy, and the parties that 
came to a compromise. It is emphasized that in the future, measures are 
being taken to preserve the seized land.

Бұрынғы КСРО аумағындағы ұзаққа созылған мемлекетаралық 
жəне халықаралық мəселелердің сипатына айналған ең ауқымды 
қақтығыс Таулы Қарабақ аймағы. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары-
ның соңында КСРО-ның саяси кеңістігінде пайда болған Қарабақ 
Одақ ыдырағаннан кейін Əзірбайжан Республикасы мен Армения 
Республикасының арасындағы отыз жылдық қақтығысқа əкеліп 
соқты. Осы мəселеге байланысты жаңадан құрылған екі мемлекет 
тəуелсіздік алған алғашқы күндерден бастап қарулы қақтығысқа 
түсті. Таулы Қарабақ-Əзірбайжан мен Армения арасында орна-
ласқан даулы шекаралы аймақ. Өзін өзі тəуелсіз мемлекет ретінде 
жариялаған Таулы Қарабақ республикасы 1991 жылы 2 қыркүйек-
те құрылды. Астанасы жəне ең үлкен қаласы- Степанакерт. 2017 
жылғы дерек бойынша Қарабақты 147 мың адам қоныстаған. 

Аймақтағы қарсыласу неден басталды? Географиялық тұрғы-
дан Қарабақ аумағы жазық жəне таулы бөліктерге бөлінеді. Жазық 
Қарабақта тарихи тұрғыдан əзірбайжан халқы басым болды, таулы 
аймағында-армяндар. Тарихи себептерге назар аударсақ, Қарабақ 
аумағы екі жаққа да тиесілі. Əзірбайжандар ежелден бұл аймақ 
өздерінікі деп санайды, армяндар керісінше Қарабақ бастапқыда 
армяндардың тұратын жері болған, Əзірбайжандықтар заңсыз ба-
сып алды дейді. Кейбір даулар осы аймақтың атауынан көрініп жа-
тады. “Қарабақ” - бұл парсы жəне түрік тілдерінің бірігуі арқылы 
шыққан сөз. Армян тілінде “Арцах”деп аталса, əзірбайжан тілінде 
“югари” немесе “даглы карабаг”. Дəл осы Қарабақ қақтығысын 
талдағанда ылғи бір чұрақ мазалайды. Неге бір тарихи-мəдени, 
оның үстіне бір географиялық аймақта тұратын армяндар мен 
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əзірбайжандар ежелгі ата-бабаларының жер мəселесі, Таулы Қа-
рабақ позициясына келгенде қандай позицияны ұстанғаны тура-
лы ойланбайды деген [1.с169]. Кавказ жерлері ежелден бірнеше 
мемлекеттердің қарамағында, ықпалында болғаны тарихтан бел-
гілі, басқаларды айтпағанда, римдіктер, арабтар, түріктер, сефевид 
парсылары жəне орыстар əскерлерін жіберіп, осы аймақты бағы-
нышта ұстауға тырысқан. Бұл мекенде байырғы заманнан Арме-
ния патшалық құрған. Осындай тарихи себептерден армян халқы 
үшін бұл жер қасиетті саналады. Армяндықтардың көзқарасы 
бойынша “Таулы Қарабаққа шын мəнінде кім ие ?” деген сауалды 
ежелгі заманнан бастау керек. Жоғарыда аталған “Арцах” атауы-
ның шығу тегі де осы патшалықтың құрылуынан бастап маңызға 
ие болып саналады. Бірнеше ғасыр бойы бірге өмір сүріп келген 
екі халықтың бөлінуіне тағы бір себеп жергілікті тұрғындардың 
ұстанып отырған дінінде деп ойлауға болады. Қазіргі жағдайларға 
байланысты əлеуметтік желілер аясында көпшілікке кіші ақпарат-
тық майдан ретінде танылған екі халық арасындағы кикілжіңде 
көптің назарын аударуда. Мысалға Facebook, Twitter желісінде 
#ҚарабақƏзербайжандыкы, #ҚарабақАрменияныкы сияқты хэ-
штегтер арқылы дауласулар жиі орын алып жатады. 

Əзірбайжан үшін Қарабақтың рөлі маңызды. Дəлірек айтсақ, 
Əзербайжан Нахичеван қаласына баратын дəлізге ие болса Каспий 
теңізінен Жерорта теңізіне дейін шығатын жол қолайлы болатын 
еді. Себебі Қарабақ арқылы Нахичеваньға арналған дəлізбен Түр-
кияға өтіп, одан əрі Жерорта теңізіне дейін үлкен сауда жолы пай-
да болып, мұның өзі Əзербайжанның Еуропаға дейін тауарын ке-
дергісіз тасымалдауына мүмкіндік беретін еді. Нахичеван аймағы 
туралы деректерге сүйенсек б.зд II ғасырда армян патшалары ба-
сып алған екен. Алайда, Қарабақ пен оған жақын жерлерін (Утик, 
Арцах) қашан иемденіп алғандығы туралы дəлелдер жоқ [2.с 62].

1917 жылы революциядан кейін жəне Ресей империясы ыды-
рағаннан кейін Закавказьеде үш тəуелсіз мемлекет оның ішінде 
Қарабақ аймағы кіретін Əзірбайжан республикасы жарияланды. 
Барлығы əлдеқайда күрделі болды жəне бұл кезең көптеген оқиға-
ларға толы болды. Алайда ауданның армян халқы жаңа билікке 
бағынудан бас тартты. Сол жылы Қарабақ армяндарының бірін-
ші съезі өзінің үкіметін армян ұлттық кеңесін сайлады. 1918-1920 
жылдары армян жəне əзірбайжан халықтары арасында қақтығыс 
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жиіледі. Жанжалдасудың соңы бір шешімге келгендей нəтиже 
берді, яғни Таулы Қарабақ тұрғындарына өзін-өзі басқару құқығы 
берілді, бірақ заңды түрде (де юре) территориясы Əзірбайжанға 
бағынатын болды. Таулы Қарабақ автономиялық облысына ай-
нала отырып, өзін Əзірбайжан КСР-інен гөрі, Кеңес Одағының 
бір бөлігі деп санауды жөн көрді. Сонымен Кеңестер Одағының 
алғашқы кезеңінде Таулы Қарабақ еліне автономия беріліп, оны 
Əзербайжанның территориясы деп белгіленген шешім жүзеге 
асты. 

Дегенмен, екі халық арасында жаппай қақтығыстар тоқта-
мады. Араға біршама уақыт салып аймақтағы армян халқының 
Əзірбайжанның əлеуметтік-экономикалық саясатына наразылығы 
күрт өсті. Əзірбайжан үкіметі қабылдаған шаралар жағдайға əсер 
етпеді. ХХ ғ. 80-ші жылдары елде студенттердің жаппай ереуілі 
басталып, ірі қала Степанакертте мыңдаған ұлтшылдар қатысқан 
митингілер өтті. Бұл Таулы Қрабақ аумағындағы халықтардың 
жағдайына үлкен əсер етті, көптеген əзірбайжандар жағдайды 
бағамдап аймақтан кетуге шешім қабылдады. Сөйтіп таулы Қара-
бақ ауданы үшін қақтығыстың екінші кезеңі басталды. 

1988 жылы армяндар мен əзірбайжандар арасында қарулы 
қақтығыс басталды. Аумақ Əзірбайжанның бақылауынан шықты. 
1987-1988 жылдар аясында Қарабақтың көп бөлігін мекен еткен 
армян халқының қарсылығы күшея түсті. Онымен қоса қақтығы-
стың ұзаққа созылуына байланысты Армкния іс жүзінде блокада-
да болды, бұл жағдай екі жақтыңда экономикалық дамуына кері 
əсерін берді [3.с 165].

Арадағы қақтығыстарға қарамастан Таулы Қарабақтың тұрғын-
дары Кеңес Үкіметіне байырғы облыстың мүддесін қайтару тура-
лы қарар жіберуге шешім қабылдады. Қарабақтың Əзірбайжан-
ның билігінде болғанын құптамаған армян студенттері шеру-
лерге шығуды əдетке айналдырды. Соның дəлелі ретінде 1987 
жылы Əзірбайжанның астанасында жастар қозғалысы орын алды. 
Алғашқыда жастар қозғалысының тақырыбы жергілікті аумақтың 
экологиясына бағытталған болатын. Шерудің соңы Қарабақты Ар-
мянның қол астына қайтарумен өрбіді. Халықтың алаңға шығуы-
ның тағы бір себебі аумақтың біршама экономикалық тұрғыдан 
артта қалып, армяндықтардың жаппай тарлық көруі еді. Соның 
есебінен Əзірбайжан билігіне арыздар көптеп түсіп жатты. Ара-
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дағы екі халықтың құтын қашырып болған бітпейтін қақтығы-
стардың кесірінен əзірбайжандықтар өз мекендерін тастап кетуге 
мəжбүр болды. Ал, армяндар бұл жағдайда Кеңес Одағының құра-
мында өмір сүретін кіші республикаларға жер аударып мекенін өз-
гере бастады. Қазір, сондықтан болар армян ұлтының жан-жақта 
шашылып жүргені. Қанды қақтығыстар кезінде тек армян тарапы 
құлдырамады. Қарсы тарапта біраз шығынға ұшырады. Көп нəр-
се жетіспеді. Жабдықтауда үзілістер болды. Ұзақ ереуілдер облыс 
экономикасын құлдырауға əкелді [4.с22].

ХХғ. 80-ші жылдардың соңы мен 90-шы жылдардың басын-
дағы əлемдегі үлкен өзгеріс, социалистік жүйенің күйреуі, КСРО-
ның ыдырауы мен оның территориясында тəуелсіз мемлекет-
тердің пайда болуы таулы Қарабақ оқиғасының басталуына тағы 
бір түрткі болды.

1991 жылы ауданды соғыс қимылдары өршіп, екі жақтан да 
шығындар көп болды. КСРО басшысы Б.Ельциннің бұйрығымен 
қарулы қақтығысты тоқтатуға əскери операция жасақталады. 
Аталған операцияның мақсаты- заңсыз қарулармен жүрген армян 
əскерін қолға түсіріп, тізгіндеу еді. Құжатсыз жүргендер де жазаға 
ілікті. Осының салдарынан қару қолданып атыстың басталуына 
түрткі болды. Соңында бейбіт халықтың нақақтан-нақақ өлім құ-
шуына əкеліп соқты. Жер аударылған ауылдар да болды. 

Екі халық арасындағы жанжал 1994 жылы тоқтағандай нəтиже 
берді. Дəл осы сəтте Əзірбайжан жерінің жиырма пайызын армян-
дар өз қолына алып бақылауға кіріскен болатын. Бұндай жеңілісті 
əзірбайжан халқы күтпеді. 30 мыңдай адам қаза тауып, жүздеген 
мың адам үйлерін тастап қашуға мəжбүрленді. Басып алу салда-
рынан мыңдаған адам жер жастанып, тұрғылықты мекенжайла-
рынан кетуіне тура келді. Бұл келісімге Франция, Ресей жəне АҚШ 
өкіл болып кірді. ЕҚЫҰ болған жағдайларға қарсы шара қолдану 
керектігін түсініп Минск тобын құрды. Бұл құрамның алдыңғы қа-
тарында АҚШ, Франция, Ресей тұрды. Бірақ бұл келісім діттеген 
мақсатына жеткен жоқ. Алғашқыда жасақталған құрам мəселені 
түбегейлі шеше алмады. Минск тобы Қарабақ қақтығысын бейбіт 
жолмен шешу жолдарын іздеумен айналысатын ЕҚЫҰ-ға мүше 
елдерді біріктіреді. 

Бұл келісімде Əзірбайжан өзінің аумақтық тұтастығын сақта-
уды талап етсе, Армения танылмаған республиканың мүдделерін 
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қорғады. Осы кезеңде екі елдің арасындағы қақтығыс тоқтатылып, 
Минск тобы да екі жақты өзара келісім арқылы мəселені шешу-
ге тырысты. Соғыс тоқтады, ең бастысы Таулы Қарабақ террито-
риясы Арменияның бақылауында қалып қойды. Осының өзі сол 
кездің өзінде қақтығыстың уақытша ғана тоқтағанын, болашақта 
бұл тағы да екі елді қандай да бір əрекетке баратынын божап берді. 
Сөйтіп қақтығыстың екінші кезеңінің нəтижесінде Əзербайжан 
жағының Таулы Қарабақ аймағынан айырылып, бұл жер енді Ар-
менияның бақылауына көшкенін көрсетті. Ал мұның өзі екі мем-
лекеттің арасындағы даулы мəселенің болашақта тағыда өрбитінін 
көрсетті.

Қақтығыстың тағы бір көрінісі 2014 жылы тамыз айында армян 
тікұшағы атылған кезде еске түсірілді. Осы кезде армян жəне əзір-
байжан шекарасындағы қақтығыстар екі елдің əскери күшері ара-
сында болды. Екі жақтанда адам шығыны болып, 20-дан аса адам 
қаза тапты. Бірақ бұл жолы қақтығыстар осы əрекетпен тоқтады.

Дегенмен, осы оқиғаның өзі əлі де болса Таулы Қарабақ мəсе-
лесінің күн тəртібінде тұрғанын көрсетті. Мұны 2016 жылы күрт 
басталған соғыс қимылдары дəлелдеді.Əзірбайжан кеңесі ірі қару-
ларды пайдалана отырып, өздері жаққа күші жағынан үлкен көлем-
де оқтың атылып жатқаны жайлы хабарлады. Қақтығысты реттеу 
маусым айында ресейлік дипломаттар мен Ресей президенті Вла-
димир Путиннің белсенді қатысуымен бір шешімге келгендей бол-
ды. Таулы Қарабақ үшін қақтығыстың тағы бір күрделі кезеңі 2020 
жылдың қыркүйек-қараша айларын қамтыды. Бұл қақтығыстың 
барысы зерттеудің келесі тарауында толығырақ қарастырылады. 
Қарулы қақтығыстар басталған сəттен бастап аяқталғанға дейін 
бейбіт шешім шығару үшін əлемдік халықаралық ұйымдар мен 
жекелеген мемлекеттер екі халықты татуластыру мақсатында көп-
теген қадамдарға барды. Бейбітшілік процессінің жалғыз жетістігі 
1994 жылы құрылған Минск тобы деп айтуға болады. Алайда екі 
тарап арадағы делдалдар арқылы болсын нақты келісімге келу қа-
дамдарына бармады. Бұл да болсын бейбітшіліктің күнін одан ары 
алыстатып отырды. Басқаша айтқанда Ереван мен Баку ма ксима-
листік көзқарасты ұстанды. Минск тобының атқарған жұмыста-
рын атап өтпеске болмайды. Таулы Қарабақ қақтығысын алғаш 
реттеу əрекеттері 1991 жылы Ресейдің сол кездеңдегі президенті 
Борис Ельцин жəне Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұл-
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тан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынды [5.с189]. Екеуара 
төмендегідей əрекеттерге барды:

-атысты тоқтату 
-жаңа сайлау жүргізу 
-босқындарды қайтару 
-Таулы Қарабақта жаңа мемлекет құру.
Нұрсұлтан Назарбаев араға бір жыл салып қайта делдалдық қы-

змет атқарды. Бірақ бұл əрекеті сəтсіз натиже берді. Бұған армян 
тарапының Назарбаев аумақтық тұтастықты сақтап шекараларды 
сақтауда жақтайды деген күмəні негіз болды. Осы секілді нəтиже-
сіз келіссөздерден кейін ірі халықаралық ұйымдар бұл мəселеге 
ерекше назар аудара бастады. Посткеңестік мемлекеттер ЕҚЫҰ 
ұйымына кіре бастаған кезде, Таулы Қарабақ жанжалын реттеу 
бойынша делдалдық күш салу процессі басталды. Алғашқы келіс-
сөздер кезеңі 1992 жылы Рим қаласында өтіп, бірнеше кезеңдер-
ге бөлінді. Бұл отырыстың өтуіне бірден бір себеп 1992 жылы 8 
мамырда армян əскері тарапынан болған қарулы қақтығыс. Нəти-
жесінде Қарабақтағы Шуша қаласын басып алып 50 мың əзірбай-
жандықтарды жер аударып жібереді. Шуша қаласын басып алу ірі 
əскери құрылыммен жүзеге асты. Артиллерия,танктер, сиияқты ірі 
соғыс құралдары. Арада бір апта өткенде келесі маңызды қалалар-
дың бірі Лачин басып алынады. Келіссөздердің біріші кезеңінде 
басып алынған қалалардан əскери құрылымдардың шығарылуын, 
жер аударылып, қақтығыс салдарынан босқын болған халықты өз 
мекеніне қайтаруға кепілдік болатын құжат дайындалды. Жал-
пы аумақтың 13,4%-ы армян жағының бақылауында болып кел-
ді [6.с132]. 1991 жылдың қыркүйгіне дейін келіссөздердің төрт 
бөлімі қаралғанымен соңында нəтижесіз аяқталып жатты. Римдік 
татуластырудан кейін Париж жəне Вена қалаларында жаңадан 
конференция шақырылып, қақтығыс тараптарын жеңуге бағыт-
талған жаңа жоспарлар құрылды. Қарулы қақтығыстардың ал-
дын алу мақсатында күш қолдану позициясына көшті [7]. Алайда, 
атқарылып жатқан келіссөздерге қарамастан 1993 жылы Армения 
Əзірбайжанның алты ауданын басып алды. «1994 жылға қарай 
Армения қарулы күштері тағы да жеті ауданды өзіне бағынышты 
етті». Бұндай соғыс əрекеттеріне қарап отыра алмаған Ресейдің 
делдал дипломаттары жəне Минск тобымен тығыз əрекеттесу ба-
рысымен атысты тоқтатуға қол жеткізілді.
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Қорытындылай келе, Таулы Қарабақ ауданынан қатысты 
қақтығыстың ертеден басталғанын көреміз. Кеңестер Одағы 
құралған алғашқы кезеңнің өзінде Таулы Қарабақ ауданын əзер-
байжандар мен армияндар бөлісе алмай, соңында КСРО шешімімен 
аудан заңды түрде Əзербайжан Республикасының құрамындағы ав-
тономиялы облыс болып бекітілген болатын, дегенмен бұл шешім 
армияндарды қанағаттандырмағанын кейінгі кездегі қақтығыстар 
дəлелдеп отыр. БҰҰ жəне əлем қауымдастығы Таулы Қарабақ ау-
данын территориялық орналасуы жағынан Əзербайжанның жері 
деп біледі.

Тарихи жағынан алғанда Таулы Қарабақ ауданы Əзербайжанға 
тиесілі екендігі сөзсіз, өзімізге белгілі ертеден бұл территория 
бірде Осман империясының құрамына, бірде парсы патшалығы-
ның құрамына, соңында Ресей империясының құрамында болған-
дықтан, Кеңестер Одағы кезінде нақты шешім қабылданып, ау-
данға автономия облысы мəртебесі беріліп, Əзербайжанның құра-
мында қалдырылуы дұрыс шешім екендігін территориялық орна-
ласуы да айқындайды.

Саяси жағынан алғанда аудан аймағында армиян халқының 
саны жағынан көптеп орналасуы, осыған байланысты Армения-
ның бұл территорияны өзіне қосып алуға ұмтылуы, қақтығыстың 
туындауына жəне ұзақ уақыт нақты шешілмеуіне алып келіп отыр. 
Бұл ретте БҰҰ-ның Жарғысына сəйкес елдің территориясының 
тұтастығының бұзылуы дегеніміз елдің саяси тұтастығына қауіп 
төнген дегенді білдіреді, сондықтан мұндай заңсыз əрекеттерге 
жол берілмеу керектігі сөзсіз дегіміз келеді.
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ПЛАНЕР, КАК ОДИН ИЗ ЦИФРОВЫХ СПОСОБОВ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕПЕРЕРАБОТКИ

Аңдатпа
Бұл мақалада əлемдегі дамыған елдің бірі – Жапонияны мысалға 
ала отырып, өңдеуден болатын өлім-жітім мəселесі қарастырыла-
ды. Қазақстан Республикасында мұндай проблеманы болдырмау 
мақсатында автор жұмыссыздық деңгейі жеткілікті жоғары болға-
нына қарамастан, өз көзқарасын білдіріп, онымен күресу жолда-
рын ұсынады. Жұмыстың жаңалығы ретінде автор біздің еліміздің 
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кеңдігінде, мүмкін Жер планетасында теңдесі жоқ планерді ұсына-
ды. Автор жасаған планер 3 тілде болғандықтан, ол сонымен қатар 
əлемдік аренада ұсыныла алады. Нəтижесінде Тəуелсіз Қазақстан 
ұрпағының бос уақыты мен қызығушылықтары туралы статисти-
касы көрсетіледі. 

Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос о смертности от пе-

реработки на примере одной из развитой страны в мире – Японии. 
Дабы избежать такую проблему в Республике Казахстан автор вы-
ражает свою точку зрения и предлагает свой путь решения, несмо-
тря на то, что уровень безработицы достаточно высокий. Новизна 
данной работы заключается в том, что автор представляет планер, 
не имеющий аналогов на просторах нашей страны, а может и пла-
неты Земля. Так как разработанный автором планер расписан на 
3-х языках, он так же может быть и продуктом на международной 
арене. В результате показана статистика об интересах к работе с 
совмещением времени досуга детей Независимого Казахстана. 

Abstract
The work is about considering the issue of mortality from processing 

on the example of one of the most developed countries in the world – 
Japan. To avoid such a problem in the Republic of Kazakhstan, the 
author expresses his point of view and off ers his own solution, despite 
the fact that the unemployment rate is quite high. The novelty of this 
work lies in the fact that the author presents a glider that has no analogues 
in the vast expanses of our country, and maybe the planet Earth. Since 
the glider developed by the author is painted in 3 languages, it can 
also be a product in the inter-period arena. As a result, statistics on the 
interests of working with the combination of leisure time of children of 
Independent Kazakhstan are shown.

Введение
Япония – страна восходящего солнца. У каждого человека в 

этом мире с Японией ассоциируются не только особенности япон-
ских традиций, но и все новшества. Сегодня Япония занимает 
лидирующие места в сферах рисоводства и рыболовства, в судо-
строение и робототехнике, а японские марки машин как «Мазда», 
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«Хонда», «Тойота» и фотоаппараты от Canon или часы от Casio, 
вовсе получили приз зрительских симпатий [1]. 

Японский язык по-своему уникален. «Кароси». Это очередное 
красивое слово на японском языке. Увы, значение данного кра-
сивого слова не такое, как звучание. С японского языка оно пе-
реводится, как «смерть от переработки». Впервые это социальное 
явление было зафиксировано в 1987 году, когда министерство 
здравоохранения страны забило тревогу после целого ряда случа-
ев внезапной кончины высокопоставленных руководящих работ-
ников крупных корпораций.

Эта проблема в Японии достигла такого масштаба, что в ка-
ждом признанном случае “кароси” семья погибшего получает 
компенсацию от государства в размере около 20 тысяч долларов 
США в год, а выплаты от работодателя могут достигать 1,6 мил-
лиона долларов.

Сначала государство фиксировало пару сотен таких случаев в 
год. Но к 2015 году, по данным министерства труда Японии, чис-
ло ежегодных сообщений о “смерти от переработки” достигло ре-
кордного значения – 2310 (см. рис.1) [2, 5, 6].

Рисунок 1. Среднегодовое рабочее время по типам занятости. 
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К концу 1980-х от непосильного труда ежегодно стало умирать 
столько офисных работников, что это явление привлекло внима-
ние государства.

“Кароси” объявили острой национальной проблемой, и мини-
стерство труда стало публиковать соответствующие статистиче-
ские данные [3].

В начале 1990-х, когда экономический пузырь лопнул, стало 
еще хуже. 

В течение последующих лет, известных под названием “поте-
рянное десятилетие”, число случаев “кароси” достигло масштаба 
эпидемии - число смертей среди руководящих работников и специ-
алистов резко выросло и больше уже не сокращалось до прежнего 
уровня [7].

Переработка туго связана с тем, что человек имеет дефицит 
сна. И от сильной усталости отправляется на небеса. Мировой ре-
корд по продолжительности бодрствования, занесенный в Книгу 
рекордов Гиннесса, принадлежит Рэнди Гарднеру, который в 1964 
году провел без сна 264 часа (11 дней).

В последний день он присутствовал на пресс-конференции и 
выступал, четко выговаривая все слова, а потом проспал 14 часов 
40 минут [2].

Основная часть
Как было сказано выше, в мире имеется проблема не только с 

уровнем роста безработицы, но также есть и люди, умирающие от 
переработки. Тому доказательство – Япония. 

В Республике Казахстан уровень безработицы, безусловно, 
высокий, но растет новое поколение, которое ставит перед собой 
высокие цели. Дети Независимого Казахстана гордо представля-
ют страну на международном рынке во всех сферах деятельности: 
будь это спорт, наука или творчество. Да, страна развивается, но 
с таким темпом развития и наша страна может столкнуться с про-
блемой смертности населения от переработки [4]. 

Дабы избежать эту ситуацию перед ее началом, я разработала 
планер-помощник. История создания его такая же банальная, как 
и история всех остальных появившихся в этом мире вещей. С ав-
густа 2020-года мне посчастливилось получить статус «студента». 
Обучение началось в формате on-line и мне не хватало времени на 



488

Narxoz Student Research-2021

все: хотелось и учиться хорошо, и дом держать в чистоте, гулять, 
заниматься саморазвитием и отдыхать. Все кардинально измени-
лось тогда, когда я стала составлять план дня на «завтра» с «сегод-
няшнего» вечера. Свой ежедневник я делила на 6(с понедельника 
по субботу) и писала планы. Их количество варьировалось от 5 до 
9, но чаще всего я успевала выполнить только 7. 

