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Бұл мақалада «жеңілдету» ұғымы әртүрлі процедураларды, ойын жағдайларын ұсыну 

ретінде ашылады, оның барысында қатысушылар қорытынды жасайды. Фасилитатор 

қатысушыларға мәселені және оның анықтығын түсінуге мүмкіндік беретін процедураны 

белгілейді және кейбір дағдыларды дамытады. 

Түйінді сөздер: фасилитация, фасилитатор, негізгі фасилитация, дамытушы 

фасилитация, ойын әдістері, ми шабуылы. 
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В данной статье раскрывается понятие  «фасилитация», как предложение разных 

процедур, игровых ситуаций, в процессе которых участники делают выводы. Фасилитатор 

задает процедуру, которая дает участникам возможность  понять проблему и ее очевидность 

и отрабатывает какие-то навыки. 

Ключевые слова: фасилитация, фасилитатор, базовая фасилитация, развивающая 

фасилитация, игровые методы, мозговая атака. 
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FACILITATION IS A PROCEDURAL TECHNOLOGY IN THE PROFESSIONAL 
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This article reveals the concept of "facilitation" as a proposal of different procedures, game 

situations, in the process of which participants draw conclusions. The facilitator sets a procedure 

that gives participants the opportunity to understand the problem and its obviousness and develops 

some skills. 
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_________________________________________________________________________ 

 

  Как и для любого социального института, для системы образования характерны 

разнообразные проблемы, решение которых кроется в решение целого ряда процедурных 

вопросов, таких как учет и интерпретация мнения каждого участника педагогического 

процесса, составление сценария действия на каком-либо мероприятии, умении принять 

решение в ограниченные сроки, возможность обойти конфликты в ходе обмена мнениями и 

найти оптимальный режим всех согласований. Педагогическая сфера представляет собой 

совокупность всех видов целенаправленного формирования личности, а ее сутью является 

деятельность по передаче и освоению социального опыта. Поэтому именно здесь 

необходимы благоприятные социально-психологические условия, обеспечивающие 

душевный комфорт педагогу, ученику и родителям [1]. 

Фасилитация-это предложение разных процедур, игровых ситуаций, в процессе 

которых участники делают выводы. Фасилитатор задает процедуру, которая дает участникам 

возможность  понять проблему и ее очевидность и отрабатывает какие-то навыки.        

Фасилитация представляет собой процесс, где специалист (фасилитатор) в нашем 

случае учитель, приемлемый для всех членов группы, нейтральный, помогает группе 

улучшить способы идентификации проблем и принятии решений за счет организации 

конструктивной совместной деятельности. Необходимо отметить, что фасилитация 

постепенно вытесняет такие широко практикуемые, но недостаточно результативные 

способы решения проблем, как дискуссия, обмен мнениями, административное решение, 

волевой приказ.  

Различают базовую фасилитацию, когда процессом управляет фасилитатор, 

предлагая группе наиболее эффективные, с его точки зрения, приемы работы и 

развивающую фасилитацию, когда члены группы сами ведут процесс обсуждения и 

принятия решений, а фасилитатор лишь корректирует его, подсказывая, как быстрее или 

конструктивнее решить проблему. Разница заключается в том, что в первом случае 

фасилитатор сам делает нечто для группы, а во втором-скорее обучает группу выполнению 

аналогичной задачи собственными силами [2].  

Независимо от вида, фасилитация – это всегда  процесс, проходящий внутри некой 

группы людей. Во внимание  принимаются все формы и способы взаимодействия внутри  

группы: как члены группы коммуницируют друг с другом, как принимают решения и 

разрешают конфликты. И наблюдая за этим процессом со стороны, фасилитатор повышает 

групповую эффективность, прежде всего за счет согласования правил группового общения и 

действия и обучения членов группы способам более эффективного поведения [3]. 

Групповая эффективность-ее составляют, и соответственно определяют, три крупных 

блока: групповой процесс, групповая структура и организационный контекст. 

Групповой процесс  
-проблема решается последовательно 

-в один и тот же промежуток времени члены группы сосредотачивается на одном и 

том же этапе группового процесса 

Групповая структура 

-ясные цели работы 

-мотивированные задания 

-оптимальное количество 

-четкое распределение ролей 

-достаточное время 

-групповая культура (принципы и ценности, которых все придерживаются) 

-групповые нормы (как можно и как нельзя себя вести) 

Организационный контекст 
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-миссия и видение 

-организационная культура 

-вознаграждение 

-обратная связь 

-тренинги и консультации 

-технологические и материальные ресурсы 

-размещение 

Для достижения целей фасилитации часто используются игровые методы. В 

зависимости от ситуации применения игровые методы  можно разделить на три группы. 

1. Разогреваюшие игры-они напрвлены на вовлечение группы в игровую ситуацию, 

которая в свою очередь улучшает коммуникации и помогает раскрепощению коллектива. 

2. Базовая группа игр используется для аналитики, формулирования выводов и 

рекомендации на будущее. 

3. Поддерживающие игры помогают психологически и физически отдохнуть, 

направлены на закрепление более важных и ранее изученных проблем. 

Характерные особенности игр: открытость, инновационность, рефлексивность, 

самопрограмируемость, получаемые в результате применения технологий групповой работы 

[4]. 

Фасилитаторская работа состоит из следующих этапов: 

1. Определить проблему. 

2. Выявить причины, вызвавшие ее. 

3. Установить критерии для оценки решений данной проблемы. 

4. Генерировать альтернативные решения. 

5. Оценить решения. 

6. Выбрать лучшее решение. 

7. Выработать план действий по реализации данного решения по следующей схеме: 

пункт плана-его цель-начало и конец работы по выполнению-ресурсы-ответственный за 

выполнение. 

8. Осуществить эти действия. 

9. Оценить результаты работы (а также роль в них фасилитации). 

Необходимо обратить особое внимание на генеративную работу, которую 

предпочтительнее вести с помощью метода ″мозговой атаки″. ″Мозговая атака″ есть 

способ генерации идей, с помощью которых в дальнейшем можно решить ту или иную 

проблему. Основополагающим правилом здесь является отказ от всякой критики 

выдвигаемых идей. Члены группы первоначально просто проговаривают идеи без анализа их 

ценности и оценки реалистичности, без боязни показаться глупыми или быть неправильно 

понятыми. Отсутствие сдерживающих препятствий способствует тому, что одна мысль 

стимулирует другую, по поводу высказывания одного рождаются различные ассоциации у 

других, и в результате получается целый портфель идей [5].  

При организации ″мозговой атаки″ фасилитатор может придерживаться следующего 

сценария: 

До мозговой активности: 
1. Определить групповую цель. Стимулировать группу к размышлению о том, что 

она хотела бы получить  в результате ″мозговой атаки″.  

2. В случае, если компетенция членов  группы по обсуждаемой проблеме 

недостаточна, пригласить к участию в обсуждении экспертов, хорошо информированных по 

данной проблеме.   

3. Ограничить число участников обсуждения, имея в виду, что ″мозговая атака″ 

наиболее эффективна, когда состав группы не превышает 10-12 человек. 

4. Сменить привычную для членов группы обстановку. Подобрать такое время и 

место, которые отличались бы как можно  больше от обстановки обычных дискуссий. 

5. Создать неформальную атмосферу.  
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Во время мозговой атаки: 
1. Посадить участников рядом, лучше в круг или полукруг. Раздать каждому 

вспомогательные материалы по проблеме. Тот факт, что участники команды сидят бок о бок, 

сам по себе стимулирует желание сообща заняться проблемой. 

2. Поощрять генерацию идей и самому генерировать их. Помочь участникам 

″мозговой атаки″ дать волю своему воображению и выдвинуть большое количество идей, 

подходя к вопросу со всех возможных сторон.  

3. Осуществлять модерацию (фиксировать на доске или листе бумаги) всех 

выдвинутых идей, записывая их так, чтобы всем было видно. Визуальная фиксация идей 

создает у группы ощущение коллективного достижения, снижает возможность повторения и 

стимулирует новые идеи. 

После окончания генерации идей: 
1. Уменьшить список идей. Выделить самые приемлемые идеи. 

2. Сформировать рейтинг оставшихся идей. 

3. Детализировать самые лучшие идеи, обсудить пути их улучшения .                    
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Метафора всегда привлекала исследователей своей неоднозначностью: ее определяли 

как языковой и ментальный феномен, как отклонение от нормы и как «вездесущий принцип 

языка» (А.Ричардс), как стилистический прием, украшающий речь, и как важнейший 

мыслительный механизм. Несмотря на эту двойственность объекта исследования, взгляд на 

метафору зачастую был односторонним. Однако в свете когнитивных исследований 

последних десятилетий (Дж.Лакофф, М.Джонсон, М.Тернер, Н.Д.Арутюнова, О.В. 

Александрова, Е.С.Кубрякова, Н.Ф.Крюкова, О.Н.Лагута, Е.О.Опарина, С.А.Хахалова, 

А.П.Чудинов, А.Н. Баранов) появилась возможность интеграции различных подходов. Это 

позволило исследовать не только семантическую структуру метафоры, но и описать ее в 

многообразии связей, в ее живом функционировании в рамках различных дискурсов и 

контекстов, в том числе и в контексте конкретной культуры. 

Большая часть метафор указывает на «высокий» уровень проявления признака, дает 

обобщенное представление о значении знака. Метафоры выступают как инструмент для 

передачи содержания признакового характера. Так, желая дать образную оценку человеку: 

его внешности, поведения, характера, интеллекта, особенностей взаимоотношений с другими 

людьми и пр., говорящий зачастую прибегает к метафорическим моделям, позволяющим 

охарактеризовать объект речи на основе разных видов образных аналогий. При этом одним из 

самых распространенных источников метафоры для оценочной характеристики человека 

выступает номинация представителей животного мира. Возникающая в результате такой 

номинации зооморфная метафора (или зооморфизм) является результатом когнитивной 

проекции, связанной с применением «образа» животного к характеристике человека. Следует 

отметить, что зооморфная метафора, являясь одной из наиболее популярных моделей 

метафорического обозначения, обладает ярко выраженным коннотативным потенциалом и 

употребляется не столько в номинативной, сколько в экспрессивно-оценочной, 

характеризующей функции. Она представляет своего рода двойную «проекцию», в том 

смысле, что мы не только используем воображаемый (и в то же время основанный на 

чувственном опыте) «образ» животного для характеристики самого человека, но и, в силу 

антропоцентрического измерения мира, наделяем животных «человеческими» свойствами. 

Такие метафоры обладают несомненной этнокультурной маркированностью, что вызывает 

особый интерес к их изучению в сопоставительном аспекте. 

На продуктивность исследования метафоры в сравнительно-сопоставительном 

аспекте, в том числе с привлечением материалов неродственных языков, с целью выявления 

общих закономерностей и национально-культурных особенностей механизмов развития и 

функционирования переносных значений. Для этих целей может быть применен 

сравнительно-сопоставительный анализ переносных значений, зафиксированных словарями и 

представляющих характеристику человека через сравнение с животным, с учетом 

этнокультурной специфики образной семантики исследуемых номинативных единиц в 

разных языках. Такой анализ должен базироваться на выявлении ассоциаций, 

формирующих соответствующий зооморфный образ (т. е. оснований для сопоставления 

свойств животного и человека). 

В современной антропологической парадигме лингвистических исследований, в 

которой представлены разные аспекты отражения человеческого фактора в языке, 

закономерным является обращение к метафорическим моделям, характеризующим человека 

на основе разных видов образных аналогий. Метафора, будучи универсальным способом 

номинации, основанным на ассоциациях по сходству, в то же время включает субъективный 

фактор восприятия действительности: коллективные, социально «отфильтрованные», и 

индивидуальные оценки означаемого. 

Функционально-семантический подход стал основой выделения типов языковой 

метафоры: номинативной, представляя  собой собственно перенос уже существующего 

названия на другой объект; образной, возникающей при переходе идентифицирующего 

значения в предикативное; когнитивной, основанной на передаче признака от одного 

предмета к другому; генерализующей как конечного результата когнитивной метафоры [1]. 
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Когнитивный подход предполагает исследование теории концептуальной метафоры и 

описание конкретных метафорических моделей в рамках различных дискурсов. Метафора 

при таком подходе понимается как основная когнитивная операция, как важнейший способ 

познания и рубрикации мира. Зооморфная метафора в этом смысле представляет собой 

когнитивную проекцию связанную с применением «образа» животного к характеристике 

человека [2]. 

Таким образом, наиболее популярной моделью метафорической номинации является 

зооморфная метафора, когнитивным источником которой служит «образ» животного, перене 

сенный на человека. Такие метафоры обладают несомненной этнокультурной 

маркированностью, что обусловливает особый интерес к их изучению в сопоставительном 

аспекте. 

Зооморфные метафоры обладают эмоциональной оценкой, однако помимо этого они 

несут на себе и ментальную оценку носителей языка, являясь средствами отражения их 

культурного опыта. Элементы окружающей действительности, такие, как животный и 

растительный мир, социальная среда, организация быта и др., оценочно осмыслены 

национальным самосознанием на основе жизненного и творческого опыта народов. 

Зооморфные метафоры – наименования представителей мира животных и птиц, 

которые используются в качестве средства эмоционально-образной характеристики – играют 

в языке большую роль. Они отражают национально-культурную специфику определенного 

народа – носителя языка, так как знания о мире, которые лежат в основе метафор о 

животных, мало соотносятся с научными данными о реальном поведении животных». 

Культурологическое направление исследования метафоры рассматривается в работах 

Е.М.Верещагина, Д.Б.Гудкова, И.В.Захаренко, Р.Ф.Ильясова, В.И. Карасик, Н.Н.Кириллова, 

М.Л.Ковшова, М.МКопыленко, В.Г.Костомаров, П.Л. Коробки, В.В. Красных, Ф.А.Литвини, 

В.А. Масловой, Ю.Е. Прохорова, В.Н.Телия и др. и позволяет исследовать не только 

семантическую структуру слова, но и описать его в много- образных связях, в живом 

функционировании, в том числе в контексте конкретной культуры. 

Зооморфизмы изучались такими лингвистами, как А.В. Кунин, В.В. Виноградов, А.И. 

Смирницкий и др. Все вышеуказанные авторы-исследователи изучали эту группу слов, 

уделяя внимание особенностям их функционирования в системе языка. 

Национальная специфика зооморфных единиц проявляется в различных приоритетах 

человеческой деятельности, свойствах характера, предпочитаемых или осуждаемых 

личностных качеств мужчин и женщин в различных лингвокультурах, а также в том, что 

одному и тому же животному, могут приписываться различные человеческие качества, или 

же различные животные могут быть «носителями» одного и того же качества. 

Источниками национально-специфических особенностей зооморфных единиц могут 

служить различия животного мира, особенностей жизненного уклада, характера трудовой 

деятельности, системы ценностей, исторических условий формирования языка 

определённого этноса. 

Зооморфная метафора моделирует образ человека по принципу «зеркального 

отражения»: с одной стороны, образу животного приписываются антропоморфные свойства 

(черты характера, поведения, образа жизни человека), с другой стороны, этот образ 

проецируется на человека, которому приписываются зооморфные характеристики (повадки, 

нрав, внешний вид животного). На основе этого когнитивного механизма формируются 

универсальные типологические модели зооморфной метафоры: «внешний вид животного - 

внешний вид человека», «поведение животного - поведение человека» и т.п. 

Рассмотренные в данной статье фразеологические единицы и пословицы на казахском 

и английском языках, прежде всего, указывают на особенности национально-культурной 

специфики этих языков. В английском языке фразеологизмы, т.е. идиомы не переводятся 

дословно на казахский язык, их значение следует запомнить. 

Национально-культурные особенности (критичность и педантичность англичан) 

выражаются в таких зооморфизмах, как if wishes were horses, beggars would ride – «будь 
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желания лошадьми, нищие ездили бы верхом»; pigs might fly – «быва ет, что коровы летают»; 

if the sky falls, we’ll catch larks – «если бы, да кабы». 

Для носителей казахского языка одной из наиболее приоритетных моделей 

зооморфной метафоры является «поведенче ская», образно представляющая ситуации, в 

которые попадает человек, действуя подобно животному (обычно глупому) или проявляя 

отношение к другому человеку как к животному. Например, Есек/Esek (ишак, осел) дурак, 

остолоп на основе представления о норове животного: есектей қыңыр/esektey kyngur 

«ослиное (тупое) упрямство». Также об ослинном спокойствие и скромности говорится в 

следующих выражениях: «есектен де жуас/ esekten de zhuas», «zangi esek»; бұқа/ вuqa – о 

человеке физически сильном, здоровом, в сочетании с тупым упрямством и 

медлительностью «бұқа көзін сүзбесе, тана жібін үзбес», «күжіриген бұқадай»; арыстан/ 

arustan – о сильном, здоровом и храбром, благородном человеке «аң патшасы арыстан», 

«арыстандай айбатты, жолбары- стай қайратты», аю – о физически сильном человеке с дурным 

характером, не отличающемся особым умом«аюдай ақырып», аюдай қорбаңдап», «аюға намаз 

үйреткен таяқ». 

В английском и казахском языках түлкі/fox ассоциируется с хитростью, ловкостью, 

двуличностью например, «айлакер түлкі алдырмас», «түлкідей бұлаңдап» и тд. В английском 

«as cunning- as a fox», «to set the fox to keep the geese», «the fox may grow gray but never good», 

«she is as sly as a fox». 

В обоих языках употребление зооморфизмов очень многообразно, они могут быть 

представлены как дикими (лев, волк, лиса, медведь, обезьяна, тигр и т.д.), так и домашними 

(коро ва, овец, лошадь, курица и т.д.) животными. 

Например в пословицах английского языка можно встретить такие зооморфные 

компоненты, как: dog «The dogs bark, but the caravan goes on», «The moon doesn’t heed the 

barking of dogs» «Barking dogs seldom bite»; horse «A horse stumbles that has four legs» «Don’t 

look a gift horse in the mouth», «Don’t swap the horses in the middle of the stream»; hare «If you run 

after two hares, you’ll catch none»; fish «All is fish that comes to the net»; wolf «Hunger drives the 

wolf out of the wood»; bird «Every bird likes its own nest best», monkey «as agile as a monkey». 

В обобщенном виде метафорические значения зооморфизмов в английском и 

казахском языках можно определить следующим образом: 

• характеристика человека, своим нравом напоминающего животное: «қой аузынан 
шөп алмас» /«as sharp as an owl», «às wise as a serpent»; «түйе үстінен сирақ үйітіп»; «түйе 

үстінен ит қапқан». 

• характеристика человека, поведенческие реакции которо го напоминают поведение 

животного: «балықтай жұмған ау- зын ашпау», «үстінен түйе жүріп өтсе де» / «quiet as a 

mous», «as tame as a chicken»; 

• характеристика человека, внешним видом напоминающего животное: «ботаның 

көзіндей», «еліктің лағындай» / «like the cat who eat the cream», «graceful as a swan», «like a 

dog’s dinner»; 

• характеристика человека, физиологические особенности которого ассоциируются 
с каким-либо животным: «сауысқандай сақ», «түлкідей қу», «қоян жүрек», «мысық тілеу» / 

«hungry as a hawk», «as bold as a lion», «as strong as a horse», «to fight like a lion»; 

• характеристика человека с точки зрения соответствия/ несоответствия его 

поведения, образа жизни, профессиональной значимости и т.п. социальным нормам: «сиыр 

аласы ішінде», «семіздікті қой ғана көтереді», «асау тайдай» / «like pigs in clover», «live like a 

fighting cock»; 

• общая одобрительная характеристика человека через образ положительно 

оцениваемого животного: «ботаның көзін- дей», «еліктің лағындай», «ойнақтаған құлындай»; 

• общая неодобрительная характеристика человека через образ отрицательно 
оцениваемого животного: «тыныш жатқан жыланның құйрығын баспа», «бесті айғырдай 

азынау» / «like a bull at a gate», «like a bear with a sore head», «às greedy as a wolf», «as mean 

cat’s meat», «jump at something like a cock at a groser» . 
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Таким образом, изучение зоонимических метафор казах ского и английского языков 

позволяет отметить, что они неразрывно связаны с историей лингвокультурного сообщества, 

с их бытом и духовной культурой. Их значение можно классифицировать с точки зрения 

истории происхождения как когнитивных единиц. Фразеологизмы, пословицы и поговорки с 

элементами зоонимических метафор, в свою очередь признаны вербальными носителями 

языка, имеющими свой менталитет и своеобразие. По этой причине они и являются 

достоянием нации. 

Зооморфные метафоры в английском и казахском языках имеют как сходные черты, 

наличие которых возможно благодаря общности человеческих наблюдений над характером и 

повадками животных, так и различия, обусловленные национально-культурными 

особенностями восприятия «образа» того или иного представителя животного мира. При 

этом сходство зооморфных метафор в двух языках проявляется в следующем: 

в общности основания для развития метафорического значения (единые 

прототипические представления о данном животном в сознании носителей английского и 

казахского языков); 

в общности ассоциативных связей, лежащих в основе метафорического переноса 

(характеристики внешнего вида и физиологического состояния, особенности характера, 

поведения и др.); 

в общности процессов развития переносных значений. 

Различия зооморфизмов в английском и казахском языках находят свое выражение: в 

культурной маркированности одних типизированных представлений о том или ином 

животном, становящихся основой развития метафорического образа, и в нивелировании 

других; 

в репертуаре коннотативных компонентов значения у одной и той же зооморфной 

номинации; 

в степени продуктивности развития переносных значений у отдельного зооморфизма. 

Следует также отметить, что различия в географическом положении, климатических 

условиях и, как следствие, в особенностях животного мира привели к возникновению 

различий в популярности того или иного зверя у английского и казахского народов, что, 

безусловно, нашло свое отражение и в языке: зооморфные образы, развитые в одном языке, 

оказываются метафорически невостребованными в другом. 
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АЛТЫН ОРДАНЫҢ АСТАНАСЫ - САРАЙ – БЕРКЕ 

 

Жұбатқанов К. Ж. 

тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Бұл мақалада Алтын Орда астанасы – Сарай - Берке туралы айтылады. Алтын 

Орданың кең аумағы Новгородтан Сібірге және Дунайдан Жапон теңізіне дейін созылды. 

Бұл қуатты, мықты мемлекет болды. Алтын Орданың екінші астанасы - Сарай - Берке Еділ 

бойында орналасқан. Абаттандыру деңгейі жоғары қала болды. Әлемдік сауда орталығы 

болды және сонда ең көп монета соғылған. 

Түйінді сөздер: Алтын Орда, Сарай - Берке, абаттандыру деңгейі жоғары қала болды. 

әлемдік сауда орталығы, монеталар соғылған жері. 

_________________________________________________________________________ 

 

СТОЛИЦА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ – САРАЙ – БЕРКЕ 

 

Жубатканов К. Ж. 
кандидат исторических наук, доцент 

Казахско-Русский Международный университет; 030006, Актобе, ул. Айтеке би, 52; 

 

В этой статье говорится о столице Золотой Орды – Сарай - Берке. Обширная 

территория Золотой Орды простиралась от Новгорода до Сибири и от Дуная до Японского 

моря. Это было сильное, мощное государство. Вторая столица Золотой Орды - Сарай - Берке 

была расположена на Волге. Это был город с высоким уровнем развития, был мировым 

центром торговли и здесь чеканилось наибольшее количество монет. 

Ключевые слова: Алтын Орда, Сарай - Берке, город с высоким уровнем 

благоустройства. центр мировой торговли, место чеканки монет. 

_________________________________________________________________________ 

 

CAPITAL OF THE GOLDEN HORDE - SARAY – BERKE 

 

Zubatkanov K. J. 

candidate of historical Sciences, associate Professor 

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

This article talks about the capital of the Golden Horde - Saray - Berke. The vast territory of 

the Golden Horde stretched from Novgorod to Siberia and from the Danube to the Sea of Japan. It 

was a strong, powerful state. The second capital of the Golden Horde, Saray - Berke, was located on 

the Volga. It was a city with a high level of development, it was a world trade center and the largest 

number of coins was minted here. 

Key words: Altyn Orda, Saray - Berke, a city with a high level of improvement, center of 

world trade, place of minting. 

_________________________________________________________________________ 

 

Сарай - Берке немесе Жаңа Сарай (әр түрлі дереккөздерде: «Сарай - әл - Жадид», 

«Сарай Берке» немесе «Жаңа Сарай») - Алтын Орданың екінші астанасы. Оның негізін 

Батудың ағасы Хан Берке (1257 – 1266) қалаған. Ол хан болып сайланғаннан кейін, оның бәрі 

одан үлкен табысты ағасын еске түсіретін Сарай - Батуда тұрғысы келмеді. Ол өзінің 

аймағында Ибн Батута «әлемдегі ұлы өзендердің бірі» деп атаған Еділдің төменгі ағысында, 

солтүстікке, батысқа және оңтүстікке баратын керуен жолдарының қиылысында жаңа астана 

салуға шешім қабылдады және оны өзінің атымен - Сарай - Берке деп атады. 
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XIV ғасырдағы әйгілі ортағасырлық араб саяхатшысы Ибн Батута жиырма сегіз 

жылын қыдырыста өткізіп, Шығыс елдерінде көп саяхат жасады, Алтын Орда мемлекеті мен 

оның астанасын Өзбек ханның (1312 - 1340) тұсында егжей - тегжейлі сипаттама қалдырды, 

ол астананы Ескі Сарайдан көшіріп алды.  

«Өзбек болып хан болғаннан кейін, Сарай - Беркені Сарай - әл - Жадид (Жаңа Сарай) 

деп атай отырып, оны астанасы етті. Өзінен бұрынғыларға еліктеп, өзінің есімін одан әрі 

ұлықтағысы келетін Өзбек хан жаңа сарай, мешіттер мен медреселер салуға бұйрық берді. 

Ол өзінің астанасы Үргеніш сияқты болғанын қалады. Ғимараттарды безендіруге 

сұлулығымен теңдесі жоқ бояулар мен плиткалар Мединадан және Хорезм қалаларынан 

әкелінді», - деп жазды Ілияс Есенберлин «Алтын Орда» романында. Ол Алтын Орданың 

тоғызыншы ханы болған (оның есімі орыс тарихи жырлары мен дастандарында патша Азвяк 

есімімен аталады). Хан Өзбектің қыста тұратын үлкен сарайы болған, оның күзгі сарайы – 

Хаджи - Тарханда (Астраханда) болған еді. 

Ибн Батута Сарайда бірнеше күн болды, ол жерге Астраханнан (Хаджи - Тарханнан) 

келді, немесе парсылар мен арабтар оны Хаджи - Тархан деп атады, мұздатылған және мұз 

басқан Еділ бойымен жолдың белгілі бір бөлігін өтті. Ол онда екі рет болды - бірінші рет ол 

жерден 1332 жылы Византияға барып, Константинопольге барды (басқа мәліметтер 

бойынша, 1334 көрсетілген); екінші рет ол Сарайға 1333 жылдың қаңтар айының ортасында 

барып, сол жерден Орта Азияның солтүстік провинциясы Хорезмнің астанасы Үргенішке 

барды. Оның саяхаты қырық күнге созылып, Маңғышлақ арқылы өтіп, Үстірт үстіртіне 

(Қазақстан территориясы) барды - мұнда ежелгі уақытта Орта Азиядан Еділ бойына, Алтын 

Орда қалаларына тауар жеткізілген керуен жолдары өтті.  

Марокколық Ибн Батута қала туралы былай деп жазды: «Сарай қаласы - ең әдемі 

қалалардың бірі, ол керемет мөлшерге жетеді, тегіс жерде, адамдар көп, әдемі базарлар мен 

кең көшелерде. Бірде біз оның үлкендерімен бірге атқа мініп, оны айналып өтіп, оның 

өлшемдерін білейік деп ойладық. Біз оның бір шетінде тұрып, таңертең жолға шықтық, ал 

екінші шетіне тек түстен кейін жеттік және осының бәрі бос орындар мен бақшалар жоқ 

үздіксіз қатарлы үйлер. Онда шіркеу қызметіне арналған отыз мешіт бар. Сонымен қатар, 

басқа да көптеген мешіттер бар. Онда әртүрлі халықтар өмір сүреді, мысалы: моңғолдар - 

бұл елдің және оның билеушілерінің нағыз тұрғындары, олардың кейбіреулері - 

мұсылмандар; Христиан дінін ұстанатын мұсылмандар, қыпшақтар, черкестер мен орыстар 

және византиялықтар.  

Әр халық өз аймағында бөлек тұрады; сол жерде және олардың нарықтары. Ирактан, 

Египеттен, Сириядан және басқа жерлерден келген саудагерлер мен шетелдіктер көпестердің 

мүлкін қоршап тұрған арнайы аймақта тұрады». 

1338 - 1358 жылдары шығыс елдерінде көп саяхаттаған трейдер - миссионер Джованни 

Мариньоли Жаңа Сарайда да болды. 1330 жылы Флоренциялық көпес Франческо Пеголотти 

де Сарай туралы жазды. Ол көпес - саяхатшыларға арналған «Сауда практикасы» атты 

анықтамалық жинақты құрастырды, онда ол Италиядан Қытай арқылы Астраханға (Хаджи - 

Тархан), одан Алтын Орданың астанасына дейінгі жолды көрсетті. Қала әдемі әрі бай болды, 

ол шетелдегі саудагерлерді, ғалымдарды, саяхатшыларды сарайлардың, мешіттердің сәнімен, 

керемет жоспарлаумен және әртүрлі діндер мен тілдердің араласқан алып территориясымен 

қуантты.  

Саяхатшылардың куәліктері бойынша Сарай - Беркте мешіттер, шіркеулер мен 

шіркеулер болған, ал сенушілерді ешкім қысым көрген жоқ, олардың арасында 

мұсылмандар, буддистер, несториан христиандары, православие христиандары, католиктер, 

Мәңгілік Аспанға - Тәңірге сенетін пұтқа табынушы көшпенділер болды. Қалада әр түрлі 

ұлттардың саудагерлерінің дүкендері бар бөлек кварталдар болды: гректер, черкестер, 

осетиндер, орыстар, арабтар, парсылар, венециандықтар және басқалар, яғни халықтардың 

әрқайсысы қаланың белгілі бір бөлігін мекендеген, саудагерлер мен саяхатшыларға баруға 

арналған керуен сарайлар болған. 
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Негізінен бұл сауда - саттық қаласы болды, оған әр түрлі елдерден тауарлар теңіз 

арқылы немесе Маңғышлақ пен Үстірт үстірті, қазақ даласы арқылы өтетін керуен жолдары 

арқылы әкелінді. Сауда қатынастары Қытаймен, Персиямен, Египетпен, Батыс Еуропа 

елдерімен болды. Сарай - Берке де Сарай - Бату сияқты мәдениеттің, ғылымның және 

әдебиеттің орталығы болған. Алтын Орда кезеңінде Кутб, Хорезми, Хусам Катиб және 

басқалар сияқты ақын - жазушылар белгілі болды. Ғалымдардың есімдері бізге жеткен - Әбу 

Хаян, Ибн Муханна, араб ғалымдары Мұхтар ибн Махмуд әл - Закиди, Махмуд ибн Ахмад 

ибн Мұса және басқалар елордада өмір сүріп, жұмыс істеді. Қыпшақ тілі ұлтаралық қатынас 

тілі болды. 

Монеталар Сарайда шығарылған; олар 1282 жылдары Бату ханның немересі кезінде 

пайда болды. Жәнібектің, Сарай - әл - Жадид қаласының бейнелері бар күміс монеталар, 

Өзбек хан, Темір - Кутлуг және басқалар атынан монеталар бар. Мысалы, Хан Тоқтамыстың 

кезінде (1376 - 1395) ит бейнесі бар монеталар айналымда болған, бұл мемлекет құрамына 

кірген рудың немесе тайпаның тотемикалық белгісі. XI ғасырдың ортағасырлық авторы Абу 

Саид Гардизидің айтуы бойынша кейбір түркі халықтары өздерінің пайда болуын иттен 

іздеді (В. Бартольд және басқаларының еңбектерінде). Қалада әр түрлі қолөнер дамыды, 

керамика шығаратын шеберханалар болды, олардан әр түрлі тұрмыстық ыдыстар, ою - өрнек 

салынған түрлі - түсті құмыралар жасалды.  

Негізгі ғимараттарды, мешіттер мен мұнараларды безендіру үшін түрлі - түсті жылтыр 

плиткалар, көбінесе үш түсті - ақ - жасыл - көк және терракоталық плиткалар пайданалды. 

«Алтын Орданың астанасы Жәнібектің кезінде Сарай - Берке қаласы Сарай - әл - Жадид 

жаңадан гүлденгендей болды. Ол бұл жерде көптеген шеберханалар, мешіттер, медреселер, 

сарайлар салуға бұйрық берді. 

«Біздің әл - Жанибек тастан қаланы ойып жасады», - деп жазды І. Есенберлин. Ақ тас 

сарайлары мен бай үйлер салуда қолданылған екен. Бірнеше ғасыр өткен соң, қаланы 1393 

жылы Темірлан (Ақсақ Темір) қиратқаннан кейін, ақ тастар мен Орда кірпіштерін орыс 

көпестері Астраханға тасып, 16 ғасырдың аяғында шағын Астрахань Кремльдің 

құрылысында қолданылды. Оның қалыңдығы бес метрге дейін жететін қуатты қабырғалары, 

биіктігі 15 - 17 метрлік мұнаралары болған. Сарай - Беркенің қирандылары мен қалдықтары - 

қазір бұл Волгоград облысының Ленин ауданы, Царев ауылының маңында, Волгоградтан 

Ахтуба өзенінің бойында 50 шақырым жерде орналасқан Царевское алып қонысы. 

Мемориалды ескерткіш бар, археологиялық қазбалар жүйелі түрде жүргізіліп, ғылыми 

жазбалар жүргізілуде. Волгоград ғалым - археологтары болашақта ЮНЕСКО - ның 

Дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізе отырып, «Алтын Орда» ірі мұражай кешенін салуды 

жоспарлап отыр. 

Бұл шараларды жүзеге асыруға Ресей, Моңғолия, Татарстан ғалымдары 

қызығушылық танытты. Әрине, Қазақстан да шет қалмады, өйткені біздің мемлекетіміздің 

бір бөлігі де ұлы империя - Алтын Орданың шекараларының бір бөлігі болды. Өкінішке 

орай, онда «қара қазушылар» жұмыс істеп жүр, олардың бірі ақын Мұхтар Шахановқа 

тізбектер, ұштар, ыдыс - аяқтар мен құмыралар, күміс тостаған және алтын мөр сияқты түрлі 

олжалар туралы айтты. Табылған тауарлар Астрахан базарында сатылған кезде, сатып 

алушы, Кавказдан келген қарт құмық, жазуды оқып: «Иә, бұл Бату ханның өзі жасаған мөр!» 

- деп дауыстап айқайлады және белгісіз бағытта тарихи жәдігерді алып кетті (бұл эпизод 

Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың бірлескен «Аңшының шыңырау туралы 

кітабында» жарияланған). Кейіннен Алтын Орданың барлық қалалары 1391 - 1396 жылдары 

Орта Азия жаулап алушысы Темірлан (Ақсақ Темір) әскерлері бәрін қиратты. 

 
 

 

 

 

 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

18 

 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖӘНЕ АДАМ ҚҰҚЫҒЫ 

 

Исламов М.Қ. 

Гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті, PhD  

          Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Мақалада адам  құқығы мәселесі Рухани жаңғыру бағдарламасы тұрғысында қаралып, 

оның ұлттық тарихымыздағы көрінісі және  осы өмірмен байланыстыру сұрақтары 

қарастырылған. 

Түйінді сөздер: Адам құқығы, рухани жаңғыру, өркениеттік құндылықтар, ұлттық код, 

жүз жаңа есім, ұлттық болмыс. 

_________________________________________________________________________ 

 

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Исламов М.Қ. 

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин, PhD 

Казахско-Русский Международный университет; 030006, Актобе, ул. Айтеке би, 52; 

 

В статье рассматривается проблемы права человека в контексте программы Рухани 

жаңғыру, его проявления в национальной истории и вопросы по взаймосвязи современной 

жизнью. 

Ключевые слова: Права человека, духовное возрождение, цивилизационные ценности, 

национальный код, сто новых имен, национальное бытие 

_________________________________________________________________________ 

 

SPIRITUAL REVIVAL AND HUMAN RIGHTS 

 

Islamov M.K. 

Associate Professor at the Department of Humanities, PhD 

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

The article examines the problems of human rights in the context of the Rouhani zhagyru 

program, its manifestations in national history and issues of interconnection with modern life 

Key words: Human rights, spiritual revival, civilizational values, national code, one hundred 

new names, national existence 

 _________________________________________________________________________ 

 

Адам құқығы мәселесінің сан мың жылдық тарихы бар. Ол - адам құқығы мәселесі 

XIX-екінші жартысынан бастап мемлекеттік дәрежеде мойындалып, ел заңдарында 

бекітілгенмен оның пайда болуы жоғарыда айтып өткендей өте әріде жатыр.  

Мен осы мақалада аталған тақырыптың қысқаша тарихына тоқталып, сонымен қатар 

біздің еліміздің тарихында адам құқығы мәселесі қалай көтерілді, ол (адам құқығы мәселесі) 

қазақ қоғамы үшін қаншалықты маңызды болды деген сұрақтарға жауап бергім келеді. 

