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Университет междУнародного бизнеса (Умб) – специализированный 
вуз, осуществляющий подготовку кадров в сфере бизнеса и экономики на всех уровнях 
высшего и послевузовского образования. С момента своего основания УМБ является пи-
онером многих инновационных процессов в образовании и научных исследованиях в РК. 
Университет сформирован в 1992 году на базе Международной школы бизнеса, заложив-
шей ведущие принципы и концепции современного бизнес–образования в Казахстане. 
УМБ характеризуется сложившими научными школами и достижениями в области фун-
даментальных и прикладных экономических исследований. Вуз имеет международные 
аккредитации образовательных программ и широко признается бизнес–сообществом в 
стране и за рубежом.

Подробную информацию можно получить на сайте: www.uib.kz

Халықаралық бизнес Университеті (ХбУ) – жоғары және ЖОО–дан 
кейінгі білім берудің барлық деңгейлерінде бизнес және экономика салаларында кадрлерді 
даярлауды іске асыратын мамандандырылған ЖОО.ХБУ өзінің құрылу сәтінен бастап ҚР–
да білім беруде және ғылыми зерттеулерде көптеген жаңашылдық үдерістердің пионері 
болып табылады. Университет 1992 жылы Қазақстандағы қазіргі бизнес–білім беру-
де жетекші ұстанымдар мен тұжырымдамаларды енгізе отырып, Халықаралық бизнес 
мектебінің базасында құрылған. ХБУ іргелі және қолданбалы экономикалық зерттеулер 
сaласында ғылыми мектептермен және жетістіктермен қалыптасқаны сипатталады. ЖОО 
білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредитациясы бар және елімізде және ше-
телдерде бизнес–қауымдастығында кеңінен танымал.

толық мәліметті сайтан көруге болады: www.uib.kz

University of international BUsiness is a university educating cadres in a wide 
range of ndergraduate, graduate and postgraduate programs in economics and business. From 
the time of its creation UIB has been a pioneer of new trends and innovations in Kazakhstan. 
UIB was founded in 1992 on the ground of international Business School which leading role 
at the time defined main principles and leading concepts of business education in the country. 
UIB has long history of scientific achievements along with prominent academic traditions and 
school in economic and business studies. UIB has got international accreditation of the range 
of programs and is widely recognized by business community in Kazakhstan and and abroad . 

More information is available at: www.uib.kz 
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УДК 332.112

Джаксыбекова Г. Н.,
д.э.н., профессор
Сиханов Н. Р.,
магистрант
Университет международного бизнеса

Формирование 
инвестиЦионныХ ПортФелеЙ 
банКов и иХ ЭФФеКтивностЬ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена основным ас- 
пектам формирования инвестиционных 
портфелей банков. Автор рассматривает 
постулаты оценки эффективности инвести-
ционной деятельности банка и особенности 
формирования инвестиционных портфелей 
банков второго уровня, которые способству-
ют повышению платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости банка в изменяющих-
ся условиях современного банковского рынка 
инвестирования.

Ключевые слова: особенности формиро-
вания инвестиционных портфелей, инвести-
ции, политика инвестирования, инвестицион-
ная деятельность, оценка эффективности, 
инвестиционный портфель банка второго 
уровня. 

В настоящее время казахстанские ком-
мерческие банки имеют достаточно опре-
деленные объемы свободных средств, ко-
торые возможно, как инвестировать в раз-
личные виды деятельности, так и напра-
вить на приобретение ценных бумаг. При 
осуществлении инвестирования в ценные 
бумаги банк, как и любой другой инвестор, 
сталкивается с различными целями инве-
стирования.

Портфель ценных бумаг является тем 
инструментом, с помощью которого может 
быть достигнуто требуемое соотношение 
всех инвестиционных целей, которое недо-
стижимо с позиции отдельно взятой ценной 
бумаги, и возможно только при их комби-
нации.

Портфели ценных бумаг коммерческих 
банков являются частью взаимосвязанной 
системы портфелей более высокого уров-

ня. Функционирование всей системы порт-
фелей подчинено интересам обеспечения 
устойчивости и рентабельности института, 
обеспечения устойчивости всей финансо-
вой системы.

Инвестиционный портфель – портфель 
ценных бумаг и инвестирование.

Понятие «Портфель ценных бумаг» – 
Совокупность ценных бумаг, которыми рас-
полагает инвестор (отдельное лицо, органи-
зация, фирма).

Под инвестированием в широком смыс-
ле понимается любой процесс, имеющий 
целью сохранение и увеличение стоимости 
денежных или других средств. Средства, 
предназначенные для инвестирования, 
представляют собой инвестиционный ка-
питал. С течением времени этот капитал 
может принимать различные конкретные 
формы. Тот или иной конкретный вид инве-
стиционного капитала называется инвести-
ционным активом.

Из определений инвестирования и ин-
вестиционных активов, данных выше, видна 
важнейшая роль двух факторов: времени и 
стоимости. Важнейший принцип инвестиро-
вания состоит в том, что стоимость актива 
меняется со временем. Со временем связа-
на еще одна характеристика процесса ин-
вестирования – риск. Хотя инвестиционный 
капитал имеет вполне определенную стои-
мость в начальный момент времени, его бу-
дущая стоимость в этот момент неизвестна. 
Для инвестора эта будущая стоимость есть 
ожидаемая величина.

Под инвестиционным портфелем пони-
мается некая совокупность ценных бумаг, 
принадлежащих физическому или юриди-
ческому лицу, либо юридическим или фи-
зическим лицам, выступающая как целост-
ный объект управления. Обычно на рынке 
продается некое инвестиционное качество 
с заданным соотношением Риск/Доход, ко-
торое в процессе управления портфелем 
может быть улучшено.

Портфель представляет собой опреде-
ленный набор из корпоративных акций, об-
лигаций с различной степенью обеспечения 
и риска, а также бумаг с фиксированным до-
ходом, гарантированным государством, т.е. 
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с минимальным риском потерь по основной 
сумме и текущим поступлениям. Теоретиче-
ски портфель может состоять из бумаг од-
ного вида, а также менять свою структуру 
путем замещения одних бумаг другими. Од-
нако каждая ценная бумага в отдельности 
не может достигать подобного результата. 
Основная задача портфельного инвестиро-
вания – улучшить условия инвестирования, 
придав совокупности ценных бумаг такие 
инвестиционные характеристики, которые 
недостижимы с позиции отдельно взятой 
ценной бумаги, и возможны только при их 
комбинации.

Только в процессе формирования порт-
феля достигается новое инвестиционное 
качество с заданными характеристиками. 
Таким образом, портфель ценных бумаг 
является тем инструментом, с помощью 
которого инвестору обеспечивается требу-
емая устойчивость дохода при минималь-
ном риске.

Банки, покупая те или иные виды цен-
ных бумаг, стремятся достичь определен-
ных целей, к основным из которых отно-
сятся:

• доходность вложений;
• рост вложений;
• ликвидность вложений;
• безопасность вложений.
Для достижения указанных целей каж-

дый банк выбирает определённую модель 
инвестиционной политики. Каждая модель 
инвестирования в сущности стремится к из-
лечению максимального дохода. Как в и в 
любой системе, в системе фондового рынка 
существует ряд проблем, от решения кото-
рых на прямую зависит эффективности ин-
вестиционного портфеля.

Достаточно четко выделяются три 
аспекта проблемы:

• надежность и гарантированность 
вложений, защита от мошенничества на 
фондовом рынке;

• доходность вложений;
• организация и технология фондово-

го рынка.
Каждая из названных проблем сталки-

вается с необходимостью создания эксперт-
ных систем, которые позволяли бы анали-

зировать и прогнозировать поведение рын-
ка ценных бумаг (ЦБ). Наибольший интерес 
проявляется к методикам формирования 
портфелей ценных бумаг, что составляет 
основу деятельности приватизационных ин-
вестиционных фондов (ПИФов) и инвести-
ционных компаний.

Многообразие систем, которые позво-
ляют вести комплектацию портфелей ЦБ, 
отнюдь не гарантирует правильности фор-
мирования этих портфелей, что обусловле-
но известными способами выбора акцио-
нерных обществ (АО) для портфеля ценных 
бумаг. К примеру, можно проанализировать 
работу АО за прошедший период, однако 
ввиду непродолжительной работы всех АО 
и отсутствия ретроспективных данных этот 
способ отпадает. Другой вариант предпо-
лагает использование результатов опроса 
среди специалистов, работающих на рынке.

При сложившихся обстоятельствах вы-
бирается второй способ, который также не 
исключает ошибок из–за субъективности 
оценок. Для решения данной проблемы 
требуется проводить экспертные опросы 
среди групп специалистов по фондовому 
рынку. При этом необходимо оценивать до-
ходность и вероятность такой доходности 
по всем АО при следующих событиях, об-
разующих полную группу:

• благоприятные условия для работы 
на рынке ЦБ;

• неблагоприятная обстановка;
• нормальные условия.
При определении систематического 

риска необходимо учитывать следующие 
виды рисков на фондовом рынке:

• макроэкономический риск – страно-
вый риск, риск законодательных изменений, 
инфляционный риск, валютный риск;

• риск предприятия – кредитный риск, 
риск ликвидности, процентный риск;

• риск управления портфелем – капи-
тальный риск, селективный риск, времен-
ной риск, отзывной риск;

• технические риски – риск поставок, 
операционный риск, риск урегулирования 
расчетов.

Однако риски фондового рынка, кото-
рые учитываются при определении ставки 
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дохода на собственный капитал по много-
факторной модели, не могут использовать-
ся при методе кумулятивного построения, 
т.к. не показывают рисков отдельных АО. 
Анализ акционерных обществ по методу 
кумулятивного построения позволяет не 
только оценить риски, но и сделать выводы 
о работе выбранных АО, получив предпола-
гаемую норму доходности по акционерному 
обществу в целом. 

Приведенные выше способы определе-
ния доходности ценных бумаг базировались 
на гипотезе неизменности экономических 
условий, т.е. были постулированы следую-
щие предположения:

• требуемая норма доходности не из-
меняется от периода к периоду;

• реальная покупательская способ-
ность денег постоянна.

Неточности расчета стоимости ценной 
бумаги, обусловленные первым допущени-
ем, легко устраняются, если считать ставку 
средней за период и сделать дополнительное 
предположение о незначительных колебани-
ях рассматриваемой величины. Учесть изме-
нение покупательской способности денег зна-
чительно сложнее, т.к. повышение среднего 
уровня цен можно определить лишь центра-
лизованным способом. Таким образом, фак-
тическая годовая ставка простых процентов 
(норма доходности инвестиционного портфе-
ля) определяется как сумма номинальной го-
довой ставки простых процентов и темпа еже-
годного прироста инфляции.

Зная структуру портфеля ценных бу-
маг и обладая информацией о текущей 
(рыночной) стоимости этих акций, можно 
получить итоговые данные об инвестици-
онном портфеле (т.е. количество акций по 
каждому акционерному обществу), что и яв-
ляется отправной точкой создания портфе-
ля ЦБ. Изложенная методика определения 
первоначального портфеля может быть ис-
пользована и при дальнейшем управлении 
портфелем. Главная цель управления – это 
достижение оптимального сочетания между 
риском и доходами для инвестора путем ди-
версификации портфеля, т.е. путем распре-
деления капитала между различными ЦБ. 
От системы управления зависит и структу-

ра портфеля и методы формирования ин-
вестиционного портфеля и методики оценки 
эффективности и анализа капитализации 
портфеля ЦБ и портфеля в целом.

В конечном итоге стратегию управления 
портфелем выбирает сам инвестор в за-
висимости от собственных возможностей, 
имеющейся информации и множества дру-
гих факторов.

Есть шесть наиболее распространен-
ных ошибок, совершаемых инвесторами по 
отношению к риску. И, как ни странно мно-
гие инвесторы совершают их, нередко по-
ступаясь основными принципами инвести-
рования. К основными принципами долго-
срочного инвестирования относятся:

• время – деньги;
• инвестировать в разные отрасли, а 

не в одну;
• исключить попытки рассчитывать на 

рынок по времени.
Рассмотрим основные ошибки при фор-

мировании портфеля по средствам инве-
стирования:

1. Волатильность, вызывая беспокой-
ство, притупляет осторожность.

В большинстве случаев, когда говорят 
об инвестиционном риске, имеют в виду 
волатильность. Волатильность – присуща 
инвестированию, и необходимо это пом-
нить. Но долгосрочный инвестор не должен 
считать волатильность источником риска, о 
котором стоило бы волноваться. Волатиль-
ность обязательно уменьшится со време-
нем. Она не является показателем инве-
стирования. Для долгосрочного инвестора 
важно точно знать о долгосрочных тенден-
циях, а не о кратковременных колебаниях. 
А, следя только за волатильностью, мы ви-
дим движение рынков, которое важно с точ-
ки зрения краткосрочного инвестирования. 

2. Попытки найти способ инвестирова-
ния с минимальным риском.

Каждый желает работать с наименьшим 
риском. Но, искать вид инвестирования с 
наименьшим риском всё равно, что искать 
наилучший вид взаимного фонда. Всё зави-
сит от того, что именно вам нужно.

3. Попытки выбрать время для опера-
ций на рынке.
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Инвесторы знают, что выбор времени 
для операций на рынке часто заканчивает-
ся не лучшим образом. Большинство знает, 
что даже опытные эксперты не могут после-
довательно предугадать движение рынка. 
Но, несмотря на это, многие пытаются пред-
угадать «удачный» момент на рынке – часто 
без какого–либо основания.

4. Продажа на «медвежьем рынке».
При внезапном погружении в финансо-

вые рынки всегда следует результат. В этом 
случае не следует дожидаться внезапного 
падения стоимости инвестиции, для того 
чтобы продать, иначе есть опасность «за-
мыкания» на собственных убытках. И как 
только деньги утеряны, теряется возмож-
ность извлечения прибыли от дальнейших 
движений рынка. А по долгосрочной оценке, 
основываясь на статистике, тенденция обя-
зательно изменится.

5. Покупка «горячего капитала».
Если бы выбор наиболее продуктивных 

фондов было таким же простым делом, как 
оценка краткосрочных инвестиций, то услу-
ги инвестиционных экспертов были бы не 
нужны. Однако очень небольшое количество 
фондов последовательно значатся как наи-
более продуктивные, особенно если учи-

тывается только краткосрочную продуктив-
ность.

6. Поиск стабильности рынка валют и 
депозитных сертификатов.

С точки зрения общего возврата они 
менее волатильны, чем акции и облигации. 
Однако, это не означает, что доход будет 
стабилен.

Таким образом, можно делать ряд вы-
водов:

1. Инвестиционная деятельность банка 
необходима при осуществлении деятельно-
сти в условиях вливания капитала в фондо-
вый рынок.

2. Инвестиционные портфели являют-
ся наиболее приоритетными направления-
ми оценки и анализа для БВУ.

3. Эффективность инвестиционного 
портфеля зависит не только от доходности 
и минимальности риска, но также от модели 
и инвестирования и политики управления.

4. Существуют и определенны основ-
ные ошибки при осуществлении инвестици-
онной деятельности.

5. Казахстанские банки должны более 
активно участвовать в процессах инвести-
рования при условии качественного и досто-
верного анализа и оценки рынка в целом.
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ерекшеліктерінің  екінші деңгейдегі банктердің арттыруға ықпал ететін төлем қабілеттілігі 
мен қаржылық тұрақтылығын  қарастырылган.
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циялық қызмет, тиімділігін бағалау, екінші деңгейдегі банктің инвестициялық портфелі.

Resume

Jaxybekova G.N.,
Doctor of Economics, Professor
Sukhanov N.R.,
undergraduate
University of International Business

FoRmation oF oF investment poRtFolio oF the bank and theiR eFFective

This article deals with the basic aspects of the formation of investment portfolios of banks. The author 
examines the tenets of assessing the effectiveness of the bank’s investment activities and features of 
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the Main tendencies of the 
creation and developMent  
of cUstoMs Union: proBleMs 
and prospects of integration

Resume

The author of this article carefully analyzes the 
main tendencies and peculiarities of the formation 
of the Customs Union. In order to wide disclosure 
of sense and the maintenance of this problem the 
author studies the problems of integration and 
further strengthening of economic relations of the 
countries–participants of the Customs Union.

Keywords: customs Union, WTO, the 
Eurasian Economic Community, the integration, 
the Customs Code, stabilization, economic union, 
a common economic space, a common economic 
policy, monetary policy.

The model of the Eurasian integration is 
presented today by Belarus, Kazakhstan and 
Russia in the Customs Union format – the Com-
mon Economic Space. Feature of the present 
stage is that creation of EAEU is carried out 
in parallel with the processes of the formation 
of the common regional market, including the 
countries of the Custom’s Union into the World 
Trade Organization – WTO, expansions of the 
structure of participants of the regional eco-
nomic integration.