В тот момент на просторах интернета увидела это красивое, 
японское слово «кароси», но с очень страшным переводом. Все 
глубже и глубже изучая данный вопрос, я поняла, насколько это 
серьезно и задалась вопросом «а почему бы не поделиться своим 
опытом со всем миром?». И решила разработать свой планер.

На обложке моего ежедневника была надпись «Today is your 
day», которая каждое утро мотивировала меня работать, ведь в 
переводе с английского фраза звучит так: «сегодня твой день». 
Да, обложка безусловно помогает вдохновляться. Ведь неспроста 
люди выбирают себе тетради с определённым принтом. И на об-
ложку нового планера я поставила надпись «Taudan da biyk bol», 
что с казахского переводится как «будь выше гор». Надпись напи-
сана латинскими буквами, но не совсем сохраняя правило грамма-
тики, ведь это планер, и он записывает буквально каждую мысль 
человека (см. рис.2). 

Рисунок 2. Мотивирующие фразы на обложках ежедневников.
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Планер был нарисован в программном обеспечение для созда-
ния векторной графики Adobe Illustrator [10]. Использовались 21 
монтажных областей, 33 слоя и инструменты: выделение, перо, 
прямоугольник, текст, пипетка, заливка. Для общего дизайна я 
пользовалась линейкой, трассировкой изображения и непрозрач-
ностью некоторых объектов (см. рис. 3). 

Рисунок 3. Макет планера, нарисованный
 с помощью праграмного обеспечения Adobe Illustrator.

Да, в мире планеров достаточно, но чем отличается мой планер?
Во-первых, он выполняет общие обязанности планера и кален-

даря. Так же он не имеет воскресенья. Ведь, в воскресенье человек 
должен отдыхать и общаться больше с семьей. 

Во-вторых, он на 3 языках, то есть воспользоваться им может 
не только житель Республики Казахстан или СНГ, но также и каж-
дый, кто знает английский язык. 

Как работает данный планер?
Каждая строка планера – новая неделя, но, не имеющая вос-

кресенья. Так как в воскресенье положено отдыхать. Пользователь 
сможет написать каких-то 7 действий, тем самым не запутаться в 
днях неделях или в дате. Так как в каждом окошке стоит день не-
дели и дата 2021-года (см. рис. 4). 
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Рисунок 4. Макет планера на примере двух месяцев.

Заключение
Мы, люди, большую часть своего дня проводим на работе и 

учебе. Это влияет на физическое и меньтальное здоровье человека. 
Ведь не всегда на рабочем месте бывает белая дорога. Все люди 
страдают, некоторые, вовсе, переживают депрессию. Когда кто-
то впадает в депрессию от безработы, кто-то вовсе умирает от пе-
реработки. И это чувство описывает японское слово «karōjisatsu», 
что в переводе с японского обозначает «смерть от переработки» 
[11]. 

Переработка, иногда, необходима для того, чтобы закончить 
большие проекты. В связи с этим неудивительно, что работода-
тель имеет возможность «заставлять» работников работать, когда 
необходимо выполнить какие-то конкретные задания или проекты 
в сжатые сроки. Но когда переутомление становится хроническим 
и используется для компенсации нехватки рабочей силы, оно не 
должно быть приемлемым. Штрафы, определенные в Кодексе об 
административных правонарушениях, кажутся ужасно низкими 
по сравнению с жизнью человека [12]. 

О проблеме, связанной со смертью от переработки, думаю, ка-
ждая страна должна заботиться так же, как и с безработицей. Об-
щество развивается, появляются новые технологии. Рабочая сила 
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сейчас состоит не только из людей, но также и из машин и робо-
тов. Большинство людей остаются без работы, а некоторые вовсе 
перерабатывают. 

Молодое поколение Республики Казахстан всегда славилось 
жаждой к чему-то новому. Будь это спорт или наука. Дети Неза-
висимого Казахстана уже достаточно давно представляют страну 
на международном рынке. Ежегодно привозят медали и кубки со 
спортивных соревновании, получают призы зрительских симпа-
тий и в науке. 

За историю нашей страны уже было не мало жертв и дабы пре-
довтратить смертность от переработки я провела опрос среди сво-
их сверстников. Результат показал, что 87.5% не отказались бы от 
изпользования определенного планера, нежели привычного для 
всех ежедневника. И я решила разработать планер, не имеющий 
аналогов в мире. Ведь уже давно заметно, как молодые люди по-
сещают определенные заведения не для отдыха, а для работы с 
ежедневниками и ноутбуками. 

В январе 2021-года разработанный мною планер уже был готов 
и получил положительный отзыв среди людей моего окружения. 
Через 2 недели я снова провела опрос и получила хорошую оцен-
ку, ведь многие стали успевать и учиться, и отдыхать, и занимать-
ся саморазвитием (см.рис. 5). 

Рисунок 5. Результаты проведенного опроса.
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Abstract
The article explores the factors infl uencing the attitudes of 

individuals towards the prohibition of smoking in hospitals, universities, 
workplaces, closed sports facilities, restaurants and cafes, bars and 
clubs. Data from a nationwide survey conducted by authors of an article 
in the Google Forms survey administration program in 2019 show that 
support for taboos varies greatly depending on the type of public places 
and the socio-economic characteristics of individuals. Smoking is an 
important, but not the only, factor in attitudes towards prohibitions.

Андатпа
 Бұл жұмыста ауруханаларда, университеттерде, жұмыс орын-

дарында, жабық спорт алаңдарында, мейрамханаларда, кафелер-
де, барларда жəне клубтарда темекі шегуге тыйым салуға жеке 
адамдардың көзқарасына əсер ететін факторлар қарастырыла-
ды. Авторлар жүргізген сауалнамадан алынған ақпарат негізінде 
анықталды: тыйымдарды қолдау қоғамдық орындардың түріне 
жəне жеке тұлғалардың əлеуметтік-экономикалық сипаттамалары-
на байланысты өзгереді. Темік тарту өте маңызды алайда адамдар-
дың қөзқарасты жалғыз анықтаушы фактор емес.

Аннотация
В статье рассматриваются факторы, которые влияют на отно-

шение индивидов к запрету на курение в больницах, университе-
тах, рабочих местах, крытых спортивных помещениях, рестора-
нах, кафе, барах и клубах. На основе информации, полученной из 
проведенного авторами статьи опроса было выявлено: поддержка 
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запретов различаются в зависимости от вида общественных мест 
и социально-экономических характеристик индивидов. Помимо 
курения, существуют и иные факторы, которые определяют отно-
шение к запретам.

Introduction
Nowadays, tobacco is considered as one of the biggest threats to 

human being’s health. The nicotine which it contains, is known for its 
high level of addictiveness. In 2019 alone, it was estimated that every 
year 8 million people die because of constant consumption of product 
(WHO, 2020). Countries around the world create diff erent policies in 
order to decrease the level of smokers. Rarely, countries put a ban on 
the selling of product entirely, the fi rst country and only country to do 
that was Bhutan in 2003 (S.Ugen, 2003) by putting a ban on the sale of 
tobacco, as well as smoking in public places.

Kazakhstan’s situation with its citizen’s smoking habits doesn’t 
become better with each year passing and the government is trying 
to fi nd a way to solve rising indexes in smoking statistics (Agency of 
strategic planning and reforms, 2015). As of today, a restriction that 
would ban smoking at least in public places hasn’t been implemented 
yet. One of the biggest possibilities as to why any kind of actions were 
not made by authorities have to do with the public’s response to these 
restrictions. That is why countries that are interested in implementing 
bans conduct surveys among citizens. Knowing their reaction will help 
them in further creating the process of anti-tobacco policy.

 In this paper by using econometric instruments, authors analyze 
factors that impact public’s response to possible implemented tobacco 
bans (particularly in public places). We think that in order to create 
a successful anti-tobacco policy, it’s important to have a clear 
understanding of what kind of social-economic factors aff ect the 
public’s reaction to anti-tobacco measures (other than their own status). 
In the second and third part we introduce the model through which 
the evaluation was executed and its results. Findings of the work are 
situated in the main part of the paper which ends with conclusion. 

Main part
Literature observation
 We decided to look at the experience of other CIS’s (Commonwealth 

of Independent states) members with anti-tobacco policy. Before 
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implementing their 2013 smoking ban act with more municipal and 
economic measures, Russian Federation held large-scale surveys which 
had one similar goal: to get to know the public’s reaction on the possible 
anti-tobacco policy. One of the fi rst surveys was held in 2007, in which 
1600 people participated. It consisted of questions about the public’s 
reaction to smoking ban in restaurants and public transport. 26,1% 
of participants were “pro” to the ban in restaurants, more than half – 
51,9% were “pro” for the public transport smoke ban (Danishevski 
et al., 2008). Surveys that were held later – “all-Russian population 
survey on attitude towards tobacco control measures” (Denisova, 
2011) and “Global adult population survey on tobacco consumption” 
(GATS, 2009) evaluated the popularity rate of anti-tobacco’s particular 
measures among smoking and non-smoking population. Surveys 
demonstrated that most of the population positively accept smoking 
bans in public places. The questions were constructed as a showcase of 
the diff erence between smoking and non-smoking individuals. A 2007 
survey considered parameters of age and in what type of settlement 
interviewed belong to (Danishevski et al., 2008). However, those 
surveys didn’t use econometric evaluation, as analysis was built on 
descriptive statistics only. Big number of possibly signifi cant factors 
were left without the proper attention to them. Considering this type of 
evaluation is one of the main goals of the paper.

Methods of analysis
The research is based on a survey conducted by authors in January 

2021. The survey is a study of the population on the development of a 
healthy lifestyle and the concretization of State guarantees of medical 
care, and represents the population of Kazakhstan aged 15 and over.

 The survey was conducted in eight regions of Kazakhstan. 
Altogether, 4,001 people were interviewed. The advantage of this 
survey is that it contains a number of variables that allow the estimation 
of individual lifestyle components, as well as variables that refl ect 
the attitudes of individuals towards smoking-free policies. During 
the survey, respondents were asked about their attitude to the ban on 
smoking, listing the various closed rooms. At the time of the survey, the 
ban on smoking had been extended. 

The new code «About the Health of the People and the Health Care 
System» of July 7, 2020, provides for a substantial expansion of the list 
of places free of tobacco smoke, including covered bus stops, children’s 
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playgrounds, metro and underground passages. In the course of the 
survey, the various public places where smoking is banned were grouped 
into several groups: hospitals, universities, workplaces, sports facilities, 
restaurants and cafes, and bars and clubs. The questions were asked 
separately for each group, but the respondents could immediately choose 
the answer «everywhere», which meant that they advocated a complete 
ban on smoking in all listed public places. The highest percentage of 
respondents chose to answer «everywhere» (51.1%). Those who did 
not choose the answer «everywhere» alternately answered questions 
about the support of smoking ban in diff erent public places. The ban on 
smoking in hospitals was approved by 40.1 per cent of all respondents, 
in sports facilities by 29.5 per cent, in institutions of higher education 
by 27.1 percent and in workplaces by 20.9 per cent. The lowest level 
of support is found in the prohibition of smoking in cafes/restaurants 
(11%) and bars/clubs (6%). Thus, if we add to the estimates received 
the answers of the individuals who chose the option «everywhere», then 
the majority of the population agrees with the restriction of smoking in 
public places.

For further research, the variables listed below, describing the 
various factors that may infl uence the attitudes of individuals towards 
the prohibitions analysed, have been selected/constructed. The choice 
of variables was based on the experience of previous studies and the 
presence of the necessary questions in the database used. Some variables 
that could potentially aff ect attitudes to taboos (e.g., smoking intensity, 
smoking of individuals in the household, etc.) were not included in the 
analysis due to lack of data in the database.

1. Smokes or not (smokes). Non-smokers are expected to be more 
interested in banning smoking in public places than smokers. The 
smokes variable takes value 1 if the individual smokes tobacco regularly 
or occasionally, and 0 otherwise.

2. Availability of children (child). In developed countries, pregnancy 
and childbearing contribute to smoking cessation (Finaerhut et al., 
1990). Ryazanova’s work (2012) also shows that women refuse to 
smoke during pregnancy for the health of their children. As women 
with children consider their health to be a priority, they are expected 
to be concerned about passive smoking among children and to support 
smoking bans in public places. The child variable is 1 if the individual 
notes the presence of children under the age of 15, and 0 otherwise.
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3. Income (income). Today, smoking is more common among 
low-income individuals in developed countries (Healton, Nelson, 
2004; Siahpush et al., 2005; Binkley, 2010). In contrast, in low-
income countries, cigarettes have traditionally been regarded as luxury 
goods and their consumption has been characteristic of high-income 
individuals, but there is evidence that this is changing in a number of 
developing countriesя (Verguet et al., 2013). It is therefore assumed 
that individuals’ attitudes towards the ban on smoking in public places 
will also depend on their income. This variable was modelled on the 
qualitative answers to the question of which of the fi ve income groups 
individuals could belong to:

- income_low = 1, if individuals chose the answer «to the products 
of money enough, but buying clothes causes serious diffi  culties», and 0 
in all other cases;

- income_aver = 1, if individuals have enough for food and clothing, 
but purchase things

Long-term use is a problem, and 0 in all other cases;
- income_high = 1, if individuals can aff ord to acquire durable goods, 

but it is diffi  cult for them to acquire really expensive things, and 0
In all other cases;
- income_upper = 1, if individuals can aff ord reasonably expensive 

purchases - apartment, dacha and much more, and 0 in all other cases.
4. Age (age). Many works emphasize the peculiarities of youth 

smoking. The models evaluated used both age variables (in years) and 
age group variables:

age25 - up to 25 years;
age35 - from 25 to 35;
age45 - from 35 to 45;
age55 - from 45 to 55;
age65 - from 55 to 65;
age65 + -- over 65
5. Health status is assessed by the following indicators:
sah is a self-assessment of health that takes on meaning 1 if an 

individual assesses his or her health as good or very good, and 0 
otherwise;

chronic diseases (1 if the individual has chronic diseases and 0 if not);
(1-sah)(1-chronic) - This variable distinguishes among those who 

rate their health as poor individuals who do not have chronic diseases. 
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It assumes a value of 1 for individuals with low self-esteem but no 
chronic illness, and 0 for all others. It is assumed that if an individual 
considers his or her health to be poor and still has a chronic disease, he 
or she is more likely to support taboos than an individual with a low 
health assessment but no chronic disease.

6. Education (educ_h, educ_ prof, educ_med). Many works mention 
that more educated people in developed countries are more aware of 
the dangers of second-hand smoke and smoke less (Park, Kang, 2008; 
Siahpush et al., 2005). In Kazakhstan, too, they are expected to advocate 
the prohibition of smoking in public places. The educ_h variable 
takes value 1 if the individual has higher (including incomplete) and 
postgraduate education, and 0 otherwise; educ_ prof takes value 1 if 
the individual has primary or secondary vocational education, and 0 
diff erently; educ_med takes value 1 if the individual has secondary 
education, and 0 diff erently. Individuals with primary education were 
selected by a reference group.

7. Understanding the harm of smoking (factor). The World Health 
Organization emphasizes the role of smoking awareness in shaping 
attitudes towards smoking and anti-tobacco policies (РКБТ, 2003). The 
factor variable takes the value 1 if the individual names smoking among 
these three factors, and 0 if he does not.

8. Smoking parents (smoke_ parents). If an individual’s family 
member smoked when he/she was 14, this variable takes the value 1, 
and 0 if he had no smoking relatives.

This study examines what factors infl uence individuals’ attitudes 
towards smoking bans in six public spaces by introducing the following 
dependent variables:

hosp - 1 if the individual supports the ban on smoking in hospitals 
and/or chose the answer «everywhere», 0 if not;

vuz - 1, if an individual supports a ban on smoking in higher education 
and/or chose the answer «everywhere», 0 - if not;

work - 1, if an individual supports a ban on smoking in the workplace 
and/or chose the answer «everywhere», 0 - if not;

buil - 1, if the individual supports the ban on smoking in sports 
facilities and/or chose the answer «everywhere», 0 - if not;

rest - 1, if the individual supports the ban on smoking in restaurants 
and cafes and/or chose the answer «everywhere», 0 - if not;

pub - 1, if an individual supports a ban on smoking in clubs and bars 
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and/or chose the answer «everywhere», 0 - if not;
always - 1, if an individual supports a ban on smoking in all public 

places, t. e. chose the answer «everywhere», 0 - if not.
In order to t assess what factors infl uence the likelihood of a smoking 

ban being supported in a public place, it is necessary to evaluate 
the probability choice model. As stated above, a person’s attitude 
towards prohibitions is likely to depend on whether they smoke or 
not. However, if the smokes variable is included as an explanation, the 
fact that it may be endogenous must be taken into account. To account 
for the endogenousness of the smokes variable, we will consider 
systems of binary equations with dependent variables (Yk, smokes), 
k =1,...,7:

X is a set of explanatory factors, random errors, have a joint normal 
distribution:

It is further necessary to mark that in higher education the 
frequent visitors are students (student); in the workplace - employed 
individuals (have_work); in sports facilities - individuals engaged in 
sports (sportsman); for bars and restaurants the nonvisitor variable is 
included, that singles out those who do not attend such institutions 
at all. As smokers and non-smokers «activevisitors» may have 
diametrically diff erent opinions about prohibitions on smoking, cross-
variables were also introduced that characterize smokers «active 
visitors»: studentXsmokes, have_workXsmokes, nonvisitorXsmokes 
and sportsmanXsmokes.
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To refl ect the infl uence of age, both the age and age squared 
specifi cations and the age groups specifi cations were considered. Thus, 
seven systems of binary equations and seven ordinary binary equations 
were estimated separately for men and women. The hypothesis that 
models for men and women could be merged into one model with the 
dummy gender variable, taking a value of 1 for men and 0 for women, 
was tested with the LR test (likelihood ratio) and was rejected at the 
signifi cance level α = 0.01.

Findings
In this paper were analyzed factors that impact the public’s attitude 

towards smoking ban in public places. The survey showed results that 
most of Kazakhstan’s population understand the need of implementing 
a tobacco ban. Even the least signifi cant one (smoking ban in bars and 
restaurants) were positively met by more than half of the interviewed.

From our point of view, econometric analysis type of approach 
gives an opportunity to distinctly highlight every factor separately. It 
was founded that individuals can react to smoking ban in public places 
in diff erent ways. That is why it was more appropriate to perform 
evaluation of factors separately. In the survey were allocated categories 
– “active visitors” of public places, individuals that visit them often 
against those who do not visit certain public places.

The analysis showed that the possibility of public’s support towards 
smoking ban in diff erent public places depends on diff erent factors. 
Even though smoker’s status has the biggest impact in the formation of 
attitude towards smoking ban among men and women, some equations 
showcase that other factors have the same (if not bigger) impact in the 
issue. Factors that characterize health’s state have a great signifi cance 
among men (see table 1):

State of income has diff erent kinds of signifi cance among men and 
women, it also depends on the type of ban.

Some of the fi ndings concerning the category of “active visitors” 
have to do with student participants. Female and male students that 
smoke had negative response towards smoking ban in campuses. It 
was also noticed that men and women that actively do sports support 
smoking bans in sport facilities. 

Having children does not play signifi cant impact on the attitude 
towards smoking ban in public places for men and women. It possibly 
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has to do with the fact that mostly middle and young age people have 
children. Their support level is lower than among elderly people. 
Awareness of tobacco’s high-level harm to human being’s health does 
not play a part in the rise of the support level of smoking bans in public 
places. It may have to do with people underestimating eff ects of passive 
smoking. 

Table 1. Values of signifi cant marginal eff ects of the probabilities of choosing 
prohibitions in diff erent places of the answer “everywhere”, data on a subsample 
“men”, (total – 1300)

In women’s case those factors are notional for certain types of ban 
only (see table 2):

Analysis displays that decision of supporting some bans are 
connected. For example, if women and men support smoking ban in 
hospitals, then they will most likely have positive response towards ban 
in campuses, closed sport facilities. Similarly, how if men and women 
support ban in cafes and restaurants, with the highest possibility they 
will also support a ban of smoking in bars and clubs. The results can be 
taken into account by the state for creating an anti-tobacco policy.
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Table 2. Values of signifi cant marginal eff ects of the probabilities of choosing 
prohibitions in diff erent places of the answer “everywhere”, data on a subsample 
“women”, (total - 2451)

Conclusion
The possibility of anti-tobacco policy being accepted depends on 

smoker’s status and sex, as well as specifi c factors which can manifest 
for a certain type of public place. That’s why during analysis process 
it would be more appropriate to diff erentiate types of public places and 
put together those that are connected.

Special attention should be brought to the formation of positive 
response to smoking ban in workplace, university campuses, as well 
as cafes, restaurants and bars, as those have the least support from 
interviewed.

Because men support ban measures less than women, it would be 
advisable to work out a certain program that would change their opinion 
about the ban. Various responses from each age group should be taken into 
account as well, especially the group that haven’t reached the age 25 yet.

During the process of creating camping which main goal would 
be formation of positive feedback to smoking ban, it is advised to 
distinguish the category of “active visitors”, individuals that often visit 
public places, which are the main target of anti-tobacco regulations.

Considering the fact that analysis showcased no positive awareness 
of tobacco’s harm to health, during the creating process of campaign 
information measures should contain and make emphasis on not only 
the danger of usual smoking, but as well as passive type of smoking.
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Considering these parts should be able to help the state in formation 
of anti-tobacco policy that will start with banning of it in public places.
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Abstract
Nowadays, starting a family is a very diffi  cult process. However, 

increasing the number of families is very important for society. The 
family is the fi rst small community of children, the child begins to 
learn about the world in the family and communicate with people. 
Today economic, social and psychological conditions of young people 
are important for marriage, but we must not forget that, as Kazakh 
scientist Sovetkhan Gabbasov said, this love is a spiritual manifestation 
of the oldest instinct in the world of life. This is the most cherished 
phenomenon of nature, occupying a special place in its multifaceted 
nature. Love is the concern of future generations. It is known that all 
living things on Earth, except for humans, experience a feeling of love, 
which is completely devoted to procreation. In the human community, 
feelings have risen to the level of nominal love consciousness - and 
even become the essence and meaning of social life. Thus, we should 
not focus too much on the material world, but on the spiritual. Married 
young people need to be able to express their feelings to each other, and 
only then there will be less confl ict in the family and their families will 
rise to the top.

Аннотация
В наши дни создание семьи - очень сложный процесс. Тем не 

менее, увеличение количества семей очень важно для общества. 
Семья - это первое маленькое сообщество детей, ребенок начинает 
познавать мир в семье и общаться с людьми. Сегодня для брака 
важны экономические, социальные и психологические условия 
молодых людей, но мы не должны забывать, что, как сказал казах-
ский ученый Советхан Габбасов, эта любовь является духовным 
проявлением древнейшего инстинкта в мире жизни. Это самое 
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заветное явление природы, занимающее особое место в ее мно-
гогранном характере. Любовь - это забота будущих поколений. 
Известно, что все живые существа на Земле, кроме человека, ис-
пытывают чувство любви, которое полностью посвящено деторо-
ждению. В человеческом сообществе чувства поднялись до уров-
ня номинального любовного сознания - и даже стали сущностью 
и смыслом общественной жизни. Таким образом, мы не должны 
слишком сосредотачиваться на материальном мире, а на духов-
ном. Женатым молодым людям нужно иметь возможность выра-
жать друг другу свои чувства, и только тогда в семье будет меньше 
конфликтов и их семьи поднимутся на вершину.

Аңдатпа
Қазіргі кезде, отбасы құру мəселе өте күрделі процесс. Бірақ 

соған қарамастан отбасы саны көбейуі қоғамға өте маңызды. От-
басы дегеніміз бұл ең алғашқы балалардың кішігірім қоғамы, бала 
отбасыда дүние тани бастайды жəне адамдармен байланыс орната-
ды. Жастардың отбасы құру үшін қазіргі кезде экономикалық,тұр-
мыс-жағдайы,психологиялық жағдайы қазіргі кезде маңызды, 
бірақ біз бір затты ұмытпауымыз керек, қазақ ғалымы Советхан 
Ғаббасов айтып кеткендей бұл махаббат дегеніміз тіршілік əлемін-
дегі ең көне инстинктінің рухани көрнісі. Оның сан салалы сипат-
тарының қатпарында ерекше орын алатын, жаратылыстың ең аяу-
лы кұбылысы бар. Махаббат келешек ұрпақтың қамы.Тіпті, жер 
бетіндегі адамнан басқа тіршілік иелері сүйіспепшілік сезімдері, 
тек қана ұрпақ қалдыруға тұтастай бағышталатыны белгілі. Ал, 
адам- зат кауымының арасында-сезім атаулы махаббаттық санаға 
дейін көтеріліп - тіпті қоғамдық тіршіліктің мəні мен мағынасына 
айналып отыр. Осылайша біз материалдық əлемге көп көңіл бөл-
мей рухани жағымызды ойлауымыз қажет. Отбасы құрған жастар 
бір-біріне жақсы сөздер айтып сезімдерін көрсете білулері қажет, 
тек сол кезде, отбасы ішінде жанжалдар аз болады шаңырақтары 
биікке көтеріледі.