Сонымен қатар мені адам құқығы мәселесіне рухани жаңғыру тұрғысынан қарасақ, осы 

мәселені қоғам болып ұғынып және мемлекеттік дәрежеде ескерілуі үшін, соның ішінде 

құқық қорғау органдарының талапқа сай, яғни адам құқықтарын сақтап қызмет атқаруына 

бірден-бір себеп болмас па еді деген сұрақтарда мазалайды. 

Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деген бағдарламалық 

мақаласында «ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгiсiнiң бүгiнгi заманның болмысына сай 

келмеуiнiң сыры неде? Менiңше, басты кемшiлiгi – олардың өздерiне ғана тән қалыбы мен 

тәжiрибесiн басқа халықтар мен өркениеттердiң ерекшелiктерiн ескермей, бәрiне жаппай 
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ерiксiз таңуында. Әжептәуiр жаңғырған қоғамның өзiнiң тамыры тарихының тереңiнен 

бастау алатын рухани коды болады»[1] деген болатын. Осы тұрғыда біз үшін адам құқығы 

деп аталатын құндылықтың ұлттық тарихи тамырын зерттеу маңызды. 

Қарастырып отырған адам құқығы мәселесі тарихы  жоғарыда атап өткендей тым 

әріден басталады. Адам құқығы - адам дамуының барлық кезеңдерінде ең маңызды, 

адамзатты толғандырған басты мәселелердің бірі болып келді. Саяси, құқықтық, 

философиялық, діни және этикалық ойлардың барлығы адам құқығының мәселесіне келіп 

тіреледі. Өмір сүру құқығы, жеке басқа, қадір қасиетке қол сұғылмаушылық, ар намыс және 

сенім еркіндігі адам өмірінің маңызды шарттары болып табылғандықтан адам құқығының 

мәселесі әр түрлі соғыстардың, көтерілістердің және қозғалыстардың себепкері болды.  

Адамзат тарихының әр дәуірі адам құқығы мен бостандығын өз дәуіріне сәйкес 

анықтап, оның мәні мен мағынасына өзіндік ерекшеліктерін енгізді. 

Жаңа дәуір азаматтары өз құқықтары үшін күресіп, құқықтары мен бостандықтарын 

кеңейте түсті. Адам құқығының қазіргі кезеңдегі даму идеясының негізін құрайтын 

қағидаттар мен талаптар ХVІІІ ғасырда француз ағартушылары Монтеське, Дидро, Вольтер, 

Гольбах, Гельвеция, Руссо еңбектерінен жарқын көрініс тапты. Оларға бостандық, тең 

құқылық, жеке меншік, биліктің қауіпсіздігі ұғымдары, «заңмен тиым салынбағанның бәріне 

рұқсат ету», биліктің бөліну қағидаты, кінәсіздік презумпциясы жатады.          Ұзаққа 

созылған күрес нәтижесінде еркіндік, теңдік, татулық мұраттары еуропа елдерінде басты 

құндылықтарға айналып, олардың туларының үш түрлі түсінде бейнеленді.  

Біздің отанымыздың тарихында бостандық пен өзін-өзі басқару нысандары Қасым, 

Есім, Тәуке және т.б. хандардың тұсынан басталды. Қасым ханның тұсында бірінші реет 

қазақтың қарапайым құқығын жүйелеуге талпыныс жасалды. Оның тұсында шамамен ХVІ 

ғасырдың бірінші тоқсанында «Қасым ханның ақиқатты ережелері» деп аталатын нормалар 

жинағы шықты. Халық бұқарасы Қасымның шариғатты алмай, ежелден қалыптасқан билер 

заңы – жарғыны жаңадан көтергенін қатты ұнатып, оны «Қасым ханның қасқа жолы» деп 

атап кетті. ХVІІ ғасырдың бірінші жартысында Қазақ хандығының күшейіп тұрған кезінде 

бұдан да жаңартылып, дамытылған нормативті акт – Есім ханның ережелері шықты.               

Қазақстан үшін 1917 жылдан бастап отаршылдықтың жаңа түрі – кеңестік 

құндылықтар қалыптаса бастап, коммунизм туралы ілім негізге алынды, маркстік-лениндік 

философия үстемдік етті. Мұндай жағдайда қазақ халқының даналық ой-пікірлерін зерттеуге 

мүмкіндік болмады. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бастап құлдық психологияның орнына 

демократия, өркениеттік құндылықтар орныға бастады. 

Енді міне бүгінгі таңда біздің еліміздің конституциясының преамбуласында «Бiз, 

ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген      Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерiнде      

мемлекеттiлiк құра отырып,      өзiмiздi еркiндiк, теңдiк және татулық      мұраттарына 

берiлген бейбiтшiл азаматтық      қоғам деп ұғына отырып,..»[2]  деп жалпы адамзаттық 

құндылықтар Қазақстанның да құндылықтары екенін көрсеткен. Адам құқығына негіз 

болатын осы мұраттардың (идеялар)  қазақ ой-танымындағы тарихи тамырын қарастырсақ 

Қазақ энциклопедиясы, 5 томында көрсетілгендей «біз  қазақ халқының басқа еуропа 

халықтары сияқты табиғатты өзгертуге немесе оған үстемдік етуді мақсат етіп қоймаған. 

Керісінше, табиғатқа бейімделіп, онымен гармониялық қатынас орнатуды мақсат тұтқанын 

көреміз. Қазіргі заман тілімен айтқанда, көшпенді қазақтардың экологиялық санасы биік 

болған. Бұл - біріншіден. 

Екіншіден, қазақ дүниетанымының ерекшеліктерін айтқанда, ескерер мәселе, ол - 

қашанда олардың еркіндік пен бостандық сүйгіштігі. Қазақ жерінде ешқашанда құлдық 

болмаған. 

Үшіншіден, қазақ қашанда теңдік пен әділеттілік мәселесіне қатты назар аударған. 

Төртіншіден, теңдікке негізделген әділеттіліктен әлеуметтік айырмашылықтар мен 

әлеуметтік топталу аз болған. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Бесіншіден, байлыққа жетуден гөрі ар-намысты жоғары ұстау халықтың қанына терең 

сіңген құндылық. Онымен тығыз байланысы бар нәрсе - бар затқа қанағат ету де қазаққа тән 

қасиет. 

Алтыншыдан, ұжымдық мүддені жеке мүддеден гөрі жоғары ұстау – ол да 

көшпенділік өмір салтынан шыққан құндылық. 

Жетіншіден, өне бойы көшіп-қону барысында қашанда әр қилы қиындықтарды, қауіп-

қатерлерді бастан кешуге тура келді. Ол - ерлікті, батырлықты қасиет етуді талап етті. 

Сегізіншіден, көшпенділердің өмірі өне бойы қауіп-қатерлерден, соқтығыстардан 

тұрғаннан кейін ол күнбе-күнгі өмірді бағалап, алудан гөрі болуды жаратқан. Әрбір күнді 

той-думанға айналдыру, өзін шешен сөзбен, даналықпен көрсете білу, әртүрлі сайыстарға 

қатысу, «сегіз қырлы, бір сырлы болу» бабаларымызға тән нәрселер болған. 

Тоғызыншыдан, дүниеге, басқа халықтарға деген көңілінің ашықтығы, қиналғандарға 

риясыз қол ұшын беру - бұл да біздің халықтың керемет қасиеттерінің бірі болып саналады. 

Оныншыдан, көшпенділердің негізігі құндылықтарының бірі - ата-ананы, үлкендерді 

сыйлау».[3]   

Жоғарыда келтірілген мысалдар адам құқығы бізге европадан келді десекте оның 

негізі болып табылатын идеялардың қазақ қоғамында бұрыннанда өмір сүргенін көреміз. 

Алдағы уақытта қоғамда өмір жағдайының үнемі өзгеріп отыруына байланысты, 

адамның табиғи және әлеуметтік мәнділігі негізінде туындап,  дамитын адам құқығы 

мәселелерін өркениетті қоғам ретінде қабылдау үшін біз оларды ұлттық кодымыз арқылы 

танып, білуіміз керек деп ойлаймын. Осы орайда ұлтымыздың әділдікті, теңдікті, еркіндікті 

тағыда басқа қасиетті ұғымдарды қалай қастерлегенін жырау, термешілер шығармалары 

арқылы танығынымыз жөн болар деп санаймын. Сонда ғана біз көтеріп отырған сұрақ 

адамдарға жоғарыдан таңылмай, ұлттық саяси санамыз арқылы енер еді. 

Адам құқығы — адамның мүддесін қанағаттандыруга бағытталган, заңмен 

қорғалатын демократиялық құндылық ретінде еліміздің конституциясында бекітілген. Ата 

заңымыздың бірінші бабында  «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 

құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам 

және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» атап көрсетілген. [2] 

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіров Мемлекет басшысына есебінде 

елдегі адам құқығына қатысты ахуалға, соның ішінде азаматтардан түскен арыздардың, 

құқық қорғау жөніндегі жобалардың, өңірлердегі мониторингтің, сондай-ақ мемлекеттік 

органдардың, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың ақпараттары негізінде 

сараптама жасаған. Есепте Қазақстандағы адам құқығы саласындағы өзекті проблемалар 

анықталып, оларды шешу жолдары ұсынылған. Атап айтқанда, «Омбудсменге есепті кезеңде 

адам құқығын қорғау мәселелері бойынша жазбаша және ауызша 1340 арыз түскен, олардың 

басым көпшілігі Астана және Алматы қалаларынан, Қарағанды, Алматы және Шығыс 

Қазақстан облыстарынан жолданған. "Азаматтар өз құқықтары көбіне құқық қорғау 

органдары тарапынан, соттардың әрекеті мен шешімдеріне, пенитенциарлық органдарға, 

сондай-ақ азаптауға байланысты, мемлекеттік әкімшілендіру кезінде бұзылғанына шағым 

жасаған».[4] 

Бұл келтірілген мысал Қазақстанда адам құқығы Елбасы тарапынан қатаң бақылауда 

екенін корсетеді. 

Елбасы «Мен бүгінгі замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына да назар 

аударуды ұсынамын.Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы арқылы іске 

асырған жөн»[1]  деп өзінің атақты мақаласында ой тастады. Жүз жаңа есім ішінде елге 

танымал құқық қорғаушылар болса және олар адам құқығы мәселесін ұлттық тарихымыздың 

құндылықтарымен байланыстыра көтерсе адам құқығы мәселесі  Қазақстан азаматтарының 

рухани коды арқылы қабылданған құндылық болар еді.    

Сонымен адам құқығын  демократиялық елдің құндылығы ретінде танып, білуді 

ұлттық болмысымызбен байланыстырсақ біздің еліміз өркениетті ел қатарында лайықты тұра  

алады. Алдағы уақытта президент Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
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өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 05.10.2018 жылғы жолдауында «полиция 

қызметкерінің жаңа стандартын бекітіп, мансаптық ілгерілеу, сондай-ақ, полиция 

академиялары арқылы кадрларды даярлау мен іріктеу жүйесін өзгерту керек» [5] деп 

айтқанын ескеріп, оқу орындарына  арнап адам құқығын болашақ заңгерлерге ұлттық код 

тұрғысында түсіндіріп, оқытатын оқу бағдарламасын әзірлеген жөн.  
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Данная статья раскрывает основные черты криминалистической психологии и 

выявляет причины совершений преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая (криминальная) психология, 

преступление, психология преступника. 

_________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICATION OF THE CAUSES OF CRIMES COMMITTED 

 

Izbassar Aisha-Bibi Nurtaykyzy 

3rd year student of the educational program «Psychology» 

Abdullina Nargiz Kasymkereevna 

Lecturer, Master of Social Sciences  

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

This article reveals the main features of forensic psychology and identifies the causes of 

crimes. 

Keywords: criminalistics, criminalistic (criminal) psychology, crime, criminal psychology. 

_________________________________________________________________________ 

 

Криминалистическая психология – это огромный пласт знаний, логично и научно 

объясняющих психологию преступника. И специалисты в этой области должны, в первую 

очередь, обладать соответствующей профессиональной подготовкой и некоторым 

практическим опытом. Одним из первых людей, занимающихся подобной деятельностью, 

был великий французский король Генрих 4: он, дабы набраться храбрости, проводил вечера, 

болтая по душам с подосланными убийцами и наёмниками. Пытался он также, юный 

экспериментатор и психолог, дать объяснение тому, почему эти люди готовы пойти против 

общечеловеческих принципов и совершить зверское и бесчестное злодеяние. Получалось у 

него, стоит признать, весьма неплохо. В конце концов Генрих 4 выяснил следующую 

занимательную вещь: эти бандиты и преступники – в большинстве своём – напрочь лишены 

способности контролировать собственные эмоции. Он выводил их из себя. Злил их, а иногда 
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и дразнил. В конце концов они, несдержанные и буйные, набрасывались на будущего короля 

Франции и пытались довершить начатое. Весьма неудачно. И он, любознательный учёный, 

исхитрялся и по-разному испытывал своих подопытных. Пытался Генрих 4 надавить на 

жалость и пробудить в них совесть. Иногда давал он подосланным убийцам шанс сбежать, но 

они – гонимые ненавистью – всегда возвращались и пытались довершить начатое. 

Весьма занимательно, что Генрих 4 усвоил после всего пережитого. Преступник – 

лишён стыда и здравого смысла. В порыве ярости он, в отличие от обычных людей, не 

способен держать язык за зубами. Отсюда и берётся огромное количество преступлений на 

бытовой почве: родственники начинают ссору из-за мелочи, а потом один из них, немного 

буйный, внезапно теряет контроль над собой и избивает своего драгоценнейшего 

собеседника. 

Причин, почему люди плохо себя контролируют, бывает великое множество. Как раз-

таки криминалистическая психология преследует цель отыскать и подробно описать каждую 

из них. Прежде всего – психологу нужна практика, то есть непосредственный контакт с 

бандитом и преступником. Одной теории с физиогномикой – не хватит. Преступники могут 

скрываться под личиной безобидного и наивного простачка, совершенно не краснея от 

стыда. И только с годами психолог, работающий в сфере криминалистики, сумеет отыскать в 

толпе лиц потенциального преступника. Но следует также понимать, что работа эта – не 

самая приятная и безопасная; всегда может случится беда, поскольку работать приходится с 

душевнобольными и агрессивными бандитами. Никто не может предсказать, какая мысль в 

следующую минуту посетит их голову.  

Но криминал не обязательно означает, что дело связано с убийством и 

поножовщиной. Под этим словом также нередко понимают всю преступную деятельность – 

вплоть до обыкновенного мошенничества и надувательства. Психолог должен будет 

проникнуть в душу преступнику и отыскать причину злодеяния – какая буря эмоций или 

какие хладнокровные позывы вели человеком в тот момент. Некоторые психологи решают 

обойтись малым и становятся так называемыми узкими специалистами: кто-то выявляет 

мошенников, а кто-то выискивает откровенных уголовников. Вторым – более того – 

приходится часто вести беседы с настоящими бандитами. И – ради собственного 

благополучия – лучше вести дружеские беседы, поскольку они могут напасть со спины и 

нанести удар, когда жертва расслабится. Важно всегда помнить о следующей истине: 

бандиты – всегда остаются уголовниками и людьми вне закона, осквернившими все 

общечеловеческие законы и моральные правила. С ними нельзя договориться! И психолог 

должен свыкнуться с этим. По долгу работы он будет вынужден проводить все дни, беседуя 

не с самыми приятными и не самыми интеллектуально развитыми людьми. Это важная черта 

криминалистической психологии. Не каждый найдёт в себе силы не сойти с ума, находясь 

целыми днями с уголовниками в одной комнате. Страх – обыденное дело, и ему подвержен 

каждый. И людям со слабыми нервами не стоит заниматься подобной деятельностью. 

Преступники, как говорилось в самом начале, лишены всякого стыда. Готовы они, 

безнравственные и аморальные, совершить любую подлость. И – самое главное – они в этом 

мастаки. За долгие годы отъявленные преступники сумели овладеть в мастерстве приёмами 

психологического давления. Противостоять им должен настоящий и квалифицированный 

специалист с большим стажем работы. Иначе может выйти так, что специалисту 

понадобится психолог…  

По этой причине следует трижды подумать, прежде чем становится специалистом в 

этой области: риски и опасности слишком велики. Не каждый сумеет выдержать подобное 

психологическое давление. С мошенниками и аферистами всё намного проще и легче. Они 

хитрят, изворачиваются и, будучи чуть более адекватными, умеют сдерживать гнев и целую 

кипу эмоций. Можно даже сказать, что при работе с аферистами необходимо, кроме 

многолетнего опыта, и тонкое чутье, без которого психолог не сможет распознать хитрого и 

изворотливого афериста. Любят они также играть с логическими конструкциями: 

отличительная их черта – выражают мысли они ясно и чётко, будто уже всё продумали 
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наперёд.  Очередная сложность криминалистической психологии заключается в том, что 

преступников трудно подловить. В большинстве своём у них есть алиби, они отыщут десяток 

свидетелей, если возникнет надобность. И психолог, чтобы блестяще выполнить свою 

работу, должен будет перехитрить мошенника, но сделать это – не так уж просто. Не всякий 

филолог сумеет подобрать нужные слова. 

Причины совершения преступления. 

Причина или мотив – важнейший аспект криминалистической психологии. Даже если 

у подозреваемого найдётся двадцать свидетелей, с которыми он якобы весело проводил 

время в момент совершения преступления, мотив выдаст его с головой, поскольку только он 

конфликтовал и враждовал с жертвой. Конечно, это ещё не прямое доказательно вины, 

однако мотив поможет следователю напасть на верный след. Он – пока этот след свежий – 

допросит этих свидетелей по отдельности, задавая определённые, тщательно продуманные 

вопросы. И – быть может – он, записав на диктофон разговор с ними, обличит их во лжи. 

Роль психолога в этом деле сложно переоценить. Только благодаря нему, тщательно 

проанализировавшему всю информацию, получится своевременно схватить преступника, 

который обязательно попытается скрыться от правосудия. Каждая минута на счету. 

В самом начале говорилось о том, что уголовники – по натуре своей – люди крайне 

агрессивные и неуравновешенные, с ними тяжело спокойно вести беседу; они привыкли 

совершать подлости, грубить, оскорблять собеседника, поскольку мораль им не знакома.  

Карманник, совершенно не стесняясь, обокрадёт вдову и отнимет последнюю копейку 

у неё. Точно также поступит грабитель, готовый нанести смертельную рану, чтобы жертва не 

закричала и не позвала на помощь. И что же гонит этих людей совершать злодеяния? В 

большинстве случаев собственная нищета и – если смотреть глубже – тотальная бездарность. 

Человек без профессии, не обладающий особыми навыками и умениями, всегда будет 

зарабатывать меньше человека с высшим образованием, который знает три иностранных 

языка в совершенстве. Следовательно – появляется неравенство в их социальном положении. 

В доказательство того можно привести революции, которыми был переполнен двадцатый 

век: бедные только и делали, что разграбляли богатых. Ещё один знаменательный пример – 

поход 1812 года: русские солдаты (крепостные) и крестьяне разграбили дома московского 

дворянства, ничего не оставив “злым” французам. Богатым и состоятельным солдатам 

французской армии нечего было красть, да и зачем им заниматься подобной постыдной 

деятельностью? Жили дома они – весьма неплохо. Выдавали им жалованье – весьма 

привлекательное. А вот крепостные крестьяне, которых на протяжении столетий именовали 

“душами”, с радостью готовы были грабить и убивать. Но их случаю можно дать логичное и 

понятное оправдание, почему они были озлоблены: в конце-то концов являлись они 

бесправными рабами. Однако сейчас абсолютно каждый человек имеет гражданство 

собственной страны. Люди теперь обладают правами и – обязанностями перед отечеством. 

Что же толкает их на совершение столь бесчеловечных поступков? Достигнуть благополучия 

может абсолютно каждый. Благодаря тому, что появилось огромное количество недорогих 

пособий по изучению иностранных языков, любой гражданин России может освоить 

английский язык и найти работу с высокой заработной платой. Однако – не всё так просто. 

Теперь все граждане страны имеют одинаковые возможности, но не все хотят пользоваться 

ими. 

Выходит следующая картина: ленивый, наглый и бездарный молодой человек, 

который всю свою молодость провёл на спортивной площадке, распивая с приятелями 

спиртные напитки, после окончания школы сталкиваются с суровой реальностью, где люди 

без особых навыков – ничего не значат и никому не нужны. И, поскольку он не желает 

умирать с голоду и влачить жалкое существование, этот юный и сильный молодой человек 

становится преступником. Ведь – самое главное – бандитом может стать абсолютно каждый! 

В том-то и дело: профессия эта не требует особых интеллектуальных способностей и 

выдающихся талантов. Достаточно быть агрессивным и жестоким, чтобы преуспеть в 

криминальном мире. Поэтому превалирующая часть преступников (уголовников) всегда 
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находится в отличной физической форме. Физическая сила – это их единственный способ 

заработка денег на пропитание и обеспечение комфортных условий жилья.  

Конечно, можно заглянуть ещё дальше и разобраться, почему этот молодой человек 

всю свою молодость бездельничал. В большинстве своём вина лежит исключительно на 

родителях. Дети из неблагополучных семей, как известно, чаще вступают на скользкую 

дорожку криминала, поскольку родители не дали им надлежащего образования. Они были 

лишены возможности прикоснуться к науке и к искусству. Вполне вероятно, что юный и 

неопытный преступник во всём признается, ежели психолог отыщет ключик к его сердцу. 

Иногда так и выходит. Но всё же это редкость, подробно описывать которую – лишённое 

смысла занятие.  

Основная причина – вполне понятна. Примерно так же поступают и мошенники, 

однако в большинстве своём их физические данные оставляют желать лучшего. Они не 

смогли стать дикой и опасной частью криминального мира, поэтому им пришлось 

исхитрятся и придумывать подлые, коварные схемы. 

И стоит упомянуть ещё одну примечательную вещь: причина многих преступлений 

кроется в лютой зависти. Она буквально съедает человека, мешает ему рационально и здраво 

мыслить. Он, поддавшись злому порыву, забывает про сочувствие и благостные чувства. 

Людям, видящим чужое счастье, тяжело смириться с собственным бедственным 

положением. Работать, развиваться, самосовершенствоваться и учиться им не хочется, а вот 

грабить и убивать – они с радостью начнут. Дело нехитрое. Подкараулить зеваку, ходящего 

по улице с дорогим телефоном в руках, не сложно. 

Опасности работы 

Про опасность, подстерегающую психолога, упоминалось выше. Как и было сказано, 

психологам приходится на ежедневной основе общаться с опасными и неуравновешенными 

людьми. Ни в коем случае нельзя оставаться вдвоём с уголовником в закрытой комнате; кто-

нибудь из правоохранительных органов, обученный и подготовленный, должен всегда 

сопровождать психолога. Иначе можно с лёгкостью распрощаться с жизнью. Это первая 

серьёзная опасность работы в криминалистической психологии. Вторая опасность – это 

близкое знакомство с криминальным миром. Волей-неволей психологу придётся вести 

знакомство с подозрительными личностями. Как известно, подобные связи не приводят ни к 

чему хорошему. Бандиты могут совершить абсолютно любую подлость, вплоть до угроз 

родственникам и близким. В серьёзной опасности окажется не только сам специалист, но и 

его семья. Вот о чём стоит всегда помнить. 

Виды преступления: аферы, убийства 

В каком-то смысле можно уподобить две эти области. В обоих случаях преступники 

совершают злодеяние, после которого невинная жертва оказывается в смертельной 

опасности. Чаще всего обманывают пенсионеров. Аферисты приходят к ним и нередко 

предлагают так называемую “государственную помощь”. Дескать, они помогут им поменять 

старое жильё на квартиру в новостройке. Пожилых граждан, желающих покоя, уговаривают 

поменять жильё на протяжении долгого времени. Аферисты пытаются завязать 

доверительные отношения с пожилыми гражданами, стать их “друзьями”, которым можно 

доверить абсолютно все секреты и тайны. И – к несчастью – эти бессовестные преступники 

пользуются чужим доверием, а потом – оставляют пенсионеров без жилья и частной 

собственности. Преступники просят подписать “некоторые документы”, после чего – 

исчезают. На следующий день выясняется, что квартира больше не принадлежит тому 

пожилому человеку, который только вчера мечтал о комфортных условиях в новеньком 

доме. Оказывается он – в прямом смысле слова – на улице. И специалисту следует понимать 

следующую вещь: существенной разницы между убийцами и аферистами – не существуют. 

Все они готовы обокрасть и убить слабого и немощного. Различаются только методы – 

техника осуществления убийства. Все преступники лишены совести и стыда. Поэтому в 

народе часто говорят, что с бандитом невозможно договориться. 

Особенности работы 
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Не всегда психологи – специалисты в криминалистической психологии – помогают 

правоохранительным органам выискивать преступные элементы и охранять благополучие 

граждан. Некоторые выбирают другую дорогу – перевоспитания. Всегда можно устроиться в 

исправительное учреждение, в котором преступники, как предполагается, должны 

переосмыслить свою жизнь и встать на правильный путь. Для этого в тюрьме существуют 

“должности”, преступники имеют доступ к библиотеке, в которой предоставлен огромный 

выбор самой разной литературы. И там же проводит беседы с уголовниками психолог. 

Иногда он помогает им разобраться в самих себе. Как он делает это? Они говорят, так 

сказать, по душам. Опасный элемент пытается раскрыть душу и ищет поддержки со стороны 

специалиста, прямая обязанность которого – помочь ему. И психологи, работающие в 

исправительных учреждениях, – в каком-то смысле – намного лучше понимают психологию 

преступника. Они получают драгоценный шанс порыться в душе злодея и разглядеть все её 

детали. Именно такие специалисты пользуются большим уважением, поскольку они 

слишком – даже чересчур – хорошо понимают психологию преступника.  

И существует ещё один тип психологов: специалисты, работающие в 

психиатрических учреждениях. Им приходится тяжелее всего, поскольку туда попадают 

настоящие душевнобольные, разговаривать с которыми довольно сложно и весьма 

неприятно. Многие из них – лишены ума. Другая же часть – с нагловатым видом 

притворяется. И одна из задач психолога – выявить этих негодяев, которые пытаются 

увильнуть от тюремного срока.  

Существует также серьёзная угроза для жизни. Душевнобольные, в отличие от 

здравомыслящих людей, совершенно не контролируют себя. И специалист может получить 

психологическую травму, если на протяжении долгого времени будет общаться 

исключительно с ними. Такие случаи не редки. Поэтому отпуск – строго обязателен. 

Криминалистическая психология – это опасная сфера деятельности. О существующих 

опасностях не раз говорилось выше. И психолог обязан – ради собственного благополучия – 

чаще отдыхать. 

 

Список использованной литературы: 

 

1.  Еникеев, М.И. Юридическая психология // С основами общей и социальной 

психологии. / М.И. Еникеев 2018, - 512 с. 

2. Еникеев, М.И.  Основы юридической психологии / М.И. Еникеев 2018, - 640 с . 

3. Хигир, Б.Ю. Как распознать преступника. / Б.Ю. Хагир 2015, - 119 с.  

4. Сорокотягин, И.Н. Юридическая психология // Сорокотягина Д.А. Москва. 2019, - 

360 с. 

5. http://www.ivurcol.net/el_resurs/4_kurs/kriminalistika.pdf 

6. http://www.ivurcol.net/el_resurs/4_kurs/kriminalistika1.pdf 

7. https://delai-vibor.com/psiholog-kriminalist.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivurcol.net/el_resurs/4_kurs/kriminalistika.pdf
http://www.ivurcol.net/el_resurs/4_kurs/kriminalistika1.pdf
https://delai-vibor.com/psiholog-kriminalist.html


Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

27 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ / 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ 

 

ОРГАНИКАЛЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ КОМПОСТАУ 

 

Әмірова Гүлнұр Орынбасарқызы 

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, оқытушы 

Ерекешова Гаухар Алматовна 

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

Қыдырова Айдана Саламатқызы 

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Бұл мақалада органикалық қалдықтардан биокомпост алу, компостау процесіне 

температура, ылғалдылық, уақыт сияқты факторлардың ықпалын зерттеу қарастырылады. 

Түйінді сөздер: Биокомпост, органикалық тыңайтқыштар, ыдырау фазалары. 
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В этой статье исследуется влияние таких факторов, как температура, влажность и 

время, на извлечение биокомпоста из органических отходов и процесс компостирования. 

Ключевые слова: Биокомпост, органические удобрения, фазы разложения. 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPOSTING ORGANIC WASTE 

 

Amirova Gulnur Orynbasarovna 

Master of Science, teacher 

Erekeshova Gaukhar Almatovna 

Master of Science, teacher 

Kidirova Aidana Salamatovna  

Master of Science, senior teacher 

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

This article examines the effects of factors such as temperature, humidity, and time on 

biocompost extraction from organic waste and the composting process. 

Keywords: Biocompost, organic fertilizers, decomposition phases. 

_________________________________________________________________________ 

 

Компостау – биологиялық тотықсыздандырудың экзотермиялық процессі, бұл 

процесс барысында микроорганизмдердің популяцияларымен араласқан, жоғары 

температура мен ылғалдылық жағдайында органикалық субстрат анаэробты биологиялық 

ыдырауға ұшырайды. 
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Органикалық қалдықтарды (өсімдік, дәнді дақылдар, көкөніс қалдықтары және 

тұрмыстық қалдықтар құрамындағы тамақ қалдықтары) компостау үшін органикалық шикі 

қалдықтарды орналастыруға арналған арнайы жағдай жасалынады. Арнайы жағдайда ауаның 

қатысуыымен және қалдықтардың ішінде жылудың болуының нәтижесінде анаэробты 

бактериялар белсенді түрде көбейеді. 

Биоыдырау процессі кезінде органикалық субстрат физикалық және химиялық 

айналуларға ұшырап, топырақ пен өсімдіктер үшін құндылығы жоғары болып келетін 

тұрақты гумифицирленген өнім түзіледі. 

Компостаудың көмегімен өзінің сипаттамамалары жағынан топыраққа ұқсас 

биокомпост өндіруге болады. 

Тұрмыстық қалдықтардың органикалық фракцияларын және агроөнеркәсіп 

кешендерінің органикалық қалдықтарын компостау әдісімен утилизациялау экологиялық-

экономикалық проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта ауылшаруашылық жерлерінің топырағының құнарлылығын 

жоғарлату мақсатында пайдаланылатын минералды тыңайтқыштардың нарықтық бағасының 

қымбат болуына байланысты органикалық қалдықтардан биотыңайтқыш өндіру өте 

актуалды. 

Қалдықтарды компосттау - бұл микроорганизмдердің көмегімен органикалық 

өнімдерді ыдырату тәсілі. Компосттаудың негізгі мақсаты -қалдықтарды тыңайтқышқа дейін 

өңдеу және оны залалсыздандыру. Компостауды көбінесе органикалық қалдықтарды 

(жапырақтар, шөптер, бұтақтар) өңдеуге қолданылады, сонымен қатар тамақ қалдықтарын 

өңдеу технологияларыда бар. 

Компосттау ыдырау процесіне негізделген. Осы процестің барысында органикалық 

масса бөлек компоненттерге ыдырап қана қоймай, сонымен қатар жаңа күрделі заттар - 

биологиялық белсенді заттар, гумус түзіледі. 

Органикалық компостар құрамына көбінесе микрофлораны бактериалдық препарат 

ретінде енгізеді. 

Компостау анаэробты жағдайда да (оттегі болмаған кезде) де, аэробты жағдайда да 

(оттегі болған кезде) жүреді. 

Компостау технологиялары әр түрлі болғанымен биотыңайтқышты өндіру процессінің 

технологиялық кезеңдері барлығына ортақ: 

Қалдықтарды жинақтау. Егер өндірістік масштабта компостау болатын болса – бұл 

кезеңде органикалық субстраттарды компостау процессіне дайындайды. 

1) Биотермиялық процесс. Бұл кезеңде шикізаттардың залалсыздандыруы және 

сәйкесінше компостау процессі жүреді. 

2) Алынған биотыңайтқыштарды өңдеу және орналастыру 

Анаэробты компосттау жылдамырақ жүреді (жоғары температурада, иіссіз). 

Бұл мезофильді және термофильді бактерияларды қолдану арқылы пайда болады. 

Компосттау процесінде аэрация маңызды рөл және бірқатар функцияларды атқарады: 

компосттағы оттегі концентрациясын сақтайды, ашыту процесінің жылдамдығын арттырады, 

компосттың жетілуін тездетеді, компосттың сапасын жақсартады. Белгілі бір мөлшерде 

ылғалдылықпен, ауаға қол жетімділікпен микроорганизмдер органикалық материалды 

ыдырату арқылы қоректенеді және сонымен бірге көмірқышқыл газына көміртектің тотығу 

процесі нәтижесінде тіршіліктеріне қажетті энергия алады. Тотығу процестері жануға ұқсас 

жылу энергиясының айтарлықтай мөлшерін шығарумен қатар жүреді. Компосттың пісіп 

жетілуі кезінде маңызды энергетикалық процестер жүреді. Микроорганизмдер табиғи 

көміртегі қосылыстарын олардың тіршілік әрекетіне қажетті заттар болғанға дейін 

ыдыратады. Содан кейін олар өз организмдерінің органикалық заттарын және нәтижесінде 

пайда болатын ыдырау өнімдерін басқа микроорганизмдердің тіршілігіне қамтамасыз етіп, 

тіршіліктерін жояды. 

Компост ыдырау процесінде физикалық, химиялық және биологиялық күйлері үнемі 

өзгеріп отырады. Компосттың ыдырау процесі бірнеше кезеңнен өтеді, ал оның ұзақтығы 
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өнімнің күтілетін соңғы сапасына байланысты 6-12 айды құрайды, ыдырау кезінде 

материалдың көлемі 20% -ға азаяды. Ыдырау фазаларының әрқайсысы ерекше белгілерімен 

және микроорганизмдердің әр түрлі формаларының пайда болуымен сипатталады. 

Ыдырау фазасы – бұл қарапайым топырақ микроорганизмдерінің (аэробты спирилла, 

актиномицеттер, көгеру, эубактериялар, спиральды бактериялар) қатысуымен шикізаттың 

алғашқы ыдырауы. 

Қайта құру кезеңі – өтпелі кезең болып табылады, микроорганизмдер санының көбеюі 

байқалады (вилохвостка, пеницилл, актиномицеттер, ашытқы саңырауқұлағы, плесень 

головчатая, спирилла). 

Синтез фазасы – бұл жетілмеген компосттың түзілуі, сонымен қатар топырақ 

организмдерінің көбеюі (компост құрты, жасыл зең, мокрица свертывающаяся, ашытқы 

саңырауқұлақтары, плесень головчатая, пеницилл, актиномицет,вилохвостка, многоножка). 

Пісіп жетілу кезеңі – бұл компост материалын, жетілген компостты құрудың күрделі 

ішкі процестерінің жалғасы. 

Гумификация фазасы – бұл гумустың тұрақты формаларының қалыптасуы, құнды 

компостты топырақтың түзілуі. 

Ыдырау фазасында температура 60-700 ℃ дейін көтеріледі, оңай қалпына келетін 

органикалық заттар ыдырайды. Ең қарапайым микроорганизмдер оңай ыдырайтын ақуыз бен 

қантпен, целлюлоза және майлармен қоректенеді. 

Қайта құру кезеңінде температура 30-35 °C дейін төмендейді, саңырауқұлақтардың 

өсуі (сәулелік саңырауқұлақтар, ашытқы, жасыл зең), аммиак органикалық қосылыстар 

түзеді, C: N қатынасы төмендейді. 

Синтез фазасында температура 20 °C-қа дейін төмендейді, массасы жоғары дамыған 

топырақ ағзалары (мокрицалар, қидың құрттары,) қоныстану процесі жүреді. 

Компост құрттарының белсенділігіне байланысты материалдың органикалық және 

минералды бөліктерінің араласуы нәтижесінде органикалық заттар өсімдіктерге қажетті 

формаға айналады. Алынған компостты шикізат ретінде қолданылады. Ол азотқа бай және 

көптеген қоректік заттардан тұрады. 

Дайын болмаған компосттың басты құндылығы оның топырақ микроорганизмдеріне 

активтендіруші әсерінде, яғни компосттың ыдырау процесі тікелей топырақта жүреді. 

Сонымен қатар, толық дайын болмаған компост өсімдіктердің биогенді өсу 

стимуляторларын қамтиды және топырақта көмірқышқыл газының түзілуіне ықпал етеді. 

Пісетін фазада компосттың температурасы топырақтың табиғи температурасымен 

салыстырылады, ыдырау процестері тоқтайды, оттегіге деген қажеттілік азаяды. Құрамында 

қоректік элементтері бар тұрақты гумустың түрлері пайда болады. 

Компост құрамында 2 % калий, 3 % фосфор, 5 % азот бар. Химиялық құрамы жағынан 

бұл органикалық тыңайтқыштардың ең жақсы түрлерінің бірі. Мұндай тыңайтқышты 

қолданған кезде топыраққа минералды элементтер де, органикалық заттардың 80 % дейін 

түседі, бұл топырақтағы гумустың тепе-теңдігін қалпына келтіруге және сақтауға мүмкіндік 

береді.  