In these conditions the analysis of features 
of a new stage of regional integration from the 
point of view of definition of factors of stability 
and risk, problems and ways of deepening of 
the Euroasian integration, and also preserva-
tion and development of the Euroasian zone of 
economic growth is submitted actual.

Officially Customs union of Belarus, Ka-
zakhstan and Russia started to function since 
January 1, 2010. The customs code of the 
Custom’s Union has marked the beginning of 
cooperation in a new format. Since July 1, 2011 
customs control was postponed for an external 
contour of borders of customs space of three 
states. According to the basic principles of 
functioning of the Customs union in its frame-
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work domestic market functions; use of import 
and export duties. 

The common economic space of Belarus, 
Kazakhstan and Russia officially earned on 
January 1, 2012 from the moment of introduc-
tion of the numeral documents consisted of 
17 agreements, concerning the rights of mi-
grant workers and members of their families; 
principles of currency policy; regulations of 
access to services railways; rules of support 
of agricultural producers and creation of con-
ditions for ensuring the free movement of the 
capital.

Formation of the key factors, defining 
the stability of future iterative group – EAEU, 
among which we see the main result of the Eu-
roasian integration:

the beginning of activity of the Euroasian 
Economic Commission (EEU) as supranation-
al body within the borders of delegation of the 
national sovereignty on supranational level;

reforming of EAEU. A number of solutions 
of basic character was transferred some power 
to the Interstate Council of EAEU, the creation 
of Eurasian economic commission;

formation of the Free Trade Zone (FTZ) of 
the CIS. The contract on FTZ of the CIS has to 
come into force for ten CIS countries. Accord-
ing to the contract, the number of agreements 
came into the force (multilateral and bilateral). 
In addition, the mechanism of settlement of 
disputes according to the procedures of the 
WTO is the order of the solution of some other 
questions;

To my mind, the stability of the Eurasian 
economic space (ЕЕS) at the present stage 
depends on extent of deepening of the Eu-
roasian integration processes within the CIS 
and openness of the Euroasian market.

The major factors of risk, reducing the sta-
bility of EES in all space of the Eurasian inte-
gration, at the present stage are:

– unequal correlations of the Eurasian 
states for contacts with the world market owing 
the different level of economic development 
and economic openness of the integrated 
countries;

– different income as one of the main so-
cial and economic consequences of the pro-

cesses of the globalization of the CIS coun-
tries.

Reliability of the domestic regional market 
in CIS by the means of formation of the internal 
sources of the development as the main con-
dition of stability of the Euroasian economic 
space.

For example, in the Contract on the EAEU 
the importance of domestic market for pros-
pects of the Union is emphasized, in particular, 
high degree of competitiveness of social mar-
ket economy, full employment, social progress, 
high level of environmental protection, scien-
tific and technical progress, etc.

Preservation and strengthening of stability 
of the Eurasian integration space can and has 
to be provided, in my opinion, the countries of 
the Custom’s Union within the policy of a new 
stage (which can be defined as “the Eurasian 
policy of development, openness and align-
ment”) in the way of:

– strengthening of the common market of 
three countries;

– creation of incentives to integration co-
operation with other countries within domestic 
market of the CIS.

Successful realization the politician and a 
new stage assume:

– firstly, “cultivation” of zone of economic 
growth as the CIS market;

– secondly, definition of the general pri-
orities (for all countries participating in the Eu-
roasian integration processes at different stag-
es, levels, speeds and in different formats), for 
example, such as stability, growth and open-
ness of the regional market CIS.

The accelerated rates of integration in-
crease risks of economic security of the region-
al market in general (caused by reduction of im-
port duties, restriction of forms of state support 
of branches and growth of competitiveness of 
foreign goods, decrease in the regional compe-
tition, deterioration of structure of economy) and 
cause the necessity of coordination of economic 
policy of the countries for providing:

– protection of the competition in the Cus-
tom’s Union, assuming non–discriminatory po-
sitioning in the regional market of all countries 
of integration group. Kazakhstan should real-
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ize the available favorable competitive condi-
tions for extension of the nomenclature of ex-
port goods of agrarian and industrial complex, 
fuel and energy, chemical, metallurgical com-
plexes;

– protection of structure of national econo-
mies against possible consequences of open-
ness of the market for foreign import and re-
duction of intra gross product (GDP) in order to 
share own industry and agriculture, and «pres-
ervation of national identity» of the state with 
the features of traditional economy;

– social protection of the population and 
improvement of quality of life. In particular, the 
question of alignment of a standard of living of 
the population due to GDP indicator per capital 
and to the Index of human development within 
the importance for Kazakhstan;

– tariff protection as the main risks of ac-
cession to WTO are connected with its de-
crease. On average the tariff will decrease ap-
proximately by 3,5%. Zones of risk can appear 
for those branches, where decrease in tariff 
will be essential.

Specifics of the present stage of the rela-
tions with the WTO are reception of Russia in 
the WTO. The analysis of the first results of 
membership of Russia in the WTO shows that 
the main risks for countries with economies in 
transition period, including the Republic of Ka-
zakhstan, are connected with fixing of interna-
tional specialization; further decrease in com-
petitiveness of national economy; deterioration 
of conditions for development of branches of 
agrarian and industrial complex.

These risks are aggravated with unavail-
ability problems to participation in the inter-
national trade system; need of structural eco-
nomic reorganization; undeveloped competi-
tive environment; lack of experience within le-
gal space of the WTO.

At the present stage expansion of the 
Custom’s Union is carried out on space of the 
CIS in two directions (Central Asian and Eu-
ropean):

– first, from positions of preservation of the 
existing economic space of EAEU, that is ex-
pansion of the Custom’s Union at the expense 
of Central Asian member states of EAEU;

– second, from the point of view of expan-
sion of economic borders of customs space 
due to accession of Ukraine.

Considering features of the international 
situation in the first case is the question about 
common regional safety and safety of customs 
space, in the second – about economic scales 
of the Eurasian integration space.

Strategically important from the Custom’s 
Union to EAEU is to provide all opportunities 
of “flexible integration” in the transition period, 
the participation in the all–Eurasian integration 
processes of all CIS countries, despite the dis-
tinctions and approaches to the solution of key 
questions of definition of the purposes of par-
ticipation in the Euroasian integration process-
es, creations of supranational bodies, advisory 
organizational structures.

Rejection of the CIS countries from the 
Euroasian economic space (disintegration of 
space of the Euroasian integration) is repre-
sented inadmissible, especially in the modern 
conditions and the increased risks of regional 
economic security, automatically means re-
duction of “a zone of economic growth” for the 
countries of the Custom’s Union.

Perhaps, in these conditions it is neces-
sary to make active efforts in the direction of 
adaptation of the contract of the CIS to Cus-
tom’s Union conditions; the conclusion of the 
separate contracts between the Custom’s 
Union and the CIS countries; signings of mem-
orandums with the Euroasian economic com-
mission, etc.

It is advisable to make use of experience 
in drawing up simple and accurate formula-
tions, concerning the admission to member-
ship of the Union and secession of the Union. 
So, according to the Contract on the EAEU 
the member of the Union can become any Eu-
ropean state which respects the general val-
ues “member states within the society which 
is characterized by pluralism, non–discrimina-
tion, tolerance, justice, solidarity and equality 
of women and men”, and any member state 
can make the decision on secession of the 
Union “according to the constitutional rules”. 
Besides, the membership in the EAEU as-
sumes the possibility to establish a format of 
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“the advanced partnership” of member states 
in the limits and an order, provided by Con-
tracts of the EAEU.

The engine of globalization is develop-
ment of the world market in the interests of 
world powers that is practically always inter-
ests of the developing of the regional market 
conflict to global interests. In these conditions 
enhancing cooperation of the Eurasian coun-
tries within the regional and international in-
stitutes: Custom’s Union, EAEU, CIS, WTO, 
and UN.

As I noted before, at the present stage the 
interests of an emerging market of the coun-
tries of the Custom’s Union are conflict to the 
interests of the WTO, concerning the develop-
ment of competitiveness of customs space. 
Considering structure and the directions of 
foreign trade of the countries of the Custom’s 
Union, there is a danger of fixing of raw inter-
national specialization of customs space, de-
crease in competitiveness of the processing 
branches and branches of agrarian and indus-
trial complex as preservation of the developed 
foreign trade priorities, the benefits from ac-
cession to WTO are received by suppliers of 
resources from the countries of the Custom’s 
Union and the EAEU.

Permission of the considered contradiction 
will demand, at least, the preservation of com-
petitive positions of customs space, in general, 
and competitiveness of production. There are 
the factors of preservation of competitiveness 
of the Custom’s Union in the conditions of NTO:

– transitional (or adaptation) period;
– CIS market.
The structure of the foreign trade and com-

petitiveness of the EAEU market are available 

as the potential of trade economic cooperation 
with the CIS countries.

At the stage of adaptation of economies of 
the Custom’s Union to the rules of the WTO 
new opportunities of deepening of the Eu-
roasian integration, consisted in enhancing 
cooperation with the CIS countries within the 
WTO by consolidation of the positions and col-
lective interests of the countries–members of 
the WTO.

New advantages of the participation in 
international trade as uniform trade and eco-
nomic space are consisted from the:

– solutions of the main problems of trade 
liberalization, and also protection of EAEU, 
trade and economic space of the CIS, in  
particular, the market of agricultural and in-
dustrial goods within a legal framework of the 
WTO;

– participations in questions of reforming of 
the WTO and safety of the international trade 
and economic space.

Thus, the new stage of the Euroasian in-
tegration connected with creation of EEU is 
followed by new processes of formation of 
the common regional market; entries of the 
countries of the Custom’s Union into the WTO; 
expansions of structure of participants of eco-
nomic integration.

The main problem of the present stage is 
ensuring stability of the Euroasian economic 
space which depends on openness of the 
Euroasian market and deepening of the Eu-
roasian integration processes within the CIS 
by coordination of economic policy in borders 
of EAEU, embedding of the trade policy of the 
countries in WTO system, expansions of for-
mats of regional integration cooperation.
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Аудит – жүйенің тиімді жұмыс істейтінін 
анықтау мақсатымен жабдықтарды, програм-
маларды, жұмыс режимдері мен процедуралар-
ды тексеру.

Кілтті сөздер: аудит, ішкі аудит, сыртқы 
аудит, бәсеке, бухгалтерлік баланс, қаржылық 
есеп беру.

Аудит (лат. audіt) – кәсіпорындардың, 
фирмалардың, ұйымдардың, мекемелердің, 
бірлестіктер мен акционерлік қоғамдардың 
қаржылық–шаруашылық қызметтеріне бі-
лік ті талдау жасау. Операциялық жүйенің  
қорғаныш жүйесі осы қимылды орындаған 
процесті тіркеу үшін қорғаныштың ұқсастыр-
ғышын қолданады.

Экономикалық субъектілердің бухгал-
терлік (қаржылық) есебін, төлеу – есептесу 
құжаттамаларын, салық декларациялары 
мен басқа да қаржылық міндеттемелерін, 
сонымен қатар қаржылық есепті жасау 
бойынша, бухгалтерлік есепті жүргізу және 
есепке қою бойынша ұсыныстарды жасай-
тын; активтермен пассивтерге бағалау жа-
сап, сондай-ақ қаржылық, салықтық, банкілік 
және басқада шаруашылық заңнамалар 
негізінде тәуелсіз түрде ведомстводан тыс 
шарттық негізде жүзеге асыру бойынша 
жұмыс істейтін аудиторлардың (аудиторлық 
ұйымдардың) кәсіпкерлік қызмет түрі. Бұдан 
басқа, аудитор кәсіпорынға олардың салық 
органдары мен төрелік соттарда мүдделерін 
қорғау бойынша көмек көрсетуі мүмкін. 
«Аудиторлық қызмет туралы» заңның 15 – 
бабында атап көрсетілгендей, жүргізілген 
аудиттің нәтижелері бойынша аудит стан-
дарттарына сәйкес болуға тиісті аудиторлық 
қорытынды есеп жасалынады [1].

Қазақстан Республикасында аудитор-
лық қорытынды есепті құруға негіз бола-
тын нормативтік құжаттар: «Каржылық 
қорытынды есеп бойынша аудиторлық 
қорытынды есеп», «Салыстырмалы көр - 
сеткіштер», «Арнайы мақсаттарға аудитті 
өткізуге келісімдер бойынша аудиторлық 
қорытынды есеп» деп аталатын Халық-
аралық аудит стандарттары. Аудиттің түр-
лерін зерттеудің методикалық жағының  
өте зор маңызы бар. Өйткені аудитті қандай 
түрлермен жүргізу және олардың әрбір 
жағдайларда тигізетін әсерлерін анықтау 
қажет. Осыған орай аудит төмендегідей түр-
лерге жіктеледі:

1. Субъектілер бойынша – ішкі және 
сыртқы.

2. Зандылығы бойынша – міндетті және 
бастамашылық.

3. Объектіні аудиторлық жұмыспен 
қамту бойынша – толық және ішінара.

Бастамашылық аудит соған қажетті 
тапсырысшыларды тапсыруы бойынша 
жүргізіледі, егер бұл тексеру заң жүзінде 
көрсетілмесе. Мұндай тексерудің көлемі 
клиенттердің талабына байланысты. 

Міндетті аудит заңда көрсетілген және 
субъектінің өздерінің қаржы–шаруашылық 
жұмыстарын тексеру үшін аудиторларды 
немесе аудиторлық фирмаларды шақыруға 
міндетті.

Сыртқы аудит аудиторлық фирмалармен 
немесе жеке аудиторлармен шарт бойын-
ша субъектінің қаржы есебінің дұрыстығын 
және қаржы мүмкіншіліктерін тәуелсіз түрде 
бағалау үшін жүргізіледі. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
орындалған жұмыстарына тәуелсіз экпер-
тиза берідің нәтижесінде аудиторлар қаржы 
жағдайын жақсарту, жұмыстардың тиімділігн 
арттыру жөнінде керек болған жағдайда 
өздерінің ұсыныстарын береді. Сонымен 
қатар субъектінің төлем қабілеттілігіне және 
қаржы тұрақтылығына баға береді. Сыртқы 
аудиттің мақсаты тапсырыс берушілердің 
мүддесіне қарай жасалынады. Сыртқы 
аудиттің басты міндеті – субъектінің есебіне 
тәуелсіз түрде баға беру, көрсеткіштерінің 
дәлдігін анықтап, сол жайында тапсырыс 
берушілерге өз пікірін айту. Сыртқы аудит 
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өз жұмысын заңға, стандартқа, бухгалтерлік 
есептің принциптеріне, нормативтерге т. б. 
Сүйене отырп жүргізіледі.

Ішкі аудит субъектінің ішінде жүргізілетін 
жұмыстарға тәуелсіз түрде баға беру, 
оларға қызмет көрсету болып табыла-
ды. Ішкі аудиттің мақсаты субъектінің эко-
номикалық саясатын дұрыс жүргізілуіне, 
ішкі бақылаудың дұрыстығына, барлық  
бө-лімдері мен бөлімшелерінде жұмыс-
тың орындалуына эксперттік түрде баға  
беру [2].

Жалпы алғанда ішкі аудиттің орын-
далатын жұмыстарының саны өте көп. 
Бухгалтерлік құжаттардың дұрыс орында-
луы мен барын тексерумен қатар, ішкі аудит 
әкімшілік тәртіптің сақталуын, бұйрықтар 
мен үкімінің орындалуын тексереді және 

тауарлы материалды құндылықтарды, не- 
гізгі құралдарды түгендеу жұмысын ұйым - 
дастырады т. с. с. Ішкі аудиттің міндеті 
мен мақсаты және орындалатын жұмысы 
субъекті бастығының талабына сай жүр-
гізіледі. Сонымен қатар субъекті басты-
ғының ұсынысы бойынша ішкі аудиттің 
жұмысы ұйымдастырылады. Осы жоғарыда 
айтылғандарға қарай сыртқы және ішкі 
аудиттің жұмыстарының бір – бірінен айыр-
машылығы олардың объектілері, бағыты, 
міндеті, мақсаты және жауаптылығ бо- 
йынша.

Аудиттің бағыты – заңдылықтарымен 
анықталған, аутиорлық қызметтің нормати-
втік жүйесін реттеу, аудиторлар мен клиент-
тердің шарттық міндеттемелерін нақтылы 
мақсатпен шеші болып есептелінеді.