Кіріспе
Қазірігі кезде, қоғам ортасында жас отбасылар рөлі өте маңы-

зды. Қоғамдағы отбасының рөлі маңыздылығы жағынан басқа 
əлеуметтік институттармен салыстыруға келмейді, өйткені дəл 
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осы отбасында адамның жеке тұлғасы қалыптасады жəне дамиды, 
сонымен қатар баланың қоғамға бейімделуіне қажетті əлеуметтік 
рөлдер игеріледі. Отбасы адам өмір бойы сезінетін байланыс бо-
лып табылатын алғашқы оқу орны ретінде əрекет етеді. Еліміздің 
демографиялық жағдайын жақсарту жəне өзіміздің қоғамызға ден-
саулықтары мықты жəне ақылды балалардың санын көбейту үшін 
жас отбасылардың көбейуі қоғамызға өте маңызды. Осы кезде, 
жас отбасы феноменімен танысып кетсек. Қазіргі кезде көптеген 
ғалымдар жас отбасы терменина өздерінің анықтамаларын беріп 
кеткен. Солардың біреуі Коряковцева Ольга-дің «Жас отбасы - бұл 
некеге тұрғаннан кейінгі алғашқы үш жылдағы (балалар туылған 
жағдайда - неке ұзақтығын шектемейтін), онда ерлі-зайыптылар-
дың екеуі де 30 жасқа толмаған, сондай-ақ 30 жасқа толмаған 
ата-аналарының бірінен тұратын отбасы жəне кəмелетке толмаған 
бала. Жас отбасы - бұл үлкен жастағы отбасынан өзіндік ерекшелі-
гі бар ерекше əлеуметтік субъект»[1].

Келесі кезекте, өзіміздің еліміздің ғұлама ғалымыздың Халел 
Арғынбаевтың жас отбасы феномен тұралы тұжырымдамасын 
қарастырсақ қазақ жастарының қазіргі кезде неке құру туралы 
айталып кеткен. Ғалымның айтуынша жас отбасыны құру үшін 
екі тұлғаның жас мөлшері 18 жастан асуы керек. Бұған себеб ға-
лымның пəлімдемесі бойынша қазақ отбасылары балаларын ерте 
үйлендіруге асықпайды. Себебі əрбір ата-ана балаларының оқу 
бітіріп , өз бетінше өмір сүруге дайын болған соң ғана отбасы бо-
луын қалайды. Бұл дегеніміз бала 17-18 жаста орта мектепті бітір-
се. Ал жоғарғы оқу орнын 23 жаста тұлға бітіреді. Жəне айтып 
кететін нəрсе, бұл өмірлік жар таңдау процессі. Қазіргі кезде жас 
тұлғаларда бұрыңғыдан қарағанда жар таңдау еркіндігі, бар екенін 
жазып кетеді. Кітапта жиналған деректер бойынша қазіргі кезде 
жас тұлғалар 18- 25 жас аралығында тұрмыс құратындары мəлім 
болды[2]. 

Негізгі бөлім
Отбасы барлық уақытта прогрессивті қоғамдық ойдың, ежел-

гі философтардан қазіргі реформаторларға дейінгі прогрессивті 
көшбасшылар мен ғалымдардың үнемі назарында болды. Бұл 
таңқаларлық емес. Отбасы - бұл адамның əлеуметтік қызмет ету 
жүйесі жəне оған қоғамдық-саяси жағдайлар ғана емес, сонымен 
бірге оның дамуының ішкі процестері де əсер етеді. 
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Отбасы құру- адам ғұмырынындағы аса бір жауапты кезеңнен 
бірі. Ержеткен жігіттер мен қыздар, бұл жауапкершілікті өте жак-
сы сезінуге тиісті. Сондықтан да, олар өздерінің дене тəрбиесінен 
бастап, мінез-құлықтары мен іс-əрекеттеріне дейін, үнемі қадаға-
лай тəрбиелеп жетілдіріп отыруға тырысады. Мұндай мақсаттар-
ды мұрат тұткан жастар, өздеріні,рухани жетілулерін кідіртпей, 
барынша азаматтық бейнелерін қалыптастыруға ұмтылыс жасай-
ды. Осылайша, біртіндеп жетілген имандылық сезімдері мен пси-
хологиялық əзірліктері үндесе есейіп, олардың үй болып өркен 
жаймақ мақсаттарына кызмет етпек[3].

Бірақ, жастардың отбасы құру кезіндегі көптеген мəселері 
шығыды. Осы себебтердің салдарынан жас отбасылардың көбісі 
шаңырақтары тұрақталмай жатып ажырасуға беріледі. Осы мəсе-
лерге тоқталып кетсек:

Бірінші мəселе, бұл жастардың салт-дəстүрлерді сақтамаула-
ры. Қазіргі таңда, көп жастар салт-дəстүрлердің ұстануы керек 
емес шығанға əкелетінің баса айтады. Осы себебтен қазіргі жастар 
көптеген салт-дəстүрлерді жасаймайды. Мысалы: жар-жар,ба-
ру,ұрын,шашу,жұбату жəне тағыда басқалары. Осы мəселені шешу 
үшін жастарға салт-дəстүрді ұстану бұл дегеніміз ата-бабалары-
мыздың рухын нахыштаймыз жəне жас тұлғалар салт-дəстүрдің 
арқасында жан тəнімен байыды, отбасы болуының маңыздылығын 
түсінеді [2.2].

Екінші мəселе бұл- жас отбасының материалдық сауаттылық 
деңгейі жетіспеушілігі. Жас отбасы, анықтамасы бойынша, əлемде 
əлі өз орнын ала қоймаған жəне, тиісінше, əлеуметтік жəне мате-
риалдық мəртебесін əлі жеткілікті орната алмаған жастардан тұра-
ды. Жастардың жұмыссыздығы немесе толық жұмыссыздығы, 
тұрақты отбасылық өмір бастауға үлкен кедергі болып табылады. 
Бұл дегеніміз махаббат сезіміне толықтай беріліп тезарада отба-
сы құрудың алдында материалдық жағдайы отбасымен ойластыру 
керек. Осы кезекте жастарға біздің мемлекет көмектесіп жатыр « 
Жас отбасы» атты тұрғын үй алу бағдарламасы жас ерлі-зайып-
тыларға өздерінің жеке пəтерлер алу мүмкіндігін ұсынып жатыр.

Үшінші мəселе жас отбасының материалдық қажеттіліктерінің 
арттуы отбасылық өмір процесін іске асыру қажеттілігіне бай-
ланысты: тұрғын үй сатып алу, күнделікті өмірді ұйымдастыру, 
кішкентай балаларды күту, бос уақытқа қосымша шығындар. Сон-
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дықтан, жас отбасы көбіне өзінің қалыпты өмір сүруі үшін үлкен 
туыстарының көмегін пайдалануға мəжбүр.

Төртінші мəселе репродуктивті функцияның төмендеуі. Коря-
ковцева Ольга-дің тұжырымдамасы бойынша жас отбасы - бұл бо-
санатын отбасы. Ерлі-зайыптылардың репродуктивті интервалы, 
оның физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты, некеге тұрған-
нан бастап 20 жылға дейін немесе одан да көп уақытқа созылуы 
мүмкін екендігі белгілі. Алайда, ерлі-зайыптылардың əлеуметтік 
жағдайлары мен жеке көзқарастары физиологиялық тұрғыдан ең 
белсенді репродуктивті жаспен бірге айтарлықтай түзетулер ен-
гізеді жəне балалардың көпшілігі отбасының жас кезеңіне сəйкес 
келетін уақыт кезеңінде туады. Некенің осы кезеңінде балалар мен 
олардың қажетті саны туралы мəселе жиі шешіледі. Егер қандай 
да бір себептермен репродуктивті қабілет бұзылса, егде жаста бо-
сануды қамтамасыз ету əлдеқайда қиын болады. Балалардың тууы 
бірқатар əлеуметтік-психологиялық, экономикалық, ұйымдасты-
рушылық, тұрғын үй жəне басқа проблемаларға əкеп соқтырады: 
баланы қолдау үшін қаражаттың жетіспеушілігі, жауапкершілікті 
жəне əлеуметтік рөлдерді қайта бөлудегі қиындықтар, оларды жас 
жұбайлар əрдайым көтере алмайды[3.1].

Жас отбасындағы қиын психологиялық ахуал. Жас отбасының 
қазіргі даму кезеңі отбасылық құндылықтардың рухани жəне жеке 
бағдарлар мен көзқарастарға қарай ауысуымен сипатталады. Ер-
лі-зайыптылардың көпшілігі бірінші кезекте сүйіспеншілікті, өза-
ра сыйластықты, көзқарастар, мүдделер мен рухани жақындықты 
бағалайды. Жас отбасы өміріндегі материалдық əл-ауқаттың 
маңыздылығын төмендетпей, қазіргі жас жұбайлардың салысты-
рмалы түрде жоғары интеллектуалды, əлеуметтік, кəсіптік, мəде-
ни жəне білім деңгейімен олардың бір-біріне жеке қасиеттеріне 
жəне отбасындағы психологиялық жайлылыққа қойылатын та-
лаптары соңғы онжылдықтарда айтарлықтай өсті деп атап өткен 
жөн. 

Жастардың отбасы құру кезенде қағидалар В. Мэтьюза и К. 
Михановича тұжырымдамасы бойынша[3]:

Ерлі-зайыптылардың пікірі отбасындағы рөлдерді бөлу, мате-
риалдық əл-ауқат деңгейі, балаларды тəрбиелеу, бос уақыттарын 
өткізу сияқты отбасылық өмір үшін маңызды көптеген мəселелер 
бойынша сəйкес келмейді.
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Ерлі-зайыптылар бір-бірінің сезімдерін нашар түсінеді. Көбі-
несе бұл осы сезімдерді білдіре алмауына байланысты. Мысалы: 
олар серіктес бір көзқараспен, ерекше көзқараспен, қимылмен 
түсінуі керек деп санайды. Бұл сүйіспеншіліктің дəлелі ретінде 
қарастырылады, өйткені серіктеске түсінікті, сезімнің айқын жəне 
айқын көрінісі жоқ.

Ерлі-зайыптылар бір-бірін ренжітетін сөздер айтады. Бірлесіп 
өмір сүрудің бірқатар мінез-құлық талаптары болатыны анық. От-
басында тыныштық пен тыныштықты сақтау үшін бірдеңені құр-
бан ету керек. Өз кезегінде бұл құрбандықтар тым үлкен болмауы 
керек. Дегенмен, серіктестің бірнеше қарапайым сипаттамаларын, 
ол ұнататын немесе ұнатпайтын нəрсені, əсіресе ұсақ-түйектерде 
есте сақтау жəне оларды ұстану соншалықты қиын емес.

Ерлі-зайыптылар көбінесе сүйіспеншілік сезінбейді, бұл түсін-
беушілік мəселесін тудырады. Бұған төтеп беру үшін ерлі-зайып-
тылар бір-біріне сүйікті нəрселерін қандай тəсілдермен ұғынды-
ратынын, сонымен қатар қандай көріністерді өздеріне деген сүй-
іспеншіліктің дəлелі деп санайтынын білу жеткілікті. Бұл көріні-
стердің сəйкес келуі маңызды.

Ерлі-зайыптылар бір-біріне мəн бермейді. Егер мəселе қы-
зығушылықты жоғалту болса, онда мəселені ерлі-зайыптылардың 
бір-біріне деген бұрынғы қызығушылығын жандандыру арқылы 
шешуге болады. Егер мəселе надандықта немесе қарапайым мі-
нез-құлық ережелеріне жеткіліксіз байыпты қатынаста болса, мы-
салы, серіктес үшін оған қол жетімді жəне қалаулы формаларда 
ерекше назар аудару қажеттілігі сияқты болса, əлдеқайда оңай.

Ерлі-зайыптылар сүйіспеншіліктің көбірек болуын қалайды. 
Бұл «көбірек көңіл бөлу», «көбірек сенім», «көбірек мадақтаудан» 
тұратын жалпыланған талап.

 Осы қағидаларды жас ерлі-зайыптылар ұмытпай сақтаса, онда 
болшақта бұл отбасыларда жанжалдар аз болатыны айқын көрі-
неді. Ерлі –зайыптыларға осы қағидаларды білу үшін кіші кезден 
бастап бастап отбасы тұралы салт-дəстүрлер тұралы білім беруіміз 
тиіс. Осыдан тағыда бір мəселе шығып тұр Жас отбасыларда, 
əдетте, отбасылық міндеттер мен рөлдерді бөлу психологиялық 
тұрғыдан қиын. Ерлі-зайыптылардың əрқайсысы некеге дейінгі 
тəуелсіздік пен еркіндікпен салыстырғанда қиын қажеттілік бо-
лып көрінетін жағдайға бейімделуі керек. Жастардың болашақ 
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отбасылық өміріне дайындық деңгейінің төмендігі олардың отба-
сылық міндеттерді біркелкі бөлуден туындаған ішкі қайшылықта-
рымен күресуге мүмкіндік бермейді[4]. Бұрыңғы кезде, отбасы 
құру мəселе аса бір жауапкершілікпен қараған, кіші кезен бастап 
баланы əкесінің тəрбиесімен аң аулау мал бағумен айналысқан ал 
қыздарға келетін болсақ, қыздарға анасының жананда жүріп үй 
тіршілігінмен айналысқан. Бұл нені білдіреді? Бұл жастар отбасы 
құру алдында өз рөлдерінің білуі қыз бала үйдің тіршілігімен ай-
налысса ал ер жігіт болса үйдің əл ауқытына жауап береді. Қазіргі 
кезде осындай тəрбие азайп бара жатыр.

 Отбасылық дамудың бастапқы кезеңіндегі проблемалардың 
шиеленісуі жас отбасы мүшелерінің бейімделу тетіктерінің жетіл-
мегендігінен, алдыңғы буындардың тəжірибесін берудің дұрыс 
жүйесінің болмауынан, жастарды отбасылық өмірге дайындау 
жүйесінің болмауынан, жас отбасыларға көрсетілетін əлеумет-
тік-педагогикалық жəне психологиялық қызметтердің жеткіліксіз 
саны мен сапасынан туындайды[5]. Қазіргі жастардың көп бөлігі 
ата-аналарымен бір үйде тұрғысы келмей бөлек шығуға ұмтыла-
ды. Осыны əрекеттің жағдайыннан жас ерлі-зайыптылардың отба-
сы мəселесін шешу үшін керекті білімдердің салдарынан қателік-
тер жасайды.

Жоғырада жазылып кеткен, демографиялық өсім туралы айтып 
кетсем, Қазақстанда да егде жастағы адамдар үлесінің тұрақты 
өсуімен қатар жүреді. Егер қазір əлемде 65-тен жоғары 702,9 мил-
лион адам өмір сүрсе жəне олардың үлесі жалпы халықтың 9% 
-ын құраса (7,7 миллиард адам), онда 2050 жылға қарай олардың 
саны 1,5 миллиард адамға немесе 16% жетеді. Қазақстанда да бұл 
тенденция байқалады: егер 2014 жылы 65-тен жоғары тұрғындар 
халықтың 6,8% -ын құраса, 2018 жылдың соңында бұл 7,5% -ды 
құрады. Болжамдарға сəйкес, елде 65 жəне одан жоғары жастағы 
егде адамдар үлесінің екі есеге жуық өсуі байқалады, 2050 жылы 
қазіргі 7,5% -дан 14,1% -ға дейін. Айта кету керек, БҰҰ-ның жас 
шкаласы бойынша Қазақстан Республикасының халқы ескі бо-
лып саналады. Осы себебтен қазіргі еліміздің əлеуметтік саясаты 
жастарға жəне жас отбасыларға қолдау көрсетулуі қажет. 

Қорытынды
Қорытындылай келсем, жас отбасы бұл қазіргі кезде үлкен фе-

номен болып саналады.Жас отбасылардың қазір біздің қоғамызға 
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өте қажетті интституттардың бірі екені айқын. Осы себебтен қа-
заргі таңда да біздің мемлекетіміз жас ерлі-зайыптыларға көпт-
ген бағдарламалар ұйымдастырып жатыр. Бізден талап етілетін 
зат қазіргі таңда, бұл жас отбасыларға психологиялық əлеуметтік 
көмек болып саналады. Ал жас ерлі-зайыптылардың талап етілетін 
парызы бұл өздері қабылдаған таңдауға сену, өзімшілдікті ұмыту, 
аталық жəне аналық парызды білулері қажет. Осыларды білуі үшін 
оларға арнайы білім беру тренингтер ұйымдаструымыз керек. Не-
месе еліміздің мектептеріне арнайы мектеп бағдарламасына сабақ 
қосылу тиіс. Тағыда айтып, кететін жағдай, бұл басқа мемлекет-
тердің жастарының өмір сүру манерін еліктемей өз тəжірбиелерін 
көбейту. Бұл дегеніміз басқа адамдарға еліктеу деген жаман зат 
дегінді білдірмейді. Тек басқа мемлкеттің сал-дəстүрлері, ойлауы, 
қоғамы біздікімен салыстыруға келмейтінің ұмытпаған жөн. 
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Аңдатпа
Ажырасу қазіргі таңдағы ең үлкен əлеуметтік проблемалардың 

бірі болып табылады. Ол өз таңдауын қорғай алмаудың үлгісі жəне 
отбасын толығымен бұзудың алғашқы шешуші қадамы болып та-
былады. Мемлекет отбасылардан құралатындықтан, ажырасу са-
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нының көбеюі елдің əлеуметтік, экономикалық жəне демографи-
ялық саясатына үлкен нұқсан тигізеді.

Аннотация
Развод сегодня - одна из самых больших социальных проблем. 

Это пример неспособности отстоять свой выбор и первый реши-
тельный шаг к полному разрушению семьи. Поскольку государ-
ство состоит из семей, рост числа разводов оказывает серьезное 
влияние на социальную, экономическую и демографическую по-
литику страны.

Abstract
Divorce is one of the biggest social problems today. This is an 

example of the inability to defend one’s choice and the fi rst decisive 
step towards the complete destruction of the family. Since the state 
consists of families, the increase in the number of divorces has a serious 
impact on the social, economic and demographic policy of the country.

Кіріспе
Ажырасуды көптеген ғалымдар, психологтар мен жазушылар 

зерттеп, оның себебін жəне кейінгі салдарын анықтауға тырысқан. 
Осынадай зерттеушілердің бірі Тимофеенко.Е.Е. еңбегіне сүй-
енетін болсақ: отбасының өміріндегі ең маңызды кезең, ерлі-за-
йыптылар 20 жастан 30 жасқа дейін болған кезде, сондай-ақ, 30 
жасқа дейін қидырылған неке, 30 жастан асқан кезде пайда болған 
некелерден орта есеппен екі есе ұзаққа созылатындығы анықтал-
ды. 30 жылдан кейін адамға бірге өмір сүру жəне отбасылық рөл-
дерге ену қажеттіліктері үшін өзін өзгерту əлдеқайда қиын. Жас 
адамдарға жұбайларына ұнамайтын əдеттерден арылу оңай. Ажы-
расулардың басым көпшілігі 18 мен 35 жас аралығында. Күрт өсу 
25 жастан басталады. 64% жағдайда сот ажырасқандарды бұл ту-
ралы ойлануға шақырады жəне оған бірнеше ай уақыт береді. Осы 
уақыт аралығында ерлі-зайыптылардың шамамен 7% ажырасу ту-
ралы өтінішхатты қайтарып алады.

Негізгі бөлім
Ажырасудың негізгі себептері қандай? ТМД елдерінде ажыра-

судың барлық себептерінің төрттен бірі неке адалдығын бұзумен 
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байланысты. «Сатқындық» мотиві көбінесе жас некенің бұзылуы 
кезінде байқалады. Бұл ерлі-зайыптылардың жетілмегендігін, 
жеңіл мінезді болуын, отбасылық құндылықтарды түсінбеуін 
жəне «отбасылық байланыстың қасиеттілігі» сияқты ұғыммен та-
ныспағандығын көрсетеді. Алдау махаббатқа, ең бастысы денса-
улыққа пайда əкелмейді. Ұзақ уақыт бойы опасыз жарынан өкіну 
немесе реніш сезінетін адамдар жүйке жүйесінің сыр беруін, бас 
ауруын, асқазан ауруларын, ұйқысыздықты, зейіннің бөлінуін 
жəне ашушаңдықты сезінеді. Егер осындай жағда й жыл сай-
ын сақталса, онда бұл зиянды ішкі тромбоз, инсульт жəне басқа 
жүрек-қан тамырлары ауруларының қаупін арттырады. Алдау-
дың жалпы себебі - бұл жыныстық дисгармония. Социологтардың 
пікірінше, ажырасулар көбінесе интимдік өмірдегі қанағаттанба-
ушылықтан туындайды. Жатын бөлме жанжалдар мен отбасылық 
мəселелерге арналған орын емес екенін есте ұстаған жөн. Барлық 
даулы мəселелерді алдын-ала анықтаған дұрыс. Жатын бөлмеде-
гі үйлесімділік қаншалықты маңызды болса да, отбасылық бақыт 
тек онымен шектелмейді. Адамның қарым-қатынасқа деген қажет-
тілігін толығымен қанағаттандыру үшін көп нəрсе қажет: түсіну, 
өз құндылығын сезіну, сүйіспеншілік, құрмет, айналасындағы-
ларға деген сенім. Мұның бəрінсіз, уақыт өте келе, интимдік қа-
тынастардағы үйлесімділік ерлі-зайыптыларды қанағаттандыруды 
тоқтатады. Шынайы сезімсіз жақын қарым-қатынас - бұл əдетте-
гі физиологиялық əрекет, ол ешқандай тартымдылыққа ие емес. 
Байланыстың болмауы, мəңгілік тəртіп жəне осыдан туындайтын 
отбасылық біртиптілік - ажырасудың үшінші маңызды себебі. 

 Белгілі орыс əлеуметтанушысы Н.М. Римашевская ажырасу 
мəселесі жəне қоғам өміріндегі бетбұрыс кезіндегі отбасы тағды-
ры ерекше маңызға ие болып отыр деп санайды. Соңғы ТМД ел-
дерінде ажырасулар саны бір мезгілде неке құру азаюымен бірге 
өсіп келеді, жəне некеден тыс туылу толық емес отбасылар саны-
ның көбеюіне əкеліп жатыр. Демографтардың есептеулеріне сəй-
кес, ерлер мен əйелдердің жартысына жуығы өмір бойы некелерін 
бұзады: орта есеппен əрбір бес тіркелген некенің екеуі бұзылады. 
Ажырасудың 30% -дан астамы 5 жылдан аз уақыт өмір сүрген жас 
отбасыларда болады. 90-жылдардың аяғында жүргізілген зерттеу-
ге сəйкес ажырасқанға дейін, ерлі-зайыптылар көмекке отбасылық 
жəне некедегі консультацияларға емес, туыстары мен достарынан 
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жүгінеді: анасы - 75,8%, достары - 51,8%, əкесі - 39,2%, сондай-ақ 
адвокаттар - 10,2%, психологтар мен дəрігерлер - 4,9%. 

Қолдау мен жанашырлықты күте отырып, олар кеңес алады: 
66,9% - қалағаныңыздай жасаңыз; 40% - ажырасу; 14,7% - бала-
лардың қызығушылықтарын ескеру, бөлек өмір сүру, жағдай тура-
лы ойлану; 21,6% - мінез-құлқын өзгерт деп кеңес алады. 

Сексолог Венера Телжанның айтуынша: Сексологтың айтуын-
ша, қазақстандық ерлі-зайыптылардың ажырасуға өтініш беру ту-
ралы шешім қабылдауының тағы бір себебі - бұл жыныстық өмір-
дегі проблемалар.Қаншалықты өкінішті болса да, некенің 30% -ы 
отбасылық қатынастардағы жыныстық дисгармония салдарынан 
бұзылады. Неге десеңіз, жыныстық қатынас ерлі-зайыптылар ара-
сында адал қарым-қатынас, адалдық, құрмет пен сүйіспеншілік 
сияқты маңызды. Кəсіби мамандар ретінде бізде ерлі-зайыпты-
ларға қарым-қатынасты жақсарту жəне дамыту үшін кеңес беретін 
көптеген əдістер мен əдістер бар. Сексуалды дамытудағы шығы-
стық көзқарас жəне серіктеспен ашық əңгіме жақсы көмектеседі. 
Сексологтың айтуынша, қоғамның еркек жартысы негізінен жы-
ныстық қатынасқа қанағаттанбаушылыққа шағымданады. Көп-
теген жағдайларда - тек кəсіби маманға. Əйелдер оны жасыруды 
мəдениетке, тəрбиеге немесе жалпы жыныстық қатынасқа байла-
нысты дұрыс емес түсініктерге байланысты көреді. Отбасылық 
қарым-қатынастағы əйелдердің негізгі проблемасы, мен шамадан 
тыс қарапайымдылықты бөліп көрсетемін. Ақыр соңында, пробле-
малар басталғаннан кейін көптеген əйелдер соңғыға дейін шыдап, 
сөйлей алмайды немесе қажет емес адамдармен сөйлеседі, бірақ 
психологпен, сексологпен немесе гинекологпен байланысу керек.