Компосттау тиімділігі келесі көрсеткіштерге байланысты: температура, рН мәні, 

оттегіге қажеттілік және қалдықтардың құрамы. 

Қалдықтардың ылғалдылығы 75–85% болуы керек. 

Органикалық қалдықтардың шіру процестерінің негізінде компост түзіледі. Процесс 

барысында органикалық массалардың жеке құрамдарға ыдырауы жүріп қана қоймай, сондай-

ақ жаңа күрделі субстанциялар – биологиялық белсенді заттар, гумус. түзіледі. Компостау 

технологиясының негізінде өндірілген биотыңайтқышты ұзақ уақыт қолданған кезде 

топырақтың физикалық және химиялық қасиеттері жақсарады: қоректік заттардың мөлшері 

жоғарылайды, қышқылдығы төмендейді, сіңірілген негіздердің мөлшері жоғарлайды, сіңіру 

қабілеті және буферлік қабілеті, ылғал сыйымдылығы, жұмыс циклі және ылғал өткізгіштігі 

жақсарады, топырақ микрофлорамен байытылып, оның биологиялық белсенділігі күшейіп, 

толтырғыш құрамы жақсарады. Органикалық тыңайтқыштардың микроэлементтер, 
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биостимуляторлар, көмірқышқыл газының көзі ретінде маңызы зор. Минералды 

тыңайтқыштар органикалық тыңайтқыштармен бірге қолданған кезде үлкен әсер әкелетіні 

анықталды. 

Органикалық қалдықтардан компосттау өндірісі экономиканың саласы ретінде бүкіл 

әлемде кең дамыған, өйткені компосттау процесі экологиялық-экономикалық мәселелерді 

шешеді: қоршаған ортаның ластануына қауіп төндіретін қалдықтарды жою, органикалық 

тыңайтқыштар өндірісі. Бұл процесс тиісті технологиялық жабдықтарды қолдану арқылы 

жүзеге асырылады. 
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This article discusses reinforcing embankment foundations using geosynthetics. 
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Жол құрылысында қолданылатын геосинтетикалық материалдарға шолу және оларды 

жіктеу, үйінділердің негізін күшейту үшін геоторларды пайдалану салаларын, қолдану 

ережелері мен геосинтетикалық материалдарға қойылатын негізгі талаптарды қамтиды.  

Автожол құрылысындағы техникалық прогрессті  жаңа конструктивтік және 

технологиялық шешімдерін енгізуге себепші болады, геожәшіктердің мен олардың түрлерін 

пайдалана отырып, геогридтер және басқа да тоқыма емес синтетикалық материалдарды 

құрастыру. Қазіргі уақытта көптеген фирмалар мен компаниялар геогридтердің әртүрлі 

түрлерін жүзеге асырады,іс жүзінде оларды тиімді пайдалану салаларын көрсетпейді, ал 

кейбір жағдайларда олар Санкт-Петербургтегі құрылыс жағдайлары үшін нақты сандық 

шамаларсыз тек сапалық сипаттамаларды береді.Қазіргі жағдайда  көбінесе геоторларды 

автожолдарда қолданады, егер  топырақ негізі қажет емес немесе негізгі эффект күші 5-10% -
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тен аспайтын болса. Геоторлардың өте жоғарғы құнын ескере отырып,  айқындықпен 

олардың белгілі бір топырақ жағдайында қолданудың орынды еместігі туралы қорытынды 

жасауға болады. Аталған кемшіліктерді жою үшін әртүрлі  топырақ жағдайларында 

геоторлардың  автожол негіздерін күшейту тиімділігін алдын ала аңықтау зерттеулерін 

жүргізу қажет. 

1. Геосинтетикалық материалдардың, геоторлардың жіктелуі 

Геосинтетикалық материалдар (ГМ) – құрылыс материалдарының класы, әдетте, 

синтетикалық, сондай-ақ басқа шикізаттан (минералды, жеткізілетін шыны немесе базальт 

талшықтары және т.б.), қосымша қабаттарды жасау үшін қолданылатын: жинақталған 

ықшам түрде (орамдар, блоктар, тақталар және т. б.), гидрооқшаулағыш, жылу оқшаулағыш 

және материалдардың мынадай топтарын қамтиды: геотекстильді материалдар, 

георешеткалар, геокомпозиттер, геоболочкалар, геомембрандар, геоплиттер және 

геоэлементтер. 

Геоторлар – негізі бекемдету функциясын атқаратын, тор көздері ≥1 см болатын 

жазық орама материал, немесе тор кқздерінің толтырғыштарына қорғау функциясын 

атқаратын, торалардың биіктігі ≥3 см көлемді материал. 

Геоторларды функционалды қолданылуына қарай үлкен 2 топқа бөлуге болады:  

Жазық геоторлар – полиолифин немесе полиэфирлі перфореленген қағаз түрінде 

шығарылатын орама материал, немесе жоғары берік синтетикалық жіп пен талшықтардың 

тік бұрыштап байланысқан, қорғаушы қабатпен қапталған орама материал. 

Геоторлар өз алдына бөлінуі мүмкін: 

- полимерлі бірбілікті және екібілікті; 

- шыны немесе базальт талшықтары полимерлі өңдеумен  бірбілікті және 

екібілікті; 

Кеңістікті геоторлар  бір бірімен  сызықтық тігіспен байланысқан, шахматты қатарда 

орналасқан, кеуекті синтетикалық баулардан тұратын  модульді  ұяшықты конструкция.  

   Барлық аталмыш геоматериалдар созуға беріктікпен, деформацияға жоғары 

модульмен, температуралық,химиялық және биологиялық әсерлерге қарсыластығымен және 

пайдалану ұзақтылығымен ерекшеленеді. 

2. Қолданылу аясы 

Геоматериалдар негізіндегі қосымша қабаттарды құрастырудың конструктивті-

технологиялық  шешімдерінің тиімділігі таңдалуы немесе келесі комплексті функцияларын 

істеу мүмкіндігімен аңықталады: 

армирлеу-жол конструкцияларының  үйінділерін, негіздерін геоматериалдар арқылы 

көлік және өз салмағын қөтеру қабілетін  күшейту; 

қорғаныс-топырақтардың коррозия жағдайын алдына алу, байланыс қабат 

материалдарының бір-бірімен араласуын алдын алу; 

сүзгілеу-топырақ бөлшектерін фильтр немесе кері фильтрлерге ену процесін алдын 

алу; дренаждау-судың кетуін жылдамдату; гидроизоляция- судың құюын жер қабатына 

құюлуын азайту немесе жою. 

     Геосинтетикалық материалдардың барлық спектрін түгел баспахана деңгейінде 

сипаттау. Сондықтан да , әлдеқайда тар бағыты- автожол негіздерін күшейту кезінде 

геоторларға қойылатын жалпы жобалау талаптар. Геоматериалдан жасалған қосымша 

қабаттармен жол  конструкцияларының конструктивті-технологиялық шешімдерінің 

тағайындалуы нормативтік құжаттармен сәйкес және де қабаттардың ерекшеліктеріне сәйкес 

орындалады. Шешім таңдауы технико-экономикалық салыстыру нұсқаулары негіздеріне 

сәйкес орындалады. 
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Мақалада жоғары оқу орындарында дизайн мамандығы студенттерінің 

шығармашылық ойлау қабілетін дамытудың психологиялық және педагогикалық шарттары 

қарастырылған. Дизайн мамандығы студенттерінің шығармашылық қабілеттерін дамыту 

мәселесі болашақ маманның тұлғасын қалыптастырудағы өзекті мәселелердің бірі ретінде 

анықталған. Сонымен қатар креативтілік ұғымы да потенциалды табысты шығармашылық 

ойлауға ықпал ететін қабілеттер мен басқа ерекшеліктерінің жиынтығы тәрізді белгіленген. 

Аталған ұғымдарға байланысты шетелдік ғалымдардың, соның ішінде ғылыми көзқарастары 

ұсынылған. Оқу үрдісінде қазіргі осы мамандық студенттерін шығармашылық ойлауға 

ынталандыратын тәсілдер жайында баяндалады. Сонымен қатар студенттердің 

шығармашылық ойлауының даму деңгейін анықтаудың көрсеткіштері келтірілген. Автор 

айтылған мәселеге байланысты болашақ педагог мамандарының шығармашылық ойлау 

қабілетін табысты дамуына ықпал ететін психологиялық жіне педагогикалық шарттарын 

белгілеп көрсеткен.   

Түйінді сөздер: шығармашылық ойлау қабілеті, психологиялық-педагогикалық 

шарттар, креативтілік, тұлға, оқу-тәрбие үрдісі. 
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В данной статье рассмотрены психолого-педагогические условия развития 

творческого мышления студентов специальности дизайн в высших учебных заведениях. 

Проблема развития творческих способностей студентов специальности Дизайн определена 

как одна из актуальных проблем в формировании личности будущего специалиста. Понятие 

креативности также обозначено как совокупность способностей и других особенностей, 

способствующих потенциально успешному творческому мышлению. В связи с названными 

понятиями представлены научные взгляды зарубежных ученых, в том числе. В учебном 

процессе рассказывается о методах, стимулирующих к творческому мышлению студентов 

данной специальности. Также приведены показатели определения уровня развития 

творческого мышления студентов. Автор обозначил психолого-педагогические условия, 

способствующие успешному развитию творческого мышления будущих педагогических 

работников в связи с озвученной проблемой. 

Ключевые слова: творческое мышление, психолого-педагогические условия, 

креативность, личность, учебно-воспитательный процесс.  
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This article discusses the psychological and pedagogical conditions for the development of 

creative thinking of students majoring in design in higher educational institutions. The problem of 

developing the creative abilities of students of the specialty Design is defined as one of the actual 

problems in the formation of the personality of the future specialist. The concept of creativity is also 

defined as a set of abilities and other features that contribute to potentially successful creative 

thinking. In connection with these concepts, the scientific views of foreign scientists are presented, 

including. The educational process tells about the methods that stimulate the creative thinking of 

students of this specialty. The indicators of determining the level of development of students ' 

creative thinking are also given. The author outlined the psychological and pedagogical conditions 

that contribute to the successful development of creative thinking of future teachers in connection 

with the voiced problem. 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

36 

 

Keywords: creative thinking, psychological and pedagogical conditions, creativity, 

personality, educational process. 

_________________________________________________________________________ 

 
Currently, Research in the field of creative development of students of the design specialty 

is expanding. Because social experience has led psychological and pedagogical thought to focus on 

this problem, recognizing that the creative thinking of a person has a social meaning, not a personal 

one. The main task of creative psychology is to reveal the psychological mechanisms and abilities 

of the creative process and creativity. Creativity ―from the English word-Creativity, which means 

creativity. As a mechanism and basis for the development of the creative psyche, it is considered by 

such scientists as A. M. Matyushkin, ya.a.Ponomarev, etc. Its study is connected with the laws of 

thinking (S. M. Bernstein, O. K. Tikhomirov, etc.). The study of the direction in the psychology of 

creativity, known as creativity, was carried out by J. R. R. Tolkien. It was conducted by foreign 

scientists Guilford, S. Mednik, K. Taylor, E. Torrens and others [1,2]. 

In the definition of creativity, many researchers focus on the specificity of the individual or 

its properties.  

J. R. Tolkien Guilford believes that creativity and creative potential can be defined as a set 

of abilities and other features that contribute to successful creative thinking [2]. 

M. Wertheimer identified two important features of creative thinking: adaptability and 

structuring [3]. 

Adaptability means that creative processes are aimed at improving the situation, and 

structuring means analyzing the specifics of the problem situation in the process of solving the 

problem and changing the functional values of individual elements of the situation within the 

framework of the entire structure. 

The integrity of the situational structure is given by the purpose of the action. Therefore, all 

elements of the situation and thought operations to reconstruct them are identified with the intended 

goal. At the same time, the goal itself needs to be understood as a whole that has its place, being 

part of a large-scale context. In the structure of this integrity, the goal can be different and 

reorganized. The inability to look at the situation on a larger scale makes a person inflexible and 

makes him dependent on the initially chosen goals and means of achieving them. Seeking to 

demonstrate the creative success and ability of a thinking person to make discoveries in the process 

of thinking, gestalt psychologists have contrasted productive thinking with reproductive thinking 

based on past experience. Scientists such as K. dunker, N. Mayer, L. Sekey, etc.have made great 

efforts to experimentally substantiate the thesis that past experience is a deterrent to the 

manifestation of the new.  

Research conducted by L. Sekey shows that productive, i.e. creative thinking is carried out 

in the process of problem-based learning, as well as in the process of solving a particular problem 

by a person. In this context, L. Sekey comes to the conclusion that there is a direct link between 

productive thinking and Problem-Based Learning [1].  

Method of research 
Problem-based learning provides a real opportunity to introduce into the content of 

education, in particular academic disciplines, the experience of creative activity of people in the 

form of a new component of the content - a system of problem tasks and methods of their solution. 

Gestalt psychologists have shown the existence of a special property of creative thinking, which is 

to abandon the stereotypical way of action and identify new, unique properties and relationships of 

objects. To do this, the subject needs both past experience in mastering ways to solve problems, and 

the ability to reconstruct them in the context of a problem task. 

The level of development of creative thinking can be determined by the following 

indicators: 

- Uniqueness of thought, the ability to get a unique answer from the usual answers (rarity of 

decisions, originality). Overcoming the obstacles of past experience. Unusual non-standard thinking 

and perception of the world. 
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- Random activity in solving professional problem situations. 

- Rapid and uniform formation of associative connections. The ability to find unique 

associative connections between different things. 

- Sensitivity to the problem. Finding contradictions in chains of phenomena. To see a new 

problem, to discover its connection with other problems. The ability to immerse yourself in the 

problem and at the same time feel the future, moving away from reality. 

- Speed of thought as the number of coincidences, ideas that occur per unit of time according 

to some requirements. 

- The ability to find somewhat unusual functions of an object or part of it. To observe and 

formulate alternatives, to question a thought that at first glance seemed obvious, to stay away from 

superficial conclusions. 

- Flexibility, variety of processed decisions-an increase in opinions of a self-analysis nature, 

including those aimed at analyzing the causes of one's own behavior, that are not adequate for 

solving a particular situation. 

- Perfection of solutions, degree of concretization.  

- In creative people, there is often an amazing combination of mental maturity, deep 

knowledge, various abilities, skills and abilities, as well as their own facets in their attitude to the 

surrounding reality, behavior and actions. 

- Students mental activity is stimulated by asking questions. The teacher's question should 

be complex enough to make the student think, as well as be able to independently find answers. 

- In the pedagogical arsenal of the teacher, aimed at creative educational activities of 

students, there may be ways to ask questions in accordance with the following requirements: 

- Compactness. Brevity is provided by a clear formulation of the question. 

-Neutrality. The question should not be so oppressive and persuasive that it expresses a 

certain answer. 

- Accuracy, clarity, logic. The content of the question should be clear to the respondent. 

- Transparency. 

- Continuity. 

- Clarity of the question is ensured by relying on previously mastered information. 

-Time.  

Research result 
A positive atmosphere in the study group should provide students with freedom to express 

themselves, raise questions and encourage their interaction. It is necessary to plan and compile 

training situations, questions, and discussions. 

Such a pedagogical approach will be particularly effective and fruitful when students know 

that their participation is welcome and appreciated. 

Therefore, the most important guarantee of a pedagogical approach is to improve the culture 

of communication. 

The ability to listen to others, the ability to compare different points of view allows students 

to develop their creative activity in the context of a positive cognitive discussion. 

Structural conflict of opinions is a verifiable and temperamental tool for creative thinking. 

In the field of pedagogy, there is a sharp change in the above-mentioned problem of 

creativity. It started in the 60s and 70s. Gradually, innovative teachers appeared, working creatively. 

Their innovative system of Education has been created and new methods have been widely 

promoted.  

Discussion of results 
The results of the innovation began to interest not only teachers, but also psychologists who 

began to study the psychological features of creativity in education and upbringing and the 

mechanisms of creative activity in pedagogical psychology (V. V. Davydov, I. A. Zimnyaya, N. V. 

Kuzmina, ya.a.Ponomarev, a.m. Matyushkin, Feldstein, etc.). 

The analysis carried out in the study of creativity allows us to find features with general 

patterns and implement them in professional andragogy. 
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Creativity is a valuable category of personal consciousness, which is an integral part of the 

condition of spiritual and creative self-development of the individual. 

Creativity is determined not by the versatility of personal knowledge, but by the ability to 

perceive, sensitive to problems, the ability to perceive new ideas and find unexpected and random 

solutions to life problems, changing stereotypes that have been fixed in order to create new ones. 

The study of creative thinking in pedagogy as its personal category allows us to find 

effective forms of organization and management of the creative process of training and education in 

order to achieve self-education and the development of the creative individual. 

The implementation of scientific research in the practical aspect is observed in the modeling 

of the process of education and upbringing, which is summarized in a meaningful way in innovative 

practice. 

Since the creative thinking of students and the potential of their creativity are developed in 

conscious activities, it is necessary to create psychological and pedagogical conditions for the 

effective introduction of the individual into the creative process in educational activities. 

A person's creative abilities develop throughout life, but may change due to the revision of 

life plans and reorientation of the individual's positions.  

In this regard, the high level of formation of creative thinking of students is the basis for 

their readiness for innovative scientific activities. 

Creative abilities are first of all: 

mental activity; 

to the manifestation of intuition; 

emotional intentions; 

motivation for creative activity; conscious choice of methods of activity. 

All this is carried out in the process of mastering specific educational information, solving 

educational tasks. I. A. 

According to Ponomarev's idea, the development of creative abilities goes through two 

personal qualities, for example, the intensity of search motivation and sensitivity to indirect images 

that arise in the process of thinking [4]. 

Creative abilities according to Alice Paul Torrens include the following regulars: 

- hypersensitivity to problems, lack of knowledge, or contradictions; 

-actions to identify these problems based on the presentation of forecasts and search for 

solutions to them; 

-actions to solve problems and form a solution Result [1]. 

In modern conditions, the student needs not only to master the established methods of 

professional activity within the framework of the competence approach, but also to master creative 

ways of its implementation.  

For future teachers, it is important to quickly respond to changing conditions of Social 

Development and suggest ways out in professional or pedagogical situations, develop flexibility, 

originality, speed and creative thinking. Because it is the basis of their future professional activity. 

Taking into account the above, we can draw the following conclusions about the problem of 

developing students ' creative thinking: 

1.the problem of developing students' creative abilities is one of the most pressing problems 

in the formation of the personality of a future specialist. 

Questions related to the development of creative abilities are among the most relevant and 

actively studied by various scientists in pedagogy and psychology. 

2. creativity is traditionally seen as the process of creating a new product that reflects the 

uniqueness of the individual and is based on material, events, people and circumstances of life. 

There are two types of creativity: "self-discovery" and "discovery of others". 

3.the main condition for the creative transformation of students' knowledge is creative 

imagination, which is directly proportional to the experience accumulated by the student. 

4.by its very nature, creative thinking is often improvised, motivating students to make 

discoveries. 
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5. creative abilities are traditionally understood as individual psychological characteristics of 

a person, which are associated with readiness for creative activity and the possibility of their 

development. 

6. abilities are dynamic concepts. They are determined exclusively in development and 

observed in activity; for the development of creative thinking, the following are necessary: a 

specially organized appropriate environment; the social conditionality of this process; personal 

experience and activity of students; a powerful stimulus of imagination and problematic activity, 

which are the genetic basis for the emergence of creative thinking. 

Conclusions 
In this regard, we have identified psychological and pedagogical conditions that contribute 

to the successful development of creative thinking: 

-Continuous professional development of teachers of educational institutions on the 

development of creative thinking of students in the course of educational work. 

-Organization of the subject-spatial environment, creation of a psychological climate that 

ensures the realization of students' creative abilities and the development of creative thinking. 

-Improvement of a set of educational activities for the development of creative thinking of 

students. So, creativity is the most effective way to develop a person. Modernization of Education 

directly depends on the level of training of teachers. Today, society needs a qualified, fully trained, 

creative teacher of a new generation. Such a teacher, with his skill, ability to enjoy beauty and 

surprise, contributes to the creation of a creative atmosphere and undoubtedly lays the foundation 

for further growth of students' creative potential, creative thinking.  
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕР МЕН ӨНДІРІСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 
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Бұл мақалада технологиялық процестерді автоматтандырудың өзекті мәселелері 

зерттеліп, автоматтандырылған процессті енгізудің негізгі мақсаттары мен міндеттері 

сипатталған. Өндірістік процессті автоматтандырудың артықшылықтары мен кемшіліктері 

қарастырылды, жағымды жақтары атап өтілді, сонымен қатар өндірістік процессті 

автоматтандыруды енгізу кезінде кәсіпорындарда кездесетін бірқатар мәселелер анықталды. 

Өндірістің технологиялық процесстерін автоматтандыру өнім шығару мерзімін 

қысқартуға, оның сапасын жақсартуға, сондай-ақ кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға және тауарды өткізу нарығын кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: автоматтандыру, өндіріс, технологиялық процесстер, тиімділік, 

мәселелер. 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

                                  

Токсанбаева Айнагуль Орынбасаровна 

Магистр технических наук 

Казахско-Русский Международный Университет;030006, г.Актобе,ул.Айтеке би,52; 

 

В данной статье исследуются актуальные проблемы автоматизации технологических 

процессов, описаны основные цели и задачи внедрения автоматизированного процесса. 

Рассмотрены достоинства и недостатки автоматизации производственного процесса, 

отмечены положительные стороны, а также выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются 

предприятия при внедрении автоматизации производственного процесса. 

Автоматизация технологических процессов производства позволит сократить сроки 

выпуска продукции, улучшить ее качество, а также повысить конкурентоспособность 

предприятия и расширить рынок сбыта товара. 

Ключевые слова: автоматизация, производство, технологические процессы, 

эффективность,проблемы. 

_________________________________________________________________________ 

 

PROBLEMS OF AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES AND 

PRODUCTIONS 

 

Toksanbayeva Ainagul Orynbasarovna 

Master of technical sciences 

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

This article examines the current problems of automation of technological processes, 

describes the main goals and objectives of the introduction of an automated process. The 

advantages and disadvantages of automation of the production process are considered, the positive 

aspects are noted, and a number of problems that enterprises face when implementing automation of 

the production process are identified. 
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Automation of technological processes of production will reduce the time of production, 

improve its quality, as well as increase the competitiveness of the enterprise and expand the market 

for goods. 

Keywords: automation, production, technological processes, efficiency, problems. 

_________________________________________________________________________ 

 

Дамудың қазіргі деңгейінде процесстерді автоматтандыру, ақпараттық 

технологияларды қолдану негізінде процесстерді басқарудың тәсілдерінің бірі болып 

табылады.  

Бұл тәсіл адамның процесске қатысу дәрежесін қысқартып немесе оны толығымен 

алып тастайтын компьютерлер мен бағдарламалық жасақтаманы пайдалану арқылы 

операциялармен, деректермен, ақпараттар және ресурстарды басқару болып табылады. 

Өндірістің технологиялық процесстерін автоматтандыру дегеніміз - оларды жоғары 

технологияларды қолдана отырып басқару қабілеті. Бұл техникалық және бағдарламалық  

құралдарды жан-жақты қолдануда көрінеді, қызметкерлердің қызметін азайтады немесе 

оның қатысуын мүлдем болдырмайды. 

Автоматтандырудың негізгі мақсаты-процесстің орындалу сапасын арттыру. 

Автоматтандырылған процесс қолмен орындалатын процеске қарағанда тұрақты 

сипаттамаларға ие. Көптеген жағдайларда процесстерді автоматтандыру өнімділікті 

арттыруға, процесстің уақытын қысқартуға, шығындарды азайтуға, орындалатын 

операциялардың дәлдігі мен тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік береді. 

Өндірісті автоматтандырудың маңызды міндеті-процесстерді жүзеге асырудың 

сапасын жақсарту және қауіпсіздігін арттыру. 

АБЖ ТП енгізу мынадай мүмкіндік береді: 

- өнімділікті арттыру; 

- процесстерді орындау уақытын қысқарту; 

- шикізат пен энергия шығындарын азайту; 

- операциялардың дәлдігі мен тұрақтылығын жақсарту; 

- ақаулы өнімдердің санын азайту және т. б. 

Бүгінгі таңда автоматтандыру кәсіпорынның көлеміне қарамастан барлық жерде 

өнеркәсіпте қолданылады. 

Өндіріс және басқару процестерін автоматтандырудың артықшылықтары:  

Автоматтандырудың бірқатар сөзсіз артықшылықтары бар: 

-  Қайталанатын операцияларды жеделдету. Автоматика әрекеттері дәл, жүйе шаршай 

алмайды. 

 -   Басқарудағы дәлдікті арттыру. Қосымша ақпаратты сақтау және есепке алу 

мүмкіндігі бар (қолмен басқарумен салыстырғанда). 

 - Стандартты (қайталанатын) шешімдер қабылдау кезінде жылдамдықты арттыру. 

Типтік жағдайда шешімдер тез қабылданады, бұл кейінгі сәйкессіздіктерді жоюға мүмкіндік 

береді. 

Қазіргі уақытта өнеркәсіпте автоматтандыруды қолданудың пайдасы сөзсіз болғанына 

қарамастан, дәстүрлі компоненттер жүзеге асыра алмайтын бірқатар технологиялық 

шешімдерді әзірлеуде  мәселелер бар. 

Өндірісті автоматтандыру жүйесіне желілік жабдықты енгізу мәселелері бар. 

Өндірісті автоматтандыру жұмысындағы негізгі мәселе - белгілі бір жобаларды енгізу, 

процесстерді одан әрі реттеу, қойылған міндеттердің орындалуын бақылау. 

Жүйені тиімді пайдалану тиісті ұйымдастыруды, көптеген элементтер арасындағы 

байланыстардың болуын талап етеді. Өнеркәсіптік желілік жабдық сенсорлар, басқару 

контроллері және жетектер арасындағы байланыс болып табылады. Жүйенің жұмыс 

қабілеттілігін, қалыпты өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету үшін өзара әрекеттесу 

стандарттарының бірлігі қажет. 
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Құрылғының бұл түрінің кемшіліктері байланыстырушы магистральдардың үзілуі 

нәтижесінде желінің апаттық өнімділігі болып табылады. Мұндай жағдайлардың алдын алу 

үшін қайталанатын байланыс арналары, "сақина"топологиясы қолданылады. 

Автоматтандырылған жүйе элементтерінің тар мамандануы жұмыс құрылғыларының 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын жоғары мамандандырылған шешімдерді қажет етеді. 

Өңделмеген және тексерілмеген шикізат сапасының шамалы өзгеруі дайын өнімнің сапасына 

күмән тудыруы мүмкін. 

Мысалы, гигростаттар сияқты құрылғылар тамақ өнеркәсібінде, машина жасауда, 

химия және мұнай өңдеу өнеркәсібінде шикізаттың салыстырмалы ылғалдылығын реттегіш 

ретінде қолданылады, мұнда ылғалдылық көрсеткішінің өзгеруі кейбір жүйелердің істен 

шығуына әкелуі мүмкін. 

Өнеркәсіптік процестерді автоматтандыру мәселесі келесідей: 

Жекелеген салалардағы құрастыру жұмыстары жұмсалған энергияның жалпы 

санынан 20-50% көрсеткішке жетуі мүмкін, бұл жекелеген еңбек учаскелерін 

автоматтандыру қажеттілігіне алып келеді, сонымен қатар, әртүрлі технологиялық 

процесстер мен функционалды блоктарды байланыспен қамтамасыз етеді. Өндіріс 

желілерінің ұзындығы бірнеше шақырымға жетуі мүмкін, бұл құрастыру немесе өңдеу 

қарқынын тұрақты ұстап тұруды қиындатады. 

Өнеркәсіптік желілік жабдық 55% деңгейінде сериялық өндірісті механикаландыруға 

мүмкіндік береді. Осы көрсеткіштің арқасында массаға қол жеткізіледі. Алайда, толық 

автоматтандыру мүмкіндігі әрдайым бола бермейді, кейде рұқсат етілген ең жоғары 

автоматтандыру деңгейі тек 5% - ға жетуі мүмкін және бұл өндіріс технологиясы мен 

процестердің жоғары әлеуетті шығындарымен байланысты болуы мүмкін. 

Өнеркәсіпті автоматтандыру бойынша техникалық шешімдерге үнемі өсіп келе 

жатқан сұраныс жаңа технологиялардың дамуына, өнеркәсіптік өндіріс саласындағы 

модельдер мен жүйелердің күрделілігінің артуына әкеледі. 

Сонымен қатар, білікті кадрлардың жетіспеушілігі жұмыстың бұзылуына, 

жоспарланған жұмыстар құнының өсуіне, қойылған мақсаттарды іске асыру мерзімінің 

ұлғаюына әкелуі мүмкін. 

Көбінесе контроллерлер, адаптерлер, гигростаттар, сенсорлар жоғары білікті 

жұмысшыларды қажет етеді. Бұл проблеманың бірден-бір түбегейлі шешімі өнеркәсіптік 

автоматтандыру жүйелерінің функционалдығы мен дербестігін кеңейту болуы мүмкін. 

Кешенді шешімдерге көшу бір жағынан құрылғылардың тар мамандануын және екінші 

жағынан олардың ағымдық бақылауын қамтамасыз ете алады. 

 Осылайша, бұл жұмыста "технологиялық өндірістік процесті автоматтандыру" ұғымы 

қарастырылды, оның негізгі принциптері мен ерекшеліктері анықталды. Ғылыми-

техникалық прогресті жеделдету өндіріс күштерін дамытуға, жабдықтарды жетілдіруге және 

өндірістің жаңа әдістерінің пайда болуына үлкен мүмкіндіктер ашады, бұл көптеген 

мәселелерді шешеді. 

Өндірістің технологиялық процестерін автоматтандыру өнім шығару мерзімін 

қысқартуға, оның сапасын жақсартуға, сондай-ақ кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға және тауарды өткізу нарығын кеңейтуге мүмкіндік береді. 
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Құрылыс саласы негізінен тапсырыс берушілер – яғни құрылыс салушылар, 

инвесторлар (бұдан әрі-тапсырыс берушілер), олардың тарапынан құрылыс саласына ақша 

келетін, яғни оларға тапсырыс берушілерден тұрады. Мердігерлік жобалау және құрылыс 

ұйымдары -бұлар құрылысты тікелей жүзеге асыратындар. Тапсырыс берушілер мен 

мердігерлік ұйымдар - бұлар  екі түрлі санат: біріншісі құрылысты қаржыландыруды 

қамтамасыз етеді, ал екіншісі – құрылыс процесін тікелей жүзеге асырады. 

Бүгінгі таңда құрылысқа кім ақша беретінін, тапсырыс берушілер кім екенін көрейік. 

Олардың бес санаты бар. Біріншісі - жергілікті бюджеттер (қалалар мен облыстардың 

әкімдіктері). Әдетте, олар қалалар ішіндегі жолдарды, коммуналдық желілерді салуға және 

қайта жаңартуға, мектептер, балабақшалар салуға және т.б. ақша бөледі. Екіншісі-

республикалық бюджет. Ол жергілікті бюджет қолынан келмейтін ірі жобаларға ақша береді. 

Тапсырыс берушілердің үшінші санаты - ұлттық холдингтер: "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ, 

KazAgro, "Бәйтерек" ҰБХ. Бұл холдингтердің құрамына көптеген ұлттық компаниялар 

кіреді. Келесі санат-елдің батысындағы ірі компаниялар: NCOC, "Қарашығанақ Петролеум", 
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Теңізшевройл, CNPC (Қытай ұлттық мұнай-газ корпорациясы) және тағы басқалары. Бұл 

мұнай-газ секторындағы құрылыстың негізгі донорлары. Тағы бір санат-жеке компаниялар 

мен адамдар. Олар не құрып жатыр? Түрлі бағыттағы ірі және неғұрлым шағын зауыттар, 

энергетика, ауыл шаруашылығы мақсатындағы объектілер және т. б. Азаматтық құрылыспен 

айналысатындар да бар. Бұл сауда орталықтарын, кеңсе ғимараттарын, жеке меншік 

балабақшаларды, мектептерді, клиникаларды, қонақ үйлерді, көп пәтерлі тұрғын үй 

кешендерін, жеке тұрғын үйлерді салатындар. Сонымен қатар, бұл жөндеуге немесе 

жөндеуге тапсырыс беретін жылжымайтын мүлік иелерінің үлкен әскері. Оларға пәтерлерін 

жөндейтін адамдар кіреді. 

Міне, осы тапсырыс берушілер - компаниялар мен адамдар өздерінің қаржы 

ресурстарымен жобалау және құрылыс компанияларын жүктеуді қамтамасыз етеді. 

"Атамекен" ҰКП Құрылыс және ТКШ комитетінің есептеуі бойынша құрылыс саласы 

650 мыңға жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Бұл адамдардың барлығы құрылыста 

тікелей жұмыс істейді немесе осы салаға байланысты жұмыс атқарады. 

Құрылыс көптеген жұмыс орындарын құрайды және көптеген салалардың өнімдерін 

тұтынады. Құрылыстың экономикалық тиімділігі құрылысқа салынған қаражаттың 

мультипликативті әсерінен тұрады: құрылыстағы бір жұмыс орны тағы 4-8 өзара байланысты 

салаларды құрайды. Құрылыс саласының дамуымен құрылыс материалдары мен тиісті 

жабдықтар өндірісі, машина жасау саласы, металлургия және металл өңдеу, мұнай-химия, 

шыны өндірісі, ағаш өңдеу өнеркәсібі, цемент өнеркәсібі, энергетика, эксплуатация, 

тұрмыстық көрсетілетін қызметтер және т. б. дамитын болады.  

Сонымен қатар, құрылыс экономиканың басқа салалары сияқты жаңа кәсіпорындар 

мен стартаптардың дамуына ықпал етеді. Құрылыс саласының өсуі елдегі экономикалық 

өсуді тудырады.  

Егер біз бір-бірімен байланысты салаларда құрылыс құратын жұмыс орындарының ең 

аз санын алсақ - 4 адам және 650 мыңға көбейтсек, онда 2 млн 600 мың адам құрылыста 

тікелей жұмыс істейді, немесе құрылыспен байланыста болады, немесе жылжымайтын мүлік 

объектілерін пайдаланатын адамдар үшін қажетті тұрмыстық тауарлар өндіреді. 

Айтылған мәліметтерге сүйене отырсақ, құрылыс саласының еліміздегі орны ерекше 

екенін байқаймыз. Қаншама жұмыс орындарымен қамтамасыз етіп отыр.  

Ал енді пандемия жағдайында құрылыс саласы қандай проблемаларға тап болды? 

Еліміздің экономикасына қандай зардап әкелді деген сұрақтар туындайды... 

Пандемия экономиканың кез-келген саласы сияқты құрылыс саласына да теріс әсерін 

тигізді. Сатып алу қабілеті төмендеді, құрылысшылар өз қорымен жұмыс істеуде. Әр ай 

сайын жұмысшыларға жалақы, салықтар, бюджеттік аударымдарды төлеу қиынға соғып 

отыруда. Көптеген қызметкерлер қашықтықтан жұмыс жасауға жіберілді немесе жарты күн 

жұмыс істеуде. Кейбір компаниялар жұмыс көлемінің болмауына байланысты өз қызметін 

тоқтатты.  

Бағаның өсуі мен дағдарысқа байланысты мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс 

істейтін, олардың 20 пайызға жуығы, орасан зор шығындарға ие болуда. Өйткені құрылыс 

материалдары құнының өсуін өтеу жөніндегі бағдарлама жергілікті атқарушы органдардың 

бюджеттерінде қарастырылмаған. Бүгінде Үкімет материалдардың қымбаттағаны үшін 

өтемақыны жергілікті атқарушы органдар қамтамасыз етуі тиіс дейді, ал олар өз кезегінде 

толық дотационалдылық себебінен мұны жасай алмайды. Қазіргі таңда 17 өңірдің тек 4-еуі 

ғана өзін-өзі қамтамасыз етеді және республикалық бюджетті қолдайды. Қалған 13 аймақ 
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орталыққа тәуелді және сол жерден қаржыландыру алады. Олар құрылыс жобаларын қалай 

қаржыландырады деген сұрақ туындайды... 

Пандемияның жобалау саласындағы компаниялардың айналымына әсерін бағалауы 

көрсетіп отырғандай, компаниялардың 60% - дан астамы бірінші жартыжылдықта айналым 

қаражатының түсімінің айтарлықтай және 50% - дан астамы төмендегені туралы мәлімдейді. 

Екінші жартыжылдықта белсенділікті қалпына келтіруді компанияларының тек 14% - ы 

шілденің сауалнамасы (Сәуірде 20% болған) көрсетеді. Ал респонденттердің 60% - ы екінші 

жартыжылдықта жұмыс көлемінің одан да төмендеуін күтуде. 

 

Кестеде пандемия салдарынан пайда болған қиындықтар мен оларды шешуге 

арналған жолдар келтіріледі. 