Кесте 1 – Аудиторлық қорытынды жасаудағы ескертулер

Ескертулердің себептері Елеулі ескертулер Маңызды ескертулер

Аудит масштабының шектеулілігі
Дәлелдеудің жетіспеушілігіне байла-
нысты, жоғалған немесе жойылған 
бухгалтерлік жазулардың жетіспеуші-
лігінен немесе соған парапар ақпарат-
тардың және директордың түсініктеме-
лерінің жетіспеушілігіне байланысты 
аудитордың процедуралар орындау 
мүмкіндігі болмайды

Қорытынды
«қоспағанда»

Аудитордың қортынды жасау- 
ға мүмкіндік жоқ және қар-жылық 
қорытынды есете дұрыс әрі дәл 
ақпараттардың көрсетілгендігін 
білмейді

Келісе алмаушылықтар
Аудитор есеп жүргізумен немесе 
ақпараттарды ашып көрсетумен (мыса-
лы, күмәнді борыштардың қамтамасыз 
етілмеуі сияқты) келіспейді 

Қорытынды
«қоспағанда»

Қаржылық қорытынды есеп 
дұрыс әрі дәл ақпараттарды 
көрсетпейді
Теріс қорытынды

Жалпы кесте 1 – қаржылық қорытынды 
есепте көрсетілген ақпарттарға әсерін 
тигізетін ескерту маңызды болып табыла-
ды. Келісе алмаушылық болған жағдай-
да тек сол ғана қаржылық қорытынды 
есепте дұрыс емес немесе толық емес 
ақпартатардың бар екендігін көрсетеді; 
белгісіздік жағдайында ол аудитордың ес-
кертусіз (шартсыз) қорытынды жаса алма-
уына әкеліп соқтырады. 

Аудиторлық қызметтің негізгі бағыты –  
субъектілердің бухгалтерлік (қаржылық) 
есептерінің дұрыстығын және оларндың 

жасаған қаржылық және шаруашылық 
операцияларының нормативтік актілерге 
сай екендігін анықтау. 

Аудиттің міндеті – қаржы есебін 
төмендегідей бағыттары бойынша тексе-
ру:

• есептердің дұрыстығын, анықтығын 
растау;

• тексеру кезінде есеп пен отчетта 
көрсетілген шығындардың, табыстардың 
қаржы нәтижелерінің қорытындысының 
анықтығын, дұрыстығын, толықтығын жә-
не дәлдігін тексеру;
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• бухгалтерлік есепті жүргізуде олар-
дың заңдар мен нормативтік құжаттарға 
сәйкестігін және отчеттардың жасалуын, 
активтерді, міндеттемелерді және меншік 
капиталды бағалау әдістемелерінің дұрыс-
тығын тексеру;

• өзінің негізгі және айналым қорын дұрыс 
пайдаланудың арқасында, келешектігі 
резервтерді анықтау [3].

Қаржы отчеті жөніндегі аудиттің негізгі 
міндеті – отчетта көрсетілген активтердің, 
міндеттемелердің, меншік капиталдың жә- 
не субъектінің қаржы нәтижесінің толық-
тығына, дәлдігіне, дұрыстығына объективті 
түрде белгілі бір мезгілге бағалау және де 
субъектіде қабылдаған есеп саясатының 
заңдары мен нормативтік актілерге сәй-
кестігін тексеру. 

Аудит қызметінің қажеттілігі төмендегі 
жағдайларға байланысты пайда болды:

1) пайдаланушылардың өздеріне қа-
жетті ақпаратты әкімшіліктер жағынан 
дұрыс мәліметтер бермеудің нәтижесінде 
пайда болған дау жайында;

2) ақпараттың сапалығы жөнінде қа-
былдаған шешім – тәуелділігінің әсері;

3) ақпаратты тексеру үшін арнаулы 
білімнің қажеттіліг;

4) сапасын анықтауға ақпарат пайда-
ланушылардың мүмкіншілігінің жоқтығын 
[4].

Осы айтылған алдынғы жағдайлар 
тәуелсіз эксперттің қызметтерінің қажет-
тілігін анықтады. Ол экперттер немесе 
аудиторлар өздеріне сай дайындалған, 
тәжірибесі бар мамандар және аудиторлық 
қызмет жасауға куәлігі және құқығы бар 
адамдар немесе фирмалар.

Дұрыс ақпараттың барлығы капи-
тал рыногының үнемділігін, (тиімділігін) 
жоғарылату үшін қажет және әр түрлі 
экономикалық шешімдерді жобалауға және 
бағалауға мүмкіндік жасайды. Аудиторлық 
тексеруді жүргізу міндетті болмаса да деген-
мен оның келешекте дұрыс шешім қабылдау 
үшін маңызы өте зор.

Меншік иелері, әсіресе акционерлер, 
пайщиктер және де қарыз (несие) берушілер, 
кәсіпорынның көптеген орындалып жатқан 
шаруашылық оперцияларына бейтаныс, 

олардың осы операциялардың дұрысты- 
ғына көзі жетпейді немесе мүмкіншіліг 
жоқ. Міне, осы айтылған ақпараттардың 
дұрыстығын анықтайтын тәуелсіз ауди-
торлардың шешімі керек. Тәуелсіз ауди-
торлар кәсіпорыннң шаруашылық жұмысы-
ның нәтижесі жөніндегі ақпараттардың 
дұрыстығын дәлелдеп, оның заңға сәйкес 
екендігін және дұрыс шешім қабылдауына 
әсер етеді. Осыған орай аудиторлық қыз-
меттің ролі ерекше орын алады.

Аудиторлық қызмет деп аудит жұмысын 
ұйымдастыру мен әдістемелік жағынан 
қамтамасыз ету, аудиторлық тексеруді іс 
жүзінде орындау жйне басқа да аудитор-
лық қызметті көрсету түріндегі кәсіпкерлік 
қызмет.

Аудиторлық қызметкер қаржылық бе-
рудің заңдарға, өзге де қалыпты құжаттарға 
сәйкестігі мен ондағы қаржы–шаруашылық 
қызметті нәтижелерінің дұрыс көрсетілуі, 
бухгалтерлік есеп, қаржы, салық салу, 
құқық және сақтандыру ісі, өндірісті дұ-
рыс ұйымдастыру, накрықтық динамика 
жағдайында шаруашылық жүргізуші субъ- 
ектілердің өндірістік құуаттарының тиім-
ділігін арттыру үшін резервтерді анықтау 
мақсатында ақы төлеу негізінде жасал-
ған шарттар бойынша тәуелсіз түрде 
аудиторлық тексерулер, кеңес беру түрінде 
көрсетіледі.

Аудит нарықтық экономикм жағдайын-
да барлық шаруашылық процесіне қаты-
сушылардың қызметінде маңызды роль 
ойнайды. Ол анық ақпаратпен қамтамасыз 
етеді, серіктестер арасындағы сенімділікті 
қалыптастыруға септігін тигізеді, оңтайлы 
басқарушылық шешімдерді іріктеу мен 
кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстарды 
әзірлейді, сондай-ақ қаржылық жағдайды 
тұрақтандыруға, шаруашылық жүргізуші 
субъектілер қызметінің тиімділігін арттыру-
ға және тұтастай қоғамның әлеуметтік–
экономикалық жағдайын жақсартуға ықпал 
етеді.

Аудитті қаржылық, экономикалық, тех-
никалық, заңдық және басқа да қызмет са-
лаларында жүргізуге болады. Аудиттің ең 
негізгі мақсаттарының бірі – шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің қаржылық есеп 
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берулерініңнақты екендігің анықтау болып 
табылады.

Бұл арада клиенттің нормативті – құ- 
қықты актілердегі талаптарды сақтауын 
бақылауда үлкен мән беріледі. Компания-
лардың қызмет нәтижелері және олардың 
заңды сақтауы туралы ақпараттың тәуел- 
сіз расталуы мемлекетке, меншік иеле-
ріне, акционерлерге, инвесторларға, кре-
диторларға және олардың бизнес бой-
ынша серіктестеріне қажет. Негізгі есеп 
тұжырымдамасы бойынша Америкалық  
бухгалтерлер ассоциациясы былай делін-
ген: «Аудитт – бұл экономикалық әрекет-
тер мен оқиғалар, олардың белгіленген 
деңгейінің нақты өлшемдерге қаншалықты 
сәйкесетіндігі туралы ақпаратты алу мен 
бағалаудың және нәтижелері мүдделілік 
танытқан пайдаланушыларға беретін жүйелі 
процесс».

ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» За-
ңында мынадай анықтама берілген: «Ау-
дит Қазақстан Республикасының заңында 
белгіленген талаптарға сәйкес қаржылық 
есептіліктің дұрыс және объективті жа-
салғаны туралы тәуелсіз пікір білдіру мақ-
сатында заңды тұлғалардың қаржылық 
есептілігін тексеру болып табылады».

Бір ғылым ғана зерделейтін объективті 
шындықты қандай да бір бөлігін немесе кез 
келген ғылымның мазмұны деп ұғынуға бо-
лады. Органикалық тұрғыдағы өндірістік 
қатынастардың нарықтық эконоикадағы 
объективті экономика заңы экономикалық 
теорияның пәні болып табылатыны бел-
гілі. Салалық экономикалық ғылым сала-
лардың, өзіндік ерекшелігіндегі бұл заң-
дардың әрекетін, өндіруші күштермен, 
техникалар және технологиялармен өзара 
байланысындағы жекелеген салалардың 
өндірістік қатынасының даму ерекшеліктерін 
зерделейді.

Аудит мазмұны алға қойылған мақсат-
тар мен бақылау объектілерін ескерту 
арқылы нақтылануы мүмкін [5].

Бұл негізгі мақсат экономикалық 
әлеуетті, қаржылық ресурстарды, салық-
тарды дұрыс есептеудің талдауын, қар-
жылық жағдайды жақсарту бойныша ша-

раларды әзірлеуді, шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің кірістері мен шығыстарын, 
қызмет нәтижелері мен шығынды оңтай-
ландыруды, жақсы пайдаланатын рез-
ервтерді анықтаудың шарттары мен мін-
деттері туралы клиентпен болатын арадағы 
келісімшартпен толықтырылуы мүмкін.

Егер аудиттің объектісіне кәсіпорындағы 
бухгалтерлік есптің жағдайы кіретін болса, 
онда аудиттің мақсаты, оның қолданыстағы 
заңның талаптарына, шаруашылық жүргізу-
ші субъектілердің өз ішінде қабылданған 
есептік саясатпен және мемлекет белгілеген 
жалпы нормаларға, стандарттарға және 
ережелерге қаншалықты сәйкестігін тексе-
ру жатады.

Егер аудиттің объектісіне барлық ша-
руашылық қызметтері кіретін болса, онда 
мақсат – осы қызметтің тиімділігін бағалау, 
шығынды барынша кемітудің ықтимал жол-
дарын анықтау, өндірістің пайдалылығы 
мен еңбек өнімділігін арттыру, жұмыстың 
аса жоғары түпкілікті нәтижесіне қол жеткізу 
үшін ұсыныстарды әзірлеу.

Аудит мақсатынаң консалтингтік қыз-
мет жүзеге асыру барысында клиенттің 
коммерциялық қызметін жақсартатын жо-
ғары сапалы кеңес беру қызметі болады, 
сонымен қатар аудитордың беделі мен та-
бысы қоса өседі.

Алға қойылған аудит мақсаттарына қол 
жеткізу үшін нақты міндеттерді шешіп алу 
қажет. Олардың ішінен ерекшелеп мына-
ларды бөліп көрсету керек:

1. Кәсіпорынның қаржылық есепте ме-
сінің шындыққа жанасымдылығын қамта-
масыз ету және осы есеп беруді пайдалану-
шылар үшін ақпараттық тәуекелді қолайлы 
деңгейге дейін азайту.

2. Шешім қабылдаудың логикалық 
тұрғыдан негізделген базасын құру үшін 
жеткілікті дәрежеде құзіретті мағлұматтарды 
алып, бағалау.

3. Кәсіпорын экономикасын немесе 
оның белгілі бір қызмет түрінің, оның ішінде, 
инвестициялық маркетингтік және сыртқы 
экономикалық қызметьін жүйелі талдау.

4. Кәсіпорын қызметі және оның жар-
ғысының бір–біріне сәйкестігін, жасалған 
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бизнес–жоспардың және басқа да тапсыр-
малар мен нормативтердің орнықтылығын 
тексеру.

5. Заңның сақталуын, бухгалтерлік 
есепті жүргізудің және есеп берідің дұ-
рыстығын, шаруашылық жүргізудің және 
есеп берудің дұрыстығын, шаруашылық 
жүр гізуші субъектілердің қаржылық жағ- 
дайы туралы шындыққа жанасымды ақ-
паратпен пайдаланушылардың қамтама-
сыз етілуін бақылау.

6. Заңды белгілейтін бастапқы құжат-
тар мен олардың шынайы мазмұнына 
шаруашылық операцияларының қанша-
лықты сәйкесетіндігін тексеру.

7. Кәсіпорынның өндірістік, маркетинг-
тік, инвестициялық және басқа қызметтерін 
бақылау мен есебі саласындағы әр түрлі 
мәселелер бойынша клиентке кеңес беру 
қызметін көрсету.

8. Клиенттің меншігін бекітіп беруге, 
оның бизнесінің тиімділігін арттыруға және 
кемшіліктерді жоюға ықпал ету.

Аудиттің нақты міндеттері алға қойылған 
мақсаттарға, оның түрлері мен жүргізу шарт-
тарына байланысты болады, 

Аудит – бақылау, бағалау, ұсыныстарды 
әзірлеу және әр түрлі кешенді қызметтерді 
қамтитын іскерлік кеңес беру бойынша 
күрделі қызмет түрлері.

Аудиторлық қызметті жүзеге асырудың  
негізгі формаларының біріне тексеру жа- 
тады. «Тесеру» термині латынның «revisio»  
сөзінен шыққан, оның аудармадағы мағынасы 
«қайта қарау» немесе «қызметтерді зерт-
теу» дегенді, ал «тексеруші» – «тексеріс 
жүргізетін тұлға» дегенді білдіреді.

Аудит ұғымы тексеру және бақылау 
ұғымдарынан әлдеқайда терең. иАудитор 
тексерушіден өзінің мәні, мақсаты, клиент-
пен қарым– қатынасы, тәуелсіз пікір білдіруі, 
терең баға беруі, объектінің даму келешегі 
мен жағдайы туралы қорытындысының 
негізділігі бойынша ерекшеленеді.

Аудит қаржылық көрсеткіштердің анық 
екендігін тексеруді ғана қамтамасыз етпейді, 
ол, слнымен бірге, кемшіліктерді жою мен 
шаруашылық жүргізуші субъектілер қызме-
тін оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды 
әзірлейді [6].

Қазіргі әлемдік қаржылық дағдарыс ке-
зінде аудиторлық тексерудің маңызы екі есе 
арта түсті, себебі кез-келген кәсіпорын өзінің 
қаржы, еңбек және материалдық ресурста-
рын үнемдеуге, өндірілген өнімді өткізу рыно-
гын кеңейтуге, қаржылық есептіліктің дұрыс 
жүргізілуіне және ең басатысы таза табысын 
арттыруға мүдделі. Қазіргі таңда көптеген 
кәсіпорындар әлі де болса аудиторлық 
қызметтің тиімділігі мен артықшылықтарын 
түсінбей отыр. Сондықтан аудиторлық қыз-
метті одан әрі дамыту үшін әлі де болса 
көптеген жұмыстар атқару керек:

– Аудиторлық қызметтің тиімділігі мен 
артықшылықтары туралы кәсіпорын басшы-
ларына түсіндірме жұмыстарын жүргізу.

– Аудиттелген кәсіпорындарға мемле-
кет тарапынан моральдық қолдау жасау.

– Аудиттелген кәсіпорындар мен 
олар дың қызметі, өндіретін өнімдері мен 
көрсететін қызметтері жөнінде толығырақ 
мағлұмат беру мақсатында аймақтық семи-
нар – трегнингтер өткізу.

– Ішкі аудит бөлімі жұмыс жасайтын 
кәсіпорындарға жарнама ретінде жергілікті 
атқарушы органдар тарапынан тапсыры-
стар беру және т.б.

Дамыған елдерде ерте кезден бастап ау-
дит жұмысын шаруашылық субъектілеріне 
қызмет көрсету деп – атап кеткен. Оған 
себеп, кәсіпкер өз субъектісі туралы 
аудиторлық қорытынды алу үшін келісім–
шарт жасау арқылы төлем жасайды, ал өз 
кезегінде келісім–шарт талабына сәйкес 
тексеру жасап, аудиторлық қорытынды 
береді. Аудитор өз кезегінде әр түрлі 
қызмет көрсетеді. Мысалы, бухгалтерлік 
есеп жұмысын ұйымдасьыру туралы салық 
мекемесімен есеп айырысу тәсілдері ту-
ралы, банк операцияларын жүргізу туралы 
тұжырымдамаға кеңес, тағы басқалай әр 
түрлі қызмет көрсете алады. 