Психолог Наталья Красниова ажырасудан кейінгі қателіктер 
мен оның балаларға салдары туралы өз ойын білдірді. Ажырасу 
балаларға тек бір жағдайда ғана жағымды əсер етеді: егер отба-
сында отбасылық зорлық-зомбылық болса немесе ата-анасы қай-
тадан үйленген болса. Барлық басқа жағдайларда - тек теріс. Бала 
ажырасуға дейінгі жəне ажырасқаннан кейінгі дағдарысты бастан 
кешуде, жаңа жағдайда өмір сүруді жəне оларға бейімделуді үй-
ренеді. Психологтың айтуы бойынша, ажырасқаннан кейін бала 
кіммен қалады деген сұрақ өткір мəселе болып табылады, өйткені 
жақында ер адамдар балаларды өз бетімен тəрбиелеуге деген ниет 
білдіре бастады. Ер адамдарда ажырасқаннан кейін бала тəрбиеле-
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уге деген ұмтылыс соңғы жылдары артып келеді. Егер 2008-2010 
жылдары бұл шамамен 30-40% болса, онда соңғы жылдары ажы-
расқан ерлі-зайыптылар үшін 70% -ға дейін көтерілді. Айта кету 
керек, бұл ажырасу кезінде, бүкіл отбасы дағдарысқа түскен кезде 
емес, сəл кейінірек, балалардың тұрғылықты жерін анықтағанда 
орын алады. Алайда, мұндай қадамға барлық қазақ əйелдері келісе 
бермейді. Практика көрсеткендей, əйелдер өз аналарын алкогольді 
асыра пайдаланған жағдайда немесе жасөспірім балалар əкесімен 
бірге тұруды талап етіп, анасын өз əкесімен жақсы екеніне сендір-
ген жағдайда ғана балаларын бұрынғы күйеулеріне өзара келісім-
мен немесе сот шешімі бойынша беруге келіседі. Əдетте, бұл 
соттың шешімі бойынша əлеуметтік-психологиялық зерттеулер 
жүргізілгеннен кейін болады, өйткені жағдайды егжей-тегжейлі 
талдаусыз əйелдер өз келісімін бермейді.

Наталья Красникова ажырасқаннан кейін ата-аналардың жиі 
кездесетін бес қатесін атады:

Ересектер жағдайды жасырады.
Екінші ата-анамен сөйлесуге тыйым салынады.
Баланы өз баласындай көріңіз жəне екінші жағын елемеңіз.
Олар балаға тым көп қамқорлық жасайды, сол арқылы оларды 

өз жағына тартып алуды көздейді.
Баланы екінші ата-анаға қарсы қою.
Ажырасу туралы көптеген шет елдік жəне отандық зерттеушілер 

еңбектеріне шолу жасалды. Нəтижесінде отандық мамандар ажы-
расуды əлеуметтік мəселе ретінде жақсы зерттегені анықталды. 
Алайда, соған қарамастан еліміз ажырасу саны бойынша топ-10 
мемлекет қатарына кіреді. Статистикалық мəліметке жүгінсек:
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Диаграммада 2014 – 2018 жылдар аралығында құрылаған не-
келер мен ажырасқан отбасылар санын көре аламыз. Тек 5 жыл 
ішінде Қазақстанда 733 606 неке жəне 268 504 ажырасу жасалды. 
Сонымен бірге, ажырасу саны жыл сайын артып келеді, егер 2018 
жылы неке саны 2017 жылмен салыстырғанда 137,8 мың - 2,8% 
аз болса, онда 2018 жылы 54,8 мың ажырасу тіркелді - 0,3% 2017 
жылмен салыстырғанда көп.

Жоғарыдағы айтып кеткеніміздей, жыл сайын отбасын құрған 
жастар саны азайып бара жатыр. Сəйкесінше, ажырасу саны да 
күрт өсе бастады. Ең үлкен көрсеткіш 2017-2018 жылдарға келеді. 
Қалалар бойынша Алматыда ажырасқан жанұялар саны басым. 
Мұның негізгі себебі халықтың көп шоғырлануы мен урбаниза-
циялану процесінің ықпалының тиюі. Отбасылар ең сирек ажы-
расатын өңір еліміздің батыс бөлігі, яғни Атырау мен Маңғыстау 
облыстары. Бұл жақтардағы ажырасу санының төмендігін өңірдегі 
қазақы өмір салты мен дəстүрлердің мықтап ұстануымен байланы-
стыра аламыз.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі стати-
стика комитетінің мəліметтері бойынша, көбінесе некеде 5 жыл-
дан астам тұрған 30 бен 34 жас аралығындағы адамдар ажырасуға 
өтініш береді. «Қазақстанның тең құқықтары мен тең мүмкіндік-
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тері институты» зерттеу жүргізіп, нəтижесінде Қазақстандағы 
ажырасудың басты себебі туыстарының отбасы өміріне араласуы 
екендігі анықталды. Бұл респонденттердің 61% -ының пікірі, тағы 
35,9% -ы үшін ажырасудың себебі - отбасы институтының дағда-
рысы, 1% -ы ажырасу ақшаның жетіспеушілігі мен жұмыссыз-
дықтан болды дейді.

Отбасылық психолог Ибрагимова Светлана ажырасудың ер-
лі-зайыптылар сияқты көптеген себептері бар екенін атап өтті. 
Көбінесе бұл тұрмыстық зорлық-зомбылық, қиын тұрмыстық жəне 
материалдық жағдайлар, алкоголь, ерлі-зайыптылардың біреуінің 
есірткіге жəне құмар ойынға тəуелділігі, сатқындық, қызғаныш 
жəне жыныстық қанағаттанбау. 

«Əр отбасы белгілі бір даму кезеңдерінен өтеді, сол кезде олар 
белгілі бір проблемалар мен міндеттермен кездеседі. Мысалы, 
бірінші баланың тууы, өйткені көптеген некелер осы уақытта бұ-
зылады. Сондай-ақ, балалар ересек болған кезде, ерлі-зайыптылар 
өз балаларынан бөлек оларды ешнəрсе байланыстырмайтынын 
анықтайды жəне бұл жерде ажырасу саны тағы артады.

Заманауи қазақстандық отбасы күн санап кішірейіп ке-
леді, сондықтан отбасы өзінің репродуктивті функциясы - ба-
лалардың дүниеге келуін нашарлатады. Сонымен, 2018 жылы 
408 618 бала дүниеге келсе, 2014 жылы 426 575 бала болды. 
(5 сурет)
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Туу коэффициентінің төмендеуінің себебі, бұл қазақстандықтар 
некені кейінірек тіркей бастағандығы болуы мүмкін. Бүгінгі таңда 
ер адамдар 29 жаста, ал əйелдер 26 жаста үйленеді, өйткені көпте-
ген адамдар некеге жəне отбасыға емес, мансапқа басымдық бе-
реді. Алайда, ерлі-зайыптылар көбінесе 30-35 жасында ажырасуға 
өтініш береді. Психолог Ибрагимованың айтуы бойынша, неке 
жасы неке ұзақтығына əсер етпейді.

Оның пікірінше, ерлер мен əйелдердің ажырасуға өтініш беру 
туралы шешімінің əр түрлі себептері бар. Əйелдер көбінесе ер-
лі-зайыптылардың зорлық-зомбылығы немесе теріс тəуелділігі 
салдарынан ажырасуға жүгінеді (маскүнемдік, құмар ойындары, 
нашақорлық), егер ол, əрине, құрбан синдромы болмаса. Көбінесе, 
ер адамдардағы ажырасудың себебі - ол өзін отбасында көшбасшы 
ретінде сезіне алмады. Ол қажет болғысы, сұранысқа ие болғы-
сы келеді, егер жұбайы өзі бəрін тапса, барлық проблемаларды өзі 
шешсе, балаларды өзі тəрбиелесе, ер адамды тартпаса, ол өзін та-
лап етілмегендей сезінеді.

«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ жанындағы əлеу-
меттік-демографиялық зерттеулер орталығының директоры Бат-
жан Ақмолдина 2019 жылдың сəуіріне дейін ажырасудың ықтимал 
себебі қазақстандықтардың өз құндылықтарын өзгерткендігінде 
деп атап өтті. Егер бұрын олар бір некені – бүкіл өмір бойына дей-
ін сақтаса, енді екінші жəне үшінші некеге бейімділік артты.

Жанұяларды сақтау мақсатында 2018 жылдың қыркүйегінен 
бастап Қазақстанның Жоғарғы Соты «Отбасылық сот» пилоттық 
жобасын іске қосты. Жобаның ерекшелігі - дағдарыстық жағдайға 
тап болған ерлі-зайыптыларға оны жеңуге, қиын өмірлік жағдай-
дан шығудың жолын табуға жəне құқықтық жəне психологиялық 
қолдау алуға көмектесуінде. Тəжірибе көрсеткендей, орталыққа 
барғаннан кейін кейбір жұптар татуласуға мүмкіндік алды.

Қорытынды
Ажырасу қазіргі таңдағы ең ауқымды жəне өзекті мəселелердің 

бірі екеніне көз жетізілді. Жоғарыда аталған ғалымдардың зерт-
теулері мен статистикалық деректерге сүйене отырып оның күн-
нен күнге артып келе жатқанын байқаймыз. Алайда, əрбір адам 
отбасы құрар алдында ересектік жасқа жетіп, некеге толығымен 
дайын екенін жəне оның үлкен жауапкершілік екенін түсінсе, ал 
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құрылған отбасылар кризистік жағдайда нағыз маманнан кеңес 
алса жəне мемлекет тарапынан отбасыларға деген қолдау артса 
ажырасу саны күрт азайып, қоғамның ащы проблемасы шешілер 
ді.
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ОТБАСЫ ПСИХОЛОГИЯСЫ

Аңдатпа
Отбасы психологиясы əр заманның зерттеу объектісі болып 

табылады. Отбасын зерттеу барысында оның психологиялық 
жай-күйлері мен отбасы тіршілігіне əсер ететін факторларды еле-
мей кететін болса, онда зерттеу толық емес деп түсінсек болады. 
Əрине, əрбір отбасы жеке қоғамды құраса, оның ішіндегі тəртіп 
пен психо-эмоционалдық жағдайы əртүрлі екендігі белгілі. Отба-
сымен жұмыс істеу барасында əр отбасы мүшесінің жағдайына 
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кəсіби тұрғыда негізделіп жұмыс істеу технологиялары аталып 
өтпек.

Аннотация
Психология семьи является объектом исследования разных вре-

мен. Если при изучении семьи игнорировать ее психологические 
состояния и факторы, влияющие на жизнедеятельность семьи, то 
можно понимать, что исследование является неполным. Конечно, 
известно,что каждая семья имеет право на отдельное общество, в 
котором разный порядок и психоэмоциональное состояние. В ходе 
работы с семьей будут отмечены технологии работы, профессио-
нально основанные на положении каждого члена семьи.

Abstract
The psychology of the family is the object of research of all times. 

If we ignore the psychological states and factors that aff ect the life of 
the family in the study of the family, then we can understand that the 
study is incomplete. Of course, it is well known that each family has 
a separate society, in which the order and psychoemotional state are 
diff erent. In the course of working with the family, technologies for 
working professionally based on the situation of each family member 
will be noted.

Кіріспе
Əлеуметтік жұмыс мамандығы мен маңызы күн санап артып ке-

луде. Оның кең ауқымды қызмет түрлері мен объектілерді қамтуы 
мен олармен жүргізілетін жұмыс түрлерінің сан түрлілігі таңғал-
дыруда. Əрбір жеке ситуацияға өзіндік əдіс-тəсілдер мен техноло-
гиялар қолданылуда. 

Əрбір адам индивид болғандықтан əлеуметтік қызметкерлер де 
əрбір клиентіне, кез келген адамға кəсіби деңгейде, келген адам-
ның мəселесіне бейімделе отырып, жоғары дəрежедегі көмек көр-
сетеді. Жəне əрбір істі соңына дейін жеткізуге тырысады.

Негізгі бөлім
Жалпы, əлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде кез келген қара-

пайым адам, мүмкіншіліктері шектеулі азаматтар, қарт кісілер, зей-
неткерлер, əртүрлі мінез-құлықты балалар, əлеуметтік жұмыскердің 
көмегіне зəру болған жандар мен отбасыларды жатқызамыз.
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В.Н.Дружининнің «Отбасы психологиясы» еңбегінде де, жал-
пы, отбасының психологиялық картинасын көруге болады[1]. 
В.Н.Дружинин: «Отбасы – еркін емес, жəне ең қатыгез қоғамдық 
институт. Өмірде отбасыдан басқа өмірдің мəні жайында, нақты 
бір ережелерді баланың бойына сіңіретін институт жоқ»,- деп ай-
тқан. 

Дружининнің ойынша, отбасы үйде əкесі басшы болған отба-
сын нағыз отбасы деп есептейді. Сонымен қатар, үйде əке – ана 
– бала тарапынан алты түрлі басшылық орын алады. Яғни, анасы 
басшы болған отбасын – аморальды отбасы деп, ал баласының қыр-
сықтығы мен қалауларымен өмір сүретін отбасын психологиялық 
тұрғыда мүлдем жат нəрсе деп түсінеді. Отбасын бала басқармауы 
қажет, себебі ол тарихтың тереңінде қалыптасқан құндылықтар 
мен мəндік қасиеттерді шектейді, азғындайды.

«Отбасы психологиясы» өте субъективті тұрғыда жазылған ең-
бек деп ойлаймын. Себебі, ол оның жиған – терген ақпаратттар 
мен тəжірибесінен алынған, бірақ психологияға емес, жаңа заман-
да қалыптасып жатқан отбасы бейнесінің қалайша өзгеріп жатқан-
дығын жазып өткен секілді.

Е.И.Холостованың «Социальная работа с семьей» еңбегінде 
ол Дружининнің көзқарасына қарама-қарсы ойларды айтады[2]. 
Мысалы, Дружинин отбасын «қатты» обра зда келтіретін болса, 
Е.И.Холостова адамның өмірінде отбасының рөлін еш нəрсемен 
де, басқа да бір қоғамдық институттармен алмастыра алмайтын-
дығы жайында айтады. Бірақ, бір атап өтетеін мəселе, егер Дру-
жинин қарапайым отбасылар мен өз тəжірибесінде көрген, оқыған 
адамдармен теңестірсе, ал Холостова болса, тікелей болсын, жана-
ма болсын, мүмкіншіліктері шектеулі мүшесі бар отбасылар жай-
ында жазған. Екеуінің арасындағы айырмашылық – сол. 

Отбасы – қоғамның ең маңызды бөлігі, ол арқылы адамның 
өмірінде қорғаныш та, əлеуметтену де, қанағаттандыру деңгей-
лерін қалыптастыру да орын алады[3]. Отбасы – мемлекеттің де-
мографиялық ресурсы. Ол барлық жағынан мемлекеттің еңбек 
күші, қолдаушы күші, жұмыс бағыты болып табылады. Отбасы 
табиғаты жеке бір институттық, өзінің отбасы басқару бағыты бар 
жүйе. Толығымен отбасының табиғатын зерттеуде мемлекеттің де 
қызығушылы бар. Өз-өздерін басқара алатын, мақсаты бар, үнемі 
дамып отыруға бейімделген, өз-өздерінің жағдайларын қамтама-



522

Narxoz Student Research-2021

сыз ете алатын, қанағаттанарлық жағдайда өмір сүрулері үшін 
мемлекет қолдау көрсетеді. Себебі, елдегі демографиялық жағдай-
ды жақсарту үшін, елдің стратегияларын іске асыру үшін маңыз-
ды болып табылады. Ал бұл процестерге дұрыс мағына беру үшін, 
іске асыру үшін отбасылармен əлеуметтік жұмыстың мəн-мағына-
сы зор.

Отбасының қалыптасуы мен пайда болуы адамның табиға-
тынан шығып, тарихтың алға жылжуымен тығыз байланысты. 
Адамзат үшін отбасы ол – мəдениетпен қалыптасқан орта, ал адам, 
отбасы жəне мəдениет ол – бір тізбекті қалыптастырушылар, жəне 
бір буындағы дүниелер. Өркениетте бұлар бір-бірінсыз өмір сүре 
алмайды. Адам индивид ретінде жəне қоғамның мүшесі ретінде 
əлеуметтік рөлдері көп: халықтың, түрдің, тайпаның, отбасының 
жəне қоғамның мүшесінің рөлдерін бір сəтте атқара алады. 

Отбасы қоғамның қызығушылықтары мен мүмкіншіліктерін 
қалыптастыруда үлкен үлес қосқан. Отбасы – қоғамды қалыпта-
стырушы негізгі элемент. «Социальная работа с семьей» еңбе-
гінде жас отбасылардың əлеуметтік өмірінде туындайтын мəсе-
лелері қарастырылған. Ондай мəселелер ретінде отбасы ішіндегі 
зорлық-зомбылық, тұрмыстық, экономикалық тұрғыдағы қиын-
шылықтарды жатқызамыз[4]. 

Соның бірі отбасы ішіндегі зорлық-зомбылыққа байланысты, 
ондай жағдайға тап болған отбасылармен жұмыс істеу жайында 
ой қозғаған. Көп елдерде отбасыішілік зорлық-зомбылық əлеумет-
тік мəселе ретінде қарастырылады. Бұл зорлық-зомбылық сөзі көп 
жағдайларға қарай қолданыла алады, мысалы, күш көрсету, қы-
сым көрсету, физикалық күштеу, интимдік қатынасқа итермелеу, 
əділетсіздік пен заң бұзушылық характерлердегі іс-əрекеттерді 
жасау. 

Отбасы мүшелерінің бір-бірлеріне зорлық көрсету мəселелері 
үнемі болатын құбылыс, бірақ бұған дейін бұл мəселе əлеуметтік 
жұмыстың мəселесеі ретінде қарастырылмаған. Бірақ бұрындары 
өздерінен əлсіз адамға көрсетілетін қорлық болсын, зорлық бол-
сын қоғамдық моральдың бір бөлігі ретінде жүрген, заңмен де еш 
шара қолданылмаған. Осындай себептер мен ньюанстардың бо-
луына байланысты зорлық көрсетілген жағдай қоғамның жақта-
уынан немесе сөгуінен қолдау тапқан, зорлық көрсету мəселесі не 
артқан, не азайған.
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Дегенмен, соңғы жылдары отбасыішілік зорлық көрсету мəсе-
лесі үлкен масштабты мəселеге айналған, ол тек қана отбасындағы 
адамдарды ғана емес, сонымен қатар, оған əсер ететін əлеумет-
тік жəне индивидуалды барлық факторларға да кесірін тигізеді. 
Осындай жағдайға байланысты көптеген тұжырымдар қалыпта-
сты, ол үшін тек зорлаушыны ғана жазаламай, жəбірленушіге де 
көмек көрсету қажет, зорлыққа ұшыраған ортасынан алшақтатып, 
психологиялық, эмоционалдық медицналық көмектер көрсеткен 
маңызды.

Отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық объектісі де, субъектісі 
ретінде үш топты бөліп қарастыруға болады. Олар: ата-анала-
рының балаларына зорлық көрсетуі, ерлі-зайыптының біреуінің 
екіншісіне бағытталған, балалары мен немерелерінің қарт адамға, 
ата-əжесіне көрсететін зорлық түрлеріне бөліп қарастырады.

Көп жағдайда зорлық-зомбылықтан жəбірленуші ретінде əйел-
дері, балалары, қарттар, мүгедектер болатын анық. Ал ер адамдар 
көбінесе психологиялық зорлыққа ұшырайды. Бірақ үнемі зор-
лықтың астына алынған адамды əдейілеп арандататын болса, онда 
агрессорға жауаптық қатыгездік орын алуы мүмкін.

Сонымен қатар, отбасының жасы үлкен мүшелеріне үнемі зор-
лық көрсету балаларды психоэмоционалдық, психосоматикалық 
бұзылушылықтарға, дезадаптация мен əлеуметтену процесіне 
бейімделе алмау процестері орын алады. Үнемі зорлық-зомбылық 
мəселелері орын алатын отбасындағы балалар өздері құрбан бола-
ды, немесе, зорлық көрсетуші болуы мүмкін. Статистика бойынша 
балалар колониясы құрамының 95 пайызы балалық шақтарында 
зорлық-зомбылыққа ұшырағандар, немесе, сондай мəселелердің 
куəгерлері.

Отбасы ішіндегі зорлық адамның көптеген құқықтарын бұза-
ды. Бəрінің бірдей заң алдындағы теңдігі, қорғанысы; жасына, 
жынысына, əлеуметтік жəне отбасылық жағдайына байланысты 
дискриминация; адам өміріне қол сұғылмаушылық құқығы; фи-
зикалық зорлық қарым-қатынастың орын алмауы, оны болдырмау 
құқықтарына; өмір сүруге құқығы мен жоғарғы стандарттағы фи-
зикалық жəне психологиялық денсаулыққа деген құқықтары аяққа 
тапталады. 

Дегенмен, бүгінгі күндері отбасы ішіндегі зорлық орын аған 
мəселелері жайында нақты статистика жоқ, бұлыңғыр, мамандар 
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мəселенің масштабы мен зорлық көрсету мəселелерінің жиілігін 
біле алмайды. Негізінен, оның жауабы да айқын, себебі, бұл жер-
де отбасының ішінде «жабықтық» жүйесі (үй ішінде орын алған 
ұрыс-жанжалды шығарғысы келмеу; жəбірленуші мен жəбірле-
ушінің қарым-қатынастық байланысы; əлеуметтік қызметкер-
лердің үйге, отбасы мəселесіне қол жетімсіз; медициналық ме-
кемелер мен заң қорғау органдарынан алынатын ақпараттардың 
жеткіліксіздігі мамандарға отбасы ішінде туындаған мəселелер-
мен кəсіби деңгейде жұмыс атқаруларына кедергі келтіруде. Со-
нымен қатар, кейбір арыздарды администрациялық, қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмайды, себебі орын алған зорлық акті 
заңда қарастырылмауы мүмкін. Жəне жəбірленушілер тарапынан 
да заң қорғау органдарына сенімсіздік болуы мүмкін, егер де зор-
лық көрсеткен адам жазаланбаса қара бет боламын, немесе, оны 
құпия ретінде ұстап жүруі мүмкін, қалың ортамен бөліскісі кел-
меуі, заң органдарымен бірге жұмыс жүргізгісі келмеуі секілді, 
жəне т.б. себептер болуы мүмкін. Осындай жағдайлардың орын 
алуына байланысты статистикада тек қана «айсбергтің ұшы» ғана 
көрінеді.

Психологияның тұрғысынан зорлық адам өміріндегі нега-
тивті өмірлік тəжірибе ретінде, «балалық шақта алынған травма» 
негізінде, алкоголизм мен психопотология, немесе, отбасының 
дисфункционалдық симптомының отбасы қалыптастырудағы 
рөлдері деген секілді факторлармен тұжырымдалады. Сонымен 
қатар, отбасындағы кез келген адамның отбасының басқа бір 
мүшесімен қарым-қатынасының жаман болуы да, басқа жоға-
рыда аталып өткен мəселелер болмаса да, ол жас болсын, кəрі 
болсын отбасында деструктивті қатынас орын алатындығын 
көрсетеді. 

Психология тұрғысынан зорлық-зомбылық пен қатыгездік 
сирек жағдайда ғана мағынасыз, мəнсіз болады. бұл фактордың 
маңыздылығы оның жеке адамға қандай да бір субъективті мəсе-
лесі мен жағдайының болуында. Адам субъективті тəжірибесі мен 
ойларының негізінде іс-əрекетке баратындықтан, жəбірлеушінің 
агрессивті мінез-құлқының мотивтері, көп жағдайда, бейсаналы 
болып келеді. Көп жағдайда, күш көрсету, зорлық көрсету арқылы 
адам толық күш пен бағыныштылыққа ие болады. Соның негізінде 
агрессор адам өзін-өзі растайды, қалыптастырады.
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Қорытынды
Отандық жəне шетелдік зерттеу нəтижелері бойынша эмпири-

калық характеристикадағы отбасыішілік мəселелер көрініс тапты. 
Бəріне белгілі бұндай зерттеуге зорлық көрген отбасы мүшесі мен 
жəбірлеуші адам зерттеу объектілері болып табылады. Сандық 
жəне сапалық зерттеу нəтижесінде, отбасы ішіндегі зорлық себеп-
тері ретінде, мынандай пункттер тіркелді:

Зорлық көрсету объектілері, көп жағдайда, əйелдер мен бала-
лар;

Психологиялық жəне физикалық зорлық түрлері кең таралған;
Көп жағдайда, жауып тастайтын, немесе, басылатын зорлық 

акті қайталанушы болып табылады;
Зорлық көрген отбасы мүшесі қолдауды құқық қорғау органда-

рынан гөрі, достарынан, немесе, туысқандарынан іздейді;
Білім деңгейінің зорлық мəселесіне қатысы жоқ;
Зорлық көрсетуші адамдардың арасында 60 пайызы депресси-

яға ұшыраған, немесе, психологиялық травмалары бар адамдар 
болып келеді;

Көп жағдайда, зорлық көрсету актлері ортасында бала үшін 
сақталған отбасыларда орын алады[2];

Бұндай жағдайға тап болған отбасы мүшесімен əлеуметтік қыз-
меткер қандай жұмыс жүргізуі қажет:

Мəселемен жұмыс (қолдау көрсету, жұмыс істеу технология-
сын таңдау, кеңес беру, клиент пен маман арасында қарым-қаты-
нас орнату);

Əлеуметтік мəселесі бойынша кеңес беру, медициналық жəне 
құқық қорғау органдарымен байланысты қалыптастыру;

Керек болған жағдайда, барлық жауапкершілікті алып, медици-
налық, құқықтық мекемелермен бірігіп жұмыс жасау.

Отбасында туындаған мəселелер əлеуметтік қоғамның көрсет-
кіші. Оның психологиялық жай-күйі тек психолог мамандардың 
ғана емес, əлеуметтік жұмыс мамандарының да жұмыс істеу объ-
ектісі деп айтсақ та болады. 