 

№ 
Қиындықтардың 

атауы 

Қиындықтардың қысқаша 

сипаттамалары 

Пайда болған 

қиындықтардан шығуға 

арналған ұсыныстар 

1 
Шекаралардың 

жабылуы 

Сапалы шетелдік құралдар, 

машиналар, жабдықтардың 

жоқтығы 

Интернет сатып алу және 

импортты алмастыру 

2 
Жұмыссыздық, 

кадрларды қысқарту 

Өзін-өзі оқшаулау көптеген 

отандық құрылыс 

компанияларын банкроттыққа 

әкелді 

Құрылыс нарығының 

қатысушыларынан жеке 

тапсырыстарды қабылдау; 

агроөнеркәсіптік кешенмен 

өзара байланыс 

3 

Тапсырыстарды 

қысқарту (құрылыс 

қызметтеріне 

сұранысты азайту) 

Құрылыс салушылар мен 

тапсырыс берушілер карантинде, 

бұл азаматтық және өнеркәсіптік 

құрылысқа тапсырыстардың 

төмендеуіне әкелді 

Жаңа іскер серіктестерді 

іздеу, тұрақты клиенттер 

мен клиенттерге жеңілдіктер 

4 Көлік мәселелері 
Құрылыс материалдарын жеткізу 

мәселелері 
Логистиканы дамыту 

5 Қаржылық мәселелер 

Тапсырыс берушілерде 

жұмыстың жоқтығынан және 

белгілі бір тәуекелдерден 

қаржылық қиындықтар пайда 

болды, олар өз кезегінде құрылыс 

компанияларына әсер етті 

Негізгі мөлшерлеме мен 

банктік пайыздардың 

төмендеуі құрылыс 

компанияларын жұмысты 

жалғастыруға итермелейді 
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This article highlights regulatory legal acts, standards and their application in the field of 

standardization. 
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_________________________________________________________________________ 
 

Стандарттау туралы жаңа заңнама Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу 

туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603 Заңында жеке блокта көрсетілген. 

2019 жылдың 11 сәуіріндеҚазақстан Республикасының «Стандарттау туралы» Заңы 

стандарттау саласындағы ірі өзгерістермен күшіне енді. 
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Ағылшын тілінен аударғанда Standard сөзі - негіз, үлгі, нормалар жиынтығы немесе 

реттелген ережелердің әр түрлі стандарттаусаласында орнатылуы мен пайдаланылуы ретінде 

қолданылады. 

Стандарттау - бұл өнімнің, қызметтің өндірісі мен айналымының реттілігіне қол 

жеткізуге бағытталған, оның негізгі мақсаты бизнесті қолдау, сонымен қатар өнім сапасының 

жоғары деңгейіне жету, өмір қауіпсіздігінің деңгейін жоғарылату, немесе азаматтардың 

денсаулығы мен  экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ресурстарды ұтымды және 

үнемді пайдалану. Бәріміз білетініміздей, әлемдік тәжірибе жоғары стандарттарға сәйкес 

келетін өнімдер мен қызметтердің сұранысқа ие екенін және максималды қосымша құнды 

құратын, осылайша экономикалық өсуді қамтамасыз ететінін көрсетеді. 

Стандарттау объектілері барлық азық -түлікке, өнеркәсіптік тауарларға, өндірістік 

процестер мен қызметтерге арналған өнімдер бола алады. 

Стандарттаудың ұлттық жүйесінің субъектілері стандарттау жөніндегі Ұлттықорган, 

мемлекеттік органдар, Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттер, сондай -ақ 

стандарттау саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар болып 

табылады. Бүгінгі таңда техникалық комитеттер реестрінде 53 техникалық комитеттер 

тіркелген. 

Стандарттау жөніндегі Ұлттық орган және техникалық комитеттер стандарттарды 

әзірлеуді және сараптауды, Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік 

қорын жүргізуді (бұдан әрі - ЭҮФЖБТ) жүргізеді, мұнда стандарттау бойынша құжаттарды 

жаңарту бойынша тұрақты және ауыр жұмыс бар, стандарттау бойынша құжаттар каталогын 

жаңарту. 

EGFNTD - бұл барлық мүдделі тұлғалар стандарттау құжаттары мен нормативті 

техникалық құжаттарды қарайтын ашық сайт: Нормативтік техникалық құжаттаманың 

бірыңғай мемлекеттік қоры (qoldau.kz), EGFNTD - Жаңа кіріс (egfntd.kz). Қолданыстағы 

стандарттар олардың қолданылу мерзімі, оларға өзгерістер туралы ақпаратты дайын және 

айлық ақпараттық белгілер арқылы да алуға болады. 

Стандарттар мазмұны мен мақсатына қарай түрлері бойынша ажыратылады: 

- іргелі стандарттар, мұнда ұйымдастырушылық және әдістемелік нормативтік 

құжаттарды әзірлеу тәртібі, жұмысты жүргізу ережелері бар және жалпы техникалық 

құжаттарды ұсыну талаптары, өндірістік процестердің нормалары және т.б. бар; 

- өнім стандарттары; 

- процестердің стандарттары; 

- тест әдісінің стандарттары. 

Қолданылу аясына қарай әр түрлі типтер мен категориялардың стандарттары 

ажыратылады:  

1) халықаралық стандарттар, халықаралық стандарттау ұйымдарының техникалық -

экономикалық ақпарат жіктеуіштері;  

2) аймақтық стандарттар, техникалық - экономикалық ақпарат жіктеуіштері, 

стандарттау жөніндегі аймақтық ұйымдарды стандарттау бойынша ережелер мен 

ұсынымдар;  

3) ұлттық стандарттар (ҚР СТ) және техникалық -экономикалық ақпараттың ұлттық 

жіктеуіштері;  

4) стандарттау бойынша ұсыныстар;  

5) стандарттар, техникалық -экономикалық ақпарат жіктеуіштері, шет мемлекеттерді 

стандарттау бойынша ережелер, нормалар мен ұсынымдар;  

6) ұйымдардың стандарттары. 

Басқа нормативті құжаттар әзірленуде, мысалы СТО - ұйымның стандарттары және 

техникалық шарттарда белгіленген талаптар ҚР СТ осы өнімдерге қолданылатын міндетті 

талаптарына қайшы келмейтіндей нақты өнімнің сапасына қойылатын талаптарды 

белгілейді. ҚРТР, ЕАЭО, ТР КО, Мемлекетаралық стандарттар (ГОСТ) - стандарттау, 

метрология және сертификаттау саласындағы келісілген саясатты жүзеге асыру туралы 
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келісімге қол қойған мемлекеттер қабылдаған стандарттар. 

ҚР СТ, ГОСТ мыналарды қамтиды:  

 өнімнің сапасына қойылатын талаптар, олардың өмірі мен денсаулығы үшін 
және қоршаған орта үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  

 өнімнің негізгі тұтынушылық қасиеттері, таңбалауға, орауға, сақтауға, 

тасымалдауға қойылатын талаптар; 

  өнім сапасын бақылаудың міндетті әдістері;  

 қауіпсіздік және өндірістік гигиена талаптары, сондай -ақ басқа талаптар, 
нормалар мен ережелер. 

Техникалық регламенттер мен өнім стандарттары әр елде әр түрлі болуы мүмкін. Әр 

түрлі ережелер мен стандарттардың көп болуы өндірушілер мен экспорттаушылардың өмірін 

қиындатады. Техникалық регламенттер мен стандарттардағы талаптар техникалық саясаттың 

құралдары болып табылады. Олар халықаралық сауданы жеңілдетуі керек. Оларды қолдану 

жаппай өнеркәсіптік өндірістің объективті талаптары, қауіпсіздік, денсаулық, қоршаған 

ортаны қорғау және басқа да ұқсас себептерге байланысты. 

ДСҰ ережелер енгізді - Саудадағы техникалық кедергілер туралы келісім немесе ТБТ, 

ол регламенттердің, стандарттардың, тестілеу мен сертификаттау процедураларының 

қажетсіз кедергілер жасамауын қамтамасыз етуге тырысады, сонымен қатар ДСҰ 

мүшелеріне заңды реттеу мақсаттарына жету үшін шаралар қолдану құқығын береді, 

адамдардың денсаулығы мен қауіпсіздігін немесе қоршаған ортаны қорғау сияқты. 

Жергілікті өндірушілердің қауіпсіздігіне байланысты қатаң ережелер, еңбек 

қауіпсіздігі мен қауіпсіздік талаптары бар стандарттар қолданылатынына немесе 

қолданылмайтынына сенімді бола аласыз ба? Сіз қолданатын стандарттарды қолдана 

отырып, сіздің елдегі тұтынушыларға азық -түлік жеткізілуін қалай қамтамасыз етуге 

болады. Үкіметтер азық -түлік қауіпсіздігін, жануарлар мен өсімдіктердің денсаулығын 

(санитарлық және фитосанитарлық шаралар) қамтамасыз ету шараларын қалай қолдана 

алатыны туралы келісім осы мәселелер бойынша негізгі ережелерді белгілейді. Келісім 

елдерге өнімді бақылаудың әр түрлі стандарттары мен әр түрлі әдістерін қолдануға 

мүмкіндік береді. Экспорттаушы ел өз өнімдеріне қатысты шаралар импорттаушы елде 

қолданылатынына қалай сенімді бола алады. Егер экспорттаушы ел өзінің экспорты 

бойынша қабылдайтын шаралар импорттаушы елдің денсаулығын қорғаудың бірдей 

деңгейіне жететінін көрсете алса, экспорттаушы елдің стандарттары мен әдістері 

қолданылады деп күтілуде. SPS келісімі өнімді бақылау мен бекіту процедураларына 

арналған ережелерді қамтиды. Үкіметтер жаңа немесе өзгеретін санитарлық және 

фитосанитарлық шаралар туралы алдын ала хабарлауға және ақпарат беру үшін ақпараттық 

қызметтер құруға міндетті. 

Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне байланысты 

«Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы 

Заңының 10 -бабын іске асыру мақсатында және ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес Қазақстан 

Республикасының 2005 жылғы 11 шілдедегі No 718 «Саудадағы техникалық кедергілер, 

санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі ақпараттық орталықты құру мен 

жұмыс істеу ережесін бекіту туралы», ТБТ / СПС шаралары бойынша ақпараттық орталық 

құрылды. Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығымен, ДСҰ -ға мүше елдермен өзара 

әрекеттесу. Қабылданған нормативтік құқықтық актілер, стандарттар, сынақтар мен 

сертификаттау процедуралары туралы хабарламалар орналастырылатын TBT / SPS шаралары 

бойынша хабарламалар тізіліміне сілтемелер келесідей: Қазақстан Республикасының 

хабарламалары (qoldau.kz), ДСҰ хабарламалары (qoldau. kz). 

Стандарттау жөніндегі ұлттық орган халықаралық ұйымдармен, оның ішінде ИСО -

мен  IEC; MGU; OIML; CEN / CENELEC белсенді түрде ынтымақтасады. Сонымен қатар, 

ЕҰО КО / ЕАЭО ТР жобасын талқылау және ЕАЭО ТР жобасымен өзара байланысты 

ұсынылған стандарттар тізімін талқылау бойынша жұмыс жүргізуде. 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

51 

 

Біз күн сайын әлемнің өзгеруіне куә болып отырмыз, бұл жаңа өнімдер, онлайн 

қызметтер, өнімдер мен қызметтердің өндірістік процестеріндегі жаңалықтар. Бұған 2015 

жылы әзірленген жаһандық мәселелерді шешудің он бес жылдық жоспары - БҰҰ қабылдаған 

Тұрақты даму мақсаттары (SDG) көмектеседі. Бұл тізім кедейшілік пен аштықты жою 

негізінде тұрақты ынтымақтастық үшін серіктестікке дейінгі 17 мақсаттан тұрады,170-тен 

астам ел осы өршіл идеяларды қолдады, оның ішінде Қазақстан да бар. Мақсаттарға жету 

үшін бастапқы стандарттарды әзірлеу жоспарлануда:  

 денсаулық пен әл-ауқат; 

 сапалы білім; таза су мен санитарлық тазалық;  

 арзан және таза энергия;  

 климаттың өзгеруіне қарсы күрес. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1.  Қазақстан Республикасының «Стандарттау туралы» заңы, 5 қазаннан 2018 ж. 

№183-VІ ЗРК 

2. https://center-yf.ru/data/stat/standartizaciya-eto.php 

3. Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттiк қоры (egfntd.kz) 

4. ҚР хаттама (qoldau.kz);  ДСҰ (qoldau.kz) 
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Бұл мақалада диатомитті қосылыстардың, оның ішінде кремнийлі тынайтқыштардың 

қоршаған ортаға әсерін бағалау қарастырылады. 
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В этой статье обсуждается оценка воздействия на окружающую среду соединений 

диатомовой земли, включая кремниевые удобрения. 
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This article discusses the environmental impact assessment of diatomaceous earth 

compounds, including silicon fertilizers. 

Key words: Diatomite, fertilizer, corn. 

_________________________________________________________________________ 

 

Кремний тыңайтқыштарына алғашқы вегетациялық сынақтарды 1840 жылы 

Германияда көрнекті химик және агрохимик Юстус Либиг жүргізді. Ол өсімдіктердің 

минералды қоректену теориясын құрды және өсімдіктердің өсуі мен дамуына қажетті 

элементтердің квартетін енгізді: N, P, K, Si. 
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Кремнийлі тыңайтқыштардың оң әсері әртүрлі топырақтарда келесі дақылдар үшін 

белгіленді: күріш, қант қант, арпа, бидай, сұлы, қара бидай, қора, жүгері, күнбағыс, бұршақ, 

соя, беде, жоңышқа, тары, қызанақ, қияр, цуккини, салат, темекі, қант қызылшасы, лимон, 

мандарин, жүзім, алма, қауын. 

Алайда, кремнийлі тыңайтқыштар әлі де дәстүрлі емес. Оларды тек күріш мәдениеті 

үшін пайдалану керек деген қате сенім бар. 

Бұл жұмыстың мақсаты кремнийлі тыңайтқыштардың өсімдіктерге және топырақ 

құнарлылығына әсері туралы материалдарды жалпылау және оларды ауыл шаруашылығында 

кеңінен қолдануға болатындығын көрсету болды. 

Алғаш рет кремний өсімдіктер қоректенетін маңызды элемент ретінде 1814 жылы 

Дэви (Davey) еңбектерінде айтылды. Ол кремний өсімдіктердің эпидермальды ұлпаларында 

жиналып, жәндіктер мен зиянкестерден қорғаныс қабатын түзеді деп болжаған. Кейіннен 

өсімдіктердің химиляқ құрамы туралы мәліметтерге сүйене отырып, Ю.Либих кремний 

тыңайтқыштары қажет деген қорытындыға келді. Ол жылыжайдағы алғашқы тәжірибені 

қант қызылшасына кремний тыңайтқышымен (Na силикатымен) өткізді. Тәжірбие 

қорытындысы бойынша дақыл тамыр массасын көбейтумен қатар, құрамындағы қант 

мөлшері жоғарылағанын жазды. 

Кремний тынайтқыштарының өсімдіктерге әсері. Кремний тыңайтқыштарының 

ерекшелігі - олардың көп функционалдылығында. Ауылшаруашылық дақылдарының 

өнімділігіне кремнийлі тыңайтқыштардың әсерінің екі түрі бар: өсімдіктерге тікелей әсер ету 

және топырақ арқылы жанама әсер ету. 

Өсімдіктердің кремниймен қоректенуін оңтайландыру тамырлардың салмағын, 

олардың көлемін және жұмыс істейтін адсорбциялық беттердің көбеюіне әкеледі. Кремнийлі 

тыңайтқыштар тамырдың тыныс алуын жақсартады. 

Осылайша, өсімдіктегі Si-нің негізгі қызметі эпидермальды ұлпалардың қалыңдауы 

(механикалық қорғаныс), тамыр жүйесінің тез өсуі және нығаюы (физиологиялық қорғаныс) 

және абиотикалық стресстерге (биохимиялық қорғаныс) байланысты болатын қолайсыз 

жағдайларға төзімділікті арттыру болып табылады. 

Кремнийлі тыңайтқыштардың топырақ құнарлылығына әсері. Өсімдіктер тек 

моносиликонды қышқылдарды сіңіреді. Бұл процестің қарқындылығы бореальды климаттық 

белдеуде 100-300 кг / га және тропикте жылына 500-1000 және одан жоғары кг / га кремний 

кремний қосылыстарың сініреді. Сонымен қатар топырақтағы моносиликонды 

қышқылдардың мөлшері сирек 20 кг / га кремний-ден асады. Өсімдіктің кремнийге деген 

қажеттілігін қанағаттандыру үшін, топырақ минералдарын қосымша еріту қажет. 

Топырақтың ауылшаруашылығында пайдаланылуы егістік горизонтта 

моносиликонды қышқылдардың шоғырлануының тез төмендеуіне әкеледі. Кремний өсіп 

келе жатқан дақыл үшін тапшы болса бірқатар жағымсыз салдарларды тудырады, өйткені 

кремний тек қоректік ғана емес, сонымен қатар конструктивті топырақ элементі болып 

табылады. Кремний органикалық заттардың деградациясын тездетеді және минерологиялық 

құрамын нашарлатады, кремнийлі тыңайтқыштарды қолдану өсімдіктерінің жеткілікті 

мөлшерде қоректенуін қамтамасыз ету және топырақтың тозуының алдын алу үшін 

моносиликонды қышқылының тепе-теңдігін сақтау үшін қажет. Кремнийлі 

тыңайтқыштардың топырақ құнарлылығына әсер етуінің бірқатар нақты механизмдері бар. 

Кремний тыңайтқыштарының ең көп зерттелген әсері олардың өсімдіктерге қол 

жетімді фосфор құрамына әсері болып табылады. Термодинамикалық есептеулер фосфат 

анионының силикатты анионды аз еритін фосфаттардан тиісті силикаттар түзе отырып 

ығыстыру мүмкіндігін көрсетеді 

 

CaHPO4 + Si(OH)4 = CaSiO3 + H2O + H3PO4 2Al(H2PO4)3+ 2Si(OH)4 + 5H+ = 

Al2Si2O5 + 5H3PO4 + 5H2O 

2FePO4+Si(OH)4 + 2H+ = Fe2SiO4 + 2H3PO4 
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Ылғалды тропиктерде және субтропиктік жерлерде, сондай-ақ сілтілі су режимімен 

жеңіл топырақты суару кезінде, тамырдың қабатынан фосфорды шығару және ондағы 

фосфор тыңайтқыштарындағы табиғи сулар мен қоспалардың ластануы өте өзекті болып 

табылады. Бұл аймақтар үшін кремний немесе құрамында кремний бар минералдардың 

бетінде фосфор адсорбциясы мүмкіндігі маңызды. Кремнийлі тыңайтқыштарды қолдану 

фосфорды кетіруді едәуір төмендетеді және оны өсімдіктер үшін қол жетімді күйде 

сақтайды. 

Құмды топырақтарда кремнийлі тыңайтқыштар кальций оксидімен біріктірілгенде, 

құм түйіршіктері байланыстырылды. Бұл процесті жел эрозиясымен күресу және құмды 

бекіту үшін пайдалануға болады. Кремнийлі тыңайтқыштар, әдетте, жоғары адсорбциялық 

қабілетке ие. Сондықтан оларды пайдалану тек фосфор үшін ғана емес, сонымен қатар 

калий, нитрат және аммоний үшін топырақтың адсорбциялық қабілетін арттырады. 

Кремний тыңайтқыштарының өсімдіктер мен топырақ құнарлылығына әсері туралы 

мәліметтерді жалпылау келесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

1. Кремнийлі тыңайтқыштар өсімдіктердің қорғаныш функцияларын механикалық, 

физиологиялық және биохимиялық деңгейде қамтамасыз етеді. 

2. Топырақтың ауылшаруашылығына тартылуы өсімдіктерде кездесетін кремний 

тапшылығына алып келеді және топырақ жамылғысының тозуына ықпал етеді. 

3. Кремнийлі тыңайтқыштар өсімдіктердің фосфорлы қоректенуін, өсімдіктерге 

қол жетімді емес фосфорды қол жетімді күйде сақтау арқылы жақсартады. Кремнийлі 

тыңайтқыштарды қышқыл топырақтарда кальцийлі материал ретінде пайдалануға болады. 

Осылайша, кремний тыңайтқыштары ерекше емес. Оларды дәстүрлі 

тыңайтқыштармен бірге қолданған жөн. Кремнийлі тыңайтқыштардың өсімдіктерге және 

топырақ құнарлылығына әсер етуінің әртүрлілігі көп жағдайда дақыл алудың негізгі факторы 

болып табылатын жылжымалы кремний тапшылығы болып табылады. 
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Қазіргі экономика жағдайында жоғары білікті және жұмыс істейтін персонал 

кәсіпорынның  нарықтағы негізгі бәсекелестік артықшылықтарының бірі болып табылады. 

Кәсіпорынның персоналға деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, оны қажетті кәсіби және 

жеке сипаттамалары бар қызметкерлермен толықтыру мәселесі қазір өткір болып табылады. 

Қазіргі уақытта персоналды іріктеу функциясы персоналды басқару жүйесінде жетекші 

орынға ие бола бастады, оның процедурасы күрделі және жауапты болды, ал нәтижесі 

маңызды болды. Мақала қызметкерлерді компанияға іздеу мен тартудың негізгі тәсілдерін, 

осы процестің маңызды кезеңдерін, қолданылатын әдістер мен технологияларды зерттеуге 

арналған. Шаруашылық жүргізудің қазіргі заманғы жағдайларында персоналға қажеттілікті 

қанағаттандырудың негізгі кезеңдері айқындалды және сипатталды. Компанияны қажетті 

қызметкерлермен қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын көздер мен құралдар талданады. 

Түйінді сөздер: персоналға қажеттілік, персоналды тарту, персоналды іздеу, іріктеу 

және сұрыптау, персоналды жалдау, персоналды басқару, жұмысқа орналасам деушілерді 

іздеу көздері, бос лауазымға кандидаттарды іріктеу, бағалау әдістері. 
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В условиях современной экономики высококвалифицированный и работоспособный 

персонал является одним из основных конкурентных преимуществ предприятия на рынке. 

Особенно острой сейчас является проблема удовлетворения потребностей предприятия в 

персонале, комплектования его работниками, обладающими необходимыми 

профессиональными и личностными характеристиками. Функция отбора персонала в 

настоящее время стала занимать лидирующую позицию в системе управления персоналом, 

ее процедура стала более сложной и ответственной, а результат - весомее. Статья посвящена 

исследованию основных подходов к поиску и привлечению персонала в компанию, 

исследованию важнейших этапов этого процесса, применяемых методов и технологий. 

Определена актуальность и охарактеризованы основные этапы удовлетворения потребности 

в персонале в современных условиях хозяйствования. Анализируются источники и средства, 

используемые для комплектования компании необходимыми сотрудниками. 
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In the conditions of the modern economy, highly qualified and efficient personnel is one of 

the main competitive advantages of the enterprise in the market. Especially acute now is the 

problem of meeting the needs of the enterprise in personnel, completing it with employees who 

have the necessary professional and personal characteristics. The personnel selection function has 

now begun to occupy a leading position in the personnel management system, its procedure has 

become more complex and responsible, and the result is more significant. The article is devoted to 

the study of the main approaches to finding and attracting personnel to the company, the study of 

the most important stages of this process, the methods and technologies used. The relevance is 

determined and the main stages of meeting the need for personnel in modern economic conditions 

are characterized. The sources and means used to complete the company with the necessary 

employees are analyzed. 

Keywords: the need for personnel, recruitment of personnel, search, selection and selection 

of personnel, hiring of personnel, personnel management, sources of search for candidates, selection 
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_________________________________________________________________________ 

 

Поиск и отбор кадров, являясь ключевым элементом кадровой политики, должен быть 

тесно увязан со всеми основными направлениями работы в сфере управления персоналом 

[1]. Проведя анализ различных подходов перечисленных авторов к понятию «привлечение», 

мы можем сделать вывод о том, что существует только два, на наш взгляд, наиболее четко и 

ярко выраженных подхода к привлечению персонала: 

˗ «привлечение персонала» как набор; 

˗ «привлечение персонала» как подбор и отбор. 

В первом случае понятие привлечения персоналом ограничено поиском персонала на 

вакантные должности. Во втором – привлечение персоналом идентифицируется с процессом 

отбора и подбора персонала. В дальнейшем анализе процесс привлечения персонала будет 

рассматриваться нами на основе этих двух концепций. 

Процесс привлечения персонала начинается с разработки плана формирования и 

использования человеческих ресурсов, и установления требований к кандидатам на занятие 

различных должностей.  

X.T. Грэхем и Р. Беннетт отмечают, что планирование персонала представляет собой 

«комплексную задачу, включающую большое число независимых переменных – изменения в 

структуре и составе населения, сопротивление изменениям, потребительский спрос, 

вмешательство государства в бизнес, иностранная конкуренция и, прежде всего, 

конкуренция на национальном рынке» [2].  

Эффективное планирование человеческих ресурсов необходимо как средство 

оптимизации использования персонала, совершенствование процесса найма на работу, 
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организации профессионального обучения, создание основы для развития других программ 

управления персоналом, сокращение общих расходов на персонал  

План человеческих ресурсов должен соответствовать основным задачам компании 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Процесс планирования человеческих ресурсов  

 
Процесс планирования человеческих ресурсов является составной частью плана 

предприятия. В отличие от планирования материально-вещественных факторов 

производства планирование персонала является наиболее сложным. Это обусловлено тем, 

что каждый член трудового коллектива имеет свои индивидуальные особенности, черты 

характера, свои потенциальные трудовые возможности. Трудовой коллектив как объект 

планирования нельзя рассматривать как определенное количество работников, имеют 

определенные качественные характеристики, поэтому трудовой коллектив в целом оценить 

очень проблематично. 

Основой для планирования персонала предприятия являются определенные объемы 

производства товаров, работ, услуг по номенклатурой, ассортиментом (и в первую очередь, 

применительно к новой продукции, для производства которой могут быть нужны работники 

с профессиями и уровнем квалификации, отсутствующие на предприятии или существующие 

в ограниченном количестве); инвестиционный план и др. Поэтому в первую очередь 

планирование персонала зависит от стратегических целей и задач предприятия, для 

реализации которых необходимы человеческие ресурсы. 

Чем конкретнее установленные цели и задачи, стоящие перед компанией, тем легче 

определить потребности в рабочей силе, необходимой ей для ее реализации. Специфические 

исходные требования в виде набора характеристик, которыми должны обладать служащие, 

должны быть определены исходя из целей и задач предприятия в целом. 

Оценка имеющегося персонала строится на основе информации о наличии трудовых 

ресурсов, который содержится в базе данных предприятия. 
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Анализ имеющихся трудовых ресурсов ведется на момент оценки в количественном и 

качественном аспектах. Количественный анализ численности персонала осуществляется в 

разрезе подразделений и отдельных должностей. Качественный анализ ведется с учетом 

разработанных на предприятии профессиограмм, а также характеристик работников, 

занимающих эти должности (квалификация, привычки, наиболее важные личностные 

характеристики и т. д. Служба управления персоналом подробно изучает эту информацию и 

делает выводы относительно имеющегося персонала, выявляет его преимущества и 

недостатки. 

Следующим этапом является оценка будущих потребностей в персонале-

прогнозированиями численности персонала, необходимого для реализации стратегии 

развития предприятия. Плановая потребность в трудовых ресурсах определяется на 

планируемый объем деятельности, обусловленный выбранной стратегией развития (с учетом 

расширения или сокращения объемов деятельности, его структурной перестройки, 

изменений в содержании работы и так далее). Источниками информации являются бизнес-

план, планы стратегического развития предприятия. Качественная потребность в персонале 

на запланированный объем деятельности определяется по категориям, профессиями, 

специализациями, уровнем квалификации, индивидуальным требованиям, выдвинутым к 

работнику каждой должностью. 

Параметры производственной программы и организационная структура (которые 

должны обеспечить реализацию хозяйственной стратегии) определяют требуемое количество 

рабочей силы (на основе расчета объема трудовых затрат по каждому виду деятельности, 

социальных обязательств и т. д.) и ее качество (уровень знаний, опыта, навыков). Требования 

к конкретным рабочим местам постоянно уточняются на основе анализа работ, функций, 

должностных инструкций. Разрабатывается как общая потребность в рабочей силе, так и 

потребность по отдельным ключевым должностям и специальностям. 

Планирование персонала основывается на информации, содержащейся в планах 

материально-технического снабжения, финансовом, инвестиционном, производственном, 

сбытовом и организационном планах, а также штатном расписании. В штатном расписании 

формулируется потребность предприятия в человеческих ресурсах с учетом бюджетных 

ограничений, ведь кадровое планирование тесно связано с планированием затрат на 

структуру и потенциал персонала, а следовательно, оно тесно связано с общей системой 

финансирования предприятия. Конечным результатом процесса планирования персонала 

предприятия является выявление его основных направлений, а именно: 

 планирование численности кадров, формирование структуры кадрового состава; 

 подбор кадров, адаптация, аттестация кадров; 

 обучение, управление деловой карьерой; 

 мотивация персонала, стимулирование побуждает сотрудника эффективно работать 
на предприятии, стремиться к максимальной самоотдаче на работе. 

Итак, кадровое планирование сегодня становится важным элементом кадровой 

политики, помогает при определении ее задач, стратегий и целей, ориентированных на 

будущее, способствует их выполнению через соответствующие мероприятия. 

Процесс привлечения персонала - часто называемый рекрутингом - представляет 

собой специфический вид маркетинговой деятельности.  

Данная схема процесса привлечения персонала характерна для крупных организаций, 

осуществляющих кадровое планирование на долгосрочный период. При этом в условиях 

пассивной кадровой политики привлечение персонала может начинаться сразу с процедур 

набора. 

Он представляет собой процесс взаимосвязанных мероприятий по найму, отбору, 

отбору, оценке, расстановке и адаптации кадров на вакантные должности для максимальной 

реализации желаний работника и предприятия [3]. Элементами рекрутинга являются 

выявление потребности в работнике; анализ рынка труда; привлечение персонала; 

отсеивание с помощью собеседований, профессиональная оценка с помощью 
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психологических методов; отбор из перечня подходящих кандидатов; процесс вступления в 

должность и адаптация [3] (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Этапы процесса привлечения персонала  

 

Анализ кадрового рынка должен происходить с учетом прогнозов, полученных на 

этапе планирования человеческих ресурсов. Поиск потенциального работника происходит с 

помощью различных методов рекрутинга из внутренних или внешних источников. Затем 

следует определить наиболее приемлемые для компании методы отбора кадров, 

позволяющие оценить пригодность кандидатов для работы на данной должности в данной 

компании. Служба управления персоналом должна проводить запланированные мероприятия 

с целью обеспечения необходимых условий для адаптации новых работников на рабочем 

месте. 

Требования к кандидатам представляют собой набор характеристик, кᴏᴛᴏᴩыми 

должен обладать специалист, наиболее подходящий на конкретную вакантную должность. 

Определив требования к претендентам (в форме должностной инструкции, 

квалификационной карты или другого документа), можно приступать к реализации 

следующего этапа – набора, основная задача которого - создание достаточно 

представительного списка квалифицированных претендентов для последующего отбора. В 

свою очередь, отбор персонала будет заключаться в изучении психологических и 

профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности для 

выполнения обязанностей на данном рабочем месте или должности и выбора из 

совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, 

специальности, личных качеств, характера деятельности и интересам предприятия. Методы 

оценки кандидатов на должность выбираются в зависимости от сформулированных 

требований. К примеру, оценить конкретные профессиональные знания можно либо путем 

собеседования, либо путем тестирования [4]. Оценить личностные качества такие, как 

мотивация, лидерство, стрессоустойчивость и т.д., возможно оценить путем различных 

интервью (тип интервью выбирается в зависимости от оцениваемых качеств). 

http://зачётка.рф/


Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

60 

 

Для поиска кандидата для занятия вакантной должности в каждом конкретном случае 

должна быть выработана тактика поиска в зависимости от имеющихся временных, 

финансовых и других ресурсов [5]. 

Практика осветила два основных вида обеспечения потребностей организации в 

кадрах. Первый через лучшее использование ее собственных кадровых возможностей, 

второй посредством привлечения работников нужной квалификации из внешней среды. 

Каждый из вышеупомянутых видов кадрового обеспечения имеет свои как преимущества, 

так и недостатки. Важно помнить, что рынок труда с одной стороны считают 

формообразованием, позволяющим налаживать отношения между организациями и 

работниками по поводу их трудоустройства и трудоустройства. С другой стороны, рынок 

труда образует конкурентную среду для работников за право получать определенную часть 

жизненных благ в соответствии с реализацией их личных работоспособных возможностей. 

Наиболее распространенными средствами, которые используются при внутреннем 

поиска являются объявления о вакантном месте во внутренних средствах информации, а 

также обращение к руководителям подразделений с просьбой выдвинуть кандидатов и 

анализ личных дел с целью подбора сотрудников с требуемыми характеристиками. 

Возможность всех работников организации принимать участие на конкурсной основе в 

соревнованиях за рабочее место с лучшими условие труда позволяет утверждать о наличии 

эффективного действия внутриорганизационного рынка труда. 

В каждой организации внутренний рынок труда имеет свои особенности, но главное 

заключается в том, что вопрос спроса и предложения на персонал решаются здесь за счет 

внутренних возможностей. То есть новая рабочая сила может поступить как с участков, где 

происходит высвобождение работников, так и из тех звеньев, где они продолжают работать 

но стремятся изменить свое рабочее место. 

Обновление персонала проявляется как перераспределение рабочей силы внутри 

организации. Дополнительные затраты на переподготовку и приспособление кадров к новой 

производственной среде быстро окупаются устойчивым их функционированием. 

Планомерно осуществляемое обучение, повышение квалификации и переподготовка 

собственных кадров организацией позволяет через определенный срок обеспечить 

внутреннюю потребность в персонале. 

В пределах внутреннего набора подбор и расстановку работников всех уровней, в том 

числе и менеджеров, нужно проводить дифференцированно. Обязательно нужно выделить 

резерв на выдвижение и обучить его. Нужно формировать стабильные контингенты рабочих 

и менеджеров, закреплять их за рабочими местами, повышать престижность работы на 

производстве, совершенствовать моральное и материальное стимулирование их работы. 

Использование внутренних источников набора персонала позволяет обеспечить 

«прозрачность» кадровой политики, высокую степень управляемости, возможность 

планирования продвижения сотрудников и целенаправленного повышения квалификации 

персонала. Также повышается мотивация и степень удовлетворения трудом работников. 

Кроме того, в случае, когда перевод на новую должность совпадает с желанием самого 

претендента, растет его производительность работы.  

В то же время, опираясь лишь на собственные силы, предприятие не может 

воспользоваться всеми оптимальными источниками и средствами внешнего набора, а потому 

приходится пользоваться помощью центров занятости и частных агентств. Достаточно 

распространенным источником поступления кадров является поиск нужных кадров через 

работников организации. Он предусматривает привлечение к процессу поиска новых 

работников сотрудников предприятия, которые могут отыскать желающих подать заявление 

о приеме на работу среди своих знакомых или родственников. 

При найме работников организациями, с учетом рыночной конъюнктуры, 

удовлетворяется их потребность в рабочей силе и создаются предпосылки согласования 

интересов обеих сторон, которые взаимодействуют на рынке труда. Одновременно при этом 

для организации образуется возможность в определенной степени обновить личный состав, 
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сделать его более мобильным к изменениям, происходящим во внешней среде. Появление 

новых работников за счет поступления новых кадров со стороны существенно повышает 

степень приспособленности организации к возможным нововведениям, либо 

преобразований. 

На предприятии всегда должен быть резерв кандидатов на все должности, из кᴏᴛᴏᴩых 

организация отбирает наиболее подходящих. При ϶ᴛᴏм учитываются такие факторы, как 

уход на пенсию, текучесть, увольнения в связи с окончанием срока договора найма, 

расширение сферы деятельности организации. 

Отбор персонала является естественным завершением процесса подбора работников в 
ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с потребностями организации в человеческих ресурсах. Окончательное 

решение при отборе обычно формируется на нескольких этапах, кᴏᴛᴏᴩые следует пройти 
претендентам. На каждом этапе отсеивается часть претендентов или же они отказываются от 

процедуры, принимая другие предложения [6]. 
Как правило, все технологии отбора разделяют на классические и нетрадиционные. К 

классическим относят разнообразные тестирования, структурированное интервью, 

рассмотрение резюме, анализ анкеты кандидата, метод рабочих заданий и.т.п. [7]. Но со 
временем эффективность использования таких методов снижается, ведь они не позволяют 

выявить мотивы поведения кандидата, его стрессоустойчивость и другие важные личностные 
и профессиональные качества. В связи с этим HR-менеджеры и рекрутеры все чаще 

используют нетрадиционные методы отбора. Особую популярность приобретает метод 
стрессового интервью. Следует отметить, что для объективной оценки кандидатов при 
отборе персонала необходимо использовать совокупность различных методов, ведь это 

единственный путь получения наиболее полной и точной информации о кандидате на 
вакантную должность. 

Первой ступенью вовлечения нового сотрудника в трудовой процесс является 
введение в должность, которое представляет собой совокупность процедур, имеющих цель 
ускорить освоение новичком работы, сократить период адаптации в коллективе, помочь 

установить контакты с окружающими. Специальная процедура введения нового сотрудника 
в организацию может способствовать снятию большого количества проблем, возникающих в 

начале работы, что в итоге дает положительные результаты в виде повышения 
производительности труда нового сотрудника, улучшения психоэмоционального состояния 

коллектива в целом. Поскольку, как показывает практика, 90% уволившихся с работы в 
течение года приняли это решение в первый день своей работы. 