Аудит жұмысының тағы бір ерекшелігі 
ол шаруашылық субъектілеріне, өндіріс 
процесіне байланысты, өнімді сату про-
цесіне, маркетинг проблемаларына қатыс-
ты түсініктемелер, кеңес берумен шұғыл-
дануында. Олай дейтініміз, ірі аудит фир-
малары үлкен информатика орталығын 
қолданып жұмыс жүргізеді. 
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Үшіншіден, аудит жұмысы ақша, құн - 
ды қағаз қаржысы мен кәсіпкерлік жа - 
сайтындардың яғни, қаржы компанияла-
рының, банкілердің, биржалардың, ак-
ция иелерінің қорытынды бухгалтерлік 
есеп көрсеткіштерін, ақпарат мәліметтерін 
тексеріп өзінің аудиторлық қорытындысын 
жасауы. өз кезегінде осы аудитор қоры-
тындысы, ақша құнды қағаз айналу опе - 
рацияларын жүргізетін брокерлере, дел- 
дал кәсіпкерлерге өзара немесе өндірістік 
кәсіпкерлер тобымен жұмыс істеу ге  
кепілдік береді. Қорыта келгенде ауди-
тор қорытындысына сүйене отырып, ақ-
шамен, бизнеспен айналысатын кәсіп-
орындар, кәсіпкерлер күдіксіз өзара қа-
рым–қатынасқа түседі. Мысалы, банк не-
сие беру үшін шаруашылық субъектілері- 
нің өндірісінің тиянақты жұмыс жүргізетінің 
қаржылық жағдайының тұрақты екенін ау-
дит қорытындысы арқылы анықтайды. Сол 
сияқты кез–келген кәсіпорында өзара қа-
рым-қатынасқа сенімді болу үшін ауди-
тордың қорытындысы болу қажет.

Аудиторлық тексерістер тек олар қо-
ғамдық мүддені білдіретін және ол үшін 
мүмкіндіктер болған (қысқа мерзімді перс-

пективада) жағдайда міндетті болуға 
тиіс: Аудиторлық тексерістер заңнаманың 
негізінде міндетті тәртіпте жүргізілетін 
ұйымдардың саны қолда бар білікті 
аудиторлардың санымен шамалас болуға 
тиіс. Экономикалық саясатты әзірлеушілер 
аудиттың заңнамалық белгіленген талап-
тарын, олар Қазақстандық аудиторлардың 
мүмкіншіліктерінен асып кетпейтіндей, 
біртіндеп енгізуге тиіс [7].

Тұжырымдамада баяндалған негізгі 
бағыттар бухгалтерлік есепке алуды 
және қаржылық есептілікті реттеудің қол-
даныстағы жүйесіне тұжырымдамалық өз-
герістерді енгізу, сондай-ақ бухгалтерлік 
есепке алу мен аудит саласында қалып-
тастырылатын ақпараттың сапасын артты-
ру қажеттілігінен туындады.

Ең соңында, бұл қаражаттарды кәсіп-
орындардың өздерінің ішінде де, экономи- 
ка масштабында да анағұрлым тиімді  
бөлуге жәрдемдеседі, өйткені кәсіпорын-
дардың жетекшілері мен инвесторлар қан - 
дай инвестициялық мүмкіншіліктер мен 
іскерлік операциялардың жақсы, ал қан-
дайларының нашар екенін жақсырақ түсіне 
алады.
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неКоторые асПеКты  
межбЮджетныХ отношениЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются меж-
бюджетные отношения. Межбюджетные от-
ношения возникают между вышестоящими и 
нижестоящими бюджетами в бюджетном про-
цессе.

Ключевые слова: межбюджетные отно-
шения, бюджетное законодательство, респу-
бликанский бюджет, местный бюджет.

Согласно Бюджетному кодексу Респу-
блики Казахстан одним из принципов бюд-
жетной системы является принцип само-
стоятельности бюджетов, который опреде-
ляет право всех уровней государствен ного 
управления самостоятельно осуществлять 
бюджетный процесс. При этом определен-
ному уровню государственного управления 
Бюджетным кодексом установлен соответ-
ствующий уровень бюджета: республикан-
ский бюджет, бюджеты городов Астаны и 
Алматы, областной бюджет, бюджет района 
(города областного значения).

Областной бюджет, бюджеты городов 
Астаны и Алматы, бюджет района (города 
областного значения) относятся к местным 
бюджетам и утверждаются решениями соот-
ветствующих маслихатов. Республиканский 
бюджет утверждается законом Республики 
Казахстан. Однако использование с приме-
нением на практике норм, регламентирую-
щих пределы самостоятельности местных 
бюджетов, свидетельствует об их жесткой 
ограниченности.

Как известно, основной целью меж-
бюджетных отношений в рамках государ-
ственного регулирования выступает вырав-
нивание бюджетной обеспеченности всех 
уровней бюджетов и предоставление ис-
полнительной властью одинакового уровня 
государственных услуг на всей территории 
Казахстана.

Решение данной задачи возможно толь-
ко через централизованное, основанное 
на подчинении интересов отдельно взято-
го района или области интересам государ-
ства, распределение доходов и расходов 
между уровнями бюджетов. Такой механизм 
регулирования межбюджетных отноше-
ний имеется: законодательно определе ны 
виды доходов, зачисляемые в республикан-
ский и местные бюджеты, а также расходы, 
осуществля емые по всем направ лениям 
государственных услуг. При этом передача 
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расходов или видов поступлений из од ного 
уровня бюджета в другой возможна только 
путем внесе ния изменений и дополнений в 
бюджетное законодательство и областной 
(районный) маслихат не имеет полномо-
чий самосто ятельно решать вопросы каче-
ственного изменения доходной и расходной 
частей бюджета на вверенной территории. 

При определении форм регулирования 
межбюджетных отношений должен учиты-
ваться налоговый потенциал каждого уров-
ня бюджета, результаты оценки объектив-
ных бюджетных потребностей регионов, 
утвержденные нормы. 

Если по налоговым и неналоговым по-
ступлениям, а также поступлениям от про-
дажи основного капитала государственное 
регулирование огра ничивается установле-
нием определенного перечня без указания 
сумм, то объемы бюджетных субвенций и 
изъятий устанавливаются в абсолютном 
выражении на трехлетний период. При этом 
объемы трансфертов между республикан-
ским бюджетом и областным бюджетом 
утверждаются законом Республики Казах-
стан, а между областным и районным – ре-
шением областного маслихата. Это говорит 
об определяющей роли и преобладании вы-
шестоящего уровня бюджета над нижесто-
ящим.

Доведение объемов трансфертов рай-
онам области находится в прямой зави-
симости от общего объема трансфертов, 
установленных в области. Наличие перечня 
налогов и сборов, налогооблагаемой базы, 
методики расчетов позволяет опре делить и 
по ним прогнозные показатели в абсолют-
ных суммах. Таким образом, объем местных 
бюджетов, в рамках которого предоставля-
ется стандартный набор государственных 
услуг, фактически доводится по вертикали: 
сверху – вниз. Самостоятельность нижесто-
ящих бюджетов, как правило, заключается 
в том, чтобы на этапе формирования вы-
шеуказанных показателей бюджета макси-
мально увеличить размеры субвенций, со-
ответственно, уменьшив суммы изъятий, а 
также налоговых и неналоговых поступле-
ний. Это уже зависит, в первую очередь, от 
профессиональных качеств руководителей 

местных бюджетов, их личных взаимоотно-
шений с распорядителя ми вышестоящих 
бюджетов.

Заслуживают внимания сроки рассмо-
трения и утверждения соответствующих 
бюджетов различными уровнями государ-
ственного управления, которые подтверж-
дают определенную ограниченность дей-
ствий нижестоящих бюджетов. Так, проект 
республиканского бюджета представляется 
на рассмотрение Правительству не позднее 
15 августа; Правительство, в свою очередь, 
в Парламент – не позднее 15 сентября; про-
ект областного бюджета в акимат области – 
не позднее 1 октября; областной акимат в 
маслихат области – не позднее 15 октября; 
проект районного бюджета в акимат района 
– не позднее 15 октября; акимат района в 
маслихат – не позднее 1 ноября. Районный 
бюджет утверждается маслихатом района 
не позднее двух недель после утверждения 
областного бюджета, последний – не позд-
нее двух недель после утверждения респу-
бликанского бюджета.

Неутверждение областного или район-
ного бюджета, при наличии утвержденного 
республиканского бюджета, недопустимо 
и по техническим при чинам, так как в этом 
случае центральный уполномоченный ор-
ган по исполнению бюджета и его террито-
риальные подразделения не будут иметь 
возможности осуществить распределение 
сумм поступлений и расходов между уров-
нями бюджетов и, как следствие, своевре-
менно исполнять республиканский бюджет 
и обслуживать исполнение местных бюд-
жетов. Следовательно, областные бюдже-
ты всецело зависят от показателей респу-
бликанского бюджета, а также от норм и 
положений нормативных правовых актов, 
утверждаемых Парламентом и Правитель-
ством, районные, соответственно, – от об-
ластных. Право, а скорее, обязанность, 
органов управления местными бюджетами 
заключается в обеспечении установленного 
объема поступлений в доход бюджета и ка-
чественном предоставлении государствен-
ных услуг посредством эффективного и це-
левого использования выделенных бюджет-
ных средств.
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В основу бюджетного регионализма, 
вертикального и гори зонтального вырав-
нивания положены вопросы распределе-
ния и перераспреде ления расходов и до-
ходов на основе сочетания централизма 
и децентрали зации. В идеале такая мо-
дель предполагает самостоятельность 
региональ ных и местных бюджетов и одно-
временно сохранение за республиканским 
центром доминирующего положения в ре-
шении узловых вопросов финан сового обе-
спечения деятельности государства.

Бюджетный регионализм может эф-
фективно осуществляться только при за-
конодательном распределении бюджетных 
полномочий, которые должны включать три 
направления:

1)  разграничение доходных (налого-
вых) полномочий с соблюдением стабиль-
ности и достаточности доходов, единства 
форм и методов регули рования доходов;

2)  разграничение расходных полномо-
чий, что означает единство адрес ности и 
авторства оказываемых государственных 
услуг с разделением функций между мест-
ными, областными и республиканскими ор-
ганами уп равления ;

3)  выравнивание бюджетов, направ-
ленное на обеспечение сбалансиро ванного 
развития регионов Казахстана. 

При этом важное значение имеет вопрос 
эффективного предоставле ния государ-
ственных услуг. Например, каждый уровень 
бюджетной системы должен обеспечивать 
наиболее результативное производство и 
предостав ление государственных услуг на 
своем уровне. Это достигается закрепле-
нием исполнения государственных услуг за 
более низким уровнем бюджетной системы, 
поскольку они могут реально учесть по-
требности их получателей и предоставлять 
эти услуги своевременно и качественно. 
Бюджет ным законодательством четко рас-
пределены все поступления и направле-
ния расходования средств между уровнями 
бюджетов. Распределение до ходов и расхо-
дов между уровнями бюджетов установле-
но в соответствии с разграничением полно-
мочий между уровнями государственного 
управ ления.

Система межбюджетных отношений в 
Казахстане включает в себя не только вза-
имоотношения республиканского и област-
ных бюджетов, но и отношения областных и 
районных бюджетов, которые представ ляют 
собой межбюджетные отношения на субре-
гиональном уровне.

Как известно, местные бюджеты явля-
ются составной частью бюджетной систе-
мы Казахстана. Они представляют собой 
часть консолидированного бюдже та. Мест-
ные бюджеты аккумулируют финансовые 
средства, поступаю щие по различным ка-
налам, на соответствующей территории 
для исполь зования их органами местного 
самоуправления в соответствии со своими 
функциями и задачами. Местные бюдже-
ты пополняются не только за счет мест-
ных налогов и сборов, но и части налогов 
и сборов, перерас пределяемых в порядке 
бюджетного регулирования. Будучи частью 
бюджетной системы Казахстана, наиболее 
приближенной к населению, именно мест-
ные бюджеты призваны обеспечивать удов-
летворение самых насущ ных потребностей 
граждан.

Объектом бюджетного выравнивания 
на субрегиональном уровне явля ется бюд-
жетная обеспеченность муниципальных 
образований. Бюджетная обеспеченность 
(налоговыми доходами) определяется как 
отношение рас четных налоговых дохо-
дов на одного жителя, которые могут быть 
получе ны муниципальным образованием 
исходя из уровня его развития и структуры 
экономики (налогового потенциала), и ана-
логичным показателем в среднем по муни-
ципальным образованиям того же типа с 
учетом структуры населения, социально–
экономических, географических, климати-
ческих и иных объективных факторов и ус-
ловий, влияющих на стоимость предостав-
ления одного и того же объема бюджетных 
услуг в расчете на одного жителя.

Расчет налогового потенциала может 
производиться как на основе оценки на-
логовой базы (аналогично ВВП, объему 
промышленного произ водства и товаро-
оборота), так и с использованием нало-
говой базы по видам налогов. Оценка на-
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логового потенциала по видам налогов 
возмож на в том случае, если можно вы-
делить и оценить косвенные показатели 
налоговой базы по этим налогам в разре-
зе муниципалитетов. Например, для зе-
мельного налога – это кадастровая сто-
имость земли, для подоходно го налога –  
доходы населения, объем фонда опла-
ты труда, для налогов на малый бизнес –  
объем товарооборота и т.д. 

Анализ структуры государственного 
бюджета за последние пять лет показал, 
что доля местных бюджетов остается край-
не низкой.

Проведение региональной бюджетной 
политики, ее эффективность, во многом 
предопределяется региональной полити-
кой, разрабатываемой с уче том государ-
ственных программ и особенностей раз-
вития тех или иных областей и городов 
Казахстана. Значительные диспропорции 
в структуре государственного бюджета Ка-
захстана диктуют необходимость децент-
рализации, совершенствования межбюд-
жетных отношений. 

Наблюдается тенденция относитель-
ного снижения доли собственных доходов 
местных бюджетов. Под собственными до-
ходами местных бюджетов понимаются до-
ходы местных бюджетов без официальных 
трансфертов из вышестоящего бюджета, 
формируемые на основе норматива рас-
пределения налоговых платежей. Слабость 
собственных источников пополнения дохо-
дов местных бюджетов определяет высо-

кую степень зависимости большинства ре-
гионов от республиканского бюджета. Сле-
довательно, на сегодняшний день основной 
проблемой местных бюджетов является не-
достаток собственных финансовых средств. 
Причины незначительного изменения доли 
собственных доходов местных бюджетов 
связаны с изменениями в бюджетном и на-
логовом законодательствах, нормативов 
распределения налогов, сборов и пошлин 
между уровнями бюджетной системы. По-
скольку за местными бюджетами закрепле-
ны налоговые поступления, имеющие ста-
бильный характер, местные органы власти 
лишены возможности существенно влиять 
на формирование собственных бюджетных 
доходов. Объем налогов, поступающих в 
местные бюджеты, лишь косвенно зависит 
от степени развития производства, пред-
принимательства, инвестиционной актив-
ности, структурной перестройки экономики 
регионов. 

Бюджетная политика государства на-
правлена на обеспечение сбалансирован-
ности государственных финансов и ста-
бильности социально – экономического 
развития. Для этого предусматривается 
решение таких основных задач, как обе-
спечение макроэкономической стабиль-
ности, концентрация бюджетных расходов 
на приоритетных направлениях социаль-
но – экономического развития, повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств.
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развитие КонЦеПЦии  
тУризма в КазаХстане

 
АННОТАЦИЯ

Казахстан – это уникальная природа и 
древняя культура, восходящая к незапамят-
ным языческим временам. К настоящему вре-
мени заметно изменилось содержание работы 
действующих турфирм. В настоящее время 
значительное число фирм пытаются органи-
зовать прием иностранных туристов в Казах-
стан и работать на отечественных турист-
ско–рекреационных ресурсах. В этой связи 
возникает потребность в изучении концепту-
альных понятий : маркетинговый туризм, ту-
ристское хозяйство.

Ключевые слова: природа, культура, ту-
ристы, фирмы, туристско – рекреационные 
ресурсы, маркетинговый туризм ,концепция 
туризма

Туризм – сложное общественное явле-
ние, которое недостаточно изучено и трудно 
поддается количественной оценке. Поэтому, 
имея многовековую историю, туризм до сих 
пор не получил однозначного определения 
и по-разному трактуется не только отдель-
ными специалистами, но и туристскими ор-

ганизациями. И тем не менее, с развитием 
научного познания он предстает как систем-
ный объект изучения. Рабочие определения 
понятий (дефиниции), ограниченные узкоо-
траслевыми рамками, не раскрывают всего 
многообразия внутренних и внешних связей 
этого сложного и многогранного обществен-
но–хозяйственного явления. Поэтому, как 
уже отмечалось выше, возникает необходи-
мость концептуального, сущностного опре-
деления туризма.