Отбасының психологиялық көрсеткіші оның бала тəрбиелеу 
ісінде қаншалықты сенімді жəне жауапкершілікті ала алатын-
дығын көрсетеді. Бұл процестер – ішкі жан тыныштығы мен сы-
ртқы факторлардың саналы түрде ой елегінен өткізіліп, жүзеге 
асып жатқандығының белгісі.
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КОРЕЙ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БӨЛІНУ СЕБЕБІ ЖƏНЕ 
ЕКІ КОРЕЙ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

Аңдатпа
Мақалада Корей түбегінде біртұтас өмір сүріп келе жатқан ко-

рей халқының екіге бөлініп, қазірге дейін екі мемлекеттің өмір 
сүріп отыруының себептері талданған. Автор тұтас халықтың екі-
ге бөлінуіне ХХ ғасырдың 50-жылдары екі алып держава АҚШ 
пен КСРО-ның əсерінен қалыптаса бастаған капиталистік жəне 
социалистік жүйенің қарама-қайшылығы үлкен себеп болғанын 
негіздейді. Нəтижесінде екі ел арасында бірнеше соғыстар орын 
алып, екі корей мемлекетіне ғана қатысты емес, осы мемлекеттерді 
қолдап отырған алып державаларда белсенді қатысқан шабуылдар 
орын алғаны белгілі. Сонымен бірге, екі Корей мемлекетінің қазір-
гі саяси жəне экономикалық даму деңгейіне салыстырмалы талдау 
жасалып, Солтүстік Корея мемлекетіне қарағанда, Оңтүстік Корея 
мемлекеті анағұрлым жоғары даму деңгейінде деген қорытынды 
жасалды. Осының салдарынан, біртұтас мемлекет болып, қайта 
бірігу жолында бірнеше кедергілер пайда болғаны анық. Автор 
түбінде екі Корей мемлекетінің бірігуі бүтін корей халқына тиімді 
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болатынын басып көрсетеді. Бірақ, егер екі мемлекетте соғыс қи-
мылдарынсыз, тек келіссөздер жүргізу арқылы біріккен жағдайда, 
екі ел халқы да қолайлы жағдайда болады. Сонымен қатар, түбекте 
орналасқан екі корей мемлекеті ғана емес, осы жағдайда себепші 
болған державалар да бірігу мəселесінде негізгі рөл ойнайтыны 
анық. 

Аннотация
В статье анализируются причины, по которым корейцы, про-

живающие на Корейском полуострове, разделены на две части и 
по-прежнему проживают в двух государствах. Автор утверждает, 
что основной причиной разделения всего населения стало противо-
речие между капиталистической и социалистической системами, 
которое начало формироваться в 50-х годах ХХ века под влиянием 
двух великих держав, США и СССР. В результате между двумя 
странами было несколько войн, не только против двух корейских 
государств, но и против активного участия поддерживающих их 
крупных держав. В то же время сравнительный анализ текуще-
го уровня политического и экономического развития двух Корей 
показал, что Южная Корея находится на более высоком уровне 
развития, чем Северная Корея. В результате становится ясно, что 
существует несколько препятствий для воссоединения страны. В 
итоге автор подчеркивает, что объединение двух корейских госу-
дарств пойдет на пользу всему корейскому народу. Однако, если 
две страны объединятся без войны, только путем переговоров, на-
роды обеих стран окажутся в выгодном положении. В то же время 
ясно, что не только два корейских государства на полуострове, но 
и державы, которые способствовали этой ситуации, будут играть 
ключевую роль в объединении.

Abstract
The article analyzes the reasons why Koreans living on the Korean 

Peninsula are divided into two parts and still live in two states. The 
author argues that the main reason for the division of the entire 
population was the contradiction between the capitalist and socialist 
systems, which began to from in the 50s of the twentieth century under 
the infl uence of two great powers, the USA and the USSR. As a result, 
there were several wars between the two countries, not only against the 
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two Korean states, but also against the active participation of the major 
powers supporting them. At the same time, a comparative analysis of 
the current level of the political and economic development of the two 
Koreas showed that South Korea is at a higher level of development 
than North Korea. As a result, it becomes clear that there are several 
obstacles to the country’s reunifi cation. As a consequence, the author 
emphasizes that the unifi cation of the two Korean states will benefi t the 
entire Korean people. However, if the two countries unite without war, 
only through negotiations, the peoples of both countries will be in an 
advantageous position. Simultaneously, it is clear than not only the two 
Korean states on the peninsula, but also the powers that contributed to 
this situation, will play a key role in unifi cation.

Осы уақытқа дейін адамзат тарихында, əлемде көптеген соғыстар 
орын алғаны белгілі. Бұл соғыстардың бірі – тек екі мемлекет ая-
сында болып, сол аумақты қамтыса, екінші бірі – бүкіл дүниежүзін 
қамтығаны анық. Тікелей соғыс қимылдарынан басқа идеологиялық 
соғыстың да орасан зор шығын келтіргені белгілі. Осындай соғы-
стардың бірі ретінде «қырғи-қабақ соғысты» қарастыруға болады. 
Америка Құрама Штаттары мен Кеңес Одағы арасында орын алған 
бұл идеологиялық қарама-қайшылық əлемдегі бірқатар мемлекет-
тердің даму тарихына ықпал еткені нəтижесінен көрінеді. Соның 
бірі Корей түбегіндегі мемлекеттің екіге бөлініп кетуі.

Қазіргі кезеңге дейін бір түбекте орналасқан біртұтас халықтың 
екіге бөлінуі көпшіліктің назарын аударатыны сөзсіз. КСРО ыды-
раған соң, социалистік жүйе күйреген соң Батыс Еуропада екі 
неміс мемлекетінің бірігуі үлкен оқиға болды. Бұл оқиғадан соң 
əлем жұртшылығы екі Корей мемлекеті де біріге ме деген алаңда-
ушылықтары белгілі болды. Ұзақ уақытқа дейін екі Корей мем-
лекеттері арасында бірігу мəселесі қозғалған да жоқ, тек кейінгі 
кезде ғана екі Корей мемлекеттерінің басшыларының кездесуі, 
келіссөздер жүргізуі қалың елді екі Корей мемлекеті бірігеді деп 
үміттендіргені сөзсіз. Алайда Корей мемлекеттерінің бірігуі əл 
де болса ұзақ үдеріс екендігі екі елдің де өзара қарым-қатынаста-
рынан көрінгендей.

Ендігі жерде осы біртұтас халық не себепті екіге бөлінді, кейін-
гі кездегі даму жағдайы қалай деген сұрақтар төңірегінде зерттеу 
жүргізу біз үшін өте өзекті мəселе болғаны сөзсіз.
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Тарихтан білетініміздей, Корей мемлекеті ұзақ уақыт Қытай-
дың ықпалында, одан соң Жапонияның үстемдегінде болды. Екін-
ші дүниежүзілік соғыс аяғына таман Корей түбегінің солтүстігіне 
Жапонияға қарсы соғысу мақсатында КСРО армиясы енгізілген 
болатын. Осы кезден бастап, солтүстік Корей жерінде бұл елді со-
циалистік жүйеге тарту əрекеттері жүргізілді. Ал түбектің оңтүсті-
гіне Жапон елі қарсы соғысу мақсатында АҚШ əскері орнала-
стырылған еді. Дəл осы кезде АҚШ бастаған капиталистік елдер 
социалистік идеяның əлемге тарап кетпеуін барынша қадағалауға 
тырысты. Ал КСРО болса социалистік жүйеге басқа да мемлекет-
терді қоса отырып, капитализмге қарсы мықты одақ құрғысы кел-
ді. Міне, осы КСРО мен АҚШ арасындағы осы қарама-қайшылық 
ең соңында біртұтас корей халқының екі мемлекетке бөлінуіне 
алып келді.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бүкіл Оңтүстік-Шығыс 
Азияны жаулап алған Жапонияға қарсы тойтарыс бере отырып, 
жапон əскерлерін өз жеріне шегінуге мəжбүр етіп жəне Жапо-
нияны жеңілгенін мойындатып, тізе бүктіре отырып, АҚШ пен 
КСРО 1945 жылдың 2-қыркүйегінде екінші дүниежүзілік соғысты 
аяқтаған болатын.

Осыдан соң АҚШ пен КСРО əскерлері бірақ уақыт Корей тү-
бегінде сол өздері армиясын енгізген аймақта тұрып қалды. Не-
гізінен Корей түбегі 38 параллель бойынша жапон армиясын қуып 
шыққанша, əскери қажеттілікке байланысты бөлінген болатын.

Осының өзі түбінде корей халқының екіге бөлінуіне себеп бол-
ды. Солтүстікте кеңестер Одағы Кореяны социалистік жүйеге ен-
гізуге тырысып, ол аймақтағы социалистік, коммунистік топтарға 
дем беріп, қолдау көрсете бастаса, АҚШ Оңтүстік Кореяда со-
циалистік идеологияға қарсы күштерге қолдау көрсетті. Осының 
нəтижесінде елдің солтүстігінде КСРО-ның қолдауымен уақытша 
үкімет құрылып, оның басшылығына Ким Ир Сен тағайындалса, 
елдің оңтүстігінде де АҚШ-тың қолдауымен Ли Сын Манның бас-
шылығымен уақытша үкімет құрылды. Осы жағдайдан кейін, сол 
жылдан бастап, екі мемлекет екітүрлі саяси жүйені ұстанып басқа-
рып келеді. Сонымен қатар, АҚШ пен КСРО əскерлері келісім 
бойынша 1948 жылы елден шығарылды.

Корей түбегінде екі мемлекет құрылып, түбектен АҚШ пен 
КСРО армиялары шығарылғаннан кейін, 1950 жылдан бастап екі 



530

Narxoz Student Research-2021

жақты уақытша келісім бұзылып, соғыс басталған болатын. Осы 
жылы солтүстік бөліктің əскерлері 38 параллель ендіктен асып 
өтіп, оңтүстік бөлікке кенеттен соғыс жариялады. Олардың мақса-
ты екіге бөлінген корей түбегін біріктіру, бірақ оңтүстік бөліктің 
билігін құлатып, Солтүстік Кореяның басшысы Ким Ир Сеннің 
қол астында біріктіру көзделді. Ол кезде Оңтүстік Кореяның əске-
ри күші əлсіз еді, сол себепті бірнеше күн ішінде Солтүстік Корея 
оңтүстіктің астанасы саналатын Сеул қаласына дейін басып алды. 
Осы себепті Корея Республикасы солтүстікте қарсы төтеп беру 
мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымынан көмек сұрауға мəжбүр 
болды.

Негізі 1950 жылы КСРО БҰҰ-ның жұмысына қатысудан бас 
тартқан болатын, себебі сол жылы ұйымның Қауіпсіздік Кеңесінің 
тұрақты мүшесі ретінде Қытайдан коммунистік Мао үкіметі емес, 
ұлтшылдық режимді ұстанған Чан Кайши еді. Сондықтан БҰҰ Қа-
уіпсіздік Кеңесі мүше елдерді Корея Республикасына əскери жəне 
басқа да көмек беру мақсатында шақырған болатын. 

1950 жылы АҚШ-тың əскери-теңіз күштері оңтүстік бөлік-
ке көмекке келе бастады. Жапониядан тікұшақпен жеткізілген 
алғашқы НАТО жалауындағы АҚШ əскері елдің оңтүстік-шығыс 
бөлігінде орналасқан Пусан портына орналасты. Бірақ оңтүстік 
бөліктегі əскери күш сонда да əлсіз болып, осы Пусан портын 
қоспағанда, оңтүстік бөлік толығымен Солтүстік Корея əскер-
лерінің қолына өтті.

Оңтүстік Кореяның генералы мемлекетті аман алып қалу мақ-
сатында түбектің солтүстік-батыс бөлігіндегі Инчхон портын-
да шабуыл ұйымдастырып, солтүстік əскердің назарын аударды. 
Американ жаяу əскерін Инчхон портына орналастырып, КХДР 
əскеріне кенеттен шабуыл жасау арқылы, астанасы Сеулді қайта-
рып алды. Ендігі соғыс күші өзгеріп, БҰҰ жəне Оңтүстік Корея 
əскері 38 параллельді асып өтіп, тіпті солтүстік бөліктегі бас қала 
Пхеньянды басып алған болатын.

Соғыс жағдайының өзгеруі Қытайдағы Мао Цзэдуннің ком-
мунистік үкіметін алаңдатты, себебі НАТО əскерлері тіпті Сол-
түстік Корея мен Қытай шекарасындағы Ялуцзян өзеніне жеткен 
болатын. Осы себепті Қытайлық билік Солтүстік Корея мен Кеңес 
əскерлеріне көмек беру мақсатында «халық еріктілері» деген ат-
пен өз əскерін жіберген болатын. Солтүстік бөлікке əскери көмек 
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келгендіктен, соғыс жағдайы бұрынғы қалпына түсіп, американ-
дық армия оңтүстік бөлікке шегінді.

Оңтүстік Кореядағы АҚШ генералы Макартур солтүстік бөлік-
ті толықтай жаулап алу мақсатында тіпті ядролық қаруды қолда-
нуды ұсынған болатын. Бірақ сол кездегі АҚШ президенті Трумэн 
бұл жоспарды жүзеге асыруына жол бермеді, себебі Кеңес Одағы 
Батыс Еуропаға қарсы ядролық соққы беріп, əлемде қайтадан 
үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді деп қорықты. 

1951 жылы соғысушы тараптардың өкілдері келісімге келуді 
ұсынды. Дегенмен қытай билігі корей түбегіндегі соғысты тоқтат-
пауға асықпағаны белгілі болды, себебі оңтүстік бөлікке қайтадан 
бірнеше рет шабуыл жасаған болатын. Алайда, БҰҰ Кореяны 38 
параллель ендік бойынша уақытша емес, толықтай тұрақты екіге 
бөлуге дайын болды. Сондықтан соғыс қимылдары жүргізілмеді.

1953 жылға дейін екі мемлекетте келісімге келе алмады. 
Оңтүстік Корея түбекті біріктіруге, Кореяны қайта құуға қарсы 
болды. Сол себепті Қытай сол жылы оңтүстік бөлікке шешуші 
соғыс ашқан болатын. Осыдан кейін БҰҰ оңтүстікте билік ете 
бастады, нəтижесінде сол жылы Пханмунджонда атысты тоқтату 
туралы екі жақты келісімге қол қойылды.

Сөйтіп, Кореядағы 1950-1953 жылдары орын алған соғыс елдің 
екіге бөлінуіне алып келді, елдің оңтүстігінде Корей Республика-
сы (КР), ал солтүстігінде Корей Халық Демократиялық Республи-
касы (КХДР) құрылды.

Жалпы алғанда Кореяның екіге бөлінуіне АҚШ пен КСРО-ның 
саясатынан басқа ел ішіндегі экономикалық жəне саяси алғышарт-
тар да себеп болды дейді осы мəселені зерттеушілер.

Осы тақырыпты зерттеуші тарихшылардың бірі Наталья Ким 
өзінің еңбегінде екіге бөлінгенге дейін Корея мəдени құндылықта-
ры жағынан біртұтас ел болатын деп жазады, ал саяси жағынан 
алғанда елдің саяси элитасын негізінен орталық жəне оңтүстіктен 
шыққандар құраған екен. Экономикалық жағынан алғанда Коре-
яның солтүстігі өндірісі дамыған аймақ болса, оңтүстігі негізінен 
ауыл шаруашылығы басым дамыған аймақ болып қалыптасқан 
екен [1]. 

Сонда былай талдап қарасақ, корей халқының екіге бөлінуінің 
экономикалық, мəдени алғышарттары болғанымен, əлемнің соци-
алистік жəне капиталистік деп екі жүйеге бөлінгені біртұтас елдің 



532

Narxoz Student Research-2021

саяси жағынан екіге бөлінуінде негізгі шешуші рөлді атқарғаны 
сөзсіз.

Ендігі жерде ХХ ғасырдың 50-ші жылдары екіге бөлінген 
біртұтас корей халықтарының кейінгі кездегі даму жағдайы қан-
дай деген мəселеге тоқталғымыз келеді.

АҚШ пен КСРО-ның ықпалымен екіге бөлінген корей халқы-
ның саяси, экономикалық жəне əлеуметтік даму деңгейі де екі 
түрлі қалыптасыа дамығанын олардың даму тенденциясы көрсетіп 
отыр.

Корей түбегіндегі екі мемлекетті бір-бірімен салыстыруда көп-
теген айырмашылықтарды байқауға болады. Саяси жүйесі, эконо-
микалық даму қарқыны, сонымен қатар, əлеуметтік жағдайы да 
екітүрлі болып келеді. Солтүстік бөлікте кең таралған коммуни-
стік идеологияның əсерінен буржуазиялық-либералды сезімдер 
үстемдік ете бастаған Оңтүстіктен барған сайын алыстап кетті. 
Солтүстік «мемлекеттік-əлеуметтік», ал Оңтүстік – индивидуа-
листік сипатқа ие болды [2, с.16].

Оңтүстік Корея жеке мемлекет ретінде қалыптасқаннан бастап, 
ашық есік саясатын ұстану арқылы, басқа мемлекеттермен ди-
пломатиялық қатынастарды, сонымен қатар, саяси-экономикалық 
дəрежесін алға тартып келеді. 

Ең алғашқы президент Ли Сын Ман жəне де Пак Чжон Хи, Чон 
Ду Хван, Ро Дэ У, Ким Ен Сам, Ким Дэ Чжун, Но Му Хен пре-
зиденттер мемлекеттің демократиялық жəне экономикалық өсуі-
не ықпал етті. Елді басқарған мемлекет басшыларының жүргізген 
саясаты мемлекеттің дамуына жəне қазіргі жетістігіне үлкен се-
бепші болды. Өнеркəсіпті, технологияны дамыту арқылы экспорт-
тың үлесін импорттың көрсеткішінен жоғары дəрежеге жеткізген 
[3, с.60]. 

Мемлекеттің экономикалық жағынан дамуы, технологиясының 
санаулы жылдар аралығында көптеген жетістіктерге жетуі капи-
талистік жүйені тиімді пайдаланудың арқасында жəне сол кездері 
мықты держава атанған АҚШ пен Батыс Еуропа елдерімен жа-
саған келісімшарттарының нəтижелілігі деп санауға болады.

Негізінде корей түбегінің оңтүстік бөлігінде қазба-байлық қоры 
жоқ деуге болады. Жапонияның үстемдігі, кейіннен солтүстік бөлі-
гімен соғыстардың нəтижесінде ел экономикасы да біраз нашар-
лаған еді.. Бірақ, Оңтүстік Корея халқының əлеуметтік жағдайын, 
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мемлекеттің экономикалық дəрежесін арттыру мақсатында шет ел 
инвестицияларын елге кеңінен тарту көздеді. Осының нəтижесін-
деқазіргі таңда əлемде ЭлДжей, Самсунг сынды брендтер танымал 
болғаны соншалық, əлем елдерінде, соның ішінде тіпті АҚШ пен 
Еуропа елдерінде де белді орынды иеленгені белгілі. Шетелдік 
инвестицияны елдің ғылыми, технологиялық жағынан дамуына 
тиімді түрде пайдалана отырып, Оңтүстік Корея аграрлық елден 
экономикасы дамыған елге, «Азия барыстарының» біріне айнал-
ды.

2018 жылы Bloomberg Innovation Index-тің көрсеткіші бойынша 
ел бесінші рет бірінші орынға шыққаны көрінеді [4]. Қазіргі кез-
де бұл ел ірі экспорттаушы елдердің ондығына кіреді. Кореяның 
осындай жетістігі елге экономикалық қайта құрулар жасаудың 
нəтижесінде мүмкін болды, бұл жағдацды зерттеушілер «Ханган 
өзеніндегі керемет» деп жоғары бағалайды жəне қазіргі кезде ел 
«Үлкен жиырмалықтың» мүшесі.

Оңтүстік Корея дамудың жоғары көрсеткішін көрсетіп келсе, 
Солтүстік Кореяның даму дəрежесі оған қарағанда төмен екендігі 
бəріне белгілі. Корей Халық Демократиялық Республикасы – со-
циалистік жүйені қолдаудың нəтижесінде, мемлекете жабық есік 
саясатын ұстанған болатын. Ол дегеніміз басқа мемлекеттермен 
қарым-қатынасты екінші сатыға қою, тек өз мемлекетініғ ішкі сая-
сатына басымдық беру деген сөз.

Солтүстік Кореяның экономикалық жағдайы қазіргі күнге дей-
ін оңтүстік бөлікпен салыстырғанда, төмен деңгейді көрсетеді. 
Дамымай қалуының бірден бір себебі ретінде бөліктегі қатаң са-
ясатты айтуға болады. Елдегі экспорт пен импорттың белгілі бір 
дəрежесінің болмауы, себебі Солтүстік Корея басқа мемлекеттер-
мен саяси-экономикалық болсын, дипломатиялық болсын қатынас 
орнатқан емес. Ел ішінде өндіріліп жатқан өнімдер мен социа-
листік жүйені қолдайтын санаулы мемлекеттермен ғана екіжақты 
қатынас орнатқанды жөн санайды.

Мемлекеттің қарым-қатынас орнатпай, өз күшіне сенуіне себеп 
– солтүстік бөлікте, яғни, өз аумағында ядролық қарудың орнала-
суы. Осы бір себеп мемлекетке бір жағынан «ядролық держава» 
деген ат беріп, қарулы күшін нығайтса, екінші жағынан – көрші 
мемлекеттермен сауда, экономикалық екіжақты немесе көпжақты 
қатынас орнатуына кедергі болып келеді.
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«Солтүстік Корея саясатта алты қағиданы ұстанады» деген 
болатын сарапшы Ирина Сергеевна. Саясаткерлер, кəсіпкерлер, 
студенттердің екі ел арасынла жүруіне кедергі келтірмеу; соғыс 
кезінде екі бөлікте қалып кеткен отбасы мүшелерінің бір-бірімен 
кездесуіне көмектесу; екі ел арасындағы сауданың дамуын, ішкі 
сауда деп қабылдау; басқа елдермен сауда жасауға көмекші болу; 
бəсекелестік пен қарсыластықты тоқтату [5, с.111]. Мемлекет 
билігі осындай қағидаларды жариялап, бекіткенімен, оның дұрыс, 
əрі заңды орындалуына күш салып отырған жоқ. Оған себеп – жа-
бық есік саясаты, кезінде бір мемлекет ретінде Жапон əскеріне 
қарсы тұрғанымен, екіге бөлінгеннен кейін, шекараның екі жағын-
да қалған отбасы мүшелеріне ауыр тиді. Бір-бірін іздеп табу, со-
нымен қатар, кездесу үшін де тек белгілі бір уақыт аралығында 
ғана көрісуге мүмкіндік алды. Солтүстік Кореяның осындай қатаң 
саясаты өз елінің халқына ғана емес, шекаралас ел тұрғындарына 
да кедергісін келтіргені анық. 

«Кэсон өндірістік кешені – бұл КХДР аумағында өзге елдің, со-
ның ішінде Корея Республикасының азаматын кездестіруге бола-
тын жалғыз орын». Буфер аймақ ретінде саналатын өндірістік ке-
шенде екі елдің азаматтары да қатар жұмыс жасап келеді. Сонымен 
қатар, өндіріс орнынан шыққан тауарларды «Made in Korea» бел-
гісі ретінде əлем елдеріне экспортталады [6, с.243]. 

Жоғарыда көрсетілген мəліметтерге сəйкес, екі корей мемле-
кетінің айырмашылықтарын байқауға болады. Қазіргі таңда корей 
түбегінде екі мемлекетте əлем елдері арасында танымалдыққа ие, 
бірі – технологиясы дамыған, Азия алыптарының бірі болса, екін-
шісі – ядролық держава ретінде қалыптасқан.

Осы корей түбегіндегі екі мемлекеттің бірігу мəселесіне қа-
тысты көзқарастары да біркелкі емес, себебі бірі – неғұрлым тез 
шешім қабылдап, жедел қимылдар жасауды ұсынса, екіншісі – 
тиімді əсер беретіндей жағдайға жеткізуді қалайды [7, с.88]. 

Қорыта келгенде, біртұтас корей халқының екіге бөлінуі ка-
питалистік жəне социалистік идеологияның қарама-қайшылығы 
жəне содан туындаған қырғи-қабақ соғыстың нəтижесі екендігі 
анық дегіміз келедіү

Дегенмен кейінгі кездегі екі Корей мемлекетінің біртіндеп бір-
бірімен қарым-қатынас жасай бастауы, бұл елдердің болашақта 
бірігуіне ұмтылуы деген пікірді қалыптастырады. Болашақта екі 
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ел бірігетін болса, онда Солтүстік Кореяның аграрлық дамуы мен 
Оңтүстік Кореяның технологиялық дамуы үйлесіп, біртұтас корей 
халқының дамуына қолайлы жағдай жасар еді деген ойдамыз. 
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Abstract
Family. For some, this is the rear. Someone will defi nitely remember 

the “social unit” from the school curriculum. Children, when talking 
about a family, often list the names of close relatives and even pets. 
The family is one of the most conservative institutions in society, but 
this concept has changed markedly over the past half century. The 
famous St. Petersburg sociologist Alexander Golod believed that the 
transformation of the family proceeds from patriarchal types to more 
modern ones. In each such type of family, both the distribution of roles 
and the distribution of functions change. Now the family, in addition 
to its traditional functions, namely educational and reproductive, has 
begun to perform the function of a psychological refuge - a place to 
relieve stress and create emotional comfort. Marriage is increasingly 
seen as a union based on emotional ties, and not only on economic 
and material. The creation of a favorable psychological climate in the 
family is the key to further successful family life, especially for young 
couples.