В процессе адаптации сотрудника в коллективе можно выделить четыре этапа. 

Первый этап-оценка уровня подготовленности новичка. Она необходима для 
разработки программы адаптации. Если сотрудник имеет опыт работы в соответствующих 

структурных подразделениях, период его адаптации будет минимальным. Однако, поскольку 
организационная структура зависит от ряда параметров, новичок неизбежно попадает в 

незнакомую для него ситуацию. Адаптация должна включать знакомство с персоналом, 
особенностями коммуникации, правилами поведения. 

Второй этап-ориентация. Этап предполагает практическое знакомство нового 

работника со своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со 
стороны организации. Как правило, программа ориентации включает ряд небольших лекций 

и экскурсий, в ходе проведения которых должны затрагиваться вопросы о политике 
организации, оплате труда, дополнительных льготах, технике безопасности, экономических 
факторах, процедурах, правилах, предписаниях, формах отчетности, рабочих обязанностей и 

ответственности. 
Третий этап-действующая адаптация. Состоит в приспособлении новичка к своему 

статусу и в значительной степени обусловливает его включением в межличностные 
отношения с коллегами. В рамках этого этапа необходимо дать новичку возможность 

активно действовать в различных сферах, проверяя на себе полученные знания об 
организации. 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

62 

 

Четвертый этап-функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации, он 
характеризуется постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и 

переходом к стабильной работе. Это может рассматриваться как начало периода 
внутрифирменного обучения или как заключительный этап процесса отбора персонала. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Удовлетворение потребности предприятия в персонале предусматривает выбор 

кандидата на вакантную должность, который бы максимально отвечал всем требованиям и 

выполнял поставленные перед ним задачи на должном уровне. Выполнение этого достаточно 
ответственного задания находится под влиянием многих факторов. 

Поскольку рабочая сила нанимается в организацию исходя из требований как 
тактических, так и стратегических задач, необходимо, ɥᴛᴏбы: 

 при наборе были отобраны самые подходящие для организации работники; 
 издержки, связанные с привлечением рабочей силы, были незначительными по 

отношению к результатам; 

 сохранялась структура кадров с одновременным притоком новых идей в 
организации; 

 не пострадал психологический климат организации; 
 личные ожидания работников организации были воплощены в жизнь. 

При выборе источников поиска кандидатов обязательно необходимо учитывать 
влияние целого ряда факторов, основными из которых было определено время, отводимое на 
поиск персонала; затраты, направленные на поиск персонала; специфика потребности в 

персонале и размер предприятия. Именно в зависимости от состояния этих факторов и их 
весомости можно выбрать те источники, которые принесут наибольший эффект. Во-вторых, 

принимая решение о проведении отбора персонала, важно корректно производить выбор 
методов и инструментов, повышающих уровень прогностичности данного процесса. 
Окончательный отбор кандидатов будет более обоснованным при условии использования 

нескольких технологий отбора персонала. 
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Бұл мақалада экономикалық категория ретіндегі активтер ұғымының мәні мен 

мазмұны, әр түрлі ғалым-экономистердің бұл терминді түсіндіруге көзқарастары 

қарастырылады. Негізгі белгілері бойынша активтердің жіктелуі ұсынылған. Сондай -ақ, 

кәсіпорын активтерін басқару саясатын қалыптастырудың қазіргі заманғы теориялық және 

әдістемелік тәсілдері бөлектелген, кәсіпорындағы активтерді басқару процесінің кезеңдері 

қарастырылған, активтерді пайдалану жүйесін ұйымдастырудың негізгі принциптері 

берілген. 

Түйінді сөздер: кәсіпорын активтері, мәні, мазмұны, активтерді басқару саясаты 
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В данной статье исследуется сущность и содержание понятия активов как 

экономической категории, подходы к трактовке данного термина различных ученых-

экономистов. Представлена классификация активов по основным признакам. Также 

освещены современные теоретико-методологические подходы к формированию политики 

управления активами предприятия, рассмотрены этапов процесса управления активами на 

предприятии, приводятся основные принципы организации системы использования активов.  

Ключевые слова: активы предприятия, сущность, содержание, политика управления 

активами 
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This article examines the essence and content of the concept of assets as an economic 

category, approaches to the interpretation of this term by various scientists and economists. The 

classification of assets by main characteristics is presented. Modern theoretical and methodological 

approaches to the formation of an enterprise asset management policy are also highlighted, the 

stages of the asset management process at the enterprise are considered, and the basic principles of 

the organization of the asset management system are given. 

Keywords: enterprise assets, essence, content, asset management policy 

_________________________________________________________________________ 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие должно иметь в 

своем распоряжении определенное имущество, которое принадлежит ему на правах 

собственности или владения. Все имущество, которым владеет предприятие и которое 

отражено в его балансе, называется активами предприятия. Активы являются 

экономическими ресурсами предприятия в форме совокупных имущественных ценностей, 

используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Понятие «активов» как экономической категории достаточно широко представлено в 

научной и учебной литературе. Так, с экономической точки зрения активы рассматриваются 

как совокупность имущества интеллектуальной собственности, денежных ресурсов, 

принадлежащих предприятию, фирме, компании (здания, сооружения, машины и 

оборудование, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, 

патенты, авторские права и тому подобное), в которые вложены средства собственников и 

других лиц [1]. С точки зрения бухгалтерского учета активы рассматриваются как ресурсы, 

контролируемые предприятием в результате прошлых событий, использование которых, как 

ожидается, приведет к получению экономических выгод в будущем [2]. С точки зрения 

финансового менеджмента, активы предприятия рассматриваются как контролируемые им 

экономические ресурсы, сформированные благодаря инвестированию в них капитула, 

характеризующиеся детерминированной стоимостью, производительностью и способностью 

генерировать доход, постоянный оборот которых в процессе использования связан с 

факторами времени, риска и ликвидности [3].  

В научной литературе встречаются и другие формулировки активов субъекта 

хозяйствования. Это связано с многообразием теорий, рассматривающих активы 

предприятия. В таблице 1 систематизированы существующие научно-методические подходы 

к значению понятия «активы». 

 

Таблица 1 

Трактовка понятия активов предприятия различными авторами 

 

Автор Характеристика 

1 2 

В.М. Кузичев, 

С.С. Чернов, А.Ю.  

Перминов [4] 

основа имущественного комплекса, то есть имущество, которым 

владеет данное предприятие как обособленный объект хозяйствования 

Б.А. Райзберг [5] совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих 

предприятию, фирме, компании в которые вложены средства 
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владельцев, хозяев 

В. Солдатов [6] совокупность ресурсов, используемых в деятельности с целью 

получения доходов, прибыли 

Г.С. Габиденова 

[7] 

экономические ресурсы, задействованные в хозяйственных операциях 

компании, от которых в будущем ожидается полезный эффект 

(например, недвижимость, машины и оборудование, кредитные 

требования, ценные бумаги)  

И.А. Бланк [8] « Активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в 

форме совокупных имущественных ценностей, используемых в 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли» 

М.В. Ливсон [9] Активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в 

различных видах, используемые в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. Они формируются для конкретных 

целей осуществления этой деятельности в соответствии с миссией и 

стратегией экономического развития предприятия. 

Р.М. Нуриев [10]  Активы предприятия - это средства, которые обеспечивают денежные 

поступления их владельцу в форме как прямых выплат (прибыль, 

дивиденды, рента, и т.д.), так и скрытых выплат увеличения 

стоимости предприятия, недвижимости, акций, и так далее. 

Е.С. Денисенко 

[11] 

 Имущество, являющееся собственностью организации или 

отдельного лица, имеющее денежное выражение, способное 

приносить доход и иные экономические выгоды, возникшие в 

результате прошлых событий 

Ю.Н. Воробьев 

[12] 

Экономическая категория, характеризующая имеющиеся ресурсы 

предприятия, которые используются в финансово-хозяйственной 

деятельности для достижения поставленной цели, и отражаемые 

соответствующим образом в бухгалтерском балансе 

МСФО [13] Активы – это ресурсы, контролируемые компанией в результате 

событий прошлых периодов, от которых компания ожидает получение 

экономической выгоды в будущем 

 

С целью обеспечения эффективного и целенаправленного управления активами 

возникает необходимость систематизации основных терминов, используемых на практике 

(таблица 2). Представленная классификация выделяет самые главные признаки, по которым 

активы, как управляемая подсистема, подчиняются целям и задачам развития предприятия. 

 

Таблица 2 

Классификация активов предприятия 

 

Классификационные 

признаки активов 
Виды активов Характеристика 

1 2 3 

По форме 

функционирования 

 

 

Материальные 

 

Основные средства, незавершенное строительство, 

производственные запасы сырья и 

полуфабрикатов, запасы МБП, запасы готовой 

продукции, предназначенные для реализации 

Нематериальные 

 

Права на пользование природными ресурсами, 

патентные права на использование изобретений, 

“ноу-хау”, товарные знаки и марки, гудвилл и т.п 

Финансовые 

 

Денежные средства в национальной и иностранной 

валюте и их эквиваленты, дебиторская 
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задолженность, текущие и долгосрочные 

финансовые инвестиции 

Биологические 

 

Животное или растение, которое в процессе 

биологических преобразований способно давать 

сельскохозяйственную продукцию и/или 

дополнительные биологические активы, а также 

приносить другим способом экономические 

выгоды 

По характеру 

участия в 

хозяйственном 

процессе 

 

Оборотные Производственные запасы сырья и 

полуфабрикатов, запасы МБП, объем 

незавершенного производства, запасы готовой 

продукции, предназначенные для реализации, 

текущая дебиторская задолженность, денежные 

средства в национальной и иностранной валюте и 

их эквиваленты, текущие и долгосрочные 

финансовые инвестиции 

Внеоборотные Основные средства, нематериальные активы, 

незавершенное строительство, долгосрочные 

финансовые инвестиции 

По характеру 

участия в различных 

видах деятельности 

 

 

Операционные 

 

Производственные основные средства, 

нематериальные активы, обслуживающие 

операционный процесс, оборотные активы (вся их 

совокупность за минусом краткосрочных 

финансовых инвестиций 

Инвестиционные Незавершенное строительство, долгосрочные и 

краткосрочные финансовые инвестиции 

По характеру 

источников 

формирования 

активов 

Валовые 

 

Совокупность имущественных ценностей 

предприятия, сформированных за счет 

собственного и ссудного капитала, привлеченного 

с целью финансирования хозяйственной 

деятельности 

Чистые 

 

Совокупность имущественных ценностей 

предприятия, сформированных исключительно за 

счет собственного капитала 

По характеру 

владения 

 

Собственные 

 

Имущественные ценности предприятия, 

принадлежащие ему на правах собственности и 

находящиеся в постоянном владении 

Арендованные 

 

Имущественные ценности предприятия, 

привлеченные для осуществления хозяйственной 

деятельности на правах аренды (оперативного 

лизинга) 

Безвозмездные 

 

Имущественные ценности предприятия, которые 

предложены предприятию для временного 

хозяйственного использования на бесплатной 

основе 

По возможности 

амортизации 

Амортизируемые Материальные и нематериальные 

Неамортизируемые Финансовые и биологические 

По степени 

ликвидности 

Абсолютно 

ликвидные 

Денежные средства в национальной и иностранной 

валюте 

Высоколиквидные 

 

Денежные эквиваленты, краткосрочные 

финансовые вложения, краткосрочная дебиторская 
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задолженность 

Среднеликвидные 

 

Все формы текущей дебиторской задолженности, 

кроме краткосрочной и безнадежной 

Низколиквидные 

 

Запасы сырья и полуфабрикатов, запасы МБП, 

активы в форме незавершенного производства, 

основные средства, незавершенное строительство, 

нематериальные активы, долгосрочные 

финансовые инвестиции, долгосрочная 

дебиторская задолженность 

Неликвидные 

 

Безнадежная дебиторская задолженность, расходы 

будущих периодов, другие виды активов, которые 

трудно реализовать 

П р и м е ч а н и е  – Составлено автором на основе источника [14] 

 

Рассматривая сущность активов необходимо выделить определенные признаки, 

которые наиболее характерны для данной экономической категории: во-первых, актив 

должен находиться во владении предприятия (контролироваться предприятием); во-вторых, 

должна иметь определенную стоимость в денежном выражении; должно принести будущий 

экономический прибыль. 

Для формирования и использования активов на предприятии важную роль играют 

такие характеристики, как стоимость, производительность, доходность, оборачиваемость и 

амортизация. 

Стоимость активов представляет собой их денежную оценку, по которой они 

учитываются и используются в процессе хозяйственной деятельности [15]. Она влияет на 

значительное количество аспектов хозяйственной деятельности предприятия: определяет 

потребности в капитале и ценовую политику предприятия, формирует его рыночную 

стоимость, инвестиционную привлекательность и тому подобное. Под производительностью 

активов понимают их способность к выпуску определенного объема продукции за единицу 

времени в процессе производственной деятельности. Нужно отметить, что такое свойство 

присуще только тем видам активов, которые непосредственно принимают участие в 

производственном процессе. Носителем производительности активы выступают в едином 

комплексе со всеми остальными экономическими ресурсами. Доходность активов 

выражается через их возможность генерировать определенный экономический эффект в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности. Генерировать доход могут как активы, 

непосредственно принимающие участие в производственном процессе, так и их отдельные 

виды, задействованные в инвестиционной и финансовой деятельности субъекта 

хозяйствования. Так как используемые предприятием активы находятся в постоянном 

движении, изменяя свой состав и стоимость, возникает еще одна особенность активов – 

оборачиваемость. Оборот активов, как процесс их постоянного движения, характеризуется 

определенными повторяющимися циклами. Под циклом оборота активов понимают процесс 

полного завершения кругооборота отдельных функциональных групп и видов, в результате 

чего они возвращаются к своей исходной формы. Амортизация активов обеспечивает 

эффективное восстановление основных средств и нематериальных активов предприятия в 

процессе их кругооборота и представляет собой процесс постепенного переноса износа на 

изготовленную ими продукцию. Свойством амортизации наделены те активы предприятия, 

которые неоднократно используются предприятием в производственном процессе. 

Формирование активов связано с основными этапами развития предприятия на 

разных стадиях жизненного цикла: создания нового предприятия; расширение, 

реконструкция и модернизация действующего предприятия; формирование новых 

структурных единиц действующего предприятия (дочерних предприятий, филиалов и тому 

подобное) [16]. 
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Политика управления активами на предприятии предполагает использование системы 

мер, направленных на формирование, распределение и перераспределение материальных, 

нематериальных, финансовых и биологических активов с целью обеспечения эффективного 

развития субъекта хозяйствования [17]. Процесс управления активами на предприятии 

предусматривает несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется системный анализ обеспеченности активами в 

соответствии с существующими задачами развития предприятия. Целью такого анализа 

является исследование основных тенденций по развитию активов предприятия, и оценка 

уровня обеспеченности ими процесса производства и реализации продукции. 

На втором этапе определяется потребность в общем объеме и структуре активов на 

будущий период. Для действующих предприятий эта потребность определяется в форме 

прироста этих активов, исходя из запланированного объема роста производства (реализации) 

продукции и удельного веса стоимости активов. 

На третьем этапе осуществляется оптимизация соотношения оборотных и 

внеоборотных активов. Такая оптимизация осуществляется на основании следующих 

принципов: учет перспектив развития операционной деятельности и форм ее 

диверсификации; обеспечение рационального соотношения между оборотными и 

внеоборотными активами, согласно объему и структуре производства и сбыта продукции; 

обеспечение оптимального соотношения оборотных и внеоборотных активов с позиции 

эффективности хозяйственной деятельности; обеспечение возможностей высокого оборота 

активов в процессе их использования. 

На четвертом этапе осуществляется выбор наиболее прогрессивных видов активов в 

соответствии с потребностями предприятия. Такой выбор осуществляется на основе 

сравнительной оценки по критериям производительности, технологичности надежности, 

экономичности и финансовой обоснованности.  

Организация системы использования активов должна базироваться на следующих 

принципах:  

 установления четких показателей эффективности использования активов, а 
именно: целевой величины прибыли;  

 обеспечение максимального использования всех имеющихся активов в 
хозяйственной деятельности;  

 обеспечение условий ускорения оборачиваемости активов, задействованных в 

производственном процессе;  

 обеспечение минимизации потерь стоимости активов в процессе их 
использования; 

 осуществления контроля за использованием активов на каждом запланированном 
этапе управления. 

Эффективность управления активами играет значительную роль в формировании 

финансовой стабильности и конкурентоспособности субъекта хозяйствования. Вместе с 

этим, финансовому менеджеру необходимо разрабатывать и принимать тактические и 

стратегические решения по управлению как оборотными, так и внеоборотными активами. 
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Статья посвящена исследованию проблемы управления оборотными активами на 

предприятии. В работе рассмотрена суть и экономическое содержание управления 

оборотными активами, значение их эффективного использования в достижении финансовой 

стабильности и развития предприятия, определены основные этапы формирования системы 

управления оборотными активами. Установлено, что система управления оборотными 

активами является часть. общей финансовой стратегии предприятия, определение степени 

эффективности ее функционирования возможно с помощью определенной сбалансированной 

системы показателей-индикаторов, которые отражают и характеризуют состояние оборотных 

средств предприятия. В заключении приведены основные направления создания 

эффективной системы управления оборотными активами субъекта хозяйствования. 

Ключевые слова: оборотные активы, оборотные средства, система управления, 

финансовое управление, система показателей. 
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The article is devoted to the study of the problem of managing current assets at the 

enterprise. The paper considers the essence and economic content of the management of current 

assets, the importance of their effective use in achieving financial stability and development of the 

enterprise, and defines the main stages of the formation of the system of management of current 

assets. It is established that the current asset management system is a part of. the overall financial 

strategy of the enterprise, the determination of the degree of efficiency of its functioning is possible 

with the help of a certain balanced system of indicators-indicators that reflect and characterize the 

state of the working capital of the enterprise. In conclusion, the main directions of creating an 

effective system for managing the current assets of a business entity are presented. 

Keywords: current assets, working capital, management system, financial management, 

indicator system. 

_________________________________________________________________________ 

 

Финансовый менеджмент как управленческая деятельность по оценке 

производственных и финансовых направлений деятельности хозяйствующего субъекта в 

контексте окружающей среды, организации денежных потоков предприятия, формированию 

и использованию капитала, денежных потоков, необходимых для достижения 

стратегических и тактических целей развития предприятия предполагает внедрение 

принципиально новых форм и методов финансовой работы, использованию современных 

механизмов финансового рынка. Использование методов и приемов финансового 

менеджмента способствуют сохранению устойчивых рыночных позиций предприятия. 

Основываясь на сопоставлении определенных финансовых результатов, рассчитывая 

соответствующие финансовые показатели, предприятие способно оценить эффективность 

своего хозяйствования, определить собственную долю на соответствующем рынке, 

осуществлять стратегическое планирование деятельности [1]. 

В контексте финансового менеджмента предприятия важное место принадлежит 

управлению его оборотными активами, сложность которого зависит от таких условий, как: 

̶ формирование объема оборотного капитала, используемого в операционном 

процессе;  

̶ формирование различных видов активов за счет оборотного капитала; 

̶ ускорение оборота капитала и обеспечение постоянной платежеспособности 

предприятия [2]. 

Система управления оборотными активами – это часть общей финансовой стратегии 

предприятия, заключающейся в формировании необходимого объема и состава оборотных 

активов, их финансировании и оптимизации структуры. 

Система управления оборотными активами и предприятия разрабатывается по 

следующим основным этапам: 

1. анализ оборотных активов предприятия в предыдущем периоде; 
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2. определение принципиальных подходов по формированию оборотных средств 

предприятия; 

3. оптимизация объема оборотных активов; 

4. оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных активов; 

5. обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов; 

6. обеспечение повышения рентабельности оборотных активов; 

7. обеспечение минимизации потерь оборотных средств в процессе их использования; 

8. формирование принципов, определяющих финансирования отдельных видов 

оборотных активов; 

9. оптимизация структуры источников финансирования оборотных активов. 

1. Анализ оборотных активов предприятия в предыдущем периоде включает пять 

этапов. На первом этапе анализа рассматривается: 

̶ динамика общего объема оборотных активов предприятия; темпы изменения 

средней их суммы в сопоставлении с темпами изменения объема реализации продукции и 

средней суммы всех средств; 

̶ динамика удельного веса оборотных активов в общей сумме активов 

предприятия. 

На втором этапе анализа рассматривается динамика состава оборотных активов 

предприятия в разрезе основных их видов: запасов сырья, материалов и полуфабрикатов; 

запасов готовой продукции; дебиторской задолженности; остатков денежных средств. 

На третьем этапе анализа изучается оборачиваемость отдельных видов оборотных 

активов в общей их сумме. Этот анализ проводится с использованием показателей – 

коэффициента оборачиваемости и периода оборота оборотных средств. 

На четвертом этапе определяется рентабельность оборотных активов, исследуются 

факторы, ее формирующие. В процессе анализа используются коэффициент рентабельности 

оборотных активов, а также модель компании «Дюпон». 

На пятом этапе анализа рассматривается состав основных источников 

финансирования оборотных активов - динамика их суммы и удельного веса в общем объеме 

финансовых средств, инвестированных в эти активы; определяется уровень финансового 

риска, генерируемого сложившейся структурой источников финансирования оборотных 

активов. 

Результаты анализа позволяют определить общий уровень эффективности управления 

оборотными средствами на предприятии и выявить основные направления его повышения в 

предстоящем периоде. 

2. Определение принципиальных подходов по формированию оборотных активов 

предприятия. На данном этапе анализ отражает общую идеологию финансового управления 

предприятием с позиций приемлемого соотношения уровня доходности и риска финансовой 

деятельности. Оборотные средства определяют выбор определенного типа политики их 

формирования. 

3. Оптимизация объема оборотных активов. Такая оптимизация должна исходить из 

выбранного подхода по формированию оборотных средств, обеспечивая заданный уровень 

соотношения эффективности их использования и риска. 

4. Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных активов. 

Сезонные особенности существенно влияют на объем потребности в отдельных видах 

оборотных средств для осуществления операционной деятельности. На предприятиях 

отдельных отраслей есть возможность перерабатывать сырье только в течение «сезона 

переработки» с последующей равномерной реализацией продукции, что определяет в такие 

периоды повышенную потребность в оборотных активах, в форм и запасов готовой 

продукции. Колебания в размерах потребности в отдельных видах оборотных активов могут 

быть вызваны и сезонными особенностями спроса на продукцию предприятия. Поэтому в 

процессе управления оборотными активами необходимо определять их сезонную 
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потребность, что составляет разницу между максимальной и минимальной потребностью в 

них в течение года. 

5. Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов. Все виды оборотных 

средств в той или иной степени являются ликвидными, кроме расходов будущих периодов и 

безнадежной дебиторской задолженности. Общий уровень ликвидности должен 

обеспечивать необходимый уровень платежеспособности предприятия по текущим 

финансовым обязательствам.  

6. Обеспечение повышения рентабельности оборотных активов. Оборотные активы 

должны приносить определенную прибыль при их использовании в производственно-

сбытовой деятельности предприятия. В то же время отдельные виды оборотных активов 

могут приносить предприятию прямую прибыль в процессе финансовой деятельности в 

форме процентов и дивидендов. Поэтому составной частью разрабатываемой политики 

является обеспечение своевременного использования временно свободного остатка 

денежных средств для формирования эффективного портфеля краткосрочных финансовых 

вложений. 

7. Обеспечение минимизации потерь оборотных активов в процессе их использования. 

Все виды оборотных активов в определенной степени подвержены риску потерь. Например, 

денежные средств подвержены риску инфляционных потерь; краткосрочные финансовые 

вложения – риску потерь части дохода в связи с неблагоприятной конъюнктурой 

финансового рынка, а также риску потерь от инфляции; дебиторская задолженность – риску 

невозврата или несвоевременного возврата, а также риску инфляционному; запасы товарно-

материальных ценностей - к потерям от природных убытков и тому подобное. Поэтому 

управление оборотными средствами должно быть направлено на минимизацию риска их 

потерь, особенно в инфляционных условиях. 

8. Формирование принципов, определяющих финансирования отдельных видов 

оборотных активов. Исходя из общих принципов финансирования активов, определяющих 

формирование структуры и стоимости капитала, следует конкретизировать принципы 

финансирования отдельных видов и составных частей оборотных активов. В зависимости от 

финансового менталитета менеджеров сформированные принципы могут определять 

широкий диапазон подходов к финансированию оборотных активов – от консервативного до 

агрессивного. 

9. Оптимизация структуры источников финансирования оборотных активов. На 

основе ранее определенными принципами финансирования в процессе разработки системы 

управления оборотными активами формируются подходы к выбору конкретной структуры 

источников финансирования их прироста с учетом продолжительности отдельных стадий 

финансового цикла и оценки стоимости привлечения отдельных видов капитала. На 

управление оборотными активами оказывает влияние система разработанных на 

предприятии финансовых нормативов. Основными из таких нормативов являются: 

̶ норматив собственных оборотных средств предприятия; 

̶ система нормативов оборачиваемости основных видов оборотных средств и 

продолжительности операционного цикла в целом; 

̶ система коэффициентов ликвидности оборотных средств; 

̶ нормативное соотношение отдельных источников финансирования оборотных 

средств и другие. 

Проведение экономической диагностики эффективности управления оборотными 

активами возможно с помощью определенной сбалансированной системы показателей-

индикаторов, которые отражают и характеризуют состояние оборотных средств 

предприятия. 

Сбалансированная система показателей (ССП) является одним из наиболее 

распространенных на сегодняшний день систем управления результативностью предприятия, 

поскольку интегрирует оценку деятельности предприятия с точки зрения финансовых и не 

финансовых показателей с учетом причинно-следственных связей между результирующими 
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показателями и ключевыми факторами, дает возможность оценить эффективность 

выбранной стратегии, получить информацию о комплексный состояние субъекта 

хозяйствования на определенный момент времени, выявить недостатки его деятельности и 

оперативно отреагировать на влияние негативных факторов [3]. 

На сегодня существует множество схем по разработке сбалансированной системы 

показателей на предприятии в зависимости от отрасли и вида деятельности, а также от 

специфики организации самого предприятия. Однако, по нашему мнению, для удачного 

внедрения ЗСП на предприятии следует тщательно разработать каждый из ее этапов, в том 

числе и для диагностики эффективности управления оборотными активами предприятия. 

Условно процесс разработки системы сбалансированных показателей для анализа 

эффективности управления оборотными активами можно представить в виде следующих 

этапов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Основные этапы системы сбалансированных показателей 

 для анализа эффективности управления оборотными активами 

 

На начальном этапе разработки ССП для диагностики эффективности управления 

оборотными активами предприятия была определена стратегическая цель, которой стремится 

достичь предприятие, и определены основные факторы успеха, с помощью которых будет 

достигнута поставленная цель. 

Считаем, что основу сбалансированной системы показателей предприятия в целом 

формируют такие четыре перспективы, как финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы 

и обучение и развитие. 

В данном случае для проведения диагностики эффективности управления 

оборотными активами необходимо определить такие основные аспекты формирования ССП, 

как экономическая и социальная эффективность. 

Экономическая эффективность – совокупность относительных показателей, 

сравнивают полученный эффект с затратами или средствами, использованными для 

достижения этого эффекта [4]. К критериям экономической эффективности можно отнести 

стратегическую и оперативную эффективность. 

Под социальной эффективностью понимается максимально возможное обеспечение 

общественных потребностей людей необходимой продукцией и степень удовлетворения 

персонала предприятия. Основными критериями социальной эффективности являются 

маркетинговая эффективность и эффективная кадровая политика. 

На базе рассмотрения каждого критерия в качестве относительно обособленной 

системы можно предложить совокупность показателей-индикаторов и методику расчета этих 

1. Определение стратегических целей предприятия 

2. Определение факторов успеха предприятия 

3. Определение ключевых показателей и их целевых значений 

4. Определение способов расчета показателей 

5. Построение диаграммы для отображения взаимосвязи между показателями 

6. Разработка программы по достижению целей 
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показателей, позволяют выявить причинно-следственные связи и степень влияния на 

эффективность управления оборотными средствами предприятия. 

Выбор наиболее оптимальных ключевых показателей-индикаторов по каждому 

приоритетному критерию является чрезвычайно важной задачей поскольку на основе 

полученных результатов происходит разработка конкретных мероприятий, а поэтому даже 

незначительные ошибки при выборе системы показателей могут привести к неадекватности 

полученных результатов. 

При формировании системы показателей-индикаторов для диагностики 

эффективности управления оборотными активами предприятия необходимо соблюдать 

определенные требования: 

̶ стремиться к тому, чтобы показатели экономической диагностики полно и 

объективно отражали состояние оборотных активов предприятия и давали им точную 

количественную и качественную оценку; 

̶ добиваться комплексности, сбалансированности, многоаспектности показателей, 

что позволит учесть все аспекты управления оборотными активами; 

̶ учитывать возможные изменения условий, задач и целей деятельности 

предприятия в отношении управления оборотными активами; 

̶ добиваться компактности и удобства показателей для практических расчетов, это 

особенно важно, когда необходимо оперативно провести экспресс-диагностику управления 

оборотными активами предприятия. 

Таким образом, основными принципами в процессе формирования системы 

показателей-индикаторов экономической диагностики эффективности управления 

оборотными активами предприятия должны стать простота проведения, оперативность 

расчетов и сбалансированность отобранных показателей - индикаторов. 

В результате проведенных исследований можно выделить основные направления 

создания эффективной системы управления оборотными средствами предприятия: 

̶ ускорение оборачиваемости оборотных средств за счет определения лишних 

запасов и их ликвидации, оптимального выбора поставщиков и улучшения организации 

поставки; 

̶ внедрения новых технологий и повышения эффективности труда; рациональной 

организации сбыта, формирование и реализация эффективной кредитной политики; 

̶ формирование такого объема и структуры запасов, которые бы обеспечили 

непрерывность и стабильность производственного процесса при минимальных расходах на 

содержание запасов; 

̶ оптимизация объема дебиторской задолженности, расчетов и определение 

оптимального остатка денежных средств, составление бюджетов текущих поступлений и 

расходов; 

̶ использование рациональной политики финансирования оборотных средств. 
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Бюджетаралық қатынастарды реттеудің қолданыстағы тетігі мәселесінің өзектілігі, 

біздің ойымызша, мемлекеттік бюджетті орталықсыздандыру жөніндегі реформалар 

республикада бюджетаралық қатынастардың тамаша жүйесін құрмаған. Бюджеттің 

орталықтандырылуы облыстық және аудандық деңгейлерде байқалады. Бұл негізгі салық 

түсімдеріне де, трансферттерді төмен тұрған бюджеттерге беруге де қатысты.    Ауылдық 

округтерді қаржыландыру қалдық әдіс бойынша жүргізіледі. Қазақстанда бюджеттік 

қатынастар Қазақстан Республикасының Бюджет кодексімен анықталған. Осы Заңда (7-

тарау) бюджетаралық қатынастарды реттеудің жалпы ережелері, қағидаттары мен 

нысандары жазылады. 2004 жылғы Бюджет кодексі қабылданғанға дейін мемлекеттік 

бюджет туралы заңда бюджетаралық қатынастар қағидалары жазылмаған. 

Бюджетаралық қатынастарды жетілдіру жөніндегі тұрақты өзгерістерге қарамастан, 

мемлекеттік бюджетті республикалық және жергілікті бюджетке бөлу қағидатын орындау 

мәселесі болып қала береді. Жағымсыз және жағымды жақтары неде, бюджет жүйесін 

жақсарту жолдары қандай. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі неғұрлым маңызды функцияларды орындауға 

шоғырланған, жинақы және кәсіби болуға тиіс екені айқындалды. Әрбір министрлік пен 

ведомство оларды орталықтан өңірлерге және мемлекеттен жеке секторға бере отырып, 

өздеріне тән емес функциялардан босатылуға тиіс. Бүгінгі таңда реформалар жүргізу 

орталықтарын жергілікті мемлекеттік басқарудың төменгі деңгейлеріне ауыстыра отырып, 

биліктің барлық деңгейлері арасындағы функциялардың аражігін нақты ажырату мәселелері 

басымдыққа ие болуда.  

Биліктің аудандық, қалалық және ауылдық деңгейлері жергілікті маңызы бар 

міндеттерді шешуде неғұрлым дербес және жауапты болуға тиіс, олардың құқықтары, 

міндеттері мен жауапкершілігі заңнамалық актілер деңгейінде нақты реттелуге тиіс. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 24 мамырдағы № 41-VII ҚРЗ 

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Жарлығына сәйкес 

мемлекеттік басқару жүйесінің реформасы жаңа кезеңге шықты. 

Ауыл әкімдерін енді тікелей сайлауда таңдайтыны, яғни халық таңдайтыны өте 

маңызды. Бұған дейін сайлауды аудандық мәслихаттар тікелей сайлаған жоқ. Тікелей сайлау 

әкімдерге үлкен құқық береді. Мұндай шенеуніктер өздерін жоғары тұрған билік 

органдарының ұсынуы бойынша жай ғана тағайындалған немесе тағайындалған әр түрлі 

деңгейдегі әкімдерге қарағанда саяси тұрғыдан неғұрлым беделді құрметтейтін болады.  

Мемлекеттік басқару жүйесіне реформа жүргізе отырып, өз функцияларын 

орындауды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттің негізгі құралы, яғни мемлекеттік бюджет 

туралы есте сақтау керек.  

Бүгінде өздеріне жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік 

басқарудың барлық деңгейлерін жеткілікті қаржы қаражатымен қамтамасыз ететін 

бюджетаралық қатынастардың модельдері қалыптастырылды. Қазақстан Республикасының 

Бюджет кодексіне сәйкес бюджетаралық қатынастарды реттеудің ережелері, қағидаттары 

мен нысандары айқындалды. Республикалық және облыстық бюджеттер, Республикалық 

маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы реттеу нысандары: 

- трансферттер; 

- бюджеттік кредиттер. 

Облыстық және аудандық, облыстық маңызы бар қалалар бюджеттері арасында: 

- трансферттер; 

- бюджеттік кредиттер; 

- кірістерді бөлу нормативтері. 

Бірақ іс жүзінде біз жергілікті мемлекеттік басқару органының орталыққа бекітіліп 

берілген жекелеген функцияларды оларды жүзеге асыру үшін қажетті қаржы құралдарымен 

қамтамасыз етпей беруі сияқты мәселеге тап болып отырмыз.  
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Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің 

әкімдерін сайлау тұрғысынан бюджетаралық қатынастарды реформалауды қисынды соңына 

дейін жеткізу қажет. Егер мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы функциялардың 

аражігін нақты ажырату мәселелерін шешпесе, онда біз әкімдер сайлауын өткізудің 

формальдылығы мәселесіне тап болуымыз мүмкін. 

Яғни, егер олар аймақтың экономикалық даму барысына нақты әсер ету тетіктері 

болмаса, ең бастысы, егер олар қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілмесе, біз әкімдерді 

таңдаймыз ба, әлде тағайындаймыз ба, маңызды емес. 

Әдетте, орталықтан берілген өкілеттіктер облыстық деңгейде "орналасады", яғни 

функцияларды облыстық, аудандық (қалалық) және ауылдық бюджет деңгейлері арасында 

бөлу орталықтандырылған схеманы қабылдайды, бірақ облыстық деңгейде. 

Егер біз аудандар (қалалар) әкімдерінің бюджет процесіндегі өкілеттіктерін шектеу 

туралы айтатын болсақ, онда аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық 

округтер әкімдерінің өз бюджеттері мүлдем болмайды. Ауыл, кент немесе аудандық 

бағыныстағы қала деңгейіндегі әкімдердің шаруашылық және экономикалық салаларда 

шешімдер қабылдауда дербестігі жоқ.  

Сондықтан бүгінгі таңда билікті, толыққанды институттар мен мемлекеттік басқару 

тетіктерін осы деңгейде енгізу мәселесі өте өзекті болып отыр. 

Біздің республика халқының жартысы ауылдық жерлерде тұрады, бірақ дәл осы жерде 

биліктің белгілі бір вакуумы байқалады. 1992 жылға дейін ауылдық кеңестерде бюджеттер 

болды, бірақ ауыр экономикалық жағдайға байланысты олар жойылды. Яғни, бюджеттің ең 

төменгі деңгейінің жойылуы таза экономикалық себептерге байланысты болды, бірақ бұл 

мемлекеттік бюджеттің қажеттілігі болмаған кезде емес.  

Бүгінде біздің республикамыз экономикалық тұрғыдан тұрақты, бірақ сонымен бірге 

ауыл шаруашылығы экономиканың басқа салаларына қарағанда баяу, нарыққа бейімделу 

кезеңінен өтуде. Біздің елімізде ауылшаруашылық өндірісін дамыту қаржылық, несиелік 

және материалдық ресурстардың жетіспеушілігіне байланысты қиын. Осы жағдайларда 

мемлекет ауыл шаруашылығын кешенді дамыту мақсатында "ҚР агроөнеркәсіптік кешенін 

дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы", "ҚР мал 

шаруашылығын орнықты дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасы" және т.б. 

сияқты бірқатар маңызды бағдарламаларды қабылдайды. 