Ранее в советской географической на-
уке была разработана принципиальная 
модель территориальной рекреационной 
системы (ТРС), в середине 70–х годов груп-
пой ученых под руководством В.С. Преоб-
раженского (1975) и получила дальнейшее 
развитие в работах Н.С. Мироненко и И.Т. 
Твердохлебова (1981). На Западе же при-
нята концептуальная модель туризма, раз-
работанная Г. Гуибилато (1983) и уточнен-
ная Г. Ваккерманном (1988). Согласно нее, 
туризм как система включает в себя две 
подсистемы: «субъект туристской деятель-
ности» (туристы) и «объект туристской де-
ятельности» (туристские ресурсы, турист-
ские предприятия и организации). Познание 
природы и функций разных элементов (под-
систем) этой системы, а также существую-
щих связей между ними и внешней средой 
позволяет во многом понять ее поведение, 
раскрыть механизм функционирования.

Туристы в рамках этой системы образу-
ют спрос, т. е. покупатели, которым созда-
ют предложения продавцы – поставщики 
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туристских услуг и товаров (туристских ре-
сурсов). Каждый турист, отправляясь в пу-
тешествие, выражает свой спрос на туризм, 
оплачивая услуги транспортных организа-
ций, учреждений размещения для ночлега 
и питания, увеселительных и иных заведе-
ний. Следовательно, субъекту туристской 
деятельности – туристу – в системе проти-
востоит объект туристской деятельности – 
«туристское хозяйство», которое и выступа-
ет производителем потребляемых туристом 
товаров и услуг. Всю совокупность послед-
них можно объединить под общим назва-
нием – «туристские услуги». Иначе говоря, 
туристское хозяйство производит продук-
цию, которая называется туристские услуги. 
Туристское хозяйство подразделяется на 
две части: туристские ресурсы и туристская 
инфраструктура, куда входят туристские 
предприятия, организации и учреждения. 
Туристские ресурсы выступают средством 
производства и предметом труда, т.е. осно-
вой для производства туристских услуг. Ин-
фраструктура же непосредственным произ-
водителем этих услуг.

Рассмотрим характерные черты турист-
ского спроса. Туризм с экономической точ-
ки зрения вызывает к жизни новую форму 
потребительского спроса, который касается 
целого комплекса товаров и услуг и стано-
вится массовым, охватывая широкие слои 
населения.

Туристско-рекреационная миграция на-
селения есть не что иное, как выражение 
общественно необходимой потребности 
людей в отдыхе и путешествиях, проявляю-
щейся в форме спроса на комплекс разно-
образных услуг и предметов потребления, 
позволяющих удовлетворить веществен-
ные и бытовые, а также культурные и по-
знавательные интересы. Комплекс услуг 
объединяет услуги транспорта, гостиниц и 
пансионатов, питания и торговли, музеев 
и культурно–просветительных учреждений, 
предприятий развлечения, спортивных, ле-
чебных и других учреждений. В туристские 
услуги входит также предоставление при-
родно-климатических и социально-эконо-
мических ресурсов.

Как категория потребительского спроса 
туристский спрос обращен на всю совокуп-
ность материальных (предметов потребле-
ния) и нематериальных (в форме услуг) по-
требительных стоимостей, способных удов-
летворить различные запросы туристов. 
Совокупность потребительных стоимостей, 
необходимых для удовлетворения потреб-
ностей туриста, принято называть «турист-
ским продуктом». Содержание туристского 
продукта (услуги и предметы потребления) 
удовлетворяет комплекс потребностей че-
ловека, появившихся в период его турист-
ского путешествия.

Туристский спрос является категорией 
социальной и массовой и характеризуется 
такими показателями, как динамизм, много-
образие и комплексность, эластичность, не-
равномерность во времени и пространстве 
и др. Он формируется под влиянием много-
численных факторов объективного и субъ-
ективного характера. Динамичное развитие 
туризма во всем мире обусловлено прежде 
всего действием комплекса демографиче-
ских, природно–географических, социаль-
но–экономических и научно–технических 
факторов. Наряду с ними выделяется груп-
па субъективных факторов, включающих 
вкусы и предпочтения потребителей (тури-
стов), национальные традиции, мода, пре-
стиж и др.

В этой связи, важным моментом ис-
следования является выявление особен-
ностей понятия туристское хозяйство. Еще 
в древности обращали внимание на хозяй-
ственные выгоды, которые несли с собой 
приезды туристов. Однако, только начиная 
с XIX столетия, туризм начал оказывать су-
щественное влияние на экономику многих 
регионов (например, побережья Средизем-
ного и Черного морей, некоторые простран-
ства Альп, Карпат, Судетских гор). Высокие 
прибыли, какие имели хозяйства отдель-
ных стран или регионов от обслуживания 
туристов, привели к тому, что на грани XIX 
и XX вв. отрасль туристских услуг начали 
называть «туристской промышленностью» 
(индустрией). Название это определяет 
(выделяет) хозяйственный ранг туризма, 
отвечающий на пространствах с развитой 
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туристской функцией эффекту, какой в ин-
дустриальных регионах связывается с раз-
витой промышленностью.

Удовлетворение потребностей тури-
стов и пользование туристскими благами 
требуют определенного хозяйственного 
освоения районов туризма. Туристское хо-
зяйство представляет собой определенный 
комплекс различных секторов, создание и 
развитие которых стимулируется приездом 
и пребыванием туристов. Это хозяйство со-
стоит из взаимно дополняющих друг дру-
га отраслей, которые могут удовлетворить 
спрос туристов лишь в комплексе.

Туристское хозяйство, как один из ос-
новных элементов туристского предло-
жения, оказывает решающее влияние на 
территориальную систему, а также интен-
сивность туристского движении. Возраста-
ющий с каждым годом спрос, все большая 
дифференциация видов отдыха, а также 
изменения в социальной структуре тури-
стов приводят к тому, что туристское хозяй-
ство подвергается постоянным переменам 
как в структурном, так и в географическом 
отношениях. Особая роль принадлежит 
базе ночлега, транспорту и базе питания, 
без которых развитие массового туризма 
невозможно, даже в случае высокой ту-
ристской привлекательности местности. 
Очень большое значение для увеличения 
туристской привлекательности имеет и со-
путствующая база.

Туристское хозяйство можно разделить 
на прямое и косвенное. Они взаимосвязаны 
и не могут существовать друг без друга. К 
первой группе можно отнести учреждения и 
объекты, предназначенные исключительно 
для обслуживания туристов: турбазы, гости-
ницы, кемпинги, приюты, специальные до-
роги и транспортные центры и т.п. Это так 
называемые туристские объекты, ко второй 
– учреждения и объекты нетуристского на-
значения, но используемые частично или 
периодически туристами. К ним относятся 
общегосударственные дороги, транспорт и 
коммуникации, сеть ресторанов, магазинов, 
коммунальные службы, бытовые и куль-
турные учреждения. Весь этот комплекс по 
функциональному признаку может быть по-

делен на четыре базы: ночлега (размеще-
ния), питания, коммуникационную и сопут-
ствующую.

Любая экономическая деятельность 
характеризуется определенным временем, 
местом, где она осуществляется, техниче-
ской стороной, т.е. способом использова-
ния производственных факторов, наконец, 
количеством и видами товаров и услуг, их 
реализацией. Изготовляемые товары и 
предоставляемые услуги должны соответ-
ствовать потребностям человека, в рас-
сматриваемом нами случае – потребности 
в туризме.

Сложную систему туристского обслу-
живания следует рассматривать как вхо-
дящую, наряду с другими одноранговыми 
системами, в суперсистему народного хо-
зяйства. Система «народное хозяйство» 
формирует потребности и платежеспособ-
ный спрос на туристские услуги и товары, 
управляет целевым назначением индустрии 
туризма, финансовым, материально–техни-
ческим, трудовым, нормативно–правовым 
обеспечением ее деятельности, организует 
связь с другими одноранговыми системами.

Необходимо обратиться к более под-
робному определению последнего понятия 
для того, чтобы лучше понять, суть органи-
зации туристского обслуживания населе-
ния. Энциклопедия туриста (5., 193) дает 
этому понятию следующее определение –  
«Индустрия туризма – это совокупность 
предприятий, учреждений и организаций 
материальной и нематериальной сфер про-
изводства, обеспечивающих производство, 
распределение, обмен и потребление това-
ров и услуг для туристов, освоение и эксплу-
атацию туристско–рекреационных ресурсов 
и создание материально–технической базы 
туризма. Условно выделяют 3 группы пред-
приятий, учреждений и организаций инду-
стрии туризма:

1. Учреждения, осуществляющие ком-
плексное туристско–экскурсионное обслу-
живание на маршрутах и по месту отдыха 
(турбазы, гостиницы, санатории, кемпинги 
и т.д.; сеть бюро путешествий, экскурси-
онных бюро (за рубежом – туроператоров, 
турагентств), реализующих туры и отдель-
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ные услуги населению по месту жительства 
и отдыха; специализированный транспорт, 
осуществляющий туристско–экскурсион-
ные перевозки; предприятия и учреждения 
в местах отдыха и центрах туризма, обе-
спечивающие туристов оздоровительными 
и другими услугами, а также сувенирами и 
другими товарами и услугами туристского 
спроса (бальнеолечебницы, специализиро-
ванные магазины и т.п.).

2. Предприятия, учреждения и органи-
зации, предоставляющие в местах отды-
ха и туризма как туристам, так и местному 
населению различные услуги – бытовые, 
культурно–познавательные, торговые и др. 
(пассажирский транспорт, гостиницы, поли-
клиники, больницы, магазины, кинотеатры, 
клубы и т.п.).

3. Промышленные предприятия, уч-
реждения и организации, обеспечивающие 
создание и эксплуатацию материально–
технической базы туризма и поставляющие 
для нее орудия труда, сырье, инвентарь, 
снаряжение и другие товары индивидуаль-
ного пользования, а также учреждения, го-
товящие квалифицированные кадры для 
сферы туризма».

Туристский рынок обладает рядом спец-
ифических особенностей. Если в цену това-
ра на мировом рынке входят экспортные 
расходы, то в цену на туристские услуги – 
расходы туристов на транспорт. Именно в 
этом главное отличие туристского рынка от 
традиционного товарного и других рынков. 
Транспортные расходы туристов, наряду с 
платой за другие туристские услуги, опре-
деляют стоимость путешествия и входят в 
общую цену туристских услуг.

На туристский рынок существенное 
влияние оказывает подвижность туристов, 
зависящая от политических, социально–
экономических, природно–географических 
и других факторов. На него также влияют 
туристско–рекреационные ресурсы, объем 
услуг, которые предоставляются, качество 
обслуживания, проведение различных куль-
турно–массовых мероприятий, расположе-
ние объектов туристской инфраструктуры, 
транспортные условия, сезон, погода, мода 
и т.д.

Конъюнктуру на мировом туристском 
рынке определяет спрос на туристские услу-
ги, который отличается большой нестабиль-
ностью во времени и пространстве. Созда-
ние туристских услуг ограничено опреде-
ленным туристским районом. Но, несмотря 
на это, их реализация в значительной мере 
связана не с местным рынком, а выступает 
как составная часть общегосударственного 
или мирового туристского рынка; отсюда и 
ценообразование определяется конъюнкту-
рой этих рынков.

Проблема качества обслуживания в ту-
ризме – одна из самых актуальных в разви-
тии этой отрасли народного хозяйства. На 
международном туристском рынке качество 
обслуживания – самое сильное оружие в 
конкурентной борьбе. Туристы, которые 
довольны обслуживанием в гостиницах, 
ресторанах, бюро услуг, туристских ком-
плексах определенных стран, становятся 
их активными пропагандистами. Они много-
кратно посещают эти места, способствуя 
увеличению потоков туристов, создавая 
высокую репутацию понравившимся им ту-
ристским районам. Качество обслуживания 
в конечном счете способствует повышению 
экономической эффективности туризма.

Комплексный характер туристской де-
ятельности затрудняет установление еди-
ного показателя оценки качества обслужи-
вания. Влияние ряда факторов экономиче-
ского, организационного, технического и т.д. 
характера не позволяет измерить качество 
обслуживания в различных видах турист-
ской деятельности по одному и тому же 
показателю. Многоплановый характер ту-
ризма предполагает применение всеохва-
тывающего критерия оценки, который объ-
единил бы в себе общее, специфическое и 
единичное процесса обслуживания. В этом 
отношении немало сделано в разных стра-
нах.

Качество как экономическая категория 
выражает производственные отношения, 
возникающие при создании и использова-
нии полезных свойств предметов и услуг, и 
возможности удовлетворения обществен-
ных потребностей при общественно не-
обходимых затратах труда. Если продукты 
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и услуги общественно не необходимы, то 
качество не проявляется. Из этого следует, 
что качество есть экономическая категория, 
проявляющаяся в непосредственной связи 
с потребительной стоимостью, которая за-
висит непосредственно от маркетинговой 
деятельности в туризме.

Прежде чем говорить о маркетинге ту-
ризма, необходимо выяснить суть этого 
понятия вообще. Появление концепции 
маркетинга является логическим этапом в 
развитии рыночных отношений, связанных 
с насыщением рынков и обострением кон-
курентной борьбы за клиента. Впервые кон-
цепция маркетинга была сформулирована 
в конце 50–х гг. как интегрированная, ори-
ентированная на потребителя и прибыль 
философия бизнеса. Если коротко, «мар-
кетинг» – это процесс концентрации целей 
и ресурсов организации на возможностях и 
потребностях внешнего окружения.

За последние 40 лет понятие маркетин-
га претерпело сильные изменения. Перво-
начально он был ориентирован на продукт 
производства и предприятие, его произво-
дившее, направляло свои усилия на созда-
ние более совершенного продукта. Целью 

была прибыль, а средством ее достижения 
продажа продукта (товара). Новое понятие 
маркетинга, появившееся на Западе в 60–е 
гг., сместило акцент с продукта на потреби-
теля. Целью по–прежнему была прибыль, 
но средства ее достижения расширились: 
продукт, цена, система сбыта, продвижение 
товара на рынок. И уже в 80–е, гг. на Западе 
возникло понятие стратегического марке-
тинга, продолжившее эволюцию маркетин-
га. Стратегическая концепция маркетинга 
означает смещение акцента с продукта или 
потребителя на внешнее окружение. Все-
стороннее знание потребителей становит-
ся недостаточным. Чтобы достичь успеха, 
необходимо изучить потребителя в опре-
деленной среде, которая включает конку-
ренцию, государственное регулирование, 
другие экономические, политические, эко-
логические, социальные и другие факторы 
макросреды, которые и определяют изме-
нения рынка и маркетинга. Проявлением 
стратегического маркетинга является стра-
тегическое управление, которое интегриру-
ет маркетинг с другими управленческими 
функциями одной из задач которых являет-
ся создание прибыли в туристкой сфере.
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өзгерістерге толы. Казырғы кезде көптеген фирмалар шетелдік туристтерді өзіміздің жергілікті 
жерлерімізді көрсетуге тырысады. 
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ТүйіН

Процесстерді ұйымдастыруда есептік 
саясаттың рөлі үлкен. Кәсіпорынның есептік 
саясатын бағалау ағымдағы жыл кезінде 
түрлі өзгерістерді енгізу қажеттілігін 
анықтауға көмектеседі. Кәсіпорынның есептік 
саясаттың тиімділігін саралау түрлі тәртіп 
бұзушылықтарды анықтауға және басты-
сы, оларды уақытылы түзетуге мүмкіншілік 
береді. Себебі мұндай түзетулер ағымдағы 
жыл кезіндегі немесе алдағы уақыттарда бол-
жанып отырған көрсеткіштерге әсер етеді.

Кілтті сөздер: есеп саясаты, есеп саяса-
тын өзгерту, есептік бағалау, ретроспективті 
қайта есептеу.

Есептік саясатты өзгертудің салда-
ры есеп беру кезеңінің қаржылық есеп 
беруінде енеді. Есептік саясатты өзгертудің 
экономикалық салдары бірден пайда бол-
мауы мүмкін, ал олардың мәндері ұзақ 
уақыт бойы әсер етуі мүмкін.

Есептік бағалау (жобалау мәні) пайда 
болу жағдайлары өзгерген болса немесе 
даму барысында жаңа ақпараттың шығу 
салдарынан қайта қаралуы мүмкін. Өз си-
паты бойынша есептік бағалауды (жобалау 
мәні) қайта қарау өткен кезеңдерге және 
қателерді түзетуге жатпайды.