Аннотация
Понятие семья не все понтмают, для кого-то это тыл. Кто-то 

обязательно вспомнит “ячейку общества” из того что прохили в 
школьные года. Если говорит о детях, когда они начинают говорит 
о семье, чащев всего перечисляют имена родственников и даже 
домашних питомцев. Семья - один из самых консервативных ин-
ститутов общества, но за последние полвека это понятие заметно 
начало меняться и брать другую форму изменилось. Известный 
петербуржский социолог Александр Голод считал, что трансфор-
мация семьи идёт от патриархальных типов к более современным. 
В каждом таком типе семьи меняется как распределение ролей, 
так и распределение функций. Нынешнее время семья, кроме тра-
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диционных функций, а именно воспитательной и репродуктивной, 
стала выполнять функцию психологического убежища - места 
снятия напряжения и создания эмоционального комфорта. Брак 
все больше рассматривается как союз заключенный с соглашение 
обеих сторон для взаимовыгоды, основанный на эмоциональных 
связях, а не на только на хозяйственно-материальных. Создание 
благополучного психологического климата в семье –залог даль-
нейшей успешной семейной жизни, особенно это касается моло-
дых пар.

Аңдатпа
Отбасы. Біреу үшін бұл артқы жағы. Біреу міндетті түрде мек-

теп бағдарламасынан “қоғамның жасушасын” еске алады. Отбасы 
туралы айтатын балалар көбінесе жақын туыстарының, тіпті үй 
жануарларының аттарын атайды. Отбасы-қоғамның ең консерва-
тивті институттарының бірі, бірақ соңғы жарты ғасырда бұл ұғым 
айтарлықтай өзгерді. Атақты Петербург əлеуметтанушысы Алек-
сандр Голод отбасының өзгеруі патриархалдық түрлерден қазіргі 
заманға ауысады деп сенді. Отбасының осы түрінің əрқайсысында 
рөлдердің бөлінуі де, функциялардың бөлінуі де өзгереді. Қазір 
отбасы дəстүрлі функциялардан, атап айтқанда тəрбие мен ре-
продуктивті функциялардан басқа, психологиялық баспана - ши-
еленісті жеңілдететін жəне эмоционалды жайлылық тудыратын 
орын ретінде қызмет ете бастады. Неке тек экономикалық жəне 
материалдық емес, эмоционалды қатынастарға негізделген одақ 
ретінде қарастырылуда. Отбасында гүлденген психологиялық 
климатты құру-бұл, əсіресе, жас жұбайларға қатысты одан əрі та-
бысты отбасылық өмірдің кепілі.

Кіріспе
Көптеген авторлардың пікірінше, отбасы тақырыбы жəне оның 

проблемалары əрдайым өзекті болады, көптеген зерттеушілер 
үшін бұл жеке даму кезеңдерін түсінуде жəне əлеуметтік өзара 
əрекеттесуді түсінуде іргелі болып табылады, сондықтан отбасы 
көптеген ғылымдарды зерттеу объектісі болып табылады.

Əлеуметтік психология тұрғысынан отбасы-бұл мүшелер неке 
немесе туыстық қатынастармен, сондай-ақ өмір мен моральдық 
жауапкершілікпен байланысты шағын топтың ерекше түрі. Отба-
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сының негізгі əлеуметтік маңызы қоғамның халықтың физикалық 
жəне рухани көбеюіне табиғи қажеттілігімен негізделген.

Қазіргі таңда бүкіл əлемде əр түрлі салаларда əлеуметтік мəсе-
лелер жиі туындайды. Əлеуметтік мəселені шешу оның бастапқы 
қай жерден туындағаны туралы да білсе болады. Қазіргі таңда, 
əлеуметтік теңсіздік мəселесі жоғарғы деңгейді болып жатыр, 
оның себептері мен қандай жолмен шешу тəсілдерін білу, өзек-
ті мəселелердің болып саналады. Кедейлік болсын, көп балаласы 
отбасы, аз қамтамасыз етілген отбасы, мүгедектік, ата-анасының 
қамқорлығынан, зейнеткерлер жəне т.б. сияқты проблемалар əлеу-
меттік жұмыс тəжірбиесінің зерттеу объектісіне айналған.

Осы жазылып кеткен əлеуметтік мəселелердің ішіндегі ең өзек-
тілердің бірі, қазіргі қоғамдағы жас отбасы мəселелері болып та-
былады. Отбасылық проблемалар-бұл ерлі-зайыптылардың өмір 
жолында туындайтын кейбір қиындықтар, олар ұзақ жəне ауыр бұ-
зылуларға əкеледі. Олар отбасылық жасуша ішіндегі қарым-қаты-
насты бұзады жəне өмірге деген наразылықты тудырады. Отбасы 
проблемаларын таралу деңгейімен жəне əсер ету күшімен сипат-
тауға болады. Мысалы, кейбір проблемалар көптеген отбасылар 
үшін ортақ болуы мүмкін, бірақ өмір бойы қиындық туғызса, мұн-
дай проблема отбасын түбегейлі жоймайды. Отбасылардың бір 
бөлігі ғана кездесетін проблемалардың тағы бір түрі отбасылық 
жүйенің болуы үшін өте жойқын болып табылады.

Негізгі бөлім
Жас отбасы əлеуметтік феномен ретінде туралы Е.В. Рыбак, 

Н.Г. Слепцова, А.Б. Федулова, Н.В. Цихончик зерттеу жүргізен 
нəтижесіндегі қорытындылары. “Отбасы - бұл азық-түлікпен не-
месе басқа да қажетті заттармен қамтамасыз ету мақсатында жəне 
белгілі бір жолмен қандас, бала асырап алу немесе неке қатына-
старымен (оның ішінде азаматтық неке) байланысты ортақ үй 
шаруашылығын жүргізетін екі немесе одан да көп бірге тұратын 
адамдардан тұратын топ)».[1] Негізінде бұл дұрыс анықтама бо-
лып табылады, менің ойымша. Қазіргі қоғамда, басқа бұрынғы 
қоғамда да, отбасыны қаңдық дəнекер байланыстырған, бірақ 
бұрынғы замаңда ол үлкен роль ойнаған. Таққа отырған адамдар, 
мұрагерлік жолмен атасынан, əкесінен сосын баласына берілетін 
еді. Бұл процесс ғасырлар бойы жүреттін. Ал 21 ғасырды алсақ, 
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цифралық технологилар қарқынды дамуда, адамдарда интернет-
ке мүмкіндіктер пайда болды. 3.5 млрд адамда интернтке кіруге 
мүмкіндікі бар. Менің ойымша, адамдардын сана сезімі сол үшін 
ауыса бастады, миллиондаған ақпараттарды көре бастаған үшін, 
қоғамның құндылықтары да өзгере басталды. 

Л. А. Четверикова қазіргі қоғамдағы жас отбасылардың пробле-
малары туралы жазып кеткен. Жастар некеге тұрып, ең алдымен 
материалдық жəне тұрғын үй проблемалары туралы ойлайды. 
Алайда, көптеген зерттеулерге сəйкес, материалдық жəне тұрғын 
үй қауіпсіздігі факторы отбасының тұрақтылығына тікелей əсер 
етпейді. Сондықтан, материалдық жəне тұрғын үймен қамтама-
сыз ету мəселесі отбасын нығайтуда бірінші орында тұр. Жас от-
басылардың үрдісі бөлек тұру болып табылады жəне олардың аз 
ғана пайызы ата-аналарымен бірге өмір сүргісі келеді.[2] Бұл жан 
жақты мəселе болып табылады, Қазақстандағы жастардың көбісі, 
ата-анасының арқасында өмір сүреді. Болашақта əкем маған жұ-
мыс орын дайындап қояды, мен сабағымды оқымасам да деген 
ойлар да пайда болады. Бұл бұрыс ойлардың бірі болып табыла-
ды. Ата-аналар сізді өмір бойы қамтамасыз ете бермейді, жастар 
жауапкершілікті ала білу керек, жан жақта дамып, жаңа заттарды 
үйренуге талпыну керек. Олар өз мансабын құрып, отбасын қамта-
масыз ету үшін жеткілікті ақша табуы керек. Ата-ана маған бола-
шақта көмек көрсетеді, үй алып береді, тойымды жасап береді де-
ген қазақтардың стереотиптардын бірі. Біз мұндай стеротиптерден 
арылуымыз керек. Бұл біздің қоғамда жақсы нəрсеге əкелмейді.

Келесі мəселе - жас маманды жұмысқа орналастыру проблема-
сы, əсіресе бюджет саласындағы жалақының төмен деңгейі, қайта-
лама табыстарға қанағаттанбау жас мамандарды басқа қалада жұ-
мыс іздеуге жəне тіпті шетелге кетуге итермелейді.[2.1] Көптеген 
балалардың ең басты ойы, қазіргі таңда жұмысқа тұра алмайсын, 
тəжірбеде болса, ешкім алмайды, Ағаларын болмаса, немесе бай-
ланыстарын болмаса ешқайда жұмысқа алмайды деген пікірлер 
жиі кездеседі. Негізінде бұл шындық болып табылады, жəне де 
басты мəселелердің бірі.

Отбасылық қақтығыстар. Жас отбасындағы ерлі-зайыптылық 
қақтығыстар мəселесі əсіресе өткір жəне зерттеушілер психоло-
гия мен Конфликтология тұрғысынан бөлек қарастырады (в.Сы-
сенко, с. Шуман). Кейбір мəліметтерге сəйкес (Л. Шнайдер), бала 
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туылғаннан кейінгі жас отбасы кезеңі үшін əке мен анаға байла-
нысты рөлдерді бөлу жəне оларды ерлі-зайыптылар арасында үй-
лестіру тəн; отбасының жаңа өмір сүру жағдайларын материалдық 
қамтамасыз ету, үлкен физикалық жəне психологиялық стресстер-
ге бейімделу, отбасынан тыс ерлі-зайыптылардың жалпы белсен-
ділігін шектеу [3]. Қазіргі таңдағы жас отбасылар бұрынғыдай си-
яқты отбасылық жағынан міндеттерімен бөліспейді. Ол дегеніміз, 
Əйел деген күні түні үйде отырып, бала қарап, үйді таза ұстау 
керек, ол деген жұмыс істемейді, табыс табатын адам бұл еркек 
деген пікір бұрын болса, қазір əйел толықтай жұмыс істей алады, 
үй шаруашылығын бірдей жасайды. Мысалы, күйеуі жұмыстан 
ертерек келсе, онда ол тамақ жасайды, үй жинайды жəне т.б. Бұл 
енді басты евуропа елдерінде шығыар, бірақ Қазақстанға тəн емес. 
Себебі, біз ирархиалық отбасыларда өскенбіз, бізді кішкентай кез-
ден бастап еркек деген жұмыс істеп, бала-шағасын асырау керек, 
ал қыз ошақ сақтаушысы деп үйреткен. 

Ұрпақтар аралық қатынастар мəселесі. Жаұсы отбасылық қаты-
настар отбасының рекреациялық функциясын сəтті орындаудың 
қажетті шарты болып табылатын оң пікір орнатады. Қарт адамдар 
үшін отбасындағы қарым-қатынас зейнетке шығу кезеңінде ерек-
ше компенсаторлық функцияны орындайды. Əр түрлі кезеңдерде 
байланысты ұрпақтар арасындағы қатынастар өзгереді. Жас отба-
сы өмір жолының бірінші кезеңінде, сондай-ақ бала туылған кезде 
ата-аналардың кеңесі мен практикалық көмегіне мұқтаж. Əдетте, 
олар көмекті алады. Кейінгі жылдары ата-аналар есейіп, балалар 
өсіп, тəуелсіз болған кезде, аға буын балалар мен немерелердің 
моральдық жəне материалдық көмегіне мұқтаж. Алайда, бұл ке-
зеңде балалар мен немерелер əрқашан қажетті назар аудармайды 
[3.1]. 

Қазіргі қоғамдағы отбасының қызметі қандай. Қазіргі 
қоғамдағы отбасының функциясы көп функциялы. Қазіргі дəуір-
дегі отбасы жеке отбасы мүшелерін салауатты жəне бақытты өмір 
сүруге қажетті негізгі қажеттіліктермен қамтамасыз етеді. Қазіргі 
қоғамда салауатты отбасылық құрылымы бар адамдар отбасылық 
құрылымы жоқ немесе дисфункционалды “ядролық отбасы”бар 
адамдарға қарағанда сау жəне өнімді өмір сүре алады. Бұл туралы 
Эшли Браун жазып кеткен.

Отбасының 6 функциясы қандай?
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1. Негізгі қажеттіліктерді - тамақ, су жəне тұрғын үй-қазіргі 
қоғамда отбасылар қамтамасыз етеді.

2. Меншік жəне қабылдау - қазіргі қоғамда отбасылық 
құрылымдар күнделікті отбасылық өмірге бірге қатысатын отбасы 
мүшелеріне қолдау мен қабылдауды қамтамасыз етеді. Бұл қажет-
тіліктерді қанағаттандыру отбасылардың психикалық жəне эмоци-
оналды əл-ауқаты үшін өте маңызды.

3. Қаржылық қауіпсіздік-қазіргі қоғамдағы отбасылар от-
басылық жасуша шеңберіндегі барлық отбасы мүшелерінің 
қаржылық əл-ауқатына ықпал етеді. Бұл дегеніміз, күнделікті 
отбасылық өмірді бөлісетін барлық отбасы мүшелері өздерінің 
қаржылық қажеттіліктері əрдайым қанағаттандырылатынына 
сенімді бола алады.

4. Қолдау жүйесі - отбасы мүшелері қоғамдағы жəне күнделікті 
өмірдегі қиындықтарды жеңуге көмектесетін кіріктірілген қолдау 
жүйесін ұсынады.

5. Денсаулыққа пайдасы-Сіздің денсаулығыңыз бен денсау-
лығыңызға физикалық жəне психикалық денсаулығыңыз туралы 
қамқорлық жасауға көмектесетін біреудің болуы-қазіргі отбасы-
ның тағы бір артықшылығы.

6. Қоғамдық пайда-қолдау көрсететін жəне тұрақты отбасылар-
дан шыққан адамдар көбінесе үлкен қауымдастыққа өз үлестерін 
қосады жəне нəтижесінде күшті аудандар мен отбасылар құра-
ды[4].

Мемлекет балалардың, ата-аналардың жəне жалпы қоғамның 
əл-ауқатына əкелуі мүмкін Əлеуметтік жəне жеке игілік ретінде 
тұрақты отбасылық өмірді (оның барлық заңды түрде қабылданған 
қазіргі заманғы нысандарында) ынталандыруы керек. Қоғамдық 
пікір қалыптастыратын адамдар бұл туралы ашық айтудан қо-
рықпауы керек. Демек, үкімет саясаттың негізгі бағыттарына (са-
лық салу, əлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау, тұрғын 
үй, Жұмыспен қамту жəне білім беру) олардың отбасыларға əсері 
мен бала күтімі тұрғысынан түбегейлі баға беруі керек. Үкімет-
тер өздерінің саясатының қолайсыз қысымы туралы көбірек білуі 
керек жəне ерлі-зайыптылар мен отбасылық өмірге кедергілерді 
жоюы керек. 21-ші ғасырдағы отбасы мүшелері мен отбасы мү-
шелеріне қатысты түбегейлі көзқарас адамдар мен қызметтерді 
біріктіру үшін технологиялық компаниялармен өзара əрекеттесу-
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ді, сондай-ақ жас жəне қарт адамдарға адам күтімін кеңейту үшін 
роботты күтім құралдарын зерттеуді қамтуы керек. Отбасыларда 
(жəне отбасылық қатынастарда) сақталған деректер болашақ күтім 
бизнес модельдерінің бөлігі бола алады, бірақ этикалық мəселелер 
мен деректерді басқару мəселелері де шешілуі керек. Отбасының 
əлеуметтік жəне адами капиталды қолдайтын құрылым ретіндегі 
құндылығын кейбір компаниялар отбасылық достық бастамалар-
ды қабылдаған кезде көбірек мойындайды. Кейбір салаларда жеке 
компаниялар жетекші рөл атқарады, бірақ бұл идеялар отбасылық 
сапарларды жəне уақыт өте келе балалардың қажеттіліктерін еске-
ретін икемді жұмыс механизмдерін дамыту үшін əлі де көп нəрсе 
жасауы керек. Корпоративті Американың көп бөлігі мен Еуро-
падағы отбасылық саясатқа қатысты стандарттар арасындағы ал-
шақтықты əлі де жеңуге болады. Ең негізгі деңгейде бұл АҚШ-та 
ең аз болып қалатын жəне жұмысқа жəне отбасына берілген салы-
стырмалы мəнмəтінді белгілейтін ақылы еңбек демалысын кеңей-
туден басталуы керек[5]. Бұл туралы Белинда Лускомби жазып 
кеткен.

Кеңейтілген отбасылардың екі күшті жақтары бар. Бірінші - бұл 
төзімділігі. Кеңейтілген отбасы бұл қолдау желісіндегі бір неме-
се бірнеше отбасы. Сіздің жұбайыңыз бен балаларыңыз бірінші 
орында, бірақ немере ағалары, ерлі - зайыптылардың туыстары, 
ата-əжелер де бар-бұл отбасы, он немесе жиырма адам арасын-
дағы қарым-қатынастың күрделі желісі. Егер анасы қайтыс бол-
са, ағалары, ағалары, тəтелері, ата-əжелері араласуы керек. Егер 
əке мен бала арасындағы қарым-қатынас бұзылса, басқалары бұл 
олқылықтың орнын толтыруы мүмкін. Үлкен отбасыларда күтпе-
ген уақытты бөлуге тура келетін адамдар көп - бала күннің орта-
сында ауырған кезде немесе ересек адам күтпеген жерден жұмы-
сынан айрылған кезде. Оқшауланған ядролық отбасы, керісінше, 
төрт адам арасындағы қарқынды қатынастардың жиынтығы. Егер 
кейбір қатынастар бұзылса, амортизаторлар жоқ. Ядролық отба-
сында некені тоқтату, бұрын түсінілгендей, отбасының аяқта-
луын білдіреді. Көп балалы отбасылардың екінші күші-олардың 
əлеуметтік күші. Бірнеше ересектер балаларға ненің дұрыс, ненің 
жаман екенін, басқаларға қалай қарау керектігін, мейірімді болу-
ды үйретеді. 18-19 ғасырларда индустрияландыру жəне мəдени 
өзгерістер дəстүрлі өмір салтына қауіп төндіре бастады. Ұлыбри-
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тания мен Америка Құрама Штаттарындағы көптеген адамдар 
жүрексіз əлемде моральдық айлақ құру үшін үлкен отбасының 
көмегіне жүгінді. Рагглздің айтуынша, бірге тұратын көп балалы 
отбасылардың саны 1750 жылдан 1900 жылға дейін шамамен екі 
есе өсті, жəне бұл өмір салты бұрын-соңды болмаған немесе одан 
кейінгі кездегіден гөрі кең таралған[6]. Менің ойымша, көп отбасы 
болу, ең тиімді болып саналыд. Себебі, баяғы замаңдардан бастап, 
отбасы мықты болған кезде жəне оның көптеген адамдардан тұр-
са, мықты отбасы болып саналды. Егер біреу өмірде биіктерге 
қол жеткізсе,байып кетсе, онда ол басқаларды өз отбасынан тар-
та бастайды. Сонымен, мұндай отбасылар байыды. Біздің уақытта 
бұл ерекшелік емес.

Қорытынды
Қорытындылай келе, қазіргі таңдағы отбасы мəселе өзекті 

болып табылады. Осы туралы көптеген автолар өз ой пікірлерін 
кітаптарында жазып кеткен. Тек жас отбасылармен жұмыс істеу 
үшін бəрі бірдей кеңес бере алмайды. Бұл мəселелерді бəрі бірдей 
шеше алмайды. Менің ойымша, біз жас отбасының проблемала-
ры туралы бəрін біле бермейміз. Бұл зерттеуге көп күш жұмсауды 
қажет етеді. Жоғарыда жас отбасылармен жұмыс жасау əдістері 
жазылған.

Осымен бірге, мемлекет тарапынан көптеген мүмкіндіктер мен 
көмек көрсетілу тиіс. Басқа мемлекетрмен бізді салыстыруға да 
болмайды. Олар бізден осы мəселені шешу жолында көптеген са-
тыда жоғары. Біздің мемлекетімізде жиі əр түрлі жобалар пайда 
болып жатыр, бірақ олардың көмегі ешкімге тимей жатыр. Оның 
басты себептердің бірі, ол осындай жобаларды ашу барысында, 
көптеген адамдар осы мəселелеге кірмей өз тиімділігін ойлайды. 
Ол дегеніміз, ақшаны айналымға жіберіп, осыдан таза ақша шыға-
ру болып табылады. Бір мəселені зерттей барсыныда, басқа көпте-
ген мəселелер адам алдында шыға бастайды.

 Болашақ өсіп жатқан балаларға біз деген олармен үлкен жұ-
мыс жүргізуміз керек, ол деген мектепте болсын, жоғарғы оқу ор-
нындарында болашақ отбасы туралы тренигтер өткізілу тиіс, оның 
ішінде қандай заттарға жас отбасы дайын болу керектігі туралы, 
қаржылық сауаттылық туралы, репродуктивті өмір туралы айтылі 
тиіс.
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Аннотация
Проблема административной ответственности несовершен-

нолетних является на сегодняшний день в Республике Казахстан 
острой и достаточно актуальной. Правонарушения несовершенно-
летних относятся к числу проблем, вызывающих особую озабо-
ченность общества и государства, а проблема административной 
ответственности несовершеннолетних в последнее время приоб-
рела острый характер не только по причине реформирования в 
нашей стране действующего законодательства по вопросам юве-
нальной политики (юстиции), но и по причинам реального увели-
чения правонарушений, совершенных подростками.

Аңдатпа
Кəмелетке толмағандардың əкімшілік жауапкершілік пробле-

масы бүгінгі күні Қазақстан Республикасында өткір жəне өзекті бо-
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лып отыр. Кəмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылық 
қоғам мен мемлекет үшін ерекше алаңдаушылық туғызатын мəсе-
лелердің бірі болып табылады, жəне кəмелетке толмағандардың 
əкімшілік жауапкершілік проблемасы жақында біздің елімізде-
гі кəмелетке толмағандар саясаты (əділет) туралы қолданыстағы 
заңнаманы реформалаудың арқасында ғана емес, сонымен қатар 
жасөспірімдер жасаған құқық бұзушылықтың нақты өсуіне бай-
ланысты.

Abstract
The problem of administrative responsibility of minors is today acute 

and quite urgent in the Republic of Kazakhstan. Juvenile delinquency 
is one of the problems of particular concern to society and the state, 
and the problem of administrative responsibility of minors has recently 
become acute not only due to the reform of the current legislation on 
juvenile policy (justice) in our country, but also for reasons of a real 
increase in delinquency committed by adolescents.

Высокий уровень правонарушений административного харак-
тера, исходящий от несовершеннолетних, огромное число беспри-
зорных и безнадзорных вызывают тревогу у казахстанского обще-
ства и стимулируют к научному исследованию данной ситуации, 
конечным результатом которого должны быть предлагаемые пути 
решения. В административном законодательстве заложен обшир-
ный круг мер принудительного воздействия, исходящий со сторо-
ны государственной администрации с целью обеспечения право-
вого порядка, к числу которых и относится институт ответствен-
ности. 

В юридической науке на сегодня существуют различные под-
ходы к пониманию института административной ответственности 
несовершеннолетних. В действующем законодательстве отсут-
ствует норма-дефиниция, которая раскрыла бы данное понятие. 
Так в ст. 65 Кодекса об административной ответственности (КоАП 
РК – далее. авт), дано только определение несовершеннолетнего, 
как лица, которому на момент совершения административного 
правонарушения исполнилось 16лет, но не исполнилось 18 лет [1]. 
Данное положение вещей свидетельствует о многогранности рас-
сматриваемого явления и нужности его детального исследования.
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Практика право применения, а если конкретнее, чтобы иссле-
дуемое понятие действенно использовалось в обществе, запомина-
лось людьми, стало частью их правового сознания, нужно чтобы 
данное явление получило свое определение в действующем зако-
нодательстве.

Характерная особенность применения принудительных мер 
административного характера в отношении несовершеннолетних 
заключается в следующем:

- во-первых, характер и сила их воздействия должны соизме-
ряться с потребностями административно – юрисдикционной за-
щиты определенных общественных отношений

-во-вторых, нужны меры поощрения процесса изменения по-
ведения, чтобы подросток смог почувствовать ответственность за 
свои поступки и понять, какой вред своим действием он наносит 
другим людям. 

Последнее объясняется тем, что в пубертатный период под-
ростки своим поведением выражают бунт миру, они находятся на 
стадии самоутверждения, становления. Со временем их поведение 
меняется в позитивную сторону [2, с. 18]. 

С нашей точки зрения административная ответственность несо-
вершеннолетних это вид административной ответственности, ко-
торое представляет собой особое правоотношение по реализации 
установленных со стороны государства прав и обязанностей, где 
сторонам выступают уполномоченные государственные органы 
власти и несовершеннолетние с 16 до 18 лет в рамках совершен-
ного последними административного правонарушения. Как уже 
мы отмечали, субъектом данного вида ответственности является 
лицо от шестнадцати до восемнадцати лет. Государство устано-
вило особый процессуальный порядок реализации материальных 
норм, составляющих институт адмответственности несовершен-
нолетних. Однако, как показывает практика, о котором мы будем 
писать в последующих разделах, возникают серьезные проблемы, 
следствием которых является подрыв авторитета законотворче-
ских и исполнительных органов, снижающие действенность упол-
номоченных государственных органов. 