Осыған орай әкімшілік-аумақтық бірліктер әкімдерінің қаржылық міндеттемелерді 

орындауда, барабар бюджеттермен жұмыс істеуде мүмкіндіктері шектеулі.  

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, біз келесі тұжырымдар мен ұсыныстар 

жасай аламыз: 

- Республикада бюджетаралық қатынастарды басқару практикасы, біздің ойымызша, 

ауылдық бюджеттердің салық базасын нығайтуға ықпал етпейді.  

- Ауыл әкімдерінің жоғары тұрған бюджеттерден үлкен көлемде субвенциялар мен 

дотациялар алуға ұмтылысы, мұның өзі масылдық көңіл-күйге алып келеді. 

- Жергілікті мемлекеттік басқарудың заңнамалық бекітілген функцияларын толық 

қаржыландыруды қамтамасыз ету мақсатында Орта мерзімді кезеңде ашықтық, 

болжамдылық және тұрақтылық қағидаттарын сақтай отырып, бюджетаралық қатынастар 

деңгейлері арасында функциялардың аражігін нақты ажыратуды жүргізу. 

- Қазақстан Республикасының бюджет жүйесіне реформа жүргізу. Яғни, Қазақстан 

Республикасында бар мынадай деңгейлердегі бюджеттер кезінде: 

- Республикалық бюджет 

- Облыстық бюджет, Республикалық маңызы бар Астана қаласының бюджеті, Аудан 

(облыстық маңызы бар қала) бюджеті ауылдық округ бюджеті (кенттік бюджет, аудандық 

бағыныстағы қала бюджеті) енгізілсін. 
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Мақалада  кез келген шаруашылықтың  негізі болып табылатын қаржылық жоспарлау 

қызметі зерттелген. Әсіресе, дағдарыс жағдайындағы қаржылық жоспарлаудың түйткілді 

мәселелері қарастырылған.  
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В статье исследована деятельность финансового планирования, которая является 

основой любой системы хозяйствования.  Особенно, рассмотрены актуальные вопросы 

финансового планирования в условиях кризиса. 
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The article examines the activity of financial planning, which is the basis of any economic 

system. Especially, topical issues of financial planning in a crisis are considered. 
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Дағдарыс  жағдайында кәсіпорындағы жоспарлаудың белгілі бір мақсатты бағыты мен 

сипаты болуын талап етеді. Дер кезінде кәсіпорынға ықпал ететін сыртқы факторларын 

(бәсекелестердің, өткізу нарығының, тұтынушылардың және т.б) ескеру, алдағы ғылыми-

техникалық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, экологиялық, саяси және басқа 

да өзгерістердің ықпалын анықтауға ұмтылу керек.  



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

81 

 

Мемлекеттік органдардың бұрынғы функциялары кәсіпорынға тікелей өтеді: 

кәсіпорын деңгейінде өз бетінше дамудың ұзақ мерзімді стратегиясын жасау қажеттілігі 

туындайды. Осыдан зауыттық жоспарлаудың қағидалары мен түрлері өзгереді. Ағымдағы 

жоспарлаудың шеңбері санаулы болады, бұл болашағы бар жоспарлаудың қажеттігін 

меңзейді. Болашақ жоспары стратегиялық мақсатты көрсететін ағымдағы жоспарлау үшін 

басты бағыт болады және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың негізгі қызметі болып табылады. 

Өз кезегінде ағымдағы қызметтің жылдық нәтижесі шаруашылық жағдайлардың өзгерісін 

ескере отырып, болашақ жоспарды кезінде түзету үшін пайдаланылады. Басқаша айтқанда 

өзгермелі жоспарлау қағидасы қолданылады.  

Барлық басқару  функциясының  ішінде  жоспарлау  ең  елеулісі  болып табылады, 

өйткені   мұның  өзі  кез-келген  балама  әрекеттерді  таңдап  алуға  байланысты. Жоспарлау  

кәсіпорын  басшылығындағы  негізгі  функциялардың  бірі  ғана  емес,  оның  өзі  жеке  төрт  

функцияда (ұйымдастыру, кадрлармен  жұмыс істек, басшылық, жетекшілік  және  бақылау)  

көрініс  табады. Сонымен, басшы  ұйымдастырады,  кадрлармен  жұмыс  істейді,  

бағыттайды  және  басшылық  етеді, сондай-ақ  жоспарға  сәйкес  көзделген  мақсатқа  жету  

үшін бақылайды.  

«Жоспарлау»   ұғымына мақсатты  айқындау  және  оған   жету  жолдары  енеді: 

батыста  кәсіпорынның  әрекетін  жоспарлау, өткізу, қаржы, өндіріс  және  сатып  алу   

секілді  маңызды  бағыттар бойынша  жүзеге  асырылады. Мұндайда, әрине, барлық  

жоспарлар бір-бірімен  тығыз  байланыста  болады. 

Жоспарлау  процесінің  өзі  төрт  кезеңінен  тұрады[1]: 

- жалпы  мақсатты  ойластыру; 

- белгіленген  біршама  уақыт кезеңіне (2, 5, 10 жылға)  арналған нақтылы  

мақсатты  айқындау; 

- оған жетудің  жолдары  мен  амалдарын  айқындау; 

- жоспарлы  көрсеткіштерді  нақты  көрсеткіштермен  салыстыру  арқылы   

қойылған  мақсатқа  жетуді   бақылау. 

Басқарушылық саласына қатысты «жоспарлау» түсінігін кең және тар ауқымды деп 

қарастыруға болады. Жоспарлау қызметінің кең түсінігінде – мақсат құру, болжау, сонымен 

қатар орындалу мен қадағалау әрекеттерін ұйымдастыруын анықтайды [2]. Тар мағынада  

жоспарлау қабылданған жоспарлардың орындауын болжау және ұйымдастыру кезеңдері 

арасындағы оқшауланған кезең, басқарушылық цикл ретінде қарастырылады. Аталған екі 

түсініктеме  бір-біріне қарама-қайшы келмейді және бірін-бірі толықтырады.  

Жоспарларды жасау қажеттілігі көптеген факторлармен келісілген, олардың ең 

маңыздылары: келешектің белгісіздігі, фирманың әр түрлі бөлімшелерінің қызметін 

үйлестіру қажеттілігі, ресурстардың шектеулігі және т.б. Жоспарлау барысында отандық 

тәжірибесімен бірге, дүниежүзілік практикасының қазіргі замаңғы амалдары да алынады.  

Қазіргі заманғы экономикалық орта жоғары жылдамдық пен өзгерістер үздіксіздігімен 

сипатталады. Бұл жағдайларда кез келген кәсіпорынның  өзін-өзі сақтап қалуы, дамуы мен 

көркеюі көбінесе оның менеджментінің дер кезінде болуы мүмкін өзгерістерді болжап, 

олардың салдарына бейімделуге мүмкіндік беретін шешімдерді қабылдау қабілеттілігімен 

анықталады.              

 Жоспарлаудың негізгі міндеттері[3]: 

- кәсіпорынның болашағы бар даму бағыттарын анықтау; 

- барлық бизнес-үдерістердің, жеке бөлімшелердің, қызметтердің және 

қызметкерлердің мақсаттық бағдарлануы, шоғырлануы мен үйлесуі; 

- әлеуетті тәуекелдерді тауып, олардың деңгейін төмендету; 

- сыртқы экономикалық ортаның өзгерістеріне бейімделу, икемділікті жоғарылату. 

Қаржылық жоспарлаудың көмегімен белгіленетін болжамдар нақтыланады, нақтылы 

жолдар, көрсеткіштер, өзара үйлесілген міндеттер, оларды іске асырудың дәйектілігі, сондай 

ақ таңдалынған мақсатқа жетуге көмектесетін әдістер анықталады. 
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Қаржылық жоспарлау – қаржы жоспарларын (тапсырмаларын) әзірлеу, қаралған 

мерзімде оларды орындау, белгіленген мақсаттарға жету. Жоспарлау - басқарудың элементі 

ретінде қаржы саясаты құралдарының бірі. Ол ірі шаруашылық өзгерістерді байсалды және 

елеусіз жасауға мүмкіндік туғызады[4]. 

Қаржылық жоспарлаудың объектісі шаруашылық жүргізуші субъектілері мен 

мемлекеттің қаржылық қызметі, ал қорытынды нәтижесі қаржы жоспарлары мен жеке 

мекеменің сметаларынан бастап мемлекеттің жиынтық қаржы жоспарына дейінгі қаржы 

жоспарларын жасау болып табылады. Әрбір жоспарда  белгілі  бір  мерзімге   белгіленген  

кірістер  мен  шығыстар, қаржы және кредит жүйелерінің буындары мен байланыстары 

анықталады. Қаржылық жоспарлау фирма қызметін жоспарлау жүйесінің маңызды бөлігі 

болып келеді де, негізгі назарын инвестициялық, қаржы және операциялық саясатының 

негізгі элементтеріне аударады. Олардың маңыздылары[5]: 

- активтердің әр түрлеріне қажет инвестициялар; 

- қаржы қорларға қажеттілік және оларды тарту көздері; 

- келешек табыстарды үлестіру; фирманың қаржылық тұрақтылығы мен 

операциялардың тиімділігі араларында ымыраны іздеп табу және т.б. 

Қаржы жоспарын әзірлеу мүмкіндік береді[6]: 

- қойылған мақсаттарды нақты құндық көрсеткіштер түрінде білдіру; 

- кәсіпорынның әр түрлі бөлімшелерінің өзара-әрекеттестігін қамтамасыз ету; 

- фирманың әр түрлі даму түрлерін анықтап, талдау, инвестициялар көлемдерін және 

қаржыландыру тәсілдерін; 

- келеңсіз оқиғалардың болуы мүмкін жағдайға шаралар бағдарламасын әзірлеу. 

Жоспарлаудың болмысы ұйымның мақсатына жету барысында ұйым мүшелерінің 

дара күштерін оңтайлы түрде мақұлдаумен түсіндіріледі. Бұндай келісім екі негізгі аспекттен 

тұрады. Біріншіден бұл – ұйымның жеке дара мүшелері мен бөлімшелері арасындағы 

функционалды міндеттерді бөлу, олардың негізгі міндеттерін анықтау және ортақұйымдық 

мақсаттармен түйіндеу. Бұл – мазмұнына қарай жоспарлау. Екіншіден – бөлімшелер мен 

жеке орындаушылардың міндеттерін  хронолониялық  үйлестіру, оңтайлы кезекте 

орындалуын анықтау. Бұл – уақыт бойынша жоспарлау. Бірінші жағдайда 

орындалушылардың қандай атқаратынын анықтаса, екіншісінде қай уақытта және қандай 

кезекте жасалынатыны қарастырылады. Нәтижесінде ұйымның әр саласындағы біріккен 

қызметі мазмұнды әрі уақытша тәртіптіліккеие болады, олардың күштері бірігеді, ал ұйым 

қызметі бүтін және үйлесімді сипатқа ие болады.  

Осылайша жоспарлау басқарудың негізгі қызметін қамтамасыз етеді. Басқарудағы 

жоспарлаудың басты рөлі мекеменің өзге де бөлімшелері атқаратын қызметтердің күрделілігі 

мен алуаныдығының үйлесуі. 

Алғаш жоспарлаудың ортақ қағидаларын А.Файол тұжырымдаған. Әрекет 

бағдарламалары немесе өндіріс жоспарын жасауға бағытталған негізгі талаптар ретінде 5 

қағидат құрылған [7].  

1. Оңтайлылық принципі барлық кезеңдегі жоспарлаудың бірнеше мүмкін 

баламаларының ең үздік нұсқасын таңдауды қажеттілігімен түсіндіріледі.  

2. Тепе-тепдік қағидасы, яғни кәсіпорынның қорлары мен мүмкіндіктерінің 

теңдестірілген есебі.  

3. Ғылыми қағида, яғни ғылым және техниканың соңғы жетістіктері есебі.  

4. Талдап тексеру қағидасы, яғни жоспарлаудың тереңдігінің деңгейі 

5. Қабылдаудың қол жетімділік қағидасы, яғни жоспарды әзірлеуші мен 

қолданушылардың түсіну деңгейіне сай келуі.  

Жоспарлау  әрқашанда бұрынғы деректерге  сүйенеді,  алайда  кәсіпорынның  

болашақтағы  дамуын  айқындауға  және  бақылауға  тырысады. Сондықтан  да, 

жоспарлаудың  сенімділігі  бұрынғы  нақты  көрсеткіштердің  дәлдігіне тәуелді. Мұндай  

сенімділікті  қамтамасыз ету бухгалтерлік дәл есепсіз  және  ауқымды  статистикалық  

қажетті базаға  ие  болмай  мүмкін  еместігі  айқын. Кәсіпорын  әрқашанда  жалпы  рыноктың  
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шағын  бөлігі  ғана  болып саналатыдықтан,  ел  экономикасын дәл  жоспарлау  үшін  дәл  

ақпаратты   мүмкіндігінше  көбірек  алу  қажет[8].  

Егер  кәсіпорынның дамуы  нақты  елдегі  жалпы  экономикалық  дамуымен  қатар  

өтуі  міндетті болмаса,  онда  рынок  көрсеткіші  кәсіпорынды  жоспарлаудың  бастапқы  

деректері  болып саналады. Кәсіпорын  неғұрлым ірі  болса, әдетте, жоспарлау, соғұрлым  

оңайырақ  болады. Дегенмен, ірі  кәсіпорындарға  қарағанда, ұсақ  кәсіпорындарда  

басшылар  үшін  кейбір  факторлар  едәуір  айқынырақ  болады.  

Кәсіпорында жоспар жасау үшін, қажетті ақпараттар толық  болмағандықтан, ал  

кейбіреуі  мүлдем белгісіз  болғандықтан, кейбір  деректер  жетіспейтіндіктен, жоспарлау  

сатысы  көбінесе  қызметкерлердің өз  ісін  қаншалықты  жетік  білетіндігіне байланысты.  

Осыған  орай, жоспар  жасаған  кезде  барлық көрсеткіштер  толық   пайдалануы, 

сонымен  қоса  жоспар  жасағанда  өзгеріс  енгізетіндігі   ойластырылуы, ал жоспардың  өзі  

жоспардың  өзгеруіне  қарай  үйлестіріліп отыруы  тиіс. Сондықтан  да, жоспарда  резервтер  

ескеріледі. Алайда, резервтің  көп  болуы  жоспардың  көптігіне  нұқсан  келтіреді,  ал 

шамалы   резервтер  жоспарды  жиі-жиі  өзгертуге  мәжбүр  етеді. Жоспар  көрсеткіштерін  

нақты  басшының билігінде,  оның  орындалуын  үйлестіру  мен   бақылау  да  соның  

игілігінде.  
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Несиелік саясат – банктің өз клиенттеріне несие беру жұмысындағы, банктің белгілі 

бір аймақта, белгілі бір жұмысындағы, белгілі бір уақыт аралығында өз стратегиясын жүзеге 

асыру үшін жасаған шаралар жүйесі. Несиелік саясат несиені реттеу жұмысының негізі 

ретінде, біріншіден, несиелік қарым-қатынастарды дамыту барысындағы басым бағыттарды, 

екіншіден, несие тетіктерінің жұмыс істеуін анықтайды.  

Түрлеріне қарамастан банктің несие саясатының ішкі құрылымы болады. 

Коммерциялық банктегі несие саясатының негізгі элементтері мыналар [1]:  

1) несиелік процестің негізгі бағыттарын әзірлеу жөніндегі банк стратегиясы;  

2) несие беруді ұйымдастыру жөніндегі банк тактикасы;  

3) несиелік саясаттың орындалуын бақылау. 

Несиелік саясаты әдістемелік тұрғыда оңтайландырудың отандық және әлемдік 

тәжірибесін, талаптарын ескере отырып, коммерциялық банктегі несиелік саясатты 

қалыптастырудың төмендегідей  нұсқасын ұсынуға болады [2]: 

 несиелік саясаттың жалпы ережелері мен мақсаттары; 

 несиелік операцияларды басқару аппараты және банк қызметкерлерінің 

өкілеттілігі; 

 несиелік келісім-шарттың әр түрлі кезеңдерінде несиелік процесті ұйымдастыру; 

 банктік бақылау және несиелік процесті басқару. 
 Несиелік саясатты қалыптастыру және несиелік процесті ұйымдастыру барысындағы 

әдістемелік міндетті талаптардан туған бұл теориялық модельді біз коммерциялық банктегі  

несиелік саясатты оңтайландырудың қажеттілігіне байланысты ұсындық. Біздің ойымызша, 

мұнда коммерциялық банктің несиелік саладағы стратегиясын анықтайтын «Несиелік 

саясаттың негізгі ережелері мен мақсаттары» (1) болу керек. Одан кейінгі бағыттар банк 

қызметкерлерінің несиелік операцияларды басқару жұмысында банктің тактикасын 

анықтайды (2), банктің нақты операцияларын және клиентпен арадағы келісім-шарттың 

ұйымдастырудың жолдарын нақтылайды (3), несиелік процесті бақылау және басқару 

шараларының жүйесін белгілейді (4). Несиелік саясатты қалыптастырудың теориялық 

моделінің әрбір бағыты өзара тығыз байланысты және несиелік саясатты қалыптастырып, 

несиелік процесті ұйымдастыруда міндетті болып табылады, ұтымды несиелік саясаттың 

мәнін ашу үшін қажет.[3] 

Банктің несие саясаты принциптерінің өзара ықпалы арнайы зерттеудің тақырыбы 

болған емес. Сонымен бірге қоғамның экономикалық дамуының қолданыстағы заңдарының 

жүйесін ғылыми игеру, олардың әрекет етуін, қолданылу нысанын түсіну несие процесін 

жетілдірудің алғы шарттарының бірі болар еді. 

Несие саясатының принциптері несие процесінің негізі болып табылады, яғни оларды 

игерген сайын коммерциялық банктің өтімділігі мен табыстылығын қамтамасыз етуші 

қызметі тиімді болады[4].  

Банктің несие саясатының принциптері арнайы зерттеу тақырыбы болмағандықтан 

және экономикалық баспасөз бетінде талқыланбағандықтан   банктің не сие саясатының 

жалпы және өзіндік принциптерін атап өту маңызды.  

Несие саясатының жалпы принциптері деп орталық банктің мемлекеттік несие 

саясаты үшін макроэкономикалық деңгейде жүргізілетін, сондай-ақ әрбір нақты 

коммерциялық банктің несие саясаты үшін жүргізілетін бірыңғай принциптерді түсінеміз.  

Банктің несие саясатының принциптері  несие қатынастарының субьектілерінің 

экономикалық мүдделілігін ынталандырады және жалпы халық шаруашылығы ауқымында 

несие саясатын жүзеге асыруда маңызы зор. Банктің несие саясатының негізгі міндеті 

несиені өзінің мәніне қарай  қолдануды қамтамасыз ету болып табылады. Осылайша несие 

саясаты өзінің принциптерін жүзеге асырудың тәсілі ретінде көрінеді. Несие саясатының 

сапасын оны сипаттайтын принциптердің орындалу деңгейі анықтайды. 

Банктің несие саясатының маңызды жалпы принциптері деп біз ғылыми негіздеуді, 

оңтайландыруды,тиімділікті сондай-ақ несие саясаты элементтерінің үздіксіз тығыз 

байланысын бірлігін айтамыз, өйткені тек ғылыми негізделген несие саясаты ғана өмірдің 
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объективті шындығы мен субъективті факторларын ескере отырып, мемлекеттің, банктің 

(институттық құрылым ретінде) оның қызметкерлері мен клиенттерінің оның ішінде 

халықтың мүддесін неғұрлым толыққанды білдіреді. Осылайша тек ғылыми негізделген 

несие саясаты ғана  банктің дамуының белгілі бір кезеңінде алдына қоятын мақсаттарға 

барынша сәйкес келеді. Бұдан шығатыны, тек ғылыми негізделген несие саясаты ғана банк 

үшін (орталық және коммерциялық) оңтайлы, неғұрлым тиімді басымдық бағытта болып 

табылады.  

Коммерциялық банктің несие саясатының өзіндік принциптері төмендегідей: 

табыстылық, пайдалылығы (кез келген коммерциялық банк үлкен пайда табуды көздейді), 

сондай-ақ қауіпсіздік, сенімділік (банк қандай да жолмен емес, нарық ақиқатын ескеріп, 

табыс табуға тырысады). 

Сонымен, банктің несие саясатының принциптерінің жүйесі бүтіндей алғанда 

былайша бейнеленеді [5]. 

Жалпы жоғарыда аталған принциптерді сақтау банктің несие саясатының тиімділігін 

арттыру үшін маңызды шарт болып табылады. 

Табыстылық принципі банк дамуының жекелеген уақыт бөлігінде орындалмауы да 

мүмкін, немесе бүркемеленіп тұрады (мәселен, банктің тактикалық мақсаты жалпы мақсатен 

сәйкес келмеген кезде). Мұны графикпен бейнелеуге болады.Бірінші суреттегі графикте 

коммерциялық банктің табысты жұмысы бөлігіндегі белгіленген параметрлерге қол 

жеткізудің 3 мүмкін болатын жолы көрсетілген [6].  

Несие байланысын реттеу кезіндегі мүмкіндіктердің кешені несие саясатының 

оңтайлы нұсқасын алға қояды. Латынша optimus – неғұрлым қолайлы, неғұрлым сәйкес, ең 

үздік. 

Осылайша, біздің ойымызша,  коммерциялық банктің оңтайлы несие саясатын 

жалпылай алғанда банктің шығынын жауып, белгілі бір пайдасын таза табысын әкелетін  

саясат деп анықтауға болады. Сонымен бірге банк қызметінде табыстың немесе тіпіті 

шығынның болмауы тиімсіз несие саясатының нәтижесі сияқты қаралмауға тиіс. Банктің 

несие саясатын әзірлегенде стратегиялық және тактикалық мақсаттар есепке алынады. 

Шынында да банк қызметіндегі   және оның несие саясатындағы     басымдық бағыттар 

банктің несие операцияларының пайдасын, сенімділігін, қауіпсіздігін қамтасыз ететін болу 

қажет. Жалпы алғанда коммерциялық банктің несие саясатының дәл осы принциптерінің 

сақталуы тиімді және оңтайлы несие саясатының критериі болып саналады. 

Теориялық  тұрғыдан келгенде статикалық және динамикалық  оптимум деп бөлуге 

болады. Статистикалық оптимум  банк дамуының деңгейін, жүргізілетін операциялар мен 

қызмет санын, банктің еңбек, материалдық, қаржылық ресурсын  анықтайды. Ал 

динамикалық  -  мүмкін болатын өзгерістерді ескере отырып, осы параметрлерді болашақ 

жоспарда әзірлейді. Статистикалық оптимум әдетте есеп балансы бойынша анықталады, 

өткен кезеңдегі қаржы мен инвестиция көздерінің құрылымы пропорциясы туралы қажетті 

ақпарат алады. Алайда озық нұсқа таңдау үшін бұл жеткіліксіз, өйткені есеп балансында 

бұған балама жоқ. Сол себепті экономиканың кез келген субьектісінің, банктердің   

қызметінің негізі болып табылатын жоспарлы құжаттар (бизнес-жоспар, маркетинг жоспары, 

несие саясатының жоспарлы құжаты) әзірлеу қажет. Коммерциялық банк несие саясатын 

зерттеу оның жұмысын талдаудың мынадай бағыттарын анықтайды.  

1) клиент сапасын, оның несиелік төлем қабілетін бағалау;  

2) несие беру кезеңі (несиені беру және өтеу);  

3) несие бағасы, пайыздық ставка деңгейі;  

4) арнайы шарттар мәселен жеңілдіктер;  

5) несиені өндіруге байланысты шығын деңгейі. 

Коммерциялық банктің оңтайлы саясаты дегеніміз банк табысы мен пайдасы 

шексіздікке, ал шығындары мен тәуекелдері ең төменгі шекке  ұмтылатын саясат. 

Жалпы қоғамда экономикалық қатынастарды оңтайландыру проблемасы  күрделі 

экономикалық және қаржы мәселелерінің біртұтас кешенін қамтиды: экономика субьектісі 
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деңгейінде оңтайлы шаруашылық жүргізу критериін әзірлеуден бастап, қоғамдық  

ұлғаймалы өндіріс құрылымын жетілдіруге дейін. 

Несиелеу саясатында несиелеуді жүзеге асыратын бөлімшелер жұмыскерлерінің 

қызметтерін нақтылайтын несиелік нұсқаулықтар мен несиелеу стандарты, несиелеудің 

жалпы бағыттары мен бағдарлары анықталады. 

Несиелеу стандарты – бұл банкте несиелік қызметті жүзеге асыратын барлық 

қызметкерлердің жетекшілікке алатын құжаты. 

Несиелеу стандартында мынадай сұрақтар қарастырылады[7]: 

- қарыз алушының қаржылық ақпараттарын жинау және талдау тәртібі; 

- несиенің кепіл-хаттар және кепілдемелермен қамтамасыз етілуіне қойылатын 

талаптар; 

- әкімшілік стандарттар және несиелік процесті ұйымдастыру ережелері; 

- қарыз алушының несиелік қабілетін талдау тәртібі; 

- құжаттардың толтырылуына қойылатын талаптар; 

- несиелеудің айрықша түрлері бойынша ережелер (мысалға, ипотекалық немесе 
тұтыну несиелері бойынша). 

Барлық банктер бойынша құжаттар айналымын стандарттау мақсатында несиелеу 

стандарттарына әр түрлі құжаттар үлгілері жатуға тиіс. Ондай құжаттарға: несиелік келісім-

шарт, кепіл туралы шарт, кепілдеме туралы шарт және т.б. жатады. 

Несиелік нұсқаулық – несиелеу процедураларын іске асырудың жалпы алгоритімін 

бекітетін кезектіліктің қадамдарын суреттеуді білдіреді.  

Басқаша айтқанда, ол несиелік қызметтің нақты бір бағыттарына жатады. 

Жалпы, несиелік саясатта қарыз алушы туралы қажетті ақпараттар жинау және 

несиелік қабілетіне талдаудан бастап, несиелік талдау және аудит, ссудалар бойынша мүмкін 

болар зиян процесін қамтитын несиелік процестің барлық кезеңдері көрсетіледі. 
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Бұл мақалада Қазақстандағы этникалық туризмнің дамуы туралы айтылады. 

Экскурсиялық бағыттағы этнографиялық туризмнің объектілері көрсетіліп, этникалық 

туризмді дамытудың қажетті факторлары талданды. Этнографиялық нысандардың 

ерекшеліктері, Қазақстандағы білім беру туризміне тән белгілер қарастырылған. 
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В данной статье рассмотрены вопросы развития этнического туризма в 

Казахстане. Показаны объекты этнографического туризма экскурсионной направленности, а 

также проанализированы необходимые факторы для развития этнического туризма. 

Рассмотрены особенности этнографических объектов, характерные черты познавательного 

туризма в Казахстане.  
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This article discusses the development of ethnic tourism in Kazakhstan. The objects of 

ethnographic tourism of excursion orientation are shown, and the necessary factors for the 

development of ethnic tourism are analyzed. The features of ethnographic objects, the characteristic 

features of educational tourism in Kazakhstan are considered. 
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_________________________________________________________________________ 

 

Роль международного туризма в мировой экономике значит в настоящее время 

общепризнанной тенденцией. Данная тенденция имеет устойчивый характер. Согласно 

анализу Всемирной туристской организации (ЮНВТО) повышение мировых туристских 

прибытий в период между 2000 и 2021 гг. прогнозируется более, чем вдвое и достигнет 1,56 

млрд. чел. Туризм является одной из неотъемлемых сфер деятельности текущей экономики и 

производства услуг, удовлетворяющих требования населения, государство заинтересовано в 

выборе путей функционирования туризма, включительно этнического туризма, 

выступающего необходимым резервом развития туризма в общем. 

На современном этапе государство Республики Казахстан активно выполняет работу 

над совершенствованием разнообразных условий, необходимых для поддержки 

доминирующего уровня туристических услуг. Все же темпы функционирования 

казахстанской культуры, этнической принадлежности и экотуризма располагаются на низком 

уровне, что служит одной из приоритетных и высокопотенциальных направлений отрасли 

[1]. 

Туризм – наилучший путь познакомиться с культурой. Смысл туризма заключается в 

применении возможностей для личностного прогресса, уникального потенциала и получения 

широкого спектра опыта. Накопление знаний является неотъемлемой частью человека. 

Сочетание развлечений с жизнью, историей и культурными знаниями иного общества-одна 

из задач, которую туризм может полностью решить. Познать мир глазами, почувствовать 

основная часть рекреационной цели туризма, и они обладают общегуманитарным 

потенциалом. Знание традиций и цивилизаций стран пополняет внутренний мир человека. 

Обычай - это традиционно установленный порядок образа действий, основанный на 

поведении. Если последующее поколение унаследует обычаи передаются, то они станут 

традициями. 

Традиция - это все, что получено от своих предшественников, это слово близкое по 

значению "традиционный". Образ, мысли, вкусы и взгляды действуют как наследие. 

Традиция-это ритуал [2]. 

Этнический туризм - направление культурно-познавательного туризма, которое на 

современном этапе является привлекательным для стран. Мировой опыт показывает, что 

этнический туризм удовлетворяет духовные интересы общества. Особенным в 

формировании этнического туризма служит представление туристам наследий и культуры 

различных обществ. 

Целью этнического туризма представление культуры, традиций этносов, живущих в 

гармонии с природой. 

Этнический туризм в республике определяется одним из основных направлений 

деятельности. В будущем этнотуризм будет востребован благодаря уникальности, так как на 

современном этапе этническое разнообразие уменьшается со скоростью, соответствующей 

темпам исчезновения разнообразия. Коренные народы служат носителями редкой культуры 

и закономерностей хозяйствования, исходя, из этого формирование этнотуризма актуально с 

развитием экологического туризма на территориях их места жительства. Этнический туризм 

определяют, как одно из перспективных стратегических направлений сохранения и 

формирования экономики. Развитие этнического туризма способствует поддержке 

культурного наследия и постоянному прогрессу. 

Концепции развития этнического туризма в Казахстане: 

1) высокая степень этнического разнообразия общества, выраженная на национальном 

уровне, в пределах отдельных регионов и на уровне низких административных единиц; 

2) редкое сочетание различных этнокультурных комплексов (восточнославянского и 

турецкого языков, образованных в процессе межэтнической интеграции); 
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3) разрушительное воздействие урбанизации на традиционную культуру всех 

этнических групп; 

4) необходимость продвижения регионов Казахстана на внутреннем и внешнем 

туристических рынках [4]. 

Значение в формировании этнического туризма отдается национальным праздникам. 

Наурыз – день весеннего равноденствия, является основным праздником казахского народа. 

В народе полагают, что это время веселья и радости, связанное с пробуждением природы и 

началом нового этапа в жизни. В этот день готовят традиционные десерты, которые состоят 

из семи элементов. Проводят молодежные игры. Это праздник прощения. 

У казахского народа есть красивые и оригинальные ритуалы, и праздники, которые 

определяют к молодежи: выбор невест, вступление в семейную жизнь. Казахи прилагали 

усилия для создания семьи, стремились, чтобы она была крепкой и долгой. Брачный союз 

между казахами является священным. 

Нравственностью традиций казахов определяется знанием своего происхождения, 

своего генеалогического древа. В условиях кочевого образа жизни казахов имеется 

универсальное место жительства-юрта. Юрту быстро возводят и разбирают, ее легко 

перевозить на верблюдах и лошадях. Войлочное покрытие не пропускало дождь, и в юрте 

прохладно в жаркие дни, и зимой она могла жить, обогревая очаг. Конструкция юрты проста, 

состоит из деревянного каркаса, обтянутого войлоком. В собранном виде юрта имеет вид 

войлочной комнаты. Основные элементы юрты: войлок, кожа, сыромятная кожа, прутья. 

Юрта - это древнейшее, и в то же время современное жилище кочевников. Когда юрта 

установлена на летнем ранчо, ни одно торжество, не может обойтись без юрты. Юрта-одна 

из связующих линий между прошлым и настоящим казахского этноса. 

Изучение материальной культуры этнической группы включает изучение предметов 

одежды. События, изменения в жизни людей находят отражение в такой сфере повседневной 

жизни, как одежда-зеркало обычаев и культурных традиций казахского народа. Изучая 

одежду, ее изменения, и ее усовершенствования, вы воссоздаете интересные картины из 

истории жизни предков. 

Казахская национальная одежда представлена в типичном виде. Народный костюм, 

был усовершенствован под влиянием окружающей среды. Условия кочевой жизни на 

пастбищах связаны с их ветром, летней жарой и зимними морозами. Но это определяет свои 

условия, и теперь только по праздникам можно увидеть людей в национальных костюмах. 

Красивое свадебное платье для невесты с высоким головным убором-саукеле. Почетному 

гостю традиционно преподносят халат(шапан) и шляпу из белого фетра (калпак). 

Ювелирное искусство достигло высокого уровня развития среди казахов. Ювелир–это 

человек, который создает золотые и серебряные украшения с помощью различных видов 

ювелирных техник-литья, чеканки, гравировки, тиснения, филиграни. Украшения, 

изготовленные в древние времена, хранились и передавались из поколения в поколение. Они 

говорили: "Ювелиры-это глаза древних времен." [5]. 

Таким образом, Казахстан - удивительная страна, которая обладает богатой культурой 

и уникальными традициями, благоприятствующими развитию этнического туризма и других 

форм и видов рекреационной деятельности. 
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Қapжылық тұpaқтылық дeгeн ұғым жaн-жaқты әpi тepeң мaғынaны бiлдipeдi. Отaндық 

жәнe шeт eлдiк әдeбиeттepгe cүйeнeтiн болcaқ, aвтоpлap бұл ұғымды бip жaқты aнықтaмaмeн 

бeлгiлeмeгeн. Көптeгeн ғылыми әдeбиeттepдe қapжылық тұpaқтылық ұғымын 

төлeмқaбiлeттiлiк, қapжылық тәуeлciздiк, тaбыc, яғни оcы бepiлгeн ұғымдapдың жиынтығы 

peтiндe қapacтыpғaн. 

Кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығын зepттeу бapыcындa, қapжылық тұpaқтылық 

тұжыpымдaмacын құpудың cұpaныcқa көп иe болaтын үш aнықтaмaны aтaп өткeн жөн.  

Бipiншi aықтaмa ұcынaтын – A.В. Гpaчeв пeн A.В. Ceвacтьяновтың пaйымдaуыншa, 

eгepдe, кәciпоpын өзiнiң қapжылық мiндeттeмeлepiн уaқытылы жaбa aлaтындaй 

pecуpcтapмeн қaмтaмacыз eтiлce, кәciпоpын қapжылық жaғынaн тұpaқты дeгeн aнықтaмa 

бepeдi [1]. 

Мұндa, кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығын кәciпоpынның aбcолюттi жәнe 

қaтыcты көpceткiштepi мeн коэффициeнттepi apқылы aнықтaйды. Бipaқ, бұл 

тұжыpымдaмaның қaтeлiгi - кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығын aнықтaу бapыcындa 

қолдaнылaтын қыcқaмepзiмдi жән оpтaмepзiмдi көpceткiштep болып тaбылaды. Ceбeбi, бұл 

көpceткiштep кәciпоpынның ұзaқ мepзiм бойынa дaмуынa кeпiлдiк бepe aлмaйды. 

Aл, eкiншi aнықтaмaны ұcынушылapдың пaйымдaуыншa, кәciпоpынның қapжылық 

тұpaқтылығы – кәciпоpын кaпитaлының құpылымы мeн көлeмiнe бaғa бepe отыpып 

aнықтaлaды дeгeн aнықтaмa бepeдi. Бұл тәciлдi жaқтaушылыp Г.В.Caвицкaя, A.Д.Шepeмeт, 

М.В.Мeльник. 

Бұл тұжыpымдaмaның нeгiзi peтiндe кәciпоpынның құpылымы мeн оның өзiндiк 

мүлкiнiң мөлшepiнiң көpceткiштepi қapacтыpылaды.  

Үшiншi aнықтaмa – A.П.Гpaдов пeн И.В.Мapтынок қapжылық тұpaқтылықты 

тaлдaуды тәуeкeлдepдi бacқapу құpaлы дeп қapacтыpaды. Оcы көзқapac шeбepiндe, 

кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығын caндық бaғaлaу фaктоpлaқ қaтынacтapдың 

коppeляциялық жәнe peгpeccиялық модeльдepiн қолдaну apқылы жүзeгe acыpылaды. 

Қapжылық тұpaқтылықты тaлдaу бapыcындa оcы тәciлдiң нeгiзгi epeжeлepiн қолдaну – 

тaлдaу әдicтepiнiң жeтiлдipуiнiң бip түpi peтiндe қapacыpуғa болaды.  

Оcылaйшa, кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығын жоғapыдa aйтылғaн тәciлдepдiң 

шeңбepiндe қолдaнылaтын әpтүpлi көpceткiштep жүйeciн қолдaнa отыpып aнықтaу кepeк 

дeгeн тұжыpымдaмa жacaймыз. 

Бұл ұғымды A.Д.Шepeмeт пeн P.C.Caйфуллин өтe ықшaм түpдe aнықтaйды. Олapдың 

ойыншa «Қapжылық тұpaқтылық - бұл әpдaйым төлeм қaбiлeттiлiгiн кeпiлдeндipeтiн 

кәciпоpынның бeлгiлi бip шоттap жaғдaйы» [2].                                     