Егер есеп саясаты мен есептік 
бағалаудағы өзгертулердің айырмашылығын 
талдау қиын болған жағдайда, өзгертулер 
ақпаратты нақтылай аша отырып есептік 
бағалаудың өзгеруіне жатқызылады [1].

Есептік бағалаудағы өзгерістердің әсері 
пайдаға немесе залалға енгізілуі арқылы 
перспективалық түрде танылуы тиіс:

1) өзгеріс тек ағымдағы кезеңге әсер 
ететін жағдайдағы кезең; немесе 

2) егер өзгерістер осы және болашақ 
кезеңдерде әсер етіп орын алатын болса.
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Есептік бағалаулардағы өзгерістер ак-
тивтер мен міндеттемелердің өзгеруіне се-
беп болып, немесе капитал элементтеріне 
байланысты болса, есептік бағалаулардағы 
өзгерістер өзгеріс кезеңіндегі тиісті активтің, 
міндеттеменің немесе меншікті капи-
тал баптарының баланстық құнын түзету 
арқылы танылуы тиіс.

Есептік бағалаудағы өзгеріс тек ағым-
дағы кезеңге немесе ағымдағы және 
болашақ кезеңдерде әсер етуі мүмкін. Мы-
салы, пайдалы қызмет мерзімінің өзгеруі 
немесе амортизацияланатын активтен 
экономикалық пайда алынуы ағымдағы 
кезеңге және әрбір келесі кезеңге, активтің 
пайдалы қызмет мерзіміне әсер етеді. 
Үмітсіз борыштар сомаларының өзгеруі 
ағымдағы кезеңге әсер ететіндіктен де-
реу танылады. Екі жағдайда да, ағымдағы 
кезеңге қатысты өзгеріс нәтижесі ағымдағы 
кезеңде табыс немесе шығыс ретінде таны-
лады. Болашақ кезеңдерге әсер тиісінше, 
болашақ кезеңдерде танылады.

Есептік бағалаулардағы өзгерістер нә-
тижелері бұрын осы есептік бағалауларда-
ғы есепке алынған жиынтықтың табыс тура-
лы есебіне енгізілген.

Ағымдағы кезеңде немесе болашақ 
кезеңдерде елеулі әсерін тигізген есептік 
бағалаулардағы өзгерістер сипаты мен 
ауқымын ашып көрсету күтілуде. Егер іс 
жүзінде сапалы бағалауды жүргізу мүмкін 
емес болса, онда бұл факт ашылуға тиіс  
[2].

Бағалаудағы өзгеру мысалын қарасты-
райық: 2010 жылы 1 қаңтарда, мекеме 
500 000 теңге сомаға автокөлікті сатып 
алған. Оның пайдалану мерзімі 10 жыл деп 
бағаланады. Бес жылдан кейін (1 қаңтар 
2015), машина тағы он жылға жарамды 
деп табылды. Осылайша, бағалаудағы 
өзгеріс ағымдағы ғана емес, сонымен қатар 
болашақ кезеңдерге әсер етеді. Сәйкесінше, 
жыл сайынға амортизацияның көлемі келесі 
формула бойынша анықталады: 

Келтірілген мысалда жыл сайынға амор-
тизация жылына (250000–0)/10 лет = 25000 
теңгені құрайды.

Жылжымайтын мүліктің, үйлер мен 
жабдықтардың құнына әсер ететін зақымдар, 
ағымдағы кезеңнің шығындарына жатады 
және есептік бағалаулардағы өзгерістер 
ретінде қаралмайды.

Есептік саясат өзгертулеріне жатпайды:
1) есептік саясатты бұрын болған 

мәмілелердің жайттары мен шарттарынан 
өзге мәмілелерге қолданылуы;

2) жаңа есептік саясатты бұрын болған 
мәмілелердің жайттары мен шарттарынан 
өзге немесе маңызды болмаған мәмілелерге 
қолданылуы [3].

«Capital Cafe» ЖШС мысал ретінде 
ала отырып есептік бағалаудың қаржылай 
есептерінің көрсеткіштеріне әсерін қарасты-
рамыз.

2013 жылдың қазанына бастап «Capital 
Cafe» ЖШС ғимаратында Тұтынушыларға 

қызмет көрсету орталығы – бухгалтер-
лерге, кадрлық қызмет жұмысшыларына, 
адвокаттарға және жеке кәсіпкерлерге жал-
пы кеңес және практикалық көмек беру 
орталығы жұмысын бастады. Орталықты 
ұйымдастыру шығындары ҚЕХС 16 «Негізгі 
құралдар» және ҚЕХС 38 «Материалды 
емес активтер» сай негізгі құралдарға және 
материалды емес активтерге салым ретін- 
де анықталды. 2014 жылы компания дирек- 
торы Орталықтың дамуы мен жақсарты-
луына қатысты шығындардың ағымдағы 
шығындар мен кірістердің шотына кіретін-
дігі туралы шешім қабылдады. Бұл шешім 
салымдардың экономикалық тиімділігінің 
күмәнді болғаны үшін қабылданды. 

Есептік саясатқа енгізілгенге дейінгі қар-
жылық ақпарат 1 кестеде көрсетілген. 

Капиталдың 2013 жылы өзгертілген 
есебінде келесі ақпарат келтірілген: 

– өткен жылдардың жабылмаған шы-
ғыны – 135 267 960 тенге;

А = Активтің баланстық құны – Жойылу құны
 Қалған пайдалы қызмет ету мерземі

(1)
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– есептік кезеңдегі пайда – 39 717 801 
тенге;

– есептік кезеңнің соңындағы жабыл-
маған шығын – 174 985 761 тенге.

Кәсіпорынның есептік саясатының өз-
геруіне байланысты өткен кезеңдердің есеп- 
теріне өзгертілер енгізу қажет. Ол бұл өзгер-
туге өткен жылдардағыдай ұшырайды (шы- 
ғындардың барлығын ағымдағы шығындар-
ды дамытуға жұмсау). 

Сәйкесінше, өткен жылдардың ағым-
дағы шығындарын түзету (көбейту) қажет.  
Бұл үшін 2013 жылдың ағымдағы шығын-

дарына 340 000 теңге және 2014 жылдың 
ағымдағы шығындарына 350 000 теңге 
қосамыз. Осылайша, компанияның 2014 
жылдың соңындағы жабылмаған шығыны 
690 000 теңгеге өседі. Алдыңғы көрсеткіш 
135 267 960 теңгені құрайтын.

Өзіндік капиталдағы өзгерістердің түзе-
тілген есебін 2 кестеде қарастырайық. Бұл 
жағдайда 2013 жылдың бастапқы есебінде 
түзетуге дейінгі кіріс 12 766 402 тг құрайды. 
Дамуға жұмсалатын шығындарды алып 
тастағанан кейін 350 000 тг., түзетуден 
кейінгі таза пайда 12 416 402 тг. құрайды.

Егер қаржылық есепте компанияның 
қаржылық жағдайын қажетті көрсеткіштерге 
жеткізу мақсатында жіберілген қателіктер 
болса, онда ол ҚЕХС–на сай емес болып 
табылады. 

Қателіктер қаржылық есептің элемент-
терін өлшеу, ашу, талдау барысында шығуы 
мүмкін.

Ағымдағы кезеңде анықталған қателер 
қаржылық есеп шығаруға бекітілгенге дейін 
түзетіледі. Қателер кейінгі кезеңдерге дейін 
табылмаған жағдайда өткен кезеңдердің 
қаржы есебінде берілген салыстырмалы 
ақпараттар түзетіледі.

Мақалалардың өзгертуге ұшыраулары 
тұтынушылардың қаржылық есептің құрылуы 
нәтижесінде қабылдаған экономикалық 
шешімдеріне әсер еткен жағдайда ауқымды 
деп есептеледі. Мәнділігі өткізіп алған 
ақпараттың немесе ауытқулардың көлеміне 
байланысты. Мақаланың көлемі немесе си-
паты немесе олардың бірігуі шешуші фак-
тор бола алады. 

Алдыңғы кезеңдердің қателері – бұл 
компанияның бір немесе бірнеше кезеңге 
жасалған қаржылық есебінің дұрыс емес 
ақпаратты қолдануы салдарынан болады, 
олар: 

1 кесте – 2013–2014 ж.ж. бойынша негізгі құралдар мен ағымдағы шығындар, тг.

Жыл
Негізгі құралдарға 

салынған салымдар
Ағымдағы 
шығындар

Дамуға жұмсалған  
жалпы шығын

2013 340 000 300 000 640 000

2014 350 000 460 000 810 000

2 кесте – Өзіндік капиталдағы өзгерістердің түзетілген есебі 2014 ж., тг. 

Статья 2013 ж. 2014 ж.
Жыл басындағы жабылмаған шығын

– түзетілгенге дейін (174 985 761) (135 267 960)

– түзетілген (340 000) (690 000)

– түзетілгеннен кейін (175 325 761) (135 957 960)
Түзетілгеннен кейінгі есепті кезеңдегі таза пайда 39 717 801 12 416 402
Жыл соңындағы жабылмаған шығын (135 607 960) (123 541 558)
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– қаржылық есеп сол кезеңдерге 
шығаруға дайын болған кезде болды; 

– қаржылық есептің дайындалуы ба-
рысында қарала алатын еді.

Мұндай қателер математикалық қателік-
терді, есептік саясатты қолдану кезіндегі 
қателіктерді, тиянақсыздық пен алаяқтықты 
қамтиды [2]. 

«Capital Cafe» ЖШС ретроспективті түрде 
өткен кезеңдердегі қателіктерді түзетеді: 

– өткен кезеңде қате кеткен ақпаратты 
қайта қарау арқылы; немесе 

– егер қате ең алдыңғы кезеңге 
дейін жіберілген болса, алдыңғы сальдо 
активтерді қайта есептеу арқылы. 

Егер әсер етуді анықтай алмаған жағ-
дайда, ретроспективті қайта есептеуге ке-
лесі шектеулер жүреді: 

– қатенің салдарын мүлде анықтай 
алмаған жағдайда алдыңғы кезеңдерге 
жүгінген жөн. «Capital Cafe» ЖШС алдыңғы, 
ретросепктивті қайта есептеу қолданылатын 
кезеңдегі сальдо активтерін, міндеттемелер 
мен капиталды қайта есептейді;

– қатенің өткен кезеңнің ағымдағы 
кезеңге қарағандағы кумулятивті салдарын 
анықтау мүмкін болмаған жағдайда, компа-
ния салыстырмалы ақпаратты ең алдыңғы 
кезеңнен бастап қарастырады. 

Алдыңғы кезеңде қаржылық есепте жі-
берілген қатенің түзетілуін қарастырайық.

«Capital Cafe» ЖШС 2014 жылғы есептің 
алдын ала нұсқасын дайындау кезінде 
алдыңғы кезеңнің соңындағы әкімшілік 
шығындардың бағасында қате табылды, 
яғни бухгалтер 2 000 000 теңге көлеміндегі 
жаңа кеңселік техниканың амортизациялық 
аударымдарын көрсетпеген. Бұл әкімшілік 
шығындардың қысқаруына, салық салын-
ғанға дейінгі пайданың артуына ықпал 
етті. Осыған сәйкес, ұйымның қаржылық 
жағдайы туралы мәліметтерді дұрыстау 
үшін әкімшілік шығындарды 2013 жылы 
2 000 000 теңгеге арттырып, 2014 жылы 
осы сомаға қысқартылды. 3 кестеде қайта 
қаралған қаржылық нәтиже мен пайдаға са-
лынатын салықтың мөлшері келтірілген.

3 кесте – 2014 ж. пайда мен шығын туралы есептен көшірме, тг.

Көрсеткіштердің атауы 2013 жыл 2014 жыл
Өзгеріс 

енгізілгенге 
дейін

Өзгеріс 
енгізілгеннен 

кейін

Өзгеріс 
енгізілгенге 

дейін

Өзгеріс 
енгізілгеннен 

кейін
Табыс 129 924 506  129 924 506 322441940 322441940
Көрсетілген қызметтердің өзіндік 
құны

 17 050 368  17 050 368 51262169 51262169

Қызметтер көрсетуге жұмсалған 
шығындар

 44 276 782  44 276 782 192379475 192379475

Әкімшілік шығындар  28 464 597  30 464 597 60935618 58935618
Басқа да шығындар  16 716 402  16 716 402 4392538 4392538
Басқа да кірістер  16 689 601  16 689 601 3885753 3885753
Қаржыландыру шығындары  388 158  388 158 4591490 4591490
Прибыль до налогообложения  39 717 801  37 717 800 12766402 14766403
Корпоративтік табыс салығы  7 943 580  7 543 560 2553280 2953281
Таза пайда  31 774 321  30 174 240 10213122 11813122

Есептік бағалаулардағы өзгерістер мен 
түзетілген қателерді ажырата білу қажет.

Соңғылары өз кезегінде жақындатылған 
өлшем бірліктері болып табылады, және 
қосымша ақпаратты қайта қарау кезінде 

жағдайда қажет болуы мүмкін. Мысалы, 
шаруашылық қызметтің шартты фактінің 
шешімі болған өзге кіріс пен шығыстар 
қатенің түзетілуі болып табылмайды.
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Өткен кезеңдегі қателерді анықтаған 
жағдайда «Capital Cafe» ЖШС келесі ақ-
паратты ашады: 

a) өткен кезедегі қатенің сипаты; 
б) әрбір алдыңғы кезеңдегі түзетулердің 

сомасы: 
– қатесі бар қаржылық есептің әрбір 

мақаласы үшін; және 
– «Capital Cafe» ЖШС ҚЕХС 33 қол-

данған жағдайда базалық және акцияға 
шаққандағы таратылған пайда үшін; 

в) есептік кезеңдегі ең алғашқы кезеңнің 
түзетулерінің сомасы; және 

г) егер алдыңғы кезеңде ретроспективті 
қайта есептеу мүмкін болмаған жағдайда 
соған себеп болған жағдайлар және олар-
дың сипаты. 

Жоғарыдағы ақпараттың ашылуы бо-
лашақтағы кезеңдерге қажет емес.

Қорытындылай келе бухгалтерлік есеп 
жүйесінің табысты жұмыс жасауы үшін 
шаруашылық субъектілерінің қаржылық жағ- 
дайын нақты көрсететін сенімді және толық 
ақпарат қажет екендігін айтқымыз келеді. 
Бухгалтерлік есепке сыртқы – қаржылық 
есептің жалпы құрылымын дамыту, жаңа 
стандарттарды қайта қарау және құрау ішкі – 
кәсіпорынның қаржылық және шаруашылық 
құраушыларының принциптерін дамыту 

секілді өзгертілер себеп болады. Осыған 
орай қаржылық есептің салыстырмалығы 
нақты есеп саясатын бір рет бекіту 
арқылы ғана емес, сонымен қатар оның 
негізгі принциптерін есептік кезеңдерде 
қолданылуын, алдыңғы кезеңдегі өзгертулер 
және олардың есептік көрсеткіштерге әсерін 
тұтынушыларға жеткізу арқылы жүзеге асы-
рылады.

Есептік саясаттағы өзгертулер көп 
жағдайда ретроспективті түрде қолданы-
лады. Бұл өз кезегінде қаржылық есеп-
те салыстырмалы, орынды және сенімді 
ақпараттың болуын қамтамасыз етеді. Со-
нымен қатар ретроспективті өзгертулерді 
есептік саясатта қолдану ауқымды еңбек 
шығындарын қажет етеді. Олар қажетті 
есептеулерді дайындау, және тиісті ақпа-
ратты ашуға кетеді. Тұтынушылар үшін 
қаржылық ақпаратты бірнеше кезеңдерді са-
лыстыра алу мүмкіндігі маңызды. Ол арқылы 
олар компанияның қаржылық жағдайы мен 
тенденцияларды анықтай алады және ком-
панияның қызметі мен қаржы ағымдарын жа-
сау қабілетін біледі. Сондықтан бухгалтерлік 
қызметтің басты мақсаттары енгізгелі жатқан 
өзгертулердің себептерін нақтылау және 
оларды қаржылық есеп тұтынушыларына 
жеткізе білу болып табылады. 
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Роль учетной политики в организации всего учетного процесса крайне велика .Оценка учет-
ной политики предприятия позволяет определить необходимость внесения различных измене-
ний в течение года. Анализ эффективности учетной политики предприятия позволяет выявить 
различные недочеты и нарушения, и самое главное, вовремя их исправить, т. к. это может ока-
зать существенное воздействие на показатели текущего периода, или существенное воздей-
ствие которых ожидается в последующих периодах.