Во-первых, ответственность за подростков должны нести опе-
куны, родители, так как мировоззрение личности формируется в 
семье. Поэтому политика государства в отношении несовершен-
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нолетних основана на идее гуманизма и презумпции невиновно-
сти, при этом зачастую происходит игнорирование принципа 
неотвратимости ответственности. В Казахстане реализуется на 
сегодня целый комплекс социальных и правовых мер по ликви-
дации неблагополучных факторов, например, подростки не могут 
находиться поздно вечером на улицах без сопровождения закон-
ных представителей, что способствует снижению подростковой 
преступности. Идет повышение уровня организации работы субъ-
ектов профилактики, активизация их профессионального потенци-
ала. Также сложилась тенденция к совершенствованию казахстан-
ского законодательства, нормы которой регулируют обществен-
ные отношения, где одной из сторон выступают несовершенно-
летние граждане, например, в гражданских, жилищных, семейных 
правовых отношениях и т.д.). 

Во-вторых, учитывая особенность психоэмоционального и фи-
зического состояния несовершеннолетнего, а также требования 
международных стандартов, наш законодатель закрепляет при-
оритетность рассмотрения дел об административных правона-
рушениях несовершеннолетних специализированным органом и 
устанавливает возможность освобождения от административной 
ответственности для данной категории субъектов [1, ст. 68].

Так в Нормативном постановлении Верховного суда РК отме-
чено, что в отношении несовершеннолетнего, совершившего ад-
министративное правонарушение впервые, могут быть примене-
ны меры воспитательного воздействия с ограничением досуга и 
установления определенных требований к поведению подростка 
согласно ст. 69 КоАП РК от 3 до 6 месяцев [3].

Нормы, содержащиеся в ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 66, ст. 67-68 КоАП 
РК относит комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав к госорганам исполнительной власти, последние по Адми-
нистративно-процедурно процессуальному кодексу РК с 1 июля 
2021 года будут относиться к административной юстиции [Кодекс 
Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI «Админи-
стративный процедурно-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан» / https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350 ]. Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривает 
подавляющее большинство дел об административных нарушени-
ях несовершеннолетних, так как они нуждаются в особой защите 
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государства, в том числе и специальной правовой защите в случае 
совершения ими противоправного деяния [4].

Как отмечает Раззак Н., в числе основных направлений дея-
тельности Комиссии, определяющих роль и правовую значимость 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав необхо-
димо выделить функцию, которая заключается в оказании содей-
ствия несовершеннолетним в реализации и защите их прав и сво-
бод, законных интересов [5]. Однако и по сей день не прекраща-
ются споры по поводу юридической природы данных комиссий, 
а именно их конституционно-правовой сущности и функциональ-
ного предназначения. Как следствие, возникают противоречия 
между реально происходящими событиями и устаревшей право-
вой базой, которая регулирует работу данных Комиссий. По сути, 
законодательно закреплены только функции комиссии [4, Глава 2] 
и меры, принимаемые Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Система и структура Комиссии остались вне пра-
вового регулирования.

В Законе РК «О профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 
беспризорности» есть только одна норма о том, что Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав создаются органами 
исполнительной власти [6]. Более-менее изложены структура, пра-
вовой статус Межведомственной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав [7].

В-третьих, нет воспитательного эффекта наказания за адми-
нистративное правонарушение. Мы полагаем, это вызвано тем, 
что воспитание не закреплено в законодательстве как конечная 
цель административной ответственности. Нигде не отражена чет-
ко обозначенная шкала ценностей несовершеннолетних в силу 
не сформированности их взглядов, убеждений и нестабильно-
сти общественных процессов, происходящих в нашей стране на 
сегодня. 

В силу того, что в отношении несовершеннолетних применимы 
только два вида административных взысканий как мер воздействия 
(предупреждение и административный штраф), а штраф выплачи-
вают не сами подростки в основном, а их законные представители 
(родители), то превентивная цель наказания не достигается. Дру-
гие меры наказания также носят преимущественно моральный ха-
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рактер, что также не способствует реальному осознанию подрост-
ком своей вины за содеянное перед обществом. 

Существующие меры воздействия, такие как: 
- принесение публичного извинения потерпевшему 
- предупреждение
- возмещение материального ущерба
- передача несовершеннолетнего под надзор родителей, воспи-

тателей
- штраф
- фактическое освобождение несовершеннолетних от админи-

стративной ответственности приводят к тому, что принцип неот-
вратимости наказания не реализуется. 

На сегодня сложилась такая ситуация, что подросток чувствует 
себя безнаказанным за совершенный проступок, нет внимания долж-
ного со стороны взрослых, безразличие и халатное отношение к под-
растающему поколению со стороны уполномоченных лиц к потреб-
ностям несовершеннолетних и плюс ко всему несовершенство зако-
нодательства. Такими темпами вы можем остаться без качественного 
гражданского потенциала и соответствующего общества. 

В-четверых, содержание административно-правового статуса 
несовершеннолетних предопределяет в значительной степени ма-
териальные и процессуальные особенности привлечения их к ад-
министративной ответственности. Закрепленная на уровне закона 
возможность освобождения несовершеннолетнего от администра-
тивной ответственности породила отсутствие конкретно разрабо-
танного механизма процессуального порядка их привлечения к 
ответственности. 

В КоАП РК ряд дополнительных гарантий прав несовершен-
нолетних изложен фрагментарно. Так в отношении подростков 
правонарушителей не может применяться административный 
арест (ч. 3 ст. 66), несовершеннолетие является смягчающим об-
стоятельством в рамках административной ответственности (ст. 
65), вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение является 
отягчающим обстоятельством (п. 3 ст. 57) [1].

КоАП РК также устанавливает ряд процессуальных гарантий 
прав несовершеннолетнего, направленное на установление исти-
ны, перевоспитание нарушителя и превенцию правонарушений (п. 
1, 4 ст. 746) и (ст. 787), (п.9 ст. 788), (п.4, ст. 812) [1]. 
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Нормы КоАП РК не регламентируют детально правовой статус 
несовершеннолетних, в том числе и при совершении ими адми-
нистративного правонарушения, а Закон Республики Казахстан 
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» но-
сит превентивный характер. Таким образом нужен специальный 
закон, который решил бы данную проблему. Законодательная 
работа по принятию такого рода правового акта позволила бы 
объединить усилия профессионалов разных отраслей права по 
выработке унифицированного подхода к определению правового 
статуса несовершеннолетнего, формы реализации их прав и обя-
занностей и методы защиты их законных интересов.

Итак, необходимо четкое установление и разграничение мер 
воздействия, предусмотренных законодательством об админи-
стративной ответственности и законодательством о защите прав 
несовершеннолетних с целью убрать копирования положений 
вышеупомянутых правовых актов, повышения действенности ад-
министративно-правовых санкций, налагаемых в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей. 

На сегодня существующая ювенальная юстиция, как отмечает 
Г.Ж. Сулейменова, имеет ряд проблем, а именно:

- отсутствие системы организационного, материально-техниче-
ского и кадрового обеспечения

- отсутствие ювенальной технологии
- отсутствие ювенального права 
При таких проблемах можно ли говорить о какой-либо дей-

ственной системе защиты прав несовершеннолетнего как субъекта 
права [8].

Б.Х. Толеубекова подчеркивает, что проводимые странами СНГ 
реформы в области ювенальной юстиции подтверждают привер-
женность к традиционному советскому пониманию содержания 
данного института [9, С. 49].

Дальнейшее исследование характерных особенностей инсти-
тута административной ответственности несовершеннолетних 
будет содействовать формированию качественной законодатель-
ной базы, регламентирующего общественные отношения, в рам-
ках которого одним из субъектов выступают подростки, а другим 
– государственные органы власти и общественные организации, 
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основная задача которых – реализация и защита прав несовершен-
нолетних. 

Мы считаем, что именно принцип последовательности и неиз-
бежности наказания как вид социальной связи общественных эле-
ментов, а не применения жестких административных мер, должен 
быть заложен в основе института административной ответствен-
ности.

Специфика института административной ответственности не-
совершеннолетних заключается в применении в отношении под-
ростков определенных мер взыскания, которые отличаются от мер 
административного взыскания, применяемых в отношении взрос-
лых правонарушителей. Это определенные виды адмвзысканий, 
имеющие целью перевоспитание и профилактику рецидивов пра-
вонарушений.

Способом охраны общественных отношений, регулируемых 
такими отраслями права, как административное, гражданское, 
конституционное выступает именно привлечение к администра-
тивной ответственности несовершеннолетних. Нарушение требо-
ваний норм административного законодательства приводит к на-
ступлению ответственности перед государством. Полагаем, будет 
целесообразно закрепить на уровне Закона норму об установлении 
состава проступка и ответственности за его совершение, а также 
применение соответствующих норм за пределами КоАП РК. 

Административная ответственность несовершеннолетних в Ка-
захстане регулируется следующими правовыми актами:

- Кодексом об административных правонарушениях РК
- Законом РК «О профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 
беспризорности»

- Типовым положением о деятельности Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

- Постановлением Правительства РК «О создании Межведом-
ственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав».

В КоАП РК раздел «Административная ответственность несо-
вершеннолетних» необходимо дополнить рядом положений:

- определить цели административной ответственности несовер-
шеннолетних
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- определить функции субъектов, имеющих право привлекать к 
ответственности подростков

- определить виды основных и дополнительных администра-
тивных взысканий и процедуру их применения

- конкретизировать порядок освобождения несовершеннолет-
них от административной ответственности

- определить процедуру привлечения к ответственности роди-
телей и других законных представителей за правонарушение, со-
вершенное подростком. 

Режим карантина в Казахстане в рамках пандемии-COVID 19 
определенно повлиял на криминогенную ситуацию в стране. Уро-
вень преступности снизился на 50 %, однако именно подростковая 
преступность и иные правонарушения увеличились на 37 %, среди 
которых групповое подростковое много эпизодное интернет-мо-
шенничество. Отсюда следует, что больше всего именно уголов-
ных преступлений и проступков, нежели административных. Од-
нако это не снимает проблему увеличения негативных тенденций 
в молодежной среде. Отклонение в поведении, более дерзкое и 
изощренное противоправное поведение можно объяснить не ис-
полнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей, 
также сегодня нет единой идеологии со стороны государства, ко-
торая бы сплотила и воспитала молодежь, как результат, происхо-
дит утрата нравственных ценностей. Происходит стремление к бы-
строму обогащению, своё распространение получили различные 
формы дискриминации. В данном свете, считаем, целесообразным 
снизить возраст административной ответственности несовершен-
нолетних до 14 лет. 
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Abstract
The paper addresses the question: How does the Ukrainian tendency 

to Euro-Atlantic Integration impact the Russian-Ukrainian relations? 
These relations turned into a focus of huge international attention, since 
they are unpredictable and altering, additionally seen as a threat to 
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national and regional security. On the one hand, economic partnership in 
the energy sphere is reliant on their bilateral relations, making Ukraine 
economically dependent on Russia. On the other hand, Russia seems 
to serve as the main obstacle for Ukraine’s independent development 
and integration with the European Union. This research focuses on 
the struggles in Ukraine in economic and political spheres since the 
independence period, resulting from the changes in prioritizing bilateral 
relations with Russia and the EU. The objective of this research is to fi nd 
out the core of the problem, analyze the impact of Ukraine’s tendency 
to Euro-Atlantic integration on the relations between the two sovereign 
states: the Russian Federation and Ukraine. This research paper is 
developed by using qualitative methods: secondary data analyses and 
archival study. The provided fi ndings may be used as materials for 
lectures and additional sources for reading for bachelor studies.

Аңдатпа
Берілген ғылыми мақаланың зерттеу мəселесі: Украинаның 

еуроатлантикалық интеграцияға бейімділігі Ресей мен Украина 
қатынастарына қалай əсер етеді? Бұл қатынастар үлкен халықара-
лық назардың орталығына айналды, өйткені олар алдын-ала бол-
жанбайтын жəне өзгеретін түр танытады, əсіресе ұлттық жəне ай-
мақтық қауіпсіздікке қатер ретінде қарастырылады. Бір жағынан, 
энерго-экономикалық серіктестік Украинаның экономикасын Ре-
сейге тəуелді етеді жəне олардың екіжақты қатынастарының сапа-
сына қатысты. Екінші жағынан, Ресей Украинаның тəуелсіз дамуы 
мен Еуропалық Одақпен интеграциялануының басты кедергісі 
болып көрінеді. Бұл зерттеу Украинадағы тəуелсіздік кезеңінен 
бастап экономикалық жəне саяси салалардағы Ресей мен ЕО-мен 
екіжақты қатынастардың басымдығы өзгеруінен туындаған күре-
стерге бағытталған. Бұл зерттеудің мақсаты - мəселенің өзегін 
анықтау, Украинаның еуроатлантикалық интеграция тенденция-
сының екі егемен мемлекет: Ресей Федерациясы мен Украина ара-
сындағы қатынастарға əсерін талдау. Бұл ғылыми жұмыс сапалы 
əдістерді қолдану арқылы əзірленген: деректерді қайталама талдау 
жəне архивтік зерттеу. Берілген тұжырымдар дəрістерге арналған 
материалдар жəне бакалавриат оқуға арналған қосымша ақпарат 
көзі ретінде пайдаланылуы мүмкін.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос: как украинская тенденция к 

евроатлантической интеграции влияет на российско-украинские 
отношения? Эти отношения превратились в центр огромного меж-
дународного внимания, поскольку они непредсказуемы и измен-
чивы, и к тому же они рассматриваются как угроза национальной 
и региональной безопасности. С одной стороны, экономическое 
партнерство в энергетической сфере зависит от двусторонних от-
ношений, что делает Украину экономически зависимой от России. 
С другой стороны, Россия, кажется, служит главным препятствием 
для независимого развития Украины и интеграции в Европейский 
Союз. Это исследование посвящено борьбе в Украине в экономи-
ческой и политической сферах с момента обретения независимости 
в результате изменения приоритетов в двусторонних отношениях 
с Россией и ЕС. Цель данного исследования - выяснить суть про-
блемы, проанализировать влияние тенденции Украины к евроат-
лантической интеграции на отношения между двумя суверенными 
государствами: Российской Федерацией и Украиной. Эта иссле-
довательская работа разработана с использованием качественных 
методов: вторичного анализа данных и архивного исследования. 
Представленные результаты могут быть использованы в качестве 
материалов для лекций и дополнительных источников для чтения 
на бакалавриате.

Introduction
In light of the recent political occasions in Eastern Europe, Ukraine 

takes a special role in ensuring the stability in Europe as a connecting 
thread between East and West. Considering the geographical location 
of this country, and the former historical belonging to the USSR, for 
Ukraine, balancing international relations is of signifi cant importance. 
However, the security agendas have to develop even more, since the 
territorial integrity of that state has been violated, as well as the Minsk 
peace treaties of 1994 about no military intervention into Ukraine. It 
has led to continued military tensions in Eastern parts of the country, 
turning into a concern of regional security of the European Union and 
NATO.

The aim of this research is to address the question “How does 
the Ukrainian tendency to Euro-Atlantic Integration impact Russian-
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Ukrainian relations?”. There are a number of factors infl uencing 
Ukraine’s decisions in conducting bilateral relations with the EU and 
bilateral relations with Russia. These relations seem to be fl uctuating 
until the fi nal point, Ukrainian crisis 2014 and Russian-Ukrainian War. 

The paper starts with the analysis of Ukrainian national identity. 
It is important to fi rst recognize how Ukrainians position themselves 
and how they diff er from Russia in the aspect of national identity. This 
study may develop the understanding whether Ukraine considers to 
have more similarities with Russian identity or European. 

After that, fi rstly including the pursuit of Western model of 
democracy. There is a huge diff erence in how democratic Ukraine 
is and how democratic it wants to be. Are the obstacles for 
democratization only inside the country or it is coming from the 
outside sources? Is the pursuit of democracy a desire to leave Post-
Communist space or a willingness for independent development?
The next point is the informal division of Ukraine, which is going right 
after. Furthermore, the division of the country directly aff ects politics, 
which can be redirected with the elections of a new leader, either pro-
Russian or pro-Western. Power struggles among Ukrainian leaders 
from 1991 to 2014 are shown as examples. Finally, we are moving 
to the energy crisis resulting from the cut of natural gas supplies and 
worsening relations between Ukraine and Russia.

The fi nal part is devoted to fi nding possible areas for the future 
development of the country. 

The main hypothesis around which the data has been collected is 
that ‘the lack of unity among leaders have caused instability of the 
county resulting in worsening relations with the Russian Federation.’ 
In respect that such a hypothesis might be too quick to judge, the paper 
moves gradually to the fi nal point where it can be denied or proven. 

Theoretical view
From the Constructivists view, Ukraine tries to preserve its political 

system diff erent from Russia, and with reduced Russian ties. They 
want to strengthen the role of Ukrainian language and culture inside 
the country, aiming for independent development. Their national 
characteristics also show a diff erent image from the Russian one, 
strong and ready for revolutionary acts and meetings. They have faced 
the Orange Revolution in 2004-2005 and Euromaidan in 2014. This 



557

Секция «Социология и политология»

country had systematic legal elections according to the constitution, 
except the 2004 elections ‘falsifi ed’ by Yanukovych, which gave a start 
to the Orange revolution.

On the other hand, Constructivism cannot explain the Ukrainian 
tendency of changing positions towards the Russian Federation 
and the West. Yet, Constructivism itself denies the importance of 
international organisations and relies on the state’s own power. Ukraine 
is a member of 31 IOs, which is not such a big number. The Russian 
Federation, in comparison, is a member or 53 institutions. Moreover, 
Ukraine tends to avoid participating in organisations with Russia as 
the leading country, except for the Commonwealth of Independent 
States. 

Ukraine can also be viewed from the idea of Post-Soviet 
Democratization, which was described by Vladimir Gel’man in 2001. 
Leaving Communist ideologies and building a new independent nation 
is a hard path. The Russian Federation seems to be representing the 
Soviet Legacy, from which Ukraine wants to be independent. Their 
aim of democratization is barely possible in the Post-Soviet space with 
the presence of the Russian infl uence. For instance, Latvia, Lithuania 
and Estonia have lifted democratization only after leaving the Soviet 
entities and declaring neutrality from the CIS. 

Nevertheless, Russian infl uence is still present in Ukraine for more 
or less extent, especially in politics. Ukrainian leaders used to take into 
account their future reactions while making political decisions. 

MAIN BODY
Ukrainian National Identity 
Ukraine takes roots from both Slavic and European histories, whose 

complexity lies in considering themselves as either brother nations 
with Russia or as similar ethnicity to Eastern European states, such as 
Poland, Moldova, etc. 

As Goble (2016) says, Russian national identity is considered to be 
diffi  cult and self-centered, i.e., the Russians would never accept other 
subcultures and ethnic minorities living under their rule, instead trying 
to implement them under a single Russian culture as the dominant one. 
In Goble and Svyatenkov’s view, the purpose because Russian leaders 
united other nations with theirs is only the land. Furthermore, they add 
that ‘signs of Soviet racism are still present’.
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Probably, the impact of so-called ‘Soviet racism’ is not so huge on 
Ukraine and Belarus, as Russians call them brother nations. This is 
because of a common Slavic history, common borders and similarities 
in their appearance. What can actually bother this picture is the 
recognition that Russia wants to keep such nations, subcultures and 
other ethnic minorities under mono-nationalistic control. 

On the other hand, ethnic relations in Ukraine are completely 
diff erent. As Goble cited Akhmedov (2014), Ukraine is not trying to 
create a single Ukrainian identity, but rather they accept the presence 
of various ethnic groups among their own population, winning their 
support by doing so.4

One may say, this is the right beginning for the democratization of 
society, to protect every citizen down inside the country and defend their 
rights. However, this strategy also has its snags, as it may cause separations 
of society, divisions into groups, or even cause problematic outcomes. For 
example, it may cause skeptical views on normative regulators, uncertainty, 
instability, lack of understanding of reality, less social benefi t and general 
mistrust among society. It is especially shown in Western parts of Ukraine, 
where most of the population lives in rural areas.

According to Shulman (1999), Ukraine, despite the strategy of 
supporting ethnic minorities inside the state, has experienced some 
nationalistic ideas after the independence period. Nationalists believed 
Ukraine could be ruled under a dominant culture of Ukrainians.

Some patterns of Ukrainian strong nationalistic character can be 
noticed even nowadays. It can be claimed that Ukrainian nationalism, 
which had been developing throughout a long period of time, was even 
more strengthened under the impact of the confrontation with Russia 
in 2014.

They start to see Russia as a rival who violates their land and culture, 
additionally referring to the Soviet past. In such an identifi cation of ‘us’ 
and ‘others’, Russia’s image drops in their eyes, lifting up the desire to 
integrate with the West.

On the one hand, Ukrainian tendency to Euro-Atlantic Integration 
appears to be related to the diff erences in Ukrainian and Russian national 
identity. The former ones want to build their own strong identity to 
which the latter ones may serve as an obstacle. On the other hand, the 
blurred image of Ukrainian national identity may cause the volatility of 
the political situation in the country.
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Pursuit of Western model of democracy
The second factor infl uencing Ukraine’s political decisions is the 

pursuit of democratization. As Ukraine geographically lies in Europe, 
the desirable attempts to integrate with the West could be held back 
only by the pro-Russian political elite and the Middle Ukraine. 

The European Union is one of the important actors in leading 
Ukraine to the democracy path, whose interest was especially shown in 
Ukraine after the Orange revolution 2004. However, as Kubicek (2005) 
writes, Ukraine for well-known reasons is considered as one of the most 
‘‘reluctant’’ democratizers in Eastern Europe. Only 22% of Ukrainian 
respondents in a national survey stated that they saw their country as a 
democracy as of 2003.

Indeed, Ukraine is identifi ed as a partially democratic state with 
similar characteristics of electoral regime to the Russian one. Beichelt 
(2007) distinguishes two threats for the regime: Kuchma’s intentions 
to keep and suppress post-communist powers, and the diversity of 
socio-economic clans who hold more or less control on regions. Such a 
diversity of clans leads to decentralization of force. 

Such political restrictions, violation of the constitution, and the 
autocratic suppression leads to revolts and democratic movements, 
especially in the presence of the ‘politically active’ citizen’s model. 
Moreover, since Ukraine was a half-democratic state, the power 
struggles between democratic and autocratic leaders are unavoidable. 

A breakthrough towards democratization of the country is 
considered the Orange Revolution 2004 as a political competition 
aiming for democratic credentials, which occurred because of the 
levels of economic development, literacy and urbanization, the nation’s 
cultural propensity for democratic rule, geographic location, and a lack 
of important natural resources such as oil, gas and diamonds. These 
inclinations served as an incentive for the people, who mobilized having 
a single idea of shifting the authoritarian power. Lack of resources also 
causes a desire to promote a more intensive development and fi ght 
against corruption.

McFaul (2007) provides arguments that partial democracies hinder 
true democratization more than harsher autocracies, since liberalized 
autocracies can handle public pressure for change, succeeding better 
than full dictatorships in preventing the regime collapse. For example, 
President Kuchma sought to build a system of “managed democracy” 
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- formal democratic practices but informal control over all political 
institutions just like President Vladimir Putin’s model of government 
in Russia.

Ukraine lacks the overwhelming force, the central military control 
that could prevent mobilization. The idea of managed democracy fails 
to be implemented in Ukraine, in comparison with Russia. In case of 
Ukraine, it rather causes incentives to move the partially democratic 
state to a full democracy,

Informal division of Ukraine
The next factor giving blurred visions of Ukraine’s foreign policy 

is the internal component. The internal structure of Ukraine is not so 
clear, it is divided into two sides in many ways: East and West, Russian 
speaking and Ukrainian speaking, Orthodox and Catholic, supporters 
of the regime and democrats, etc. East and Southeast Ukraine and the 
Crimean Peninsula are mostly inhabited by ethnic Russians who try to 
balance the country towards Russia, but most of the western parts are 
ethnically Ukrainian. Their votes in elections diff er, as well as their 
language which is fully Ukrainian in West Ukraine and Russian dialect 
in East. 

What specifi cally splits the country is the recognition that it is 
situated between two diff erent worlds, where it comes vulnerable to 
the clash of civilizations. According to S. Huntington’s defi nition, 
there are “split countries”, that is, large groups belonging to diff erent 
civilizations, to which he just referred Ukraine. Therefore, maintaining 
their integrity is a diffi  cult task for such countries, because the main 
group is trying to defi ne the country as its political instrument and make 
its language, religion and symbols state-owned. Huntington also adds 
that the separation between Orthodoxy and the West can be traced for 
several centuries, as western Ukraine was part of Poland, Lithuania and 
the Austro-Hungarian Empire, who recognise the authority of the Pope. 
Western parts of Ukraine have more nationalistic traits.

Views on the foreign policy of the state are very polarized, due to its 
cultural diversity and extreme sensitivity to public opinion, especially 
when it comes to the question of membership in the EU and NATO. 
White’s (2008) research on Ukrainians’ attitude to Russia and the EU, 
tells that there are few indiff erent citizens who are mediocre about both 
possible alternatives. Simultaneously, a high share of “optimists” who 
support both options is present.
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On Kryazh’s (2007) report from the research in 2003, socio-
economic and ethnocultural situations play an important role, where the 
main regional diff erences in social representations are associated with 
the behavioral model of a socially active citizen. Eastern respondents 
during the assessment focused on positive economic changes, while 
Western respondents - on economic diffi  culties.

Although democratization theory and ‘conventional wisdom’ 
say ethnic diversity within one nation can challenge and weaken a 
democratizing state, Ukraine proves the opposite picture where regional 
divisions can be managed in a manner that promotes stability, civic 
state-building, and democratization, and where regional diversity is 
rather a strength in the democratization process.

Nevertheless, the problems may arise in foreign policy strategies. 
The split in mass opinion about prioritizing one or other relations may 
serve rather as a negative factor. Restructuring the society and unifying 
it in one direction is a compound task, as it takes its roots from centuries 
ago. From the analysis of informal division of Ukraine, it can be 
concluded that the changing orientations in politics, i.e., rapprochement 
with one ally and his rejection after a few years, can be related to the 
nature of Ukrainian identity, which is more complex than it seems. 