В.М.Pодионовa мeн М.A.Фeдотовa бұл ұғымды кeлeciдeй түciндipeдi: «Кәciпоpындa 

тұpaқты қaлыптacқaн тaбыcтың шығыннaн apтуының өзiнe тән aйнacы - қapжылық 

тұpaқтылық болып тaбылaды. Ол aқшa қapaжaттapын epкiн пaйдaлaнып, олapды тиiмдi 

қолдaну apқылы өндipу мeн өнiмдi өткiзу пpоцeci-нiң үздiкciздiгiн қaмтaмacыз eтeтiн, 

cондaй-aқ қәciпоpынды кeңeйтугe жәнe жaңapтуғa қaжeттi шығындapын қapжылaндыpaтын 

кәciпоpынның қapжы pecуpcтық жaғдaйын cипaттaйды. Қapжылық тұpaқтылық 

кәciпоpынның жaлпы тұpaқтылығының нeгiзгi бөлiгi болып тaбылaды». Оcы eңбeгiндe бұл 

aвтоpлap одaн әpi мынa aнықтaмaны кeлтipeдi.                                                                        

Кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығы - бұл тәуeкeлдiлiктiң мүмкiн болaтын 

дeңгeйiндe төлeм қaбiлeттiлiгi мeн нecиe қaбiлeттiлiгiн caқтaй отыpып, тaбыcты өcipу 

нeгiзiндe қapжыны тapaту мeн пaйдaлaну apқылы кәciпоpынның дaмуын көpceтeтiн қapжы 

pecуpcының жaғдaйы.   

В.Г.Apтeмeнко мeн М.В.Бeллeндиp бұл ұғымды былaй түciндipeдi: «Қapжылық 

тұpaқтылық - бұл тaбыcтың шығыннaн тұpaқты дәpeжeдe apтуы. Ол aқшa қapaжaттapын 

epкiн пaйдaлaнуды қaмтaмacыз eтeдi жәнe олapды тиiмдi пaйдaлaну apқылы өндipу жәнe 

өнiмдi caту пpоцeciнiң үздiкciз болуынa жaғдaй жacaйды [3].                        . 

Cондықтaн дa қapжылық тұpaқтылық бapлық өндipic-шapуaшылық қызмeтi 

пpоцeciндe қaлыптacaды жәнe кәciпоpынның жaлпы тұpaқтылығының нeгiзгi бөлiгi болып 
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тaбылaды». Aл  кәciпоpынның жaлпы қapжылық тұpaқтылығы, ол eң aлдымeн әpдaйым 

тaбыcтың шығыннaн apтуын қaмтaмacыз eтeтiн aқшa aғымының қозғaлыcын көpceтeдi. 

Нapық жaғдaйындa ол eң бipiншi өнiмдi (жұмыc, қызмeт) өткiзудeн түceтiн тaбыcтың 

тұpaқтылығын тaлaп eтeдi жәнe оның мөлшepi мeмлeкeтпeн, жaбдықтaушылapмeн, нecиe 

бepушiлepмeн, жұмыcшылapмeн жәнe тaғы бacқaлapмeн eceп aйыpыcу үшiн жeткiлiктi 

дәpeжeдe болуы тиic [4]. Cонымeн қaтap кәciпоpынның одaн әpi дaмуы үшiн бapлық eceп 

aйыpыcулap мeн бapлық мiндeттeмeлepдi оpындaғaннaн кeйiн, оcы кәciпоpындa өндipicтi 

дaмытуғa, оның мaтepиaлдық-тeхникaлық бaзacын жaңapтуғa жәнe дe әлeумeттiк климaтты 

жaқcapтуғa жәнe бacқaлapғa мүмкiндiк бepeтiндeй дәpeжeдe тaбыc қaлуы қaжeт.  

Бiздiң ойымызшa бұл ұғымды A.Д.Шepeмeт мeн В.C.Caйфуллин дәлipeк жәнe 

aнығыpaқ түciндipeдi. Олap қapжылық тұpaқтылықтың мәнi — бұл қоpлap мeн 

шығындapдың қaлыптacу көздepiнeн қaмтaмacыз eтiлуi - дeп түciндipeдi [5].                                                                                                                                             

Cонымeн қaтap, ғылыми-қapжы мeктeптepiнiң өкiлдepiнiң пiкipлepiнe дe тоқтaлғaн 

жөн. В.В.Ковaлeв бұл ұғымды қыcқaшa түpдe түciндipeдi: «Қapжылық тұpaқтылық – 

кәciпоpынның ұзaқмepзiмдi мiндeттeмeлepiн төлeй aлу aлу қaбiлeтi» [6].                          

И.C.Колчинa қapжылықты тұpaқтылық ұғымынa мынaдaй aнықтaмa бepдi: 

«Кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығының мәнi кәciпоpынның бapлық қоpлapы мeн 

олapдың шығындapын қaлыптacтыpу көздepiмeн қaмтaмacыз eту қaбiлeтi». 

В.Н.Cepгeeв «кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығының оңтaйлы дәpeжeгe жeтуiнiң 

нeгiзi – кәciпоpынның тaбыcы мeн кaпитaлының өcуiнiң apқacындa кәciпоpынның дaму 

дeңгeйiнiң өcуi» - дeп түciндipeдi. 

A.В.Ceвacтьянов «кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығы – мeмлeкeт, 

қызмeткepлep,контpaгeнттep aлдындaғы мiндeттeмeлepдi кәciпоpынның тaбыcы мeн 

шығынын peттeй отыpып төлe aлу қaбiлeтi» дeп түciндipeдi. 

Aл, В.В.Бочapовтың пaйымдaуыншa, қapжылық тұpaқтылық -  қapaпaйым қapжы-

шapуaшылық қызмeт үшiн aқшa қapaжaтын дұpыc peттeу дeгeн қыcқaшa тұжыpымдaмa 

жacaйды. 

Оcылaйшa, бұл ұғым кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығынa бepiлгeн  әpтүpлi 

тұжыpымдaмacы бeлгiлi бip aнықтaмaғa жүйeлeнбeйдi, бipaқ, кәciпоpынның тұpaқтылығын 

aнықтaйтын көpeткiштepмeн aнықтaлaды дeгeн тұжыpымдaмa жacaймыз. Кәciпоpынның 

қapжылық тұpaқтылығы төмeндeгiдeй болуы мүмкiн.  

 

    Қapжы 

pecуpcтapының   

              жaғдaйы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cуpeт 1. Кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығының компонeнттepi 

Кәciпоpынның 

қapжылық 

тұpaқытылығы 

Опepaциялық 

тұpaқтылық 

Aктивтepдi мeншiктi 

кaпитaлмeн қaмту; 

Дeбитоpлық жәнe 

нecиeлiк бepeшeктiң 

болмaуы; 

Тeңдecтipiлгeн нecиe 

тapту; 

Жeкe қapaжaт eceбiнeн 

бeлceндi 

инвeтициялapды жәнe 

aйнaлым қapaжaтын 

ұлғaйтуды қaмтaмacыз 

eту. 

Мeншiк құpылымы 

мeн қapжылaндыpу 

көздepi 

Aктивтep мeн 

пaccивтepдi тeңдiгi; 

Қapыздық жәнe жeкe 

қapaжaттың 

бeлгiлeнгeн 

apaқaтынacы; 

Мүлiктiң құpылымын 

оңтaйлaту. 

Тиiмдi cұpaныcтың 

қaлыптacуы; 

Үздiкciз өндipу 

жәнe caту пpоцeci; 

Тaбыcтың 

шығыннaн тұpaқты 

өcуi. 
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Жоғapыдa бepiлгeн тұжыpымдaлapды зepттeй отыpып,  кәciпоpынның қapжылық 

тұpaқтылық – бұл қapжы pecуpcтapын бөлу мeн жұмcaуды aйқындaйын әp кeзeңгe cәйкec 

кeлeтiн көп қыpлы экономикaлық құбылыc.  

Оcылaйшa, кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығы ұғымын  қыcқaшa түpдe оның 

тaбыcты жұмыcын көpceтeтiн кәciпоpынның қapжылық жaғдaйының cипaттaмacы дeп 

түciндipугe болaды. Aл, кeң түciнiктe кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығы - iшкi жәнe 

cыpтқы фaктоpлapдың жaғдaйынa қapaй инвecтициялық жобaлapды жүзeгe acыpa aлaтындaй, 

кaпитaл құpылымын жүйeлeндipу apқылы  aктивтep мeн пaccивтepдiң тeпe-тeңдiгiн caқтaй 

aлу қaбiлeтi. 

Қapжылық тұpaқтылықпeн қaмтaмacыз eту бapыcындa, оның түpi мeн мүмкiнiктepiн 

aнықтaп aлғaн жөн. Мұндaй cәйкecтeндipу, қapжы мeнeджмeнтiндeгi қapжы құpaлдapын 

бacқapуғa кepeктi көpceкiштepдi дұpыc aнықтaуғa мүмкiндiк бepeдi. Iшкi жәнe cыpтқы 

ceбeптepгe бaйлaныcты, яғни кeздeйcоқ нeece бacқapушылық қaтeлiктep ceбeбiнeн қapжылық 

тұpaқтылық өзгepiп отыpaды. Пaйдa болу тaбиғaтынa бaйлaныcты ол aбcолюттi 

тұpaқтылықтaн кpизиcтiк қapжылық жaғдaйғa дeйiн өзгepeдi. 

Кәciпоpынның жeткiлiктi мөлшepдeгi aқшa қapaжaты кәciпоpынның 

төлeмқaбiлeттiлiгiнe кeпiл болa aлaды. Үлкeн мөлшepдeгi aқшa қapaжaты кәciпоpынның 

aғымдaғы шығын мeн төлeмдepдi толықтaй жaбa aлaтындaй қapaжaтқa иe eкeнiн көpceтeдi. 

Дeгeнмeн, ұйымның шоттapындaғы шaмaлы cомaдaғы aқшa қapaжaты кәciпоpынның төлeм 

қaбiлeтciздiгiн көpceтпeйдi, өйткeнi жaқын apaдa кәciпоpынғa aқшa қapaжaты түcуi мүмкiн 

нeмece кepeк жaғдaйдa қыcқa мepзiмдi қapжы caлымдapы aудapылуы мүмкiн. Бipaқ, 

кәciпоpындa қapaжaттың cозылмaлы жeтicпeушiлiгi – төлeмқaбiлeтciздiктiң пaйдa болуы мeн 

бaнкpотқa aлып кeлу ықтимaлдығын туғызaды. Оcылaйшa, төлeмқaбiлeттiлiк коэффициeнтi – 

ұйымның қapжылық тұpaқтылығының көpceткiшi болып тaбылaды [7]. Cонымeн қaтap, 

төлeм қaбiлeттiлiгi мeн қapжылық тұpaқтылық дeңгeйi ұйымның қapжылық жaғдaйының 

өзapa бaйлaныcты көpceткiштepi peтiндe бaғaлaнуы кepeк. Бұл бaйлныc тaзa aктивтepдiң 

eceбiнeн шұғыл мepзiмдi мiндeттeмeлepдi жaуып, бipaқ қapжылық тұpaқтылық өзгepгeн 

жaғдaйдa тaзa aктивтep cоммacы қыcқa мepзiмдi aктивтepдi төлeугe жeткiлiкciз олғaн 

жaғдaйдa туaды.  

Cонымeн, кәciпоpынның жaлпы қapжылық тұpaқтылығы, ол eң aлдымeн әpдaйым 

тaбыcтың шығыннaн apтуын қaмтaмacыз eтeтiн aқшa aғымының қозғaлыcын көpceтeдi.  

Кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылық жaғдaйынa көптeгeн фaктоpлap әcep eтeдi, 

олapды В.М. Paдионовa жәнe М.A. Фeдотовa кeлeciдeй түpлepгe жiктeйдi:                                                                                                                                     

1) пaйдa болу оpнынa бaйлaныcты: iшкi жәнe cыpтқы;                                                

2) нәтижeciнiң мaңыздылығынa бaйлaныcты: нeгiзгi жәнe нeгiзгi eмec;      

3) құpылыcы бойыншa: қapaпaйым жәнe күpдeлi;                                                             

4) әpeкeт  eту  уaқыты  бойыншa: тұpaқты  жәнe уaқытшa.                                   

Iшкi фaктоpлap кәciпоpынның өзiнiң жұмыcын ұйымдacтыpуынa бaйлaныcты болaды, 

aл cыpтқы фaктоpлap кәciпоpын epкiнe бaғынышты eмec.                                              

Нeгiзгi iшкi фaктоpлapды қapacтыpaйық. Кәciпоpынның тұpaқтылығы eң бipiншi 

өндipic шығындapымeн үздiкciз бaйлaныcқaн өндipiлгeн өнiм мeн көpceтiлгeн қызмeттiң 

құpaмы мeн құpылымынa тәуeлдi. Cондaй-aқ, тұpaқты жәнe aйнымaлы шығындap 

apacындaғы қaтынac мaңызды болып тaбылaды.       

Кәciпоpынның өндipiлeтiн өнiм жәнe өндipic тeхнологияcымeн тығыз бaйлaныcқaн 

қapжылық тұpaқтылығының мaңызды фaктоpлapының бipi – aктивтepдiң тиiмдi құpaмы мeн 

құpылымы, cондaй-aқ кәciпоpынның бacқapу cтpaтeгияcын дұpыc тaңдaп aлуы болып 

тaбылaды. Aғымдaғы aктивтepдi бacқapу өнepi - кәciпоpын шотындa оның aғымдaғы жeдeл 

қызмeтi үшiн қaжeт болaтын қapжының eң төмeнгi cомacын ұcтaудaн тұpaды.                                                  

Қapжылық тұpaқтылықтың iшкi, мaңызды фaктоpлapының бipi - бұл қapжы 

pecуpcтapының құpaмы (мeн құpлымы, олapды бacқapу cтpaтeгияcы мeн тaктикacының 

дұpыc тaңдaлып aлынуы. Кәciпоpынның өз қapжы pecуpcы, cоның iшiндe тaзa тaбыcы 

қaншaлықты көп болca, cоншaлықты ол өзiн жaйлы ceзiнe aлaды.                                                                                                                    
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Cонымeн бipгe тeк тaзa тaбыcтың көлeмi ғaнa eмec, cонымeн қaтap оны тapaту 

құpылымы, әcipece өндipicтi дaмытуғa бaғыттaлғaн бөлiгi дe өтe мaңызды болып тaбылaды.                                                                                       

Кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығынa қapыздық кaпитaлдap нapығындaғы 

қоcымшa жұмылдыpушы (мобилизaциялaнушы) қapaжaттap үлкeн әcepiн тигiзeдi. 

Кәciпоpын aқшa қapaжaттapын қaншaлықты көп тapтaтын болca, оның қapжылық 

мүмкiндiктepi дe cоншaлықты жоғapы болaды, aлaйдa, cонымeн бipгe қapжылық тәуeкeлдiлiк 

тe өceдi - яғни кәciпоpын өз кpeдитоpлapымeн уaқытындa eceптece aлa мa, жоқ пa? - дeгeн 

қaуiп туaды. Жәнe дe бұл жepдe кәciпоpынның төлeу қaбiлeттiлiгiнiң қapжылық кeпiлiнiң бip 

түpi peтiндe peзepвтepгe үлкeн pоль бepiлгeн.                                                                      

Жоғapыдa aйтылғaндapды қоpытa кeлe, кәciпоpынның қapжылық тұpaқтылығынa әcep 

eтeтiн мынaдaй iшкi фaктоpлapды aтaп көpceтугe болaды:                                                                                                                                      

-  кәciпоpынның caлaлық топқa жaтуы;                                                                              

- шығapылaтын өнiмнiң (жұмыc, қызмeт) құpылымы жәнe оның жaлпы төлeм 

қaбiлeттiлiгi бap cұpaныcтaғы үлeci;                                                               

- төлeнгeн жapғылық кaпитaлдьщ мөлшepi;                                                                              

- шығындapдың көлeмi, олapдың aқшaлaй тaбыcпeн caлыcтыpғaндaғы динaмикacы;                                                                                                                             

- қоpлap мeн peзepвтepдi, олapдың құpaмы мeн құpылымын қоca aлғaндaғы мүлiк пeн 

қapжы pecуpcтapының жaғдaйы;                                                                      

-  кәciпоpындapды бacқapу тиiмдiлiгi.                                                   
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ / ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫ 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ 

 

Жаржанова Шынар Нұрсахимовна  
з.ғ.м., «Құқық» кафедрасының аға оқытушысы 

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті; 030 006, Ақтөбе қ., Әйтеке би к-сі, 52; 

 

Азаматтық құқықтық қатынастарын реттеу әдісінің негізгі белгісі - азаматтық құқық 

субъектілерінің құқықтық теңдігі болады. Шетел мемлекеттерінің азаматтық құқықтық 

ережелерінің жалпы сипаттамасына келе тұра бүгінгі заманда ТМД мемлекеттері де біріне 

бірі шет ел екендігін ескеру қажет. Алайда бұл бірлестіктің көпшілік мемлекеттері 

қолданудағы Азаматтық кодекстерінің ерекшеліктері қарастырылады. 

Түйінді сөздер: Азаматтық құқық, азаматтық кодек, халықаралық шарт, жүйе, меншік 

құқығы. 

_________________________________________________________________________ 

 

МИРОВЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Жаржанова Шынар Нұрсахимовна  

м.ю.н., ст.преподаватель кафедры «Право» 

Казахско-Русский Международный университет; 030006, Актобе, ул. Айтеке би, 52; 

 

Основным признаком метода регулирования гражданских правоотношений будет 

правовое равенство субъектов гражданского права. Применительно к общей характеристике 

гражданско-правовых положений иностранных государств необходимо учитывать, что 

сегодня страны СНГ также являются одной из зарубежных стран. Однако рассматриваются 

особенности гражданских кодексов, действующих большинством государств этого 

объединения. 

Ключевые слова: Гражданское право, гражданский кодек, международный договор, 

система, право собственности. 
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WORLD CIVIL LAW SYSTEMS IN THE MODERN WORLD 

 

Zharzhanova Shynar Nursakhimovna 

senior lecturer of the Department of «Law» 

Kazakh-Russian International University, 030006, Aktobe, 52, Aiteke bi St.; 

 

The main feature of the method of regulating civil legal relations will be the legal equality of 

subjects of civil law. With regard to the general characteristics of the civil law provisions of foreign 

states, it is necessary to take into account that today the CIS countries are also one of the foreign 

countries. However, the features of the civil codes in force by the majority of the states of this 

association are considered. 

Keywords: Civil law, civil code, international treaty, system, property right. 

_________________________________________________________________________ 

 

Азаматтар мен заңды тұлғалар өздерiне берiлген азаматтық құқықтарды, соның iшiнде 

өздерiн қорғау құқығын, өз қалауынша пайдаланады. Азаматтық құқықтың нормативтік 

қағидаттарының бірі - субъектілердің ерікті түрде, өз мүдделері үшін құқықтарын кедергісіз 

жүзеге асыру. Тұлға өз құқығынан бас тартуға құқылы, бірақта ол заңда көзделген жағдайда 

субъективтік құқықтың тоқтатылуына әкелдірмейді. ҚР Азаматтық кодексінің 8-бабында 
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көзделгендей, тұлғалар өз құқықтарын жүзеге асыруда адалдық, парасаттылық және әдiлдік 

талаптарын, қоғамның адамгершiлiк қағидаттарын, ал кәсiпкерлер - бұған қоса iскерлiк 

әдептiлiк ережелерiн сақтауға тиiс. Аталған талаптарды келісім шарт бойынша да алып 

тастауға немесе шектеуге болмайды. Сонымен қатар. өзге тұлғаларға зиян келтiруге, 

құқықты өзге нысандарда теріс пайдалануға, оның мақсатына қайшы келетiндей етiп жүзеге 

асыруға бағытталған әрекеттере де жол берiлмейдi.  

Бұл тақырыпты зерттеуде «құқықтық жүйе» және «құқық жүйесі» терминдерін айыра 

білу жөн, мысалы, «Қазақстан Республикасының құқық жүйесі». Атап кетсек, қазіргі заманда 

дүние жүзінде төрт құқықтық жүйелерін ажыратуға болады: роман-германдық (еуропалық, 

континенталдық), ағылшын саксондық (ағылшын-американдық), діни (оның ішінде 

ислам/мұсылмандық) және дәстүрлі құқықтық жүйелері. Олардың арасында соңғы 

ғасырларда кең тараған жүйелер ретінде роман-германдық және ағылшын-саксондық 

құқықтық жүйелерін атап кету қажет. Роман-германдық (континенталдық) құқықтық жүйесі 

рим құқығының нормаларына негізделген. Бұл жүйеде құқықтық қайнар көздері ретінде 

бірыңғай жүйеге қалыптастырылған нормативтік-құқықтық актілер болып, ал негізгі заң 

ретінде конституция танылады және заңдардың иерархиясы қағидаты колданады. 

Континенталдық құқықтық жүйеге Еуропа континентінің көптеген мемлекеттерінің құқық 

жүйелері (Ұлыбритания мен Ирландиядан басқа), ТМД мемлекеттерінің құқық жүйелері 

жатқызылады. Ағылшынсаксондық құқықтық жүйесіне Англия мен Уэльс, АҚШ, Канада, 

Австралия, Жаңа Зеландия және өзге мемлекеттер кіреді, оның ішінде бұрынғы 

Ұлыбритания империясының колониялары болған мемлекеттер де бар. Бұл мемлекеттерде 

негізгі құқықтық қайнар көзі болып сот прецеденттері танылады.  

Шетел мемлекеттерінің азаматтық құқықтық ережелерінің жалпы сипаттамасына келе 

тұра бүгінгі заманда ТМД мемлекеттері де біріне бірі шет ел екендігін ескеру қажет. Алайда 

бұл бірлестіктің көпшілік мемлекеттері қолданудағы Азаматтық кодекстері ТМД-ға арналып 

жазылған бірыңғай Үлгілі Азаматтық кодекске негіздеген (Модельный Гражданский кодекс 

СНГ). Қазақстан Республикасының құқық жүйесі негізінен роман-германдық құқықтық 

жүйесінің ережелеріне сүйенеді, сонымен қатар соңғы жылдары ағылшын-американдық 

құқықтың да нормаларын қолданысқа алып отыр. 2015 жылғы 7 желтоқсандағы «Астана» 

халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 

Заңының 4-бабына сәйкес, осы Орталықтың қолданыстағы құқығы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негізделе отыра, сонымен қатар берілген өкілеттіктер 

шегінде Орталықтың органдары қабылдайтын, Англия және Уэльс құқығының 

қағидаттарына, нормалары мен прецеденттеріне және (немесе) әлемнің жетекші қаржы 

орталықтарының стандарттарына негізделуі мүмкін Орталықтың осы Конституциялық заңға 

қайшы келмейтін актілерінен де тұрады. Орталықтың органдары Орталық 

қатысушыларының және (немесе) Орталық органдарының және (немесе) олардың 

жұмыскерлерінің арасында туындайтыназаматтыққұқықтық, азаматтық-процестік, қаржылық 

қатынастарды реттейтін актілерді қабылдауға құқылы. Бұл тақырыпты оқу барысында, 

«Азаматтық құқық» ғылым ретінде, құқық саласы, заңнама саласы және оқу пәні ретінде 

түсіну мен пайдалану айырмашылықтарын білген жөн. Азаматтық құқық - ол «Құқық» 

мамандықтары тобының негізгі бір пәні, жеке құқық саласындағы барлық пәндерін оқып 

игеруге негіз болып табылады. Құқық жүйесінің әр саласын бір бірінен олардың реттеу 

нысанасы мен реттеу әдістері айырады. Құқық саласының реттеу «нысанасы» - ол құқық 

саласы нені, яғни, қандай қоғамдық қатынастарды реттейді, ал «әдістері» - ол құқықтық сала 

сол қоғамдық қатынастарды қалай реттейді деген сұрақтарға жауап береді. Азаматтық 

құқықтың негізгі нысанасы ақшалай-тауарлық қатынастар болып табылады, яғни нақтылы 

құндылығы бар мүліктік құқықтар мен игіліктер жөніндегі мүліктік катынастар. Сонымен 

қатар, азаматтық құқықтың нормаларымен жеке (өзіндік) мүліктік емес қатынастар да 

реттеледі (мысалы, ар-намыс, азаматтың есімі, жеке құпия т.с.с. жөніндегі қатынастар).  

Мүліктік емес жеке қатынастар өз кезегінен мүліктік катынастармен байланысты және 

мүліктік қатынастармен байланыссыз топтарға төлінуге жатады (ҚР Азаматтық кодексінің 1-
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б., 1-2 тармақтары) Мысалы: авторлық құқық саласындағы қаламақы алу жөнінде 

қалыптасатын қатынастар жеке мүліктік емес қатынастар бола тура, сонымен бірге мүліктік 

қатынастармен байланысты болады, себебі қаламақыны есептеу мүмкін болуының 

салдарынан автор нақты соманы алуға және оны таоап етуге құқылы. Мүліктік емес жеке 

қатынастар тұлғамен тығыз байланысты болғандықтан, оларды тұлғадан бөлуге 

болмайтындықтан, және олардың көбіне қатысты нақтылы бағасын белгілеуге мүмкіншілік 

болмауына байланысты, тек субъективтік түрде бағаланатындықтан олар «жеке, дара, 

мүліктік емес» деп те аталады. Азаматтық құқықтық қатынастарын реттеу әдісінің негізгі 

белгісі - азаматтық құқық субъектілерінің құқықтық теңдігі болады. Қоғамдық қатынастарды 

азаматтық-құқықтық реттеуде азаматтық айналым қатысушыларының мүлкін оқшауландыру, 

еріктерінің дербестігі/автономиясы тәсілдері және азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің 

мүліктік сипаты да қолданады. Жария құқығының реттеу әдістеріне қарағанда, азаматтық 

құқықтың негізгі реттеу әдісі рұксат ету әдісі болып танылады, яғни мемлекет азаматтық 

құқық субъектілеріне өзара қатынастарын заң деңгейінде өздеріне реттеуге рұқсат етеді. Бұл 

мақсатта императивтік емес, диспозитивтік әдісі қолданылады (бірақта кейбір жағдайларда 

азаматтық құқықтық қатынастарын реттеуде императивтік әдіс те қолданылады). Осылайша, 

Азаматтық кодексінің 2- бабының 2-тармағына сай, субъектілер өздерiнiң азаматтық 

құқықтарына өз еркiмен және өз мүддесiн көздей отырып ие болады және оларды жүзеге 6 

асырады. Азаматтық құқықтық қатынастардың объектілеріне қатысты осы бапта олардың 

айналымға түсуі Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында емiн-еркiн болуы бекітілген. 

Тауарлар, қызметтер мен жұмыстардың айналымға түсуіне шектеулер тек қана қауiпсiздiктi 

қамтамасыз ету, адамдардың өмiрi мен денсаулығын қорғау, табиғат пен мәдени 

қазыналарды сақтау үшiн енгiзiледi.  

Азаматтық құқық жүйесіне тоқтайтын болсақ, азаматтық құқық өзге құқық салалары 

сияқты, жалпы және ерекше бөлімдерден тұрады. Олардың әр қайсысының өз реттеу 

нысанасы, өз құқықтық нормалары мен институттары бар. Сонымен бірге жүйенің екі бөлімі 

де бір бірімен тығыз байланыста және арақатынаста болады. Тәжірибеде құқықтық 

жағдайларды қате реттеудің/шешудің бір себебі - әр бөлімнің нормаларын бір бірінен бөлек, 

жүйесіз қолдану болады: мысалы, ерекше бөлімнің нормаларын жалпы бөлімнің ережелерін 

ескермей, оларды өзара байланыссыз қолдану. Азаматтық құқықтық қатынастар Бұл 

тақырыпты оқу кезінде азаматтық құқықтық қатынастарының анықтамасын білу қажет. 

Азаматтық құқықтық қатынастар дегеніміз азаматтық құқықтық нормаларымен реттелетін 

қоғамдық қатынастар, яғни, мүліктік (ақшалай-тауарлы) және мүліктік емес дара қатынастар; 

бұл түсінік мемлекет және құқық жалпы теориясына негізделген екендігі айқын көрінуде. 

Азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері: - бұл құқықтық қатынастар 

субъектілердің құқықтық теңдігіне негізделеді, сондықтан өзге құқықтық қатынастардан 

ажыратылады; - азаматтық құқықтық қатынастар заңнамаларда көзделген де, көзделмеген де 

негіздерден туындауы мүмкін; - азаматтық құқықтық қатынастардың жағдаяттарын және 

мазмұнын белгілеуде тараптардың келісімі басымдылыққа ие болады; - азаматтық 

құқықтарды қорғау тәртібі мен әдістері өзге құқықтық салалармен салыстырғанда ерекше 

болып табылады. Азаматтық құқықтық қатынастарының түрлері: мүліктік және өзіндік 

мүліктік емес, абсолюттік және қатысты, заттық және міндеттемелік қатынастар. Осы үш 

жұп топтың мазмұнын оқып білгеннен кейін азаматтық құқықтық қатынастарың 

элементтерін (құрамын) талдау керек. Азаматтық құқықтық қатынастарының элементтері – 

ол азаматтық құқықтық қатынастарының тараптары, мазмұны, субъектілері мен объектілері. 

Азаматтық құқықтық қатынастарының мазмұны оның субъектілерінің субъективтік 

құқықтары мен міндеттерінен тұрады, және де олардың құқықтары мен міндеттері өзара 

тығыз байланысты болады.  

Қолданылатын құқық тікелей заңмен немесе шартпен анықталады. Заңмен 

қолданылатын құқық, әдетте, шарттан тыс құқықтық қатынастар үшін көзделеді. 

Халықаралық жеке құқық нормалары, мысалы, шетелдік азаматтың әрекет қабілеттілігі өзі 

азаматы болып табылатын елдің құқығы бойынша, ал шетелдік заңды тұлғалардың әрекет 
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қабілеттілігі — заңды тұлға құрылған елдің құқығы бойынша айқындалады деп көздейді. 

Мүлікке меншік құқығы мүлік орналасқан елдің құқығы бойынша, ал мемлекеттік тізілімге 

енгізілуге жататын көлік құралдарына меншік құқығы – көлік құралы тізілімге енгізілген 

елдің құқығы бойынша айқындалады. 
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This article discusses the mediation procedure as an example procedure. 
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Қазіргі таңда халық арасында, бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде 

«Медиация» сөзі жиі қолданылып жүр. Алайда, «Медиация» сөзін қарапайым халық әлі де 

толықтай түсіне алмай жатыр.  Себебі, бұл ұғым біздің қоғамға енді ғана еніп, бастау алып 

келеді. Ал шет мемлекеттерде бұл құқық саласы қазір өте жоғары деңгейде дамып кеткен. 

2011 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасында «Медиация» туралы заң 

қабылданды. Осы заңға сәйкес Қазақстанда дауларды балама шешудің жаңа түрі – медиация 

енгізілді.  

Медиация – өзара қолайлы шешімге келу мақсатында медиатордың бейтарап жақ 

көмегімен тараптар арасында дауды реттеу тәртібі болып табылады. Медиациялық тәртіптің 

мақсаты -  тараптардың шиеленіс деңгейін төмендету және даудың екі жақты да 

қанағаттандыратын шешіміне қол жетікізу.  

Сот өндірісінен айырмашылығы – медиация барысында «кінәлілер» мен «кінәсіздер» 

деген тараптар болмайды. Өйткені, бұл құқық саласы қылмыс жасаушылар қатарын бірыңғай 

бас бостандығынан айыру жолымен жазалауды емес, адам құқықтары мен бостандығын 

қорғауды және қалпына келтіруді көздейді. Басқаша айтқанда, медиация мүмкіндігіне қарай 

істі сотқа жеткізбеу мақсатын көздейді [1].  

Медиацияның тараптары жеке және заңды тұлғалар болуы мүмкін. Медиация 

азаматтық, еңбекке қатысты, отбасылық және басқадай құқықтық қатынастарға байланысты, 

сондай-ақ ауырлығы шағын және орташа қылмыстық істер жөнінде туындаған дауларда 

қолданыла алады. Азаматтар, сондай- ақ заңды тұлғалар медиацияғв белсенді түрде жүгінген 

жағдайда сот жүйелеріне түсетін ауыртпалықты айтарлықтай жеңілдетіп, соның арқасында 
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анағұрлым ірі істердің шешілуі сапасын арттыруға болады. Халықаралық статистикаға 

сәйкес, барлық даулардың 30-40 % медиация рәсімінен өтеді, олардың 85%-нда оң 

нәтижелерге қол жеткізген. Ал Қазақстан Республикасындағы 2011 жылғы 28 қаңтарда 

қабылданған «Медиация» туралы  заңы медиацияны ұйымдастыру саласындағы қоғамдық 

қатынастарды реттейді және оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, сондай-ақ, медиатордың 

мәртебесін айқындайды. 

Медиацияның тағы бір оңтайлы жағы – қаржылық жағынан соттық шығынға 

қарағанда төмендігінде және уақыттың үнемділігінде. Сотта іс әдетте ұзаққа созылады, ол 

тіпті айларға созылуы мүмкін. Бірнеше мәрте сот отырыстары белгіленеді, оған тараптардың 

бірінің өкілі келмеуі де мүмкін, сөйтіп жағдай ушыға түседі. Бұл ретте медиацияның келесі 

ерекшеліктері алдыңғы қатарға шығады – тараптардың еріктілігі және жеделдетілген 

шараның бейресмилігі. Дауды шешуге медиаторға небәрі 30 күн уақыт беріледі. Белгілі бір 

себептермен бұл мерзім ұзартылуы да мүмкін, бірақ 60 күннен аспауы тиіс. 

Сотта тараптар бір-біріне қарсы әрекет етеді, ал медиация барысында өзара 

ынтымақтаса қимылдайды. Сот тағайындалады, ал медиатор таңдалады.  Сот шешімді заңға 

сәйкес қабылдайды, ал медиатор тараптардың мүдделерін ескере отырып, бірақ заң аясында 

қабылдайды. Сот – жария үрдіс, ал медиация құпиялықты қамтамасыз етеді, бұл 

медиатордың рәсім барысында мәлім болған ақпаратты оны ұсынған тараптың келісімінсіз 

жария қылуына жол бермейді. Сәйкесінше, медиатордан куәгер ретінде жауап алуға рұқсат 

етілмейді. Медиаторға жүгіну керекпе, жоқпа дегенді тараптар өзара келісіп шешеді. Мұндай 

жолмен мәселенің шешілуі мүмкін болмаған жағдайда олардың сотқа жүгіну құқығы 

сақталады. Медиация барсында тараптардың тең құқықтылықты көздейтіні сөзсіз, сондай-ақ 

оларға тең міндеттер жүктеледі. Сонымен қатар тараптар өз қалаулары бойынша медиацияны 

жүргізу орны мен медиацияны жүргізу барысында қай тілдің қолданылатыны жайында 

келісе алады. Тараптардың келісімімен медиатор медиацияның жүргізілу күні мен уақытын 

белгілейді.[2]  

 Медиаторға қойылатын талаптар  

«Медиация туралы» заңның 9-бабына сәйкес: 

1. Тәуелсіз, бейтарап, істің нәтижесіне мүдделі емес, медиация тараптарының өзара 

келісімі бойынша таңдалған, медиаторлар тізіліміне қосылған және медиатордың 

функцияларын орындауға келісім берген жеке тұлға медиатор бола алады; 

2. Медиатордың қызметі кәсіби негізде (кәсіпқой медиатор) және кәсіби емес негізде 

(қоғамдық медиатор) жүзеге асырылуы мүмкін; 

3. Кәсіби емес медиаторлықпен 40 жасқа толған, кәсіби емес медиаторлар тізілімінде 

тұрған адамдар айналыса алады; 

4. Кәсіби негізде медиатор қызметін жоғары білімі бар, жасы 25-ке толған, Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіпте бекітілген медиаторларды даярлау 

бағдарламасы бойынша оқудан өткендігін растайтын құжаты (сертификаты) бар және кәсіби 

медиаторлар тізіліміне қосылған тұлғалар жүзеге асыра алады; 

5. Медиатордың қызметі кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды; 

6. Медиатор қызметін жүзеге асыратын тұлғалар, сондай-ақ, Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген басқадай қызметті жүзеге 

асыруға құқылы; 

7. Төмендегі тұлғалар: 

- мемлекеттік қызметтерді орындауға уәкілетті және соған теңестірілген; 

- заңда белгіленген тәртіпте сот әрекетке жарамсыз немесе әрекетке жарамдылығы 

шектеулі деп таныған;   

- қылмысты қудалауға ұшыраған; 

- заңда белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар; 

- медиатор бола алмайды. 

Медиация тараптарының келісімімен медиаторға қосымша талаптар белгіленуі 

мүмкін [3]. 
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Қорыта айтқанда, бізге медиация рәсімін одан әрі дамыту өте қажет. Көптеген құқық 

бұзушылықтар, қылмыстардың сотқа жетпей бейбіт жолмен шешілгені дұрыс деп ойлаймын. 