Ключевые слова: учетная политика, изменения учетной политики, учетная оценка, ретро-
спективный пересчет.
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The role of the accounting policy in the organization of the entire accounting process is extremely high. 
Evaluation of the entity’s accounting policy allows us to determine the need to make various changes during 
the year. Analysis of the effectiveness of the entity’s accounting policy allows us to identify various defects 
and violations, and, most importantly, to correct them in time, as it can have a significant impact on the 
indices of the current period, or a significant impact of which is expected in future periods.
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и регУлирования рынКов  
КаПитала еаЭс в УсловияХ 
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ресПУблиКи КазаХстан

АННОТАЦИЯ

Мировая практика накопила значительный 
багаж механизмов, инструментов, методов 
построения интеграционных объединений. В 
данной статье автором доказывается, что 
при этом большое значение имеет изучение 
как теоретических вопросов развития этапов 
интеграции, факторов, влияющих на данный 
процесс, так и анализ практики формирования 
интеграционных связей в СНГ.

Ключевые слова: интеграция, экономиче-
ское пространство, объединение, экономика, 
капитал.

Изменения в геополитической обста-
новке влияют на условия функциониро-
вания и развития экономики государств – 
членов ЕАЭС и, в том числе, национальных 
рынков капитала, входящих в него стран 
(Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана и России). 

Начиная с 2014 г. для их субъектов (в 
первую очередь, российских) растет сто-
имость заимствований на внешних и вну-
тренних рынках кредита, происходит от-
ток средств не только спекулятивных, но 
и портфельных инвесторов, сокращаются 
источники инвестирования. Государства – 
члены ЕАЭС, конечно, должны учитывать и 
изменения в мировых тенденциях регулиро-
вания финансового рынка и реализовывать 
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адекватные им инициативы на своем реги-
ональном уровне. Однако, прежде всего, 
необходимо осуществить стратегический 
выбор вектора развития евразийской эко-
номики в рамках сложившей модели ми-
ровой экономики. Попытки формировать 
свою геопозицию, используя традиционные 
сетования стран третьего мира на неспра-
ведливость сложившегося порядка вещей, 
могут только поддерживать тенденцию на 
консервацию статуса стран – поставщиков 
сырья и человеческого капитала для раз-
витых стран. Гораздо разумнее пытаться 
снять «ресурсное проклятие» не с помощью 
политических заклинаний о своей самобыт-
ности и особом пути, а осознанно проводи-
мой политикой трансформации экономик 
входящих в ЕАЭС из ресурсодобывающих в 
инновационные или скорее, экономики сме-
шанного, ресурсно–инновационного типа.

Основные проблемы развития инно-
вационной деятельности в ЕАЭС связаны 
с отсутствием эффективных механизмов 
реализации приоритетов инновационной 
политики, недостаточностью финансовых 
средств, необходимых для осуществления 
технологической модернизации производ-
ства, проведения перспективных научных 
исследований и разработок. Требуется раз-
работка и реализация мер по обеспечению 
государственной поддержки и стимулирова-
нию инновационной деятельности, по раз-
витию форм интеграции и кооперации, свя-
занных с организацией 13 высокотехноло-
гичных конкурентоспособных производств, 
по их обеспечению необходимыми специ-
алистами [1].

В основе известного торможения инно-
вационных процессов в ЕАЭС находится 
дефицит финансовых инвестиционных ре-
сурсов, нехватка инвестиционного капита-
ла и слабая инвестиционная активность в 
сфере предпринимательской деятельности. 
Что, в свою очередь, является следстви-
ем административного давления на малый 
и средний бизнес, роста (или сохранения) 
доминирующей роли государственных кор-
пораций и компаний с государственным 
участием в экономике. Эти проблемы инно-

вационного процесса могут быть устранены 
соответствующими коррективами государ-
ственной политики и положительным ре-
гулирующим воздействием на предприни-
мательскую деятельность путем создания 
комфортной для нее политической и право-
вой среды. Одной из причин сложившегося 
положения вещей состоит в том, что суще-
ствующая в государствах – членах ЕАЭС 
финансовая инфраструктура не включает в 
себя действенные механизмы привлечения 
капитала в инновационные проекты. Для 
того чтобы производительные силы в веду-
щих экономиках ЕАЭС (России и Казахста-
на) начали развиваться за счёт инноваций, 
а не добывающих отраслей, нужно создать 
необходимые условия для роста емкости 
финансовых рынков [2, c.12–13]. 

Процессы глобализации и развития 
рынка капитала тесно взаимосвязаны. Из-
менение длительности экономических ци-
клов и форм проявления экономических 
кризисов тесно связаны с увеличением вли-
яния рынка капитала на мировую экономи-
ку. Зависимость постиндустриальных эко-
номик от рынка капитала выше, чем в ин-
дустриальных или развивающихся. Первые 
быстрее входят в кризис, но и быстрее из 
него выходят, за счет того, что рынки капи-
тала обеспечивают быстрый перелив ресур-
сов из стагнирующих сегментов экономики 
в растущие. Роль рынков капитала в наци-
ональных экономиках государств – членов 
ЕАЭС не позволяет им пока противостоять 
нарастающим проявлениям их стагнации 
или замедления роста [3, c.14]. 

Положение дел можно изменить за счет 
согласованной политики государственных 
органов и органов межгосударственного 
сотрудничества ЕАЭС, в том числе путем 
реализации совместных интеграционных 
проектов, таких как формирование Единого 
биржевого пространства. 

ЕАЭС должен стать гораздо более глу-
бокой формой экономической интеграции, 
чем предыдущие попытки таковой на пост-
советском пространстве, и включает в себя, 
помимо Таможенного Союза, такие состав-
ляющие устойчивого экономического роста, 
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как проведение согласованной экономи-
ческой политики, обеспечение свободного 
движения услуг, капитала, трудовых ресур-
сов и доступ к инфраструктуре государств –  
членов ЕАЭС. 

В рамках ЕАЭС должны функциониро-
вать однотипные механизмы регулирования 
экономики, основанные на рыночных прин-
ципах, гармонизации и унификации норм и 
правил. Для создания коридора институци-
ональных возможностей привлечения инве-
стиций в экономику необходимо обеспечить 
согласованность механизмов поддержания 
конкуренции и государственных вложений, 
унификацию налоговой, денежно – кредит-
ной политики и валютного регулирования, 
сформировать условия для развития в 
ЕАЭС интегрированного рынка капитала. 

Считается, что ЕАЭС предпринимается 
попытка реализации отличной от стандарт-
ных моделей форма взаимодействия между 
его участниками. Фактическое доминирова-
ние связей по принципу страна финансово-
го центра – страна финансовой периферии 
якобы утяжеляет принятый формат инте-
грации в странах ЕС. К такому формату в 
конце 2013 г. была приглашена Украина, 
которая была признана «недостаточно раз-
витой» страной со всеми вытекающими от-
сюда ограничениями для самостоятельного 
развития своей экономики [4, c.12]. 

С другой стороны, очевидно, что Арме-
ния, Беларусь и Кыргызстан не могут пре-
тендовать на роль значимых финансовых 
центров в силу объективных размеров сво-
ей экономики и рынков капитала, но это не 
означает, что они не могут быть вовлечены 
в их создание в РФ и РК и в использова-
ние преимуществ свободного доступа к их 
сервисам, в первую очередь путем участия 
в формировании Единого биржевого про-
странства государств – членов ЕАЭС. 

Например, заслуживают внимания 
предложения по созданию в Армении, Бе-
ларуси и Кыргызстане взаимосвязанных 
биржевых площадок по торговле продукци-
ей сельского хозяйства. Проект евразийской 
интеграции по своему замыслу является 
долгосрочным и основанным на принципах 

политического равенства его участников, в 
независимости от масштабов их экономики 
для осуществления которого необходимы 
адекватные финансовые, организационно – 
экономические, интеллектуальные и чело-
веческие ресурсы. 

Однако усиление геополитических ри-
сков снижает динамику развития интегра-
ционных процессов в государствах – членах 
ЕАЭС, вследствие ослабления внешнепо-
литической позиции его ключевого участни-
ка – России. 

Как известно, к России на уровне G – 7 и 
ЕС решено применить санкции, направлен-
ные на снижение ее экономического в, соот-
ветственно, политического влияния на меж-
дународные отношения. Остается надеять-
ся, что постепенное, но последовательное 
введение санкций в отношении ключевых 
экономических субъектов РФ вследствие 
присоединения Крыма, безусловно, снизит 
ресурсную базу развития ЕАЭС, но не изме-
нит вектора развития этого процесса. 

Наоборот, вопрос евразийской инте-
грации приобретает особый приоритет в 
условиях усиления глобальных вызовов 
и неопределенности их последствий. Рез-
кое сокращение и даже отток иностранных 
инвестиций из РФ необходимо попытаться 
компенсировать другими факторами, повы-
шающими эффективность ее экономики, 
как стержня ЕАЭС. Например, открытость 
экономики для движения капиталов из 
стран – участниц ЕАЭС, трудовых ресур-
сов, нематериальных активов; стимулиру-
ющая налоговая и таможенная политика; 
иммиграционное законодательство; упро-
щенные процедуры регистрации предпри-
ятий, оформления сделок, соответствие со-
временным мировым стандартам в области 
бухгалтерского учета, финансовой отчетно-
сти, регулирования и надзора на рынке ка-
питала.

В сложных политических и экономиче-
ских обстоятельствах, в которых оказались 
РФ и ее партнеры по ЕАЭС, вследствие со-
бытий, происходящих на Украине и в Сирии, 
и вокруг нее, политика органов, регулирую-
щих рынок капитала в государствах – чле-
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нах ЕАЭС, должна в значительной степени 
строиться вокруг идеи их интеграции и ис-
пользования внутренних источников их ро-
ста, так как это одно из того немногого, что 
на уровне межгосударственных отношений 
в ЕАЭС можно противопоставить неблаго-
приятной геополитической обстановке.

Необходимо учитывать, что если до 
марта 2014 г. российский рынок ценных бу-
маг рассматривался как однозначный ли-
дер и локомотив будущего интегрированно-
го рынка капитала в ЕАЭС, то в настоящее 
время этот сценарий развития представля-
ется не столь очевидным. 

Беларусь и, особенно, Казахстан, с точ-
ки зрения ряда иностранных инвесторов, 
представляются теперь «тихими гаванями» 
в СНГ, с территории которых, кроме того, 
финансовым институтам с российским ка-
питалом было бы, возможно, удобнее осу-
ществлять трансграничные операции с уча-
стием западных партнеров. 

По мнению одного из неформальных 
лидеров фондового рынка России Анатолия 
Гавриленко,– председателя Совета финан-
сового рынка, объединяющего крупнейшие 
саморегулируемые организации (СРО),– 
«сегодня следует признать, что отече-
ственный финансовый рынок в рамках по-
следних событий потерял гораздо больше 
других секторов экономики страны. В том 
числе доверие инвесторов, стабильность и 
предсказуемость, уверенность в надёжно-
сти вложений. То есть многое, что строится 
даже не годами, а десятилетиями, к чему 
последовательно шло руководство страны 
вместе с участниками рынка последние 10–
15 лет» [2, с.17].

С другой стороны, сложившуюся ситуа-
цию можно рассматривать как новый вызов 
для профессионализма, инновационного 
мышления и своеобразный тест на выжива-
емость, и стресс–устойчивость российских 
финансовых институтов. Необходимо ос-
мысление новой ситуации, понимание име-
ющихся и оставшихся возможностей, реви-
зия уже составленных планов и новый кон-
кретный план по сохранению, выживанию 
и развитию рынка в новых экономических 

условиях. Для его формирования нужно за-
действовать профессионализм участников 
рынка через все имеющиеся обществен-
ные, саморегулируемые организации и их 
координирующие органы, существующие на 
российском финансовом рынке. 

В связи с этим Совет финансового рын-
ка считает необходимой разработку средне-
срочной стратегии развития рынка и дорож-
ной карты по реализации указанной стра-
тегии. Было бы разумно привлечь к ее раз-
работке и реализации партнеров из других 
стран ЕАЭС, в первую очередь, Казахстана. 

В условиях кризиса идей по развитию 
рынка капитала прежними способами, в ча-
сти перекачки в него и через него денежной 
ликвидности от продажи сырья, ряд экспер-
тов считают, что необходим комплекс мер, 
направленный на переориентирование 
фондового рынка от спекулятивных целей 
к функции перераспределения финансовых 
ресурсов в реальный (производственный) 
сектор экономики.

Среди подобных мер называются при-
влечение денежных средств частных лиц в 
финансовые инструменты пригодные к ис-
пользованию в обеспечении (погашении) 
заимствований, ипотечных кредитов, пенси-
онном сбережении и т.п. Предлагается осу-
ществлять финансирование государствен-
ных инвестиционных проектов не прямым 
предоставлением бюджетных ресурсов, а 
за счет приобретения государством финан-
совых инструментов, прежде всего акций, 
эмитентами которых выступают хозяйству-
ющие субъекты, через которые осущест-
вляются государственные инвестиционные 
программы и/или осуществляется финанси-
рование инвестиционных проектов.

Говорится о необходимости дальней-
шего упрощения процедур государственной 
регистрации выпусков эмиссионных ценных 
бумаг, в целях снижения административных 
барьеров по доступу хозяйствующих субъ-
ектов к рынку капитала, а также о создании 
системы преференций для эмитентов (хо-
зяйствующих субъектов), ценные бумаги ко-
торых допущены к размещению/обращению 
на национальной фондовой бирже
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Не отрицая правомерности предложе-
ний по умеренному государственному про-
текционизму в отношении рынков капитала 
государств–участников ЕАЭС, представ-
ляется, что основные внутренние резервы 
возобновления его роста это, прежде всего, 
развитие страхового и пенсионного сегмен-
тов, как источников «длинных денег» в эко-
номике государств–членов ЕАЭС и совер-
шенствование регулирования рынка капи-
тала на основе согласованных принципов, 
в интересах их интеграции.

Участники рынка капитала с тревогой 
наблюдают за складывающейся вокруг го-
сударств–участников геополитической си-
туацией, ставящей под вопрос развитие ее 
рынка капитала, как сегмента мирового фи-
нансового рынка. Тем не менее, это не оз-
начает, что следует бросаться в крайности 
изоляционизма, которые в условиях гло-
бального экономики бесперспективны для 
стран уже занимающих свое место в между-
народном разделении труда.

В этой связи, напрашивается вывод, 
что, учитывая объективность имеющихся 
критериев интеграции, было бы естествен-
но для государств – членов ЕАЭС осущест-
влять развитие рынков капитала через их 
интеграцию и интеграцию через их раз-
витие. 

Практическое воплощение идеологии 
интеграции на рынках капитала ЕАЭС пред-
лагается одновременно вести в трех ключе-
вых аспектах: 

– постепенное устранение действую-
щих ограничений на трансграничное дви-
жение капитала и допуск нерезидентов из 
других стран Союза на внутренние рынки 
финансовых услуг; 

–  принятие общих стандартов регули-
рования профессиональной деятельности 
на рынке капитала и корпоративного управ-
ления с переходом в дальнейшем к гармо-
низации законодательства; 

–  формирование ЕБП на основе согла-
сованных технологий и бизнес – процессов 
регулируемых рынков (в первую очередь, 
в сфере клиринга и расчетов по сделкам с 

финансовым инструментам эмитентов госу-
дарств – членов ЕАЭС) как проекта, вокруг 
которого может возникнуть евразийская си-
стема финансовых центров. 

Однако стоит отметить, что кардиналь-
ного ускорения процесса интеграции рын-
ков капитала государств – членов ЕАЭС, 
– к чему взывает текущая политическая и 
экономическая ситуация, – можно будет 
прийти посредством ускорения создания 
наднационального регулирующего органа, 
в котором были сосредоточены полномочия 
по выработке базовых регулятивных норм. 

К сожалению, Договором о ЕАЭС это 
предполагается сделать только к 2025 г., как 
итог процесса гармонизации соответствую-
щего законодательства. Ведущийся таким 
образом процесс гармонизации рискует 
стать бесконечным, так как пока гармони-
зируются существующие нормы и правила, 
бюрократические аппараты профильных 
национальных ведомств будут принимать 
новые.

Но, как не прискорбно, на данный мо-
мент приходится констатировать, что ин-
теграция рынков капитала в ЕАЭС еще не 
вошла в круг приоритетов регулирующих их 
национальных органов стран Союза. Учи-
тывая опыт интеграции указанных рынков 
в ЕС, можно утверждать, что до создания 
наднационального регулирующего органа 
основные надежды на прорыв в этом на-
правлении экспертное сообщество связы-
вает с идеей создания Единого биржевого 
пространства (ЕБП). 