Energy crisis
Ukraine’s tendency to reorder its foreign policy despite cultural 

similarities and racial identity says about its fl uctuation in the global 
arena. Disputes with Russia over gas began in 2005 and took place a 
number of times in a manner of continuous supply cuts and restorations 
until 2014. 

In 2010, during the summit of Russian President Dmitry Medvedev 
and Ukrainian President Viktor Yanukovych, Russia agreed to decrease 
the cost of gas exports by 30 percent. This was supposed to be the 
end of gas confl icts. However, the views of president Yanukovych 
about Russian-Ukrainian relationship were too pro-Kremlin and 
positive.

Kyiv is asymmetrically dependent on subsidized imports from 
Russia, being a transit state for 50–80 percent of Gazprom’s deliveries 
to Europe. Cutting gas pipelines through Europe was not estimated as a 
very risky decision for Russia, because Europe itself was determined to 
construct more pipelines, such as Nord Stream.
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Power Struggles Among Leaders 
The idea of democratization in Ukraine is in fact being inhibited 

by the presence of pro-Russian candidates in politics. The confl icts 
among governmental bodies can be traced from the very beginning. 
The change of power among candidates is demonstrated as following:
Kravchuk was elected as parliament chairman in December 1991, 
having only the minimum number of state institutions required. 
The Communist Party of Ukraine was banned and dissolved, 
eventually leaving the president without support of the main 
political party. Therefore, Kravchuk had several confl icts with 
parliament.

These confl icts ended up with resignation of Kravchuk from the 
Presidency after a political crisis and tense situation between the 
President and Prime Minister. As a result of the second round of the 
1994 presidential elections, West Ukraine mainly supported Kravchuk, 
while Kuchma was mostly voted for in East Ukraine. As a result, 
Kuchma came to power, redirecting the political balance towards 
Eastern Ukraine, which is claimed to have had ‘traditional leadership 
of the country’.

Most Ukraine’s businesses faced privatization, which led to the 
appearance of a new class of oligarchs closely linked to the president. 
This situation was assimilated to post-Communist transitions and led 
to a series of corruption scandals. Kuchma’s presidency improved 
Russian-Ukrainian relations, although the economic crisis even 
increased, turning into the Kuchmagate crisis.

As Haran delivered Sergei Markov’s words, Moscow has 
requirements for Ukrainian politicians, such as provision on elections 
of regional governors, giving offi  cial status to the Russian language, 
freedom of religion, unhindered distribution of Russian media in 
Ukraine, giving up the idea of integration with the West. Most of these 
policies came to force during the presidency of Kuchma.

The next candidate, Yushchenko turned the politics towards the 
West again. He was a democratic leader of opposition with Timoshenko 
during the Orange revolution, and believed to have promised her the 
post of Prime Minister in case of winning the 2004 elections.

However, their partnership didn’t last for too long. The Prime 
Minister and President had several disputes over the sugar and gas 
producers, and Ukraine’s entry to the WTO.
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Yushchenko is also known for his threats about expelling Russia’s 
Fleets from Sevastopol port before the expiration of the treaty.

During Yushchenko’s presidency, relations between relations with 
Russia worsened again, because of the pursuit of strengthening relations 
with the EU and NATO, along with limiting Russia’s infl uence in 
Ukraine.

For Yushchenko, losing the second presidential tour was the biggest 
obstacle in the path of developing relations between Ukraine and the 
EU. 

The problem is not even that the authorities are trying to abuse 
their powers or completely dissolve control. It lurks deeper, indeed, 
every leader of Ukraine is trying to blame the previous one for this or 
that political decision and direct national policy, as well as the foreign 
policy along a completely diff erent path. A consistent change of power 
from a pro-Russian candidate to a pro-Western one entails many 
losses and misunderstandings. The shifting governmental powers and 
decisions are also connected to the previous point, i.e., the society with 
too untwined political views. 

Doubtful actions of V.Yanukovych 
Relying on the comparative analysis provided by Kuzio (2012), 

is it seen that the idea of siloviki, which are military forces aimed 
at controlling the government, does not fi t into the context of a 
democratic state. Similar analogues for Russian siloviki under Vladimir 
Putin’s rule were in the USSR and in independent Ukraine during the 
V.Yanukovych period. He came to power in February 2010, leading to 
the gradual growth of military forces. Since V.Yanukovych originated 
from Donetsk region, people from this region (the Family) were given 
special priorities, political and military power.

This monopoly may result in the further growth of the national debt 
and dependence of the Ukrainian economy on external factors.

In November 2013, the president’s refusal to sign an association 
agreement with the EU led to the political crisis and mass protests in 
Ukraine in 2014.

Although Yanukovych was trying to provide arguments for his 
action, it seems that he worried about the Russian factor too much, 
eventually losing the trust of the society. An equally important 
problem is corruption, numerous scandals, hidden alliances, regional 
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cronyism, refusal from the previously arranged deals, which drop the 
reputation of leaders in front of the nation, making them choose a new 
candidate. Elections for Ukraine turned into a complex battle, where 
one candidate’s victory can aff ect the fate of the country dramatically. 

Conclusion
To sum up, Ukraine’s policy orientation is quite unstable and 

fl uctuating. National policies and foreign policy systems can be 
redirected in a couple of years, putting not only partner states into 
disarray, but the society itself. This inevitably entails vulnerability of 
the state’s security, mass riots and revolts, violating the internal order 
of the country. 

The fi rst thing Ukraine has to do is promote a clear and strong 
national policy or introduce a single ideology. Careful planning of 
the future course in advance could entail the desire for a common 
path among the people. This course has to remain unchangeable, only 
allowing minor amendments. They have to choose once and for all the 
priorities in international relations. If Ukraine wants to exalt relations 
with the West, it has to mainly elect democratic leaders on the path of 
independent and sustainable development, relying on itself, search for 
alternative ways for developing its own ecosystem, fi nding substitutes 
for Russian energy supplies, etc. Another option is to reconsider 
relations with the Russian Federation, arrange negotiations to stop the 
confl ict, being ready for concessions and risks in rebuilding relations. 
Once Ukraine has decided once and for all the constant order of foreign 
relations, these priorities should be protected under the governmental 
laws devoted to strengthening internal stability. 

Preferably, future political actions should avoid taking risks, as 
history shows the negative consequences of the risky decisions of 
Ukrainian leaders. The decisions should be balanced and politically 
measured. 

It is also important to agree on political decisions and courses, 
preferably avoiding the switching powers. That means citizens of 
Ukraine need to approach elections with greater responsibility, as 
presidential as parliamentary. 

The current government of Ukraine (as of 2021) seems to have a 
Russophobic attitude, although Deputy of the Verkhovna Rada of 
Ukraine Viktor Medvedchuk claims that the willingness of both societies 
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will lead to restoration of Russian-Ukrainian relations. If Ukraine seeks 
to improve the relations with Russian Federation, their fi rst step in order 
to reach consensus is to ‘recognise’ the Russian status of Crimea. At 
present, President V.Zelensky does not show the willingness to start 
negotiations being a cut below. Furthermore, even if Ukraine starts 
showing such attempts, it’s highly likely that new social confl icts will 
occur, since the society is initially divided into two: supporters and non-
supporters of relations with Russia.
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С ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ ДЕРЖАВАМИ

Аннотация
В статье речь идет о причинах взаимодействия США, России 

и Китая со странами Центральной Азией. В результате рассмо-
трения данной темы раскрыты плюсы и минусы сотрудничества 
между Центрально-азиатскими странами и мировыми державами.

Abstract
The article deals with the reasons for the interaction of the United 

States, Russia and China with the countries of Central Asia. As a result 
of considering this topic, the pros and cons of cooperation between the 
Central Asian countries and world powers are revealed.
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Аңдатпа
Мақалада АҚШ, Ресей жəне Қытайдың Орталық Азия ел-

дерімен өзара əрекеттесуінің себептері қарастырылған. Осы тақы-
рыпты қарастыру нəтижесінде Орталық Азия елдері мен əлемдік 
державалар арасындағы ынтымақтастықтың оң жəне теріс жақта-
ры ашылды.

Как известно, геополитическая значимость Евразии было пред-
сказано еще в 1904 г. британским географом и геополитиком 
X. Маккиндером, он высказал, что Центральная Азия играет важ-
ную роль в мировой политике [1].

Американский политолог Бжезинский назвал ЦА «Евразийски-
ми Балканами», который ценится огромными запасами природных 
ресурсов [2].

Этот континент является центром, где сталкиваются интересы 
самых разных стран, в особенности интересы ведущих государств 
[3].

Стремительное развитие экономики Китая расширяет его вли-
яние во всех направлениях – как в странах АТР, Южной Азии, так 
и Центрально-азиатском регионе [4]. 

В настоящее время главными сверхдержавами являются США, 
КНР и Россия, но некоторые эксперты к ним еще добавляют Евро-
союз, Бразилию и Индию.

Бразилия и Индия не могут пока претендовать до звания сверх-
державы, а Евросоюз все-таки организация с составом стран, у ко-
торых различные экономические и политические взгляды [5]. 

Учитывая, что в странах Центральной Азии сформировались 
ресурсо-ориентированные экономики, то есть, где доля природ-
ных ресурсов составляет более 10 % ВВП и 40 % экспорта, то и 
экономическая ситуация в них целиком зависела от мировых цен 
на сырьевые ресурсы и притока иностранных инвестиций [6].

Республика Казахстан является одним из крупнейших произво-
дителей титановой губки, бериллия, рения, ниобия и галлия. Так 
же на 7 месте по производству урана, глинозема и цинка – 10 ме-
сто, 9 место – серебра [7]. 

На наш взгляд ЦАР имеют огромные перспективы развития меж-
дународных отношений с мировыми сверхдержавами. В 2010 году 
были активизированы отношения между Китаем и со странами Цен-
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тральной Азии. А также Китай перезапустил отношения с Россией. 
Сотрудничество, между Китаем России и Центрально-азиатским 
регионом, развиваются в направлении масштабной транспортной 
инфраструктуры [8]. Целью, которого являются интересы со сторо-
ны Китая, а именно экономические и политические программы. Для 
КНР особо важен Центрально-азиатский регион по энергетическим 
ресурсам, с помощью которых он сможет нарастить мощь в эконо-
мической и энергетической сфере. Для Китая страны Центральной 
Азии являются главными партнерами и союзниками. Поэтому в 
2013 году были заключены договоры о стратегическом партнер-
стве с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном 
и Туркменистаном. Одним из главных вопросов на повестке дня у 
КНР является реализация проекта Нового Экономического Шелко-
во пути, который включает в себя соединить Китай и Европейский 
союз. Некоторая часть инфраструктуры на данный момент функци-
онирует. Таким образом, КНР активно развивает сотрудничество со 
странами Центральной Азии [9].

Если рассматривать США, то все время они рассматривали 
отношения с ЦАР только для сдерживания развития мощи таких 
держав как Китай и Россия. Взаимодействие США с Центральной 
Азией даёт перспективу в урегулировании ситуации в Афганиста-
не. Что позволяет поддерживать стабильности в регионе [10].

А отношения между пятью странами и Россией длятся на про-
тяжении не одного столетия. Из этого следует отметить, что Рос-
сийское влияние в Центральной Азии всегда имеет очень весомую 
роль. Сотрудничество с Россией в региональных организациях 
даёт укрепление политической и экономической стабильности в 
ЦА, примером служит Шанхайская организация сотрудничества 
и Организация договора о коллективной безопасности. Динамика 
ВВП России в млрд. долларах США с 1990 — 2018 годы видна в 
следующем графике.

Также Россия сама заинтересована в политической стабиль-
ности её соседей. Горячей точкой, которой является Афганистан. 
Многосторонние и двусторонние договора в экономической, соци-
альной, технической сфере позволяют некоторым Центрально-а-
зиатским государствам развиваться в этих направлениях. И в до-
полнении Россию объединяет с регионом советское прошлое. Этот 
фактор играет важную роль, как фактор сближения.
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Рисунок – 1 Динамика ВВП России в млрд. долларах США с 1990-2018 гг.
Примечание: составлено проектной группой на основе источников [10, 12с.]

Таким образом, сделав анализ на современном этапе в между-
народных отношениях, мы пришли к следующим выводам:

1. После распада Советского союза Центральная Азия стала 
центром сосредоточения интересов ведущих мировых держав. 
В 1990 годах Центрально-азиатский регион начинает вести ак-
тивную позицию в международных отношениях. Особое вни-
мание мировые сверхдержавы отдают экономической сфере и 
геополитическому расположению. Геополитическая роль заклю-
чается в торговом аспекте. В экономическом плане, Централь-
ная Азия имеет значимый потенциал, так как этот регион богат 
природными ресурсами и залежами. Запас энергетического сы-
рья, например, урановая руда – сырьё для производства ядерного 
оружия.

2. Регион Центральной Азии значимый для мировой политики 
в экономической сфере и стратегическом плане. Но как у каждо-
го региона, Центрально-азиатский регион имеет ряд причин, по 
которому он может быть уязвим. Такие как: политическая неста-
бильность, религиозный экстремизм и терроризм, горячая точка 
Афганистан.

3. Изменения в области международных отношениях и гло-
бальные изменения также задевают интересы Центрально-азиат-
ских стран. Каждое государство по-своему до сих пор выстраивает 
курс внешней политики, укрепляют свои позиции в регионе и на 
мировой арене, стараются сохранять стабильность и безопасность 
в регионе.
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Центральная Азия в современном мире играет огромную роль, 
как и для самого региона, так и для мировых держав.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация
В представленной статье раскрыты некоторые положения реа-

лизации социальной политики в Казахстане. Первоначально пока-
зана значимость реализации социальной политики с позиции пер-
востепенной роли государства. Здесь предложены важные направ-
ления социальной сферы. Осуществлен обзор библиографических 
источников, чтобы обосновать актуальность и целесообразность 
проведения и анализа социальных отношений для гражданского 
общества. В основной части статьи осуществлен социально-эко-
номический анализ благополучия и благосостояния жизни насе-
ления Казахстана за последние несколько лет. В частности, прове-
дена экономическая оценка среднедушевых денежных доходов и 
расходов граждан. Отмечено снижение объемов потребительских 
расходов на товары первой важности, особенно, продовольствен-
ной продукции на фоне возникшей пандемии весной 2020 года. В 
этой связи, Правительство Казахстана оказало помощь примерно 
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50 процентам трудоспособного населения в виде социальных ме-
сячных выплат. В конце работы выявлены некоторые проблемы, а 
также предложены рекомендации по улучшению развития соци-
альной политики в республике.

Abstract
The presented article reveals some provisions of the implementation 

of social policy in Kazakhstan. Initially, the signifi cance of the 
implementation of social policy is shown from the standpoint of the 
primary role of the state. Important directions of the social sphere are 
proposed here. A review of bibliographic sources was carried out in 
order to s ubstantiate the relevance and expediency of conducting and 
analyzing social relations for civil society. In the main part of the 
article, a socio-economic analysis of the well-being and well-being of 
the population of Kazakhstan over the past few years is carried out. In 
particular, an economic assessment of the average per capita monetary 
income and expenditures of citizens has been carried out. A decrease in 
consumer spending on essential goods, especially food products, was 
noted against the backdrop of a pandemic in the spring of 2020. In 
this regard, the Government of Kazakhstan has provided assistance to 
approximately 50 percent of the working-age population in the form 
of social periods payments. At the end of the work, some problems 
were identifi ed, and recommendations were made to improve the 
development of social policy in the republic.

Аңдатпа
Ұсынылған мақала Қазақстандағы əлеуметтік саясатты жүзеге 

асырудың кейбір ережелерін ашады. Бастапқыда əлеуметтік саясат-
ты іске асырудың маңыздылығы мемлекеттің бірінші кезектегі рөлі-
нен көрінеді. Мұнда əлеуметтік саланың маңызды бағыттары ұсы-
нылған. Азаматтық қоғам үшін əлеуметтік қатынастарды жүргізу 
мен талдаудың өзектілігі мен мақсаттылығын негіздеу мақсатында 
библиографиялық дереккөздерге шолу жасалды. Мақаланың негізгі 
бөлімінде соңғы бірнеше жылдағы Қазақстан халқының əл-ауқаты 
мен əл-ауқатына əлеуметтік-экономикалық талдау жасалады. Атап 
айтқанда, азаматтардың орташа жан басына шаққандағы ақшалай 
кірістері мен шығыстарын экономикалық бағалау жүргізілді. Тұты-
нушылардың негізгі тауарларға, əсіресе азық-түлік тауарларына 
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шығындарының төмендеуі 2020 жылдың көктеміндегі пандемия 
аясында байқалды. Осыған байланысты Қазақстан Үкіметі еңбек-
ке қабілетті халықтың шамамен 50 пайызына əлеуметтік кезеңдер 
түрінде көмек көрсетті төлемдер. Жұмыс соңында кейбір пробле-
малар анықталып, республикадағы əлеуметтік саясаттың дамуын 
жақсарту бойынша ұсыныстар жасалды.

Постановка проблемы исследования
Отметим, социальная политика предполагает государственную 

поддержку и социальную защиту слабых и незащищенных групп 
граждан. Здесь приоритетная роль в сфере управления социальной 
политики принадлежит очевидно государству. 

Значимость социальной политики продиктована необходимо-
стью удовлетворения общественных, спортивно-культурных и ду-
ховных потребностей гражданина.

Выделим, государство осуществляет социальную политику в 
таких направлениях социальных отношений в обществе, которые 
нам представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сферы государственной социальной политики
Примечание: составлено автором на основе источника [1]

Следует подчеркнуть, что государственная политика ориенти-
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рована на рост получения результативности для повышения благо-
получия жизни населения. 

При анализе уровня жизни рассматривается два подхода. Пер-
вый – гражданин самостоятельно оценивает свое благосостояние. 
Второй подход охватывает оценку, направленную на обстоятель-
ства - насколько уровень жизни основан на доступности медпо-
мощи, здравоохранения и образовательных услугах, безопасных 
условиях труда и разных видов получения общественных благ [2].

Обзор литературы
Литвак Б.Г. утверждает, что социальная политика классифици-

руется как определенные отношения, возникающие между соци-
альными субъектами с учетом осуществления целей общества [3].

В рамках обеспечения экономического роста существенную 
роль играет социальная сфера. Отмечается, что экономический 
рост стимулирует повышение реального благополучия граждан 
[4].

По мнению Холостовой Е. и др., комплекс общественных мер, 
направленный на достойные условия жизни граждан, определяют 
значение «социальная политика» [5]. 

На взгляд ученого Тарента И.Г., основные цели социальной по-
литики ориентированы на обеспечение безопасной жизнедеятель-
ности населения: достижение в сфере занятости, обеспечение и 
защита здоровья граждан, рост реальных доходов жителей страны 
и пр. [6]. 

От применяемых способов и принципов социальной сферы, 
отмечает Волгина Н., конкретно зависит благополучие основных 
групп населения [7].

В разрезе социальной политики определяются аспекты станов-
ления и развития человеческого капитала в республике. Здесь рас-
сматриваются положения в сфере поддержки слабозащищенных 
граждан. Соответственно при этом уделяется внимание государ-
ством определенных инвестиционных вложений в образование ка-
захстанского человеческого капитала [8].

Основная часть
В процессе 30-летней истории независимости наша страна вы-

брала путь строительства рыночной экономики и социальной за-
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щищенности общества. Например, в Казахстане была принята в 
2001 году «Концепция социального развития до 2030г.», где были 
включены основные этапы организации социальной модели [9]. В 
2012 году принята и успешно осуществляется «Стратегия «Казах-
стан-2050», ориентированная на создание достойных стандартов 
благосостояния жизни населения и приоритетность конкуренто-
способности человеческого капитала [10].

Рассмотрим и проведем социально-экономический анализ важ-
ных индикаторов и показателей уровня жизни граждан. 

На рисунке 2 предложены среднедушевые доходы граждан. 
Здесь видно, что за последние 19 лет они возросли в десятки раз.
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Рисунок 2 – Изменения среднедушевого дохода казахстанцев, тенге
Примечание: составлено автором на основании [11]

Объем расходов граждан на душу человека приведен на рисун-
ке 3. К примеру, на конец 2019г. средний уровень потребитель-
ских расходов был равен около 56 тысяч тенге.

Рисунок 3 – Изменения расходов граждан, тенге
Примечание: составлено автором на основании [11]

При сравнительном рассмотрении соотношения потребитель-
ских расходов и доходов на душу, следует выделить, что доля рас-
ходов ежегодно в процентном выражении снижается. 

Правда во время пандемии временно снизилась величина по-
требления продовольственных товаров, особенно это характерно 
весной и летом 2020 года.

Стоит особенно отметить, что 2020 год и 1-ый квартал 2021 г. 
был определенным шоком для социальной политики. Это было 
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вызвано пандемией КОВИД. В такое трудное время для жителей 
была неоценима государственная поддержка. Страна, в лице Пра-
вительства Казахстана разработала пакет социальных мер и по-
мощи населению ввиду введения локдауна (карантинных мер) на 
территории всей республики. В частности, предоставление ежеме-
сячного пособия на уровне 42 500 тенге всем лицам, кто потерял 
доход из-за чрезвычайного положения. За время введения режима 
ЧП материальную помощь на уровне социальных пособий полу-
чили порядка 4,5 млн. человек на сумму в размере 1912,5 млрд. 
тенге [12]. 

Укажем, сравнительная характеристика реальных и номиналь-
ных денежных доходов граждан (рисунок 4) показала, что темп 
роста реальных доходов несколько отстает от уровня номиналь-
ных доходов. 

Рисунок 4 – Номинальные и реальные денежные 
доходы казахстанских граждан, 2016-2019

Примечание: составлено автором на основании [11]

На этой основе, думаем целесообразно, определить неравно-
мерность распределения реальных доходов, а также проанализи-
ровать уровень бедности в нашей республике.

Отметим, согласно законодательству, величина черты бедности 
состоит в размере 70% от лимита прожиточного минимума.
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Как видно из рисунка 5, доля граждан, имеющая доходы мень-
ше прожиточного минимума, возросла и равна 4,3%. В абсолют-
ном выражении это составляет порядка 800 тысяч граждан. 

В разрезе регионов самая высекая доля граждан, проживающих 
мень ше прожиточного минимума характерна для Туркестанской 
области – около 11%. Здесь величина бедных граждан в два-три 
раза выше, чем в других областях и крупных городах Казахстана. 

Рисунок 5 – Уровень бедных граждан в РК
Примечание: составлено автором на основании [11]

Стоит подчеркнуть, что индикаторы бедности представляются 
достаточно негативным показателем социального развития госу-
дарства. 

Результаты и выводы
В ходе осуществленного исследования были вскрыты опреде-

ленные проблемы реализации социальной политики в нашей стра-
не. К ним можно отнести:

- недостаточное вмешательство государства в оказание помощи 
и должной поддержки уязвимым категориям граждан;

- низкая эффективность местного управления в некоторых во-
просах поддержки сельского населения;

- нехватка социальных объектов инфраструктуры, особенно, в 
сельских территориях;
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- недостаток больниц, поликлиник, школ, детских садов, чтобы 
своевременно иметь доступ к медицинской помощи и определен-
ных услуг для жителей отдаленных аулов и микрорайонов и др.; 

- имеются трудности у населения с канализацией, газификаци-
ей, водоснабжением;

- нехватка финансирования из местного бюджета для покрытия 
социальных нужд. 

Для решения указанных недостатков и проблем, нами предла-
гаются такие пути и рекомендации:

- следует расширить горизонты принципа полной солидарности 
для комплексного социального обеспечения граждан республики;

- шире дифференцировать пособия и виды социальной защиты 
для разных групп граждан;

- активизировать вопросы процесса доброволь ного страхова-
ния и предупреждения различных типов социальных рисков; 

- повысить стимулы к работникам, осуществляющие налоговые 
отчисления, чтобы гарантировать достаточный уровень справед-
ливой пенсии в старости;

- повысить объёмы общих расходов республики на социальные 
нужды граждан;

- необходимо расширить инвестиции в сферу здравоохранения 
с целью снижения детской и материнской смертности и др.

Итак, экономический анализ уровня жизни казахстанцев проде-
монстрировал, что при реализации социальной политики, государ-
ству следует активизировать пособия и поддержку малообеспе-
ченных и уязвимым слоям граждан. Это в перспективе позволит 
создать стимулы для продвижения Казахстана к созданию конку-
рентоспособного государства.

Список литературы

1. Самойлов, В.Д. (2018). Государственное управление. Теория, меха-
низмы, правовые основы: Учебник / В.Д. Самойлов. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 
Закон и право, 311 с.

2. Райцин, В.Я. (2017). Модели планирования уровня жизни. М: ЮНИ-
ТИ, 176 с.

3. Литвак, Б.Г. (2019). Государственное управление. Лучшие мировые 
практики. М.: МФПУ Синергия, 624 c.



583

Секция «Социология и политология»

СБОРНИК 
II научно-практической 

международной студенческой конференции 

«Narxoz Student Research-2021»
г.Алматы, 11 марта 2021г.

Подписано в печать 11.05.2021.
Формат 60х9016. Бумага офсетная. Гарнитура «Times».

Объем 36,5 печ. л. 

Отпечатано в ТОО «Издательство Фортуна Полиграф»

 050063,  г. Алматы, 1-микрорайон, д. 81. 
Fpolygraf@bk.ru

Тел: +7 701 787 32 92, +7 771 574 57 05,
+7 707 463 13 22



584

Narxoz Student Research-2021