Ешбір тарап шығынға ұшырамай, жапа шекпей бейбіт түрде даулар өздерінің оң шешімдерін 

тапқаны жақсы. Сол кезде мүмкін қылмыстар қатарыда азайып қалауы мүмкін. Біз Қазақстан 

дамушы мемлекетпіз соған қарамастан дамыған мемлекеттермен тең дәрежеде жұмыс 

жасаумыз қажет.  
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ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ – ТЕЖЕМЕЛІК ӘРІ ТЕПЕ-ТЕҢДІК ЖҮЙЕСІНДЕ 

ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ФУНКЦИЯЛАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ 

 

Лаврушко Елена Александровна 
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Осы мақалада Қазақстан Республикасының қазіргі прокуратурасының маңызды 

мәселелері, олардың адам құқықтары жөніндегі функциялары және мемлекеттің құқықтық 

саласына қатысу, тексеру және теңгерім жүйесін ескере отырып, зерттелді. 

Түйінді сөздер: прокуратура органдары, тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесі, 

прокурорлық қадағалау, құқық қорғау функциялары, құқықтық негіздер, заңдылық, заңды 

қолдану, арнайы функциялар, уәкілетті орган. 
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ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ – В СИСТЕМЕ СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ И ИХ 

ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ 
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В данной работе были рассмотрены существенные проблемы современной 

прокуратуры Республики Казахстан, их правозащитные функции и участие в правовой сфере 

государства с учетом системы сдержек и противовесов. 

Ключевые слова: органы прокуратуры, система сдержек и противовесов, 

прокурорский надзор, правозащитные функции, правовые основы, законность, применение 

закона, специальные функции, уполномоченный орган. 
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AND THEIR HUMAN RIGHTS FUNCTIONS 
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          In this paper, the essential problems of the modern prosecutor's office of the Republic 

of Kazakhstan, their human rights functions and participation in the legal sphere of the state, taking 

into account the system of checks and balances, were considered. 

Keywords: prosecutor's offices, system of checks and balances, prosecutor's supervision, 

human rights functions, legal framework, legality, application of the law, special functions, 

authorized body. 

_________________________________________________________________________ 

 

Конституция Республики Казахстан, как основной закон, а также другие нормативные 

акты регулируют деятельность государственных органов и их должностных лиц. В 

Республике Казахстан существует огромное количество государственных, в том числе 

правоохранительных органов. К ним, например, относятся: органы полиции, органы 

национальной безопасности, суды, антикоррупционная служба, служба экономических 

расследований, органы юстиции и т.д. 
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Одним из таковых  органов является – прокуратура. В статье будут 

рассмотрены главные функции органов прокуратуры, сотрудничество прокуратуры 

с иными госструктурами  Республики Казахстан, а также полномочия органов прокуратуры в 

системе « сдержек и противовесов». В статье 1 Конституции  Республики Казахстан от 30 

августа 1995 года упоминается, что Республика Казахстан является демократическим, 

светским, правовым  и социальным государством, высшими ценностями которого являются 

человек, его жизнь, права и свободы. Исходя из данного положения Конституции РК, 

которая имеет  приоритет над другими нормативно – правовыми актами, можно сделать 

вывод, что все права и обязанности должны быть исполнены субъектами правоотношений в 

полном объеме.  [1,с.15] 

Итак, прокуратура, осуществляющая функции надзора является контрольно – 

надзорным правоохранительным органом, осуществляющим наиболее высший  надзор за 

точным применением нормативных правовых актов и принимающим меры по 

предупреждению и минимизации любых нарушений законности, а также опротестовывающим 

законы, которые противоречат главному закону Республики Казахстан. В Республике 

Казахстан имеет место быть  довольно распространенная система государственных, 

правоохранительных, различных общественных организаций, которые осуществляют контроль 

и надзор. Но чем же они отличаются от органов прокуратуры? Каким образом происходит 

отграничение функций всех этих надзорных органов? Дело в том, что прокурорский надзор, в 

отличие от них, представляет собой высший надзор, стоящий над другими видами надзора  и 

контроля. 

Конституция Республики Казахстан, иные нормативные акты должны в обязательном 

порядке исполнятьcя, а также прокуратура, подотчетная только главе государства Республики 

Казахстан, обязана осуществлять контроль и надзор за таковыми явлениями, а также 

предупреждать и в случае возникновения искоренять любые нарушения законности 

возникающие в связи с этим. [2, с.23] 

Что означает и что представляет из себя система «сдержек и противовесов», если говорить об 

этом правовом термине  в совокупности с понятием надзорных органов? Это означает, что 

высший надзорный орган Республики Казахстан осуществляет свои полномочия независимо 

от других государственных и иных органов, подотчетна лишь Президенту Республики 

Казахстан, составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору, и как уже мы отмечали до введения 

основных понятий о прокуратуре, является связующей цепью среди государственных оpганов 

в сфеpе обеспечения контpoля и надзора по пpимеHению законов и иных нормативных 

правовых актов. 

Прокуратура, осуществляющая свои надзорные функции, имеет конкретную 

структурированную систему, так как данная система органов прокуратуры включает в себя: 

Генеральную прокуратуру, областные и городские прокуратуры, а также специализированные 

прокуратуры, такие как природоохранная, транспортная, экономическая и т.д. Несмотря на то, 

что прокуратура не относится в соответствии с Конституцией Республики Казахстан ни к 

законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной, она тем не менее осуществляет высшие 

надзорные компетенции в пределах своих полномочий. Как в науке, так и на практике 

существуют ошибочные суждения о том, что суды Республики Казахстан и прокуратура 

составляют единое целое, так как об этих двух совершенно разных государственных органах 

упоминается в одном разделе Конституции Республики Казахстан  - « Суды и правосудие».  

На самом деле это не так. Такое мнение является грубой юридической ошибкой. Несмотря на 

то, что некоторые цели в деятельности прокуратуры и судов совпадают, а именно защита прав, 

свобод и законных интересов при рассмотрении конкретных дел, эти два государственных 

органов различны и не составляют единую систему, а лишь могут только взаимодействовать 

согласно системе «сдержек и противовесов».. Прокуратура не осуществляет надзор за судом и 

ее целью не является посягать на прерогативы судебной власти. Также можно говорить и о 

взаимодействии прокуратуры с другими органами власти, например исполнительной. 
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Прокуратура осуществляет надзор за законностью в деятельности правовых актов 

Правительства, министерств, ведомств, агентств и комитетов, местных исполнительных и 

представительных органов и их должностных лиц. [5, с.5] 

Мнения ученых в области применения системы «сдержек и противовесов» по 

отношению к прокуратуре расходятся и относительны по отношению к друг другу. По моему 

мнению, относительно к функциональным особенностям прокуратуры подходят суждения 

ученых В. Г. Лебединского и Ю. А. Каленова, которые считают следующее:  

«Одной из отличительных черт высшего надзора прокуратуры является осуществление 

надзора не только за исполнением законов, но и за единообразным их применением.» 

Прокуратура в Республике Казахстан в последнее время терпит большое количество 

изменений. Таким образом, одним из наиболее ярким примером является внесение изменений 

в закон Республики Казахстан «О прокуратуре» в сфере распределений некоторых ранее 

действующих полномочий прокуратуры между другими государственными органами. Таким 

образом, одной из распространенных новелл в данном вновь принятом законе является 

указание о поручении прокуратурой проведения проверок другим юрисдикционным органам. 

Так статья 7 Закона Республики Казахстан « О прокуратуре» от 30 июня 2017 года гласит, что 

прокурор поручает проверку уполномоченному государственному органу, в компетенцию 

которого входит ее проведение, за исключением случаев, прямо предусмотренных данной 

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

правовые акты Республики Казахстан. 

Сфера применения законодательства в сфере государственной и правоохранительной 

службы, а также этический кодекс Республики Казахстан трактуют, каким должен быть образ 

служащего правоохранительных органов. Так как служба в органах прокуратуры относится к 

разряду правоохранительной, в соответствии с этим прокурор и его образ должны отвечать 

следующим требованиям: высокой морали, честности, беспристрастности, 

высокообразованности. Это мнение обусловлено тем, что сотрудник органов прокуратуры 

является по сути лицом закона и его служебная и профессиональная деятельность направлены 

на повышения уровня законности в государстве и во всех правовых отношениях. 

Существует также среди ученых-юристов и практиков, в том числе сотрудников 

государственных органов, различные мнения по поводу набора процессуальных возможностей 

прокурора в гражданском процессе. Некоторые юристы приходят к выводу, что необходимо 

полностью исключить участие прокурора в гражданском процессе. По нашему мнению, это 

невозможно, так как в таком случае будут все чаще наблюдаться нарушения законодательства 

в сфере гражданских правоотношений. 

По нашему мнению, необходимо совершенствовать деятельность прокуратуры в 

области охраны животного мира, так как работа государственных органов, 

противодействующих правонарушениям против животного мира  зависит в первую очередь от 

комплексного надзора со стороны природоохранной прокуратуры. В данном случае 

необходимо четкое правовое регламентирование деятельности прокурорского надзора. 

Введение нового нормативно-правовового акта, касающегося деятельности органов 

прокуратуры в области охраны животного мира и водных биоресурсов поспособствовало бы 

конкретному выделению   полномочий прокурора в сфере надзора за исполнением 

законодательства о животном мире. Что касается нововведений относительно санкций за 

совершение правонарушений против объектов животного мира, то в данном случае, по 

нашему мнению необходимо ужесточать данные санкции, а именно если эти правонарушения 

посягают на редкие или вовсе исчезающие виды животных. 

К компетенции органов прокуратуры (а в частности природоохранной прокуратуры) 

относится надзор за правильностью исполнения законодательства о животном мире. Вопросы 

защиты  животного мира  также регулируют и иные другие государственные органы 

Республики Казахстан, которые действуют исключительно в рамках законодательства 

Республики Казахстан «О животном мире», а природоохранная прокуратура в свою очередь  

осуществляет контроль за данными государственными органами в сфере исполнения 
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нормативно – правовых актов касательно животного мира, тем самым осуществляя высший  

надзор. Прокурорский надзор  в сфере законодательства о животном мире  является 

приоритетным направлением в надзорной деятельности. 

Надзорные функции прокурора могут быть направлены не только в отношении 

государственных органов Республики Казахстан, но и  в отношении физических лиц, а 

именно: граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Надзорные функции прокурора применительно к пользователям животным миром 

реализуются, главным образом, путем поручений ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующим правоохранительным и 

природоохранным органам проведения проверок исполнения законодательства о животном 

мире. Прокурор проверяет: были ли приняты уполномоченными государственными органами 

Республики Казахстан, какие либо меры в отношении нарушителей законодательства о 

животном мире. 

Прокурором также в установленном законом порядке проводятся проверки  в 

общественных организациях и объединениях, созданных для организации и проведения 

любительской и спортивной охоты и рыболовства, а также в организациях, осуществляющих 

хозяйственную деятельность, связанную с объектами животного мира на соответствие 

законодательству Республики Казахстан о животном мире. 

В заключение можно сказать что надзорная деятельность органов прокуратуры представляет 

собой комплексную деятельность по осуществлению контроля и надзора за другими 

государственными органами Республики Казахстан, которые  предотвращают, пресекают и 

расследуют противоправные действия против объектов животного мира и водных 

биоресурсов. И от деятельности этого надзорного государственного органа зависит 

деятельность других органов, компетентных в данной сфере..[4, с.12] 

     Подводя итог работы, можно с уверенностью сказать, что система органов прокуратуры, 

возглавляемая Генеральной прокуратурой РК, имеет наивысшую ценность в нашем обществе 

и государстве, так как вливается почти во все сфере жизнедеятельности и осуществляет меры 

по недопущению нарушений прав, свобод и законных интересов граждан и других лиц, 

находящихся на территории государства. Кроме этого, прокуратура существенно защищает 

интересы различных организаций, других государственных органов и сферы бизнеса, 

индивидуального предпринимательства, что значительно поддерживает государство в 

экономическом и правовом смыслах. 

По нашему мнению, передача полномочий от органов прокуратуры к другим 

юрисдикционным органам не совсем эффективно скажется на исполнение принципа 

законности в сферах жизнедеятельности нашего государства, так как традиционным 

надзорным органом принято считать прокуратуру. Например, прокурор, участвуя в 

гражданском процессе, в первую очередь стремится как можно максимально предотвратить 

нарушения прав, свобод и законных интересов, как государства, так и граждан Республики 

Казахстан, различных организаций. Таким же образом происходит недопущение нарушений 

конституционных прав граждан и в рамках уголовного процесса, так как прокурор 

осуществляет надзор по недопущению ущемления прав обвиняемых, подсудимых, 

потерпевших, свидетелей и других участвующих в процессе лиц. 
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Возникновение  прав и обязанностей правоотношения,   правоспособность, 

способность  иметь права и нести обязанности  признается в равной мере за всеми 

гражданами. Правоспособность гражданина  возникает  в момент  его рождения и  

прекращается смертью.    Правоспособность  -это способность  приобретать права и  нести 

обязанности. Они  приобретаются   путем  заключения  гражданско –правовых сделок , таких 

как  купля – продажа,  дарение, мена,  вступление в право и приобретение наследства. 

Гражданские правоотношения могут возникать между всеми субъектами гражданского 

права, в любом их сочетании.  Под субъектами  гражданского  права  понимаются  

физические  лица: граждане  Республики Казахстан, иностранные  граждане, лица без 

гражданства (апартеиды) ,лица  у которых  отсутствует гражданство какой – либо страны , 

гражданского состояния. 

Согласно ст. 13 ГК РК, способность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности является  гражданской правоспособностью. Правоспособности свойственны 

абстрактность и неотчуждаемость . Гражданин может обладать всем комплексом прав и 

обязанностей в  соответствии с гражданским законодательством. Именно поэтому, давая 

характеристику правоспособности граждан, подчеркивают не только то, что она приурочена 
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к гражданину (иностранцу, лицу без гражданства) как психофизической особи, но и 

присущие ей социально-юридические качества. Субъектом  гражданского   права  в 

гражданских правоотношениях  выступает  нередко  и само государство в лице 

государственных органов   местного самоуправления , государственных служащих   

содействующих тем или иным образом в  приобретении прав и  возникновению 

обязанностей  часто императивного характера нежели диспозитивного путем  наложения  

санкций  определенного характера . Специально посвященная объему правоспособности 

граждан ст. 14 ГК РК дает перечень только основных, наиболее значимых гражданских прав, 

к числу которых относятся 

-возможность иметь имущество на праве собственности; 

- наследовать и завещать имущество; 

- заниматься предпринимательской либо любой иной деятельностью, не запрещенной 

законом; 

- создавать юридические лица; 

- совершать сделки и участвовать в обязательствах; 

- избирать место жительства; 

- иметь права автора. 

Физические лица   несут  равные права и обязанности , предусмотренные  законом .  

Правоспособность  граждан   не может быть  ограничена , кроме как,  по решению суда, в 

исключительных на  то случаях нарушающих, либо иным  образом , ущемляющих права 

третьих  лиц.  Права  иностранных  граждан  и лиц без гражданства , определяются 

законодательствами тех  стран, гражданами  которых они являются. Иными  словами по 

личному  закону  данных лиц.  

В каких случаях  может быть ограничена  правоспособность?  Если  лицо  

злоупотребляет  своими правами,  употребляет спиртные напитки,  наркотические средства, 

увлекается азартными играми. Тем самым ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение. В данной ситуации лица совместно проживающие с  таким субъектом,( как 

правило члены одной семьи) могут обратиться в суд с заявлением об ограничении 

правоспособности данного лица  в целях сохранения материальных  доходов, получаемым 

данным лицом будь то зарплата,  социальные пособия  и т.д. Действия направленные на 

полный или частичный отказ от правосубъектности, и другие сделки, ограничивающие 

правоспособность и дееспособность гражданина ничтожны (ст. 26 ГК РК), т. е. юридически 

не имеют никакой силы. Как правило, ограничения правоспсобности связаны либо с 

заболеванием гражданина, в результате которого он утрачивает возможность адекватно 

оценивать собственные действия, либо в качестве санкции за совершенное правонарушение. 

В заключении  можно  сделать вывод о том, что  понятие  «правоспособность»  

занимает  ключевое место в отрасли  гражданского права Республики Казахстан , так как 

правоспособность  сопровождает нас  всегда и везде  где бы мы не находились с момента  

рождения и до момента  наступления смерти. Таким образом, из выше сказанного  делаем 

вывод о том , что правоспособность это  неотъемлемая часть нашей  повседневной жизни. 
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Согласно ст.7 УПК РК под специальными знаниями понимаются какие-либо не 

общеизвестные  в уголовном процессе знания, приобретенные лицом в ходе 

профессионального обучения либо практической деятельности, используемые для решения 

задач уголовного судопроизводства. 

В литературе предпринимались попытки научного определения понятия 

«специальные знания»  [1, с.87]. Так, Т.В. Аверьянова, проанализировав различные точки 

зрения на эту проблему, пришла к выводу, что  специальными являются «знания, 

приобретенные субъектом в процессе обучения и практической деятельности в науке, 

технике, искусстве, ремесле и основанные на знании научных разработок в соответствующих 

областях знаний, используемые для решения вопросов, возникающие при расследовании и 

рассмотрении в суде конкретных дел»  [ 2, с.31]. 

В систему форм применения специальных знаний законодательство включает 

судебную экспертизу, ревизию, получение заключения специалиста по вопросам, 

поставленным сторонами обвинения и защиты. Более подробно указанные обстоятельства 

регулируются статьями 117, 122, 126 УПК РК.  
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Криминалистическая интерпретация норм уголовно-процессуального закона дополняет 

вышеуказанный перечень дачей консультаций, (советов, рекомендаций, справочной информации), 

их участием в подготовке и производстве различных действий, осуществляемых вне рамок 

процессуальных действий (предварительных криминалистических исследований, обследование 

предприятий, участков территории, водных и иных объектов, производства документальных 

ревизий, аудиторных проверок и других мероприятий) [3. с.650; 4. с.23 ]. 

Таким образом, использование специальных знаний в ходе поисково-познавательной 

деятельности (ППД) может осуществляться путем: 

—привлечения специалистов для участия в процессуальных и иных действиях; 

—назначение судебных экспертиз; 

—проведения документальных ревизий, различных проверок, обследований; 

— получения справок и консультаций у сведущих лиц; 

— истребования и использования составляемых ими документов в ходе их служебной 

деятельности; 

— допроса сведущего лица в качестве специалиста либо эксперта. 

Важной задачей расследования, которую следователю почти невозможно решить без 

помощи специалистов различного профиля, является установление причин исследуемых в 

уголовном процессе общественно опасных происшествий (массовых пищевых отравлений, 

обрушения зданий, пожаров, катастроф и т.п.).  

Исследования по делам о техногенных происшествиях показывают, что расследование 

в таких случаях осуществляется по следующей схеме: вначале устанавливается 

характеристика происшествия (как вредного последствия какой-либо вызвавшей его 

причины), затем его непосредственная, ближайшая причина (техническая, биологическая и 

др.) и лишь после этого - основная, с правовой точки зрения, причина, обусловившая 

возможность действия непосредственной причины и наступление вредных последствий 

(происшествия), т.е. — действиям либо бездействию лиц, виновных в произошедшем.  

Под происшествием, в данном случае понимается уголовно-релевантное событие, 

исследуемое в уголовном процессе, служащее предметом правового и криминалистического 

изучения, анализа и оценки в целях установления в нем наличия или отсутствия признаков 

формального или материального состава преступления. 

По делам этой категории могут быть назначены судебно-медицинская, судебно-

биологическая, судебно-ветеринарная, судебно-химическая, токсикологическая, 

технологическая, гидротехническая, строительно-техническая, агротехническая, 

лесотехническая, зоотехническая, ихтиологическая, гидрометеорологическая, 

рыбохозяйственная, экологическая и другие экспертизы. 

Рассмотрим роль необходимых судебных экспертиз при установлении причин 

общественно опасных происшествий. 

Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) в обязательном порядке назначается для 

вопросов медицинского и медико-биологического характера, возникающих при 

расследовании происшествий. Объектами СМЭ являются живые люди, трупы, вещественные 

доказательства и записи в материалах дела об этих трех основных объектах. 

В том случае, когда происшествие связано со смертью людей прежде всего, 

назначается судебно-медицинская экспертиза трупа, посредством которой устанавливается 

характер телесных повреждений и причины смерти. Кроме этих общих вопросов на 

разрешение судебно-медицинской экспертизы в зависимости от выдвинутых по делу 

следственных версий могут быть поставлены вопросы, направленные на выяснение: 

а) обстоятельств исследуемого события: причина и время наступления смерти, 

имеются ли на трупе телесные повреждения, их количество, локализация, характер и механизм 

образования, какие  из повреждений прижизненны и какие получены после смерти, 

последовательность причинения телесных повреждений, в каком положении находился 

потерпевший в момент причинения, способен ли был передвигаться после нанесения 

данных повреждений, совершать целенаправленные действия, какое из нескольких 
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телесных повреждений оказалось смертельным, с какой силой наносились удары, имеются 

ли на трупе признаки, свидетельствующие о борьбе или самообороне и т.п.; 

б)обстоятельств, предшествовавших исследуемому событию: имеется ли в крови 

потерпевшего алкоголь и какой степени опьянения соответствует его концентрация, 

принимал ли потерпевший до гибели пищу, задолго ли до наступления смерти и какую 

именно, имела ли потерпевшая перед смертью половое сношение; 

в) орудий насильственной смерти: одним или несколькими орудиями причинены 

телесные повреждения потерпевшему, вид, форма, размеры этого орудия, не могли ли 

повреждения быть причинены представленным эксперту орудием; 

г) личности потерпевшего: не принадлежат ли части расчлененного  трупа одному 

лицу, пол, возраст, рост потерпевшего, какими заболеваниями страдал, какие перенес 

операции, имеются ли в его организме какие-либо патологические изменения или 

аномалии внутренних органов, особенности строения зубного аппарата, каковы группа и 

тип крови потерпевшего; 

д) личности подозреваемого: к какой группе принадлежит кровь лица, сперма 

которого обнаружена в половых органах потерпевшей. Обладало ли лицо, проводившее 

расчленение трупа, познаниями в области анатомии или практическими навыками 

секционной техники, не является ли лицо, производившее расчленение, левшой; 

е) мотива и цели преступления: нет ли на теле трупа следов, характерных для 

насильственного полового акта, не имеется ли признаков прерывания беременности, не 

носили ли причиняемые потерпевшему телесные повреждения характер истязания, не 

сопровождались ли они особыми мучениями жертвы; 

ж) инсценировки расследуемого события: не изменялась ли поза трупа, могли ли быть 

причинены имеющиеся на трупе телесные повреждения рукой самого потерпевшего, 

соответствуют ли телесные повреждения, имеющиеся на трупе, повреждениям на его 

одежде, если нет, то чем это может быть объяснено, не наложена ли петля на шею 

потерпевшего посмертно, является ли место обнаружения трупа местом убийства и др. 

На разрешение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств 

чаще всего ставятся вопросы: 

 о наличии на представленных объектах следов крови, выделений организма 
человека; 

 о принадлежности обнаруженной крови, слюны иных выделений потерпевшему, 
подозреваемому или кому-то другому человеку; 

 о региональном происхождении выявленной крови. 

Судебно-медицинская цитология является разделом общей цитологии – науки о 

строении, функции и развитии клеток. Объектами исследования судебно-медицинской 

цитологической экспертизы являются изолированные клетки и частицы тканей животного 

происхождения. Они могут быть выявлены среди следов-наложений на орудиях механической 

травмы (острых и тупых, на огнестрельном оружии, на транспортных средствах в случаях 

дорожно-транспортных происшествий), При обнаружении под ногтями пальцев рук трупа 

либо на одежде потерпевших и подозреваемых частиц кожи, тканей внутренних органов, а 

также на половых органах и одежде лиц, совершивших половое преступление, для 

определения их происхождения и установления групповой принадлежности также 

производятся цитологические исследования. 

Судебно-психологическая экспертиза направлена на исследование 

непатологических явлений психики и поэтому проводится, преимущественно, в отношении 

психически здоровых лиц. Объектом судебно-психологической экспертизы является 

здоровая психика личности, однако, выявленные в ходе экспериментально-психологического 

исследования отклонения от нормы указываются в заключении психолога. Предметом 

судебно-психологической экспертизы является установление влияния особенностей 

психического состояния личности на поведение лица в интересующей ситуации. Назначение 

судебно-психологической экспертизы целесообразно в тех случаях, когда психическое 
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здоровье направляемых на экспертизу лиц не вызывает сомнения у представителей 

следственных органов или подтверждено заключением судебно-психиатрической 

экспертизы. Поэтому судебно-психологическая экспертиза не должна предшествовать 

судебно-психиатрической (или проводиться параллельно с ней в рамках комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы). 

Приведем некоторые виды психологической экспертизы, осуществляемые в ходе 

расследования уголовного дела: 

1. Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам о сексуальном насилии  

Подобная экспертиза, как правило, назначается в тех случаях, когда жертва 

сексуального посягательства в исследуемой ситуации ведет себя пассивно, впоследствии не 

выявляет глубоких эмоциональных переживаний в связи с происшедшим.  

В последнее время наряду с экспертным исследованием потерпевшей по факту 

изнасилования в ряде случаев возникает необходимость в проведении экспертизы и в 

отношении обвиняемого (особенно если он также несовершеннолетний, не имел до этого 

достаточного сексуального и социального опыта, выявлял признаки невысокого 

интеллектуального развития либо находился под влиянием группы, а сама потерпевшая 

выявляла признаки виктимного поведения. 

2. Посмертная судебно-психологическая экспертиза  

Назначается в тех случаях, когда следствие (суд) располагает сведениями о том, что 

имело место доведение до самоубийства либо предполагается инсценировка самоубийства. 

Для определения суицида и исключения других причин смерти ключевым 

является такой признак личности, как намерения. В свою очередь, и это облегчает задачу, 

имеются объективные признаки, позволяющие диагностировать намерения субъекта. Эти 

признаки могут быть обнаружены как в вербальном, так и в невербальном материале: 

записных книжках, аудио и видеозаписях, дневниках, рисунках и т.д. К их числу относятся 

следующие обстоятельства: 

а) Неожиданные, несогласующиеся со стилем жизни экспертируемого лица 

приготовления к смерти (проявления необъяснимой щедрости, внезапно возникающая 

активность по обеспечению будущего детей, и т.п.). 

Появления в разговорах тем прощания, неизбежности смерти, желания уйти из жизни;  

б) интерес к смертоносным средствам и способам ухода из жизни (приобретение 

оружия, накопление потенциально смертоносных лекарств и т.п.); 

в) меры предосторожности, направленные на то, чтобы не помешали совершить 

суицид, чтобы не могли спасти (выбрано уединенное место, двери заперты и т.п.); 

г) указания на то, что покойный знал потенциальные возможности выбранных им 

«средств смерти» (например, знал летальную дозу употребленного им лекарства); 

д) попытки и угрозы суицида в прошлом; 

ж) стрессовые события или ощутимые потери, как состоявшиеся, так и предстоящие 

(потеря близкого, разрыв с любимым, провал на экзамене, крах карьеры, утрата 

самоуважения, финансовые неприятности). 

На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы: 

 находился ли погибший в период, предшествовавший смерти, в психическом 
состоянии, предрасполагавшем к самоубийству? 

 находился ли погибший в период, предшествовавший смерти, в каком либо 
эмоциональном состоянии, которое могло существенно повлиять на его поведение в 

исследуемой ситуации, если да, то чем это состояние могло быть вызвано? 

Поскольку исследуются материалы, дающие  косвенную информацию о человеке 

(записи, письма, рисунки погибшего, показания родных и близких, других свидетелей), 

очевидно, что степень доказательственного значения экспертного исследования будет 

зависеть от полноты представляемых на экспертизу материалов. В заключении экспертом 

анализируются исследованные факты, рассматриваются все аргументы «за» и «против» 

гипотезы психолога и на этой базе констатируется, какому варианту модели случившегося 
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(убийство, самоубийство, несчастный случай) отдает предпочтение специалист [5. с.с. 198-

213]. 

3. Судебно-психологическая экспертиза личности  

Подобная экспертиза проводится в тех случаях, когда следствию (суду) необходим 

“психологический портрет” обвиняемого, информация о механизмах поведения 

обвиняемого, психологических мотивах его противоправных поступков. 

Рекомендуется следующий вопрос: 

Имеются ли у обвиняемого индивидуально-психологические особенности 

(интеллектуальные, характерологические, эмоционально-волевые, мотивационные и др.), 

которые могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации? 

При назначении экспертизы необходимо указывать, какие конкретно психологические 

качества интересуют следствие или суд.  

Судебно-биологическую экспертизу часто неверно понимают как исследование 

человеческих организмов, их частей или продуктов метаболизма. На самом же деле – это 

выполняемый для целей судопроизводства анализ объектов растительного и животного 

происхождения. Человек и продукты его жизнедеятельности в сферу исследования СБЭ не 

входят[6. с.38]. 

На разрешение СБЭ чаще всего ставятся вопросы: 

 имеются ли на представленных предметах частицы биологического происхождения, 
принадлежат ли они названному виду растения или животного, какова их локализация? 

 каков механизм попадания на данный предмет обнаруженных частиц 
биологического происхождения? 

 в какое время попали на предмет носитель данные частицы, из какой 

географической зоны они происходят?  

 каковы причины повреждения представленного биологического объекта? Каков 
механизм отделения части объекта от целого? Какому воздействию подвергались 

биологические объекты? 

 являются ли частицы биологического происхождения, изъятые с данного предмета-
носителя, частями конкретного биологического объекта, массы биологического вещества? 

 является ли данный фрагмент частью конкретного биологического объекта? 

 находились ли данные биологические объекты в контактном взаимодействии? 
Судебно-экологическая экспертиза имеет комплексный характер, то есть 

проводится комиссией экспертов разных специальностей. В ней могут принимать участие 

биологи, почвоведы, строители, технологи и т.д. 

На современном этапе сложилась парадоксальная коллизия: экологический кризис, 

число правонарушений и злоупотреблений растет, а судебно-правовое воздействие на 

ситуацию ослабевает. Одной из причин явилось отсутствие должного криминалистического 

обеспечения расследований специфических экологических преступлений. 

В заключении хотелось бы отметить, что в рамках настоящего исследования, 

приведенные примеры экспертиз, составляют лишь небольшую часть общего массива 

судебных экспертиз, которые вносят весомый вклад в установление причин происшествий 

техногенного и антропогенного характера. 

 

Список использованной литературы: 

 

1.  Корма В.Д. Основы криминалистического учения о техногенных источниках 

повышенной опасности. / под общей ред. проф. Е.П. Ищенко. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2005. 

2. Аверьянова Т.В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. – 

М., 2001. Вып. 2. 

3. Курс криминалистики. В 3 т. Т. I. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А, Степанова – 

СПб.,  2004. 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

117 

 

4. Корма В.Д. Предварительное криминалистическое исследование следов оружия. - 

М., 2005.  

5. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: Учеб. пособие 

для вузов.- М. ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.  

6. Майорова Е. Судебные биологическая и экологическая экспертизы. // Закон №3 

2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

118 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

Уважаемые коллеги 

Казахско-Русский Международный университет принимает статьи для  

 Международного научного журнала «Вестник КРМУ» 

 Журнал имеет ISSN 2307-5686 

 

Научный журнал включает статьи по следующим направлениям: 

1. Гуманитарные науки; 

2. Естественные науки; 

3. Технические науки; 

4. Экономические науки; 

5. Юридические науки. 

 

Общие требования к содержанию: 

1. К рассмотрению принимаются научно-теоретические и экспериментальные работы 

по проблемам общественных, гуманитарных и прикладных наук, содержащие научную 

новизну и практическую значимость; 

2. Статья должна отражать современный уровень знаний по данному направлению, 

квалифицированно излагать научно-технические вопросы, обладать сжатым и хорошим 

литературным изложением, иметь четко выполненные иллюстрации; 

3. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 

неопубликованным ранее в других печатных изданиях; 

4. Автор несет ответственность за опубликованные материалы, их научную 

достоверность, статьи должны быть отредактированы автором и не содержать 

грамматических, лексических ошибок. 

5. Автор представляет свою статью в Научно-исследовательский отдел на бумажном и 

электронном носителях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

 

І. Структура статьи (построчно):  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами. 

Имя, отчество, фамилия (полностью). 

Ученая степень, звание. 

Полное наименование организации, город, страна. 

Аннотация (не более 8-ми строк) на трех языках (аннотация на казахском, на русском 

и на английском языках). 

Текст статьи. 

Список источников. 

 

ІІ. Оргкомитет просит авторов при подготовке докладов руководствоваться 

следующими правилами:  

1. Формат страницы - А4, книжная ориентация. Объем материалов должен составлять 

3-7 страниц, отпечатанные через 1,0 интервал, в редакторе «Word», шрифт «Times New 

Roman», цвет шрифта черный, кегль - 12. Поля: верхнее и нижнее - 2,0 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см.  

2. Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные 

строки», центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов). 

3. Все рисунки должны быть выполнены черно-белыми и не должны превышать 

страницу формата А4, изображения должны быть высокого качества. Формат рисунка 



Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

119 

 

должен обеспечивать ясность всех деталей. Иллюстрации и таблицы нумеруются, если их 

количество больше одной. 

4. Литература. Список использованной литературы должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ 7. 1-84. Например: 

1. Автор. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том (например, Т.26) - 

номер (например, №1.) - страница (с.34. или с. 15-24.) 

2. Аманов С.А. Название книги. Место издания (например Алматы:) Издательство 

(например, Наука), год издания. Страница. 

3. Петров И.И. Название диссертации: дис.канд.биолог.наук. М.: Название института, 

год. 

4. С. Christopolos, The tranmisson-Line Modeling (TML) Metod, Piscataway, N. Paris. 

1995. 

5. Ссылки на источник в виде порядкового номера помещают в тексте в квадратных 

скобках: [16, c.45].  

 

ІІІ. На отдельной странице (в бумажном и электронном варианте) приводятся 

сведения об авторе: 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество   

Название статьи  

Направление  

Полное название организации – места работы (учебы), ее почтовый адрес 

Занимаемая должность, ученая степень  

Номера телефонов (служебный и домашний) с указанием кода города 

E-mail  

Домашний адрес (фактический) с индексом  

 

П р и м е ч а н и е. Укажите, пожалуйста, с кем из авторов (если авторов несколько) 

вести переписку или переговоры и по какому адресу или телефону. 

 

Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи, рукописи 

и электронные версии не возвращаются, статьи, оформленные с нарушением требований, к 

публикации не принимаются и не возвращаются авторам. 

Материал просим выслать по адресу: 030006 г. Актобе, ул. Айтеке би, 52, Казахско-

Русский Международный университет, Вестник КРМУ.  

Телефоны для справок: 

8(7132) 22-15-16, факс: 8 (7132) 21-06-08 

E-mail: vestnikkrmu@mail.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 

Международный научный журнал  

«Вестник Казахско-Русского Международного университета» 

 

«Қазақ-Орыс Халықаралық университетінің хабаршысы» 

халықаралық ғылыми журналы 

 

mailto:vestnikkrmu@mail.ru


Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

120 

 

2021 

Выпуск №3 (36) 

 

Редактор Сейлханова Рахила Бексовна 

Технический редактор Арстанова А.О. 

 

 

Подписано в печать: 30.09.2021 г.  

Тираж 100 экз.  

Адрес типографии: 

 Типография и дизайн-студия «Палитра» 

 Казахско-Русского Международного университета 

Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, ул. Айтеке би, 52 

 

 

По вопросам опубликования статей в журнал обращаться  

в Казахско-Русский Международный университет 

тел.: 8(7132)- 21-73-65, 22-15-16, факс: 21-42-12; 

сайт: www.krmu.kz  E-mail: vestnikkrmu@mail.ru  mmu@akparat.kz 

 

 

Международный научный журнал «Вестник Казахско-Русского  

Международного университета» зарегистрирован в Комитете информации и архивов  

Министерства Культуры и информации Республики Казахстан  

(№ 13379-Ж от 19 февраля 2013 г.) 

и в обязательном порядке распространяется по следующим адресам:  

1. Национальная государственная Книжная палата РК, г. Алматы, ул. Пушкина 2, 8-этаж, 

каб. 811; 

2. Дом Мажилиса Парламента РК, библиотека Парламента РК, г. Астана, ул. Орынбор 4; 

3. Национальная библиотека РК, г.Алматы, проспект Абая 13; 

4. Агентство связи и информации при Министерстве культуры РК, г. Астана, ул. Орынбор 8 

 

 

 

 

 

 

Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сай болмауы мүмкін.  

Жарияланымдағы фактілер мен мәліметтердің шынайылығына авторлар жауап береді. 

Редакция қолжазбаларды қайтармайды және оған пікір білдірмейді. 

Материалдарды қайта басу редакцияның рұқсатымен мүмкін болады. 

Журналға сілтеме жасау міндетті.  

 

 

Опубликованные материалы могут не совпадать с точкой зрения редакции.  

Ответственность за достоверность фактов и сведений, 

 содержащихся в публикациях, несут авторы. 

Редакция не возвращает и не рецензирует рукописи. 

Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции. 

Ссылка на журнал объязательна.  

 

 

http://www.krmu.kz/
mailto:vestnikkrmu@mail.ru
mailto:mmu@akparat.kz


Вестник Казахско-Русского Международного университета, №3 (36), 2021 

121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