Кроме того, возможна и необходима со-
гласованная реализация национальными 
регулирующими органами хотя бы самых 
общих подходов к регулированию рынка ка-
питала. Таковые подходы (и реализуемые 
на их основе конкретные проекты) могли бы 
быть определены ими совместно, с участи-
ем профессиональных и саморегулируемых 
сообществ и под эгидой ЕЭК.

Соответственно, успешная интеграция 
рынков капитала будет способствовать ин-
новационному развитию экономик всех го-
сударств – членов ЕАЭС.
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АННОТАЦИЯ

Рассматриваются виды преступлений в 
области банковской деятельности, опреде-

ленные законодательством Республики Казах-
стан; отмечаются некоторые недостатки, 
существующие в законодательной и правопри-
менительной системах, в части выявления и 
квалификации преступлений, совершаемых в 
банковской деятельности.

Ключевые слова: преступления в банков-
ской сфере, классификация, виды преступле-
ний в банковской сфере, экономическая пре-
ступность.

В криминологической науке достаточ-
но всесторонне разработана проблема 
предупреждения правонарушений, особен-
но таких его негативных проявлений, как 
преступлений [1]. Предупреждение рас-
сматривается как широкий комплекс взаи-
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мосвязанных мероприятий, проводимых 
государственными органами и другими 
субъектами в целях искоренения правона-
рушений и устранения причин, их порож-
дающих [2]. При этом подчеркивается, что 
предупредительная деятельность:

– представляет собой специфиче-
скую область социального управления,

–  имеет многоуровневый характер 
(например, устранение или нейтрализа-
ция причин и условий правонарушений в 
целом, их отдельных видов и групп, пре-
ступности в определенных регионах или 
среди определенного контингента населе-
ния, конкретных правонарушений);

–  осуществляется в процессе реше-
ния как общих задач социального разви-
тия, так и специализированных;

–  имеет «дерево целей», их иерар-
хию, конкретизированную в территориаль-
ном размере, во времени и применитель-
но к каждому звену системы;

–  не сводится к деятельности поли-
ции, прокуратуры, суда, исправительных 
учреждений и других специализирован-
ных органов, осуществляющих борьбу 
с правонарушениями, а включает в себя 
широкий круг мер воздействия на причины 
и условия, порождающие правонаруше-
ния [3]. Предупредительную деятельность 
можно представить схематически как си-
стему, пресекающую связи формирова-
ния и функционирования криминогенных 
процессов и факторов в обществе, связи 
между этими процессами и факторами и 
формированием личности, связи между 
личностью и ситуацией совершения пре-
ступлений. 

Применительно к рассматриваемой 
проблеме правонарушений в сфере кре-
дитования и уклонения от возврата кре-
дита предупредительную деятельность 
также можно определить как совокупность 
экономических, политически, правовых, 
психологических, организационных и тех-
нических мер, направленных на: 

– устранение (ослабление) факторов, 
способствующих совершению правонару-
шений,

–  предупреждение, выявление, пре-
сечение, раскрытие и расследование пре-
ступлений, а также выявление лиц, их под-
готавливающих, совершающих или совер-
шивших;

–  розыск лиц, скрывающихся от орга-
нов дознания, следствия и суда, уклоняю-
щихся от уголовного наказания;

–  осуществление правосудия;
–  исправление лиц, совершивших пре-

ступление, и контроль за их поведением по-
сле отбытия наказания;

–  устранение, ликвидация и возмеще-
ние последствий преступлений [4].

 Осуществление борьбы с преступно-
стью в сфере экономической деятельно-
сти, равно как корыстной преступностью в 
целом, является проблемой, характеризую-
щейся своей многоплановостью и широким 
спектром мероприятий в различных сферах 
жизнедеятельности общества. Это сложный 
комплекс, включающий в себя социально–
экономические, правовые, нравственные, 
этические и другие аспекты.

«Профилактика преступлений, как 
справедливо отмечает профессор Каир-
жанов Е.К., – это, прежде всего, действие 
(комплекс действий) или система согласо-
ванных действий, т.е. деятельность опре-
деленных социальных субъектов по воз-
действию на определенные предметы и яв-
ления (факторы) в целях ликвидации либо 
нейтрализации причин и условий, порожда-
ющих преступления» [5]. 

Предупреждение преступлений – зада-
ча не только, сложная, но и многомерная и 
комплексная. Свое решение она может най-
ти лишь в трудной, но в совместной, сла-
женной деятельности всех звеньев нашего 
общества, государства, многих субъектов 
социальной профилактики. 

 В среде криминологов давно устоялась 
точка зрения, что лучше предупреждать 
преступления, чем за них наказывать. Од-
нако насчет самих терминов немало еще 
разногласий. Так, очень часто как в пери-
одической, так и специальной литературе 
используются термины «предупреждение», 
«предотвращение», «профилактика», «пре-
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сечение» преступлений, смысл которых не 
всегда точно выясняется. 

 Отсюда неслучайно в обширной крими-
нологической литературе имеется не один 
десяток определений предупреждения пре-
ступлений. Между тем именно предупрежде-
ние (профилактика) преступлений рассма-
тривается многими учеными как ключевое 
понятие. Как показывает анализ литерату-
ры, наиболее распространенным является 
определение его как «меры или совокупно-
сти мер» государственных и общественных 
органов и организаций, направленных на 
устранение либо нейтрализацию причин и 
условий преступлений. Хотя, надо указать 
что в процессе исследовательской работы 
возникла необходимость в разработке мно-
гих смежных понятий, характеризующих 
различные стороны, свойства, формы, на-
правления профилактической деятельно-
сти. Так, например, Г.А. Аванесов различая 
понятия «предупреждение преступности» и 
«профилактики преступлений», говорит о 
двух формах профилактики преступлений – 
ранней и непосредственной, а также о четы-
рех ее видах – общей, специальной общей, 
специальной и индивидуальной профилак-
тике [6]. 

Игошев К.Е. и Устинов В.С. сформули-
ровали определение социальной профи-
лактики антиобщественных явлений, про-
филактики аморальных поступков, профи-
лактики правонарушений и профилактики 
преступлений [7]. 

В курсе Советской Криминологии, под-
готовленной коллективом ведущих ученых 
бывшего Союза ССР, в качестве основного 
критерия различения видов профилактики 
указывается система субъектов профилак-
тики преступлений [8]. Их правовое положе-
ние, круг полномочий и объем ответствен-
ности и определяют содержание и характер 
профилактических мер.

В наиболее широком смысле понятие 
предупреждение преступлений означает 
соответствующие общественные отноше-
ния между социальными субъектами, на-
правленные на ликвидацию либо нейтра-
лизацию криминогенных факторов, созда-

ние условий, исключающих возможность 
формирования личности преступника и 
реализации ее антиобщественной направ-
ленности.

Но под криминологическим предупреж-
дением преступности следует понимать це-
ленаправленную деятельность специаль-
ных субъектов (например, органов внутрен-
них дел), ориентированную на обнаружение 
и раскрытие преступлений, установление и 
устранение их причин и условий соверше-
ния, а также назначение и исполнение на-
казания.

Суть данного вида предупреждения в 
том, чтобы своевременно обнаружить пре-
ступление, принять надлежащие меры к его 
раскрытию, установлению и изобличению 
виновных, обеспечить правильное приме-
нение закона, так, чтобы каждый из пре-
ступников был подвергнут справедливому 
наказанию и ни один невиновный не был 
привлечен к уголовной ответственности и 
осужден.

Мы считаем правильными распростра-
ненные в литературе положения о том, 
что, во–первых, понятие «профилактика» 
и «предупреждение» является тождествен-
ными. При этом предупреждение или про-
филактика преступлений состоит из следу-
ющих сторон:

 деятельность (действие или совокуп-
ность система действий),

–  субъекты деятельности по пред-
упреждению преступности;

–  меры или средства предупреждения 
или профилактики преступлений;

–  объекты профилактического воздей-
ствия.

Что касается уровней или видов пред-
упреждений или профилактики преступле-
ний, то они, на наш взгляд, состоят в основ-
ном из трех ступеней: общей, специально–
групповой и индивидуальной.

При таком подходе общая профилакти-
ка есть деятельность, которая направлена 
на предупреждение преступлений со сторо-
ны любого члена общества. Такая деятель-
ность охватывает меры обще социального, 
экономического, нравственно–психологиче-
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ского и культурного аспектов жизни обще-
ства и государства. Эти меры связаны с 
улучшением уровня их материальной обе-
спеченности, укреплением дисциплины и 
организованности, так же и другими пози-
тивными изменениями. Они направлены 
в конечном итоге не только на улучшение 
материальных условий жизни, но и на по-
вышение уровня культуры и образования 
граждан, повышение их квалификации, вос-
питания и формирования высоких челове-
ческих нравственных качеств.

Что касается специально–групповой 
профилактики, – это то – деятельность, на-
правленная на предупреждение преступле-
ний со стороны определенной категории 
лиц, объединенных какими–то общими, для 
них присущими, специфическими признака-
ми или свойствами (женщин, несовершен-
нолетних, осужденных и т.д.).

Индивидуальная же профилактика пре-
ступлений – это деятельность государствен-
ных органов и общественности по выявле-
нию лиц, обнаруживших своим поведением 
склонность к совершению преступлений, и 
оказанию на них предупредительного воз-
действия средствами воспитания, помощи, 
контроля, осуществляемых в целях устра-
нения или нейтрализации конкретных при-
чин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений [9]. 

Применительно к объекту нашего ис-
следования общее предупреждение охва-
тывает крупные, имеющие долговременный 
характер, виды социально –экономической 
практики, продуманную стратегию в органи-
зации и ведении хозяйства, государствен-
ную программу контроля за правильностью 
соблюдения норм и правил выдачи и воз-
врата банковского кредита, общегосудар-
ственные меры по макроэкономической 
стабилизации экономики, борьбы с кор-
рупцией и хищением чужой собственности. 
Общее предупреждение направлено на по-
вышение уровня жизни людей, удовлетво-
рение социальных запросов, воспитание 
правовой культуры граждан, расширение 
прав производителей на уровне законов о 
налогах и налоговых льготах, преодоление 

всеобщей инертности граждан в вопросах 
повышения своего материального уровня 
законным путем, создание для этого необ-
ходимых условий.

Общее предупреждение должно охва-
тывать и совершенствование подзаконных 
актов и законодательства в области бан-
ковского дела, кредитования экономики, 
применение методов улучшения правовой 
компетенции субъектов кредитных отноше-
ний, предупреждения нарушений в сфере 
банковской деятельности.

Специально – групповое предупрежде-
ние банковской преступности включает в 
себя меры предотвращения преступлений в 
сфере банковской деятельности со стороны 
определенных категорий или групп людей, 
которые имеют общие для таких категорий 
людей свойства, – привычки, взгляды при-
чины поведения.

Индивидуальное предупреждение бан-
ковской преступности включает в себя – 
деятельность государственных и негосу-
дарственных органов по выявлению лиц, 
склонных совершать такие преступления и 
оказанию им мер социального и правово-
го воздействия. Поведение в жизнь этого 
вида предупреждения усложняется тем, что 
в современных рыночных условиях значи-
тельно возросли возможности получения 
банковского кредита (включает) так называ-
емых «Ипотечных»)

В процессе изучения личности того или 
иного индивида как объекта предупреди-
тельного воздействия анализируются:

 –  преступное и иное противоправное 
поведение (какое, как нарушение было со-
вершено тем или иным лицом, когда оно 
привлекалось к ответственности, какое на-
казание было назначено, как характеризо-
вался в период отбытия наказания), 

 –  факторы, детерминирующие преступ-
ное поведение (каковы причины совершения 
злостные уклонения от погашения кредита);

 –  социально–демографические ха-
рактеристики личности индивида (уровень 
образования, воспитания, этнические осо-
бенности, пол, возраст, занимаемая долж-
ность, характеристики людей, знакомых, со-



Вестник УМБ

42 ◄

трудников, соседей, семьи об особенностях 
и образе жизни нарушителя), 

–  индивидуально–психологические 
особенности (черты характера – замкнутый, 
общительный, жестокий, добрый, трудолю-
бивый, волевой, интересы и хобби).

Таким образом, индивидуальное пред-
упреждение включает изучение особенно-
стей индивидуумов, характеров людей, спо-
собных совершить такое уголовно – право-
вое нарушение как злостное уклонение от 
погашения банковского кредита.

 Литература

1. Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977, с.11.
2. Постановление Правительства РК «О программе профилактики правонарушений и борьбы с пре-

ступностью в Республике Казахстан на 2003–2004г.г.
3.  Закон Республики Казахстан «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» 9 июля, 

2004 г.
4.  Сб. Основные направления формирования правового государства в современных условиях. Караган-

да, 2003, с. 16.
5.  Каиржанов Е. Криминалогия. Общая часть. Алматы: Өркениет, 2000, – с. 175.
6.  Анавесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление . Горький, 1975, с.101–113.
7. Игошев К.Е., Устинов В.С. Введение в курс профилактики правонарушений. Горький, 1977, с.11–16. 
8.  Курс Советской криминологии. Предупреждение преступности. М., 1986, с. 48.
9.  Каиржанов Е.И. Понятие, структура и виды профилактики преступлений: Лекция. Караганда: 1986, с.70.

ТүйіН

Кадерова Н. Н.,
э.ғ. к., профессор
Торғауытова Б. А.,
з.ғ. к., доцент 
Халықаралық бизнес университеті

БАНК ҚЫзМЕТі САЛАСЫНДАғЫ ҚЫЛМЫСТЫЛЫғЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ТүСіНіГі ЖӘНЕ 
ТүРЛЕРі

Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын банк қызметі саласындағы 
қаралатын қылмыстар түрлері және банктік бизнесте жасаған қылмыстарды анықтау мен 
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басқарУ есебінің теориялық 
асПеКтілері және оның 
маңызы

ТүйіН

Жалпы алғанда өндірістік қызметті 
басқару әдіснамасын және ұйым ішіндегі 
іргелі өзгерістер мен жаңа іс–әрекеттер 
ақпаратттар ағымын жаңаша құруды та-
лап етеді. Күнделікті істі ұйымдастыру 
нәтижесінде ақпараттар ағынын арттыру 
және оның нәтіижесінде тез шешім қабылдауға 
күрделі, әрі жедел ақпарат саны айтарлықтай 
қажет болады. Кәсіпорынның экономикалық 
қызметі туралы егжей–тегжейлі ақпаратты 
жинақтау, өңдеу және талдау басқарушылық 
есеп айналысатын бағытт болып отыр. 
Бухгалтерлік есепті жүргізу, сәйкестендіру, 
өлшеу, жинақтау, талдау, өңдеу және жос-
парлауға қолданылатын кәсіпорынның шаруа-
шылық қызметі туралы ақпараттарды беру, 
басқару және бақылау басқару есебінің негізгі 
қызметі болып саналады.

Соған байланысты бұл ғылыми мақалада 
кәсіпорындарда басқарушылық есепті ұйымдас- 
тырудың мәселелері және оларды жетілдіру 
жолдары қарастырылған.

Кілтті сөздер: басқарушылық есеп, каь-
куляциялау, кәсіпкерлік қызмет, өндірістік шы-
ғындар, инвестиция, қаржылық есеп, түгендеу, 
экономикалық тиімділік.

Нарықтық экономикаға көшу кәсіпорын 
ішінде де, оның сыртында да пайда болатын 
ақпарат көлемін едәуір ұлғайтуды ұйымнан 
талап етеді. Сыртқы кәсіпорындар тарапы-
нан кәіпорынның қызметіне немесе оның 
қызметінің нәтижесіне нақты қызығушылық 
туындайды.

Шығарылатын өнімге сұраныс, белгілі 
бір жағдайлар мен талаптарда өнімді 
өткізу мүмкіншілігі, бұл өнімнің өндірісін 
материалдық – техникалық қамтамасыз ету, 

негізгі өндіріс, өндірістің техникалық дайын-
дыңы, өндіріске шығындар мен белгілі бір 
бұйымдарды шығарудың тиімділігі және 
т.с.с. жайлы ақпарат көлемі ұлғайады.

Ұйымдардың қызметін басқару табыс 
алуға негізделген кәсіпкерлікті дамыту және 
қазіргі нарықта тауар өндірушінің бәсекеге 
қабылетті болуымен байланысты басқару 
есебінің теориялық және әдістемелік негізі- 
нің мәселелері қажетті ақпаратты қалыптас- 
тыруға нақты көзқарасты талап етті. Бухгал-
терлік есептіѕ қазіргі жүйесі барлық деңгейдегі 
менеджерлерді жедел ақпараттармен қам- 
тамасыз етеді. Қаржылық есеп, өзінің 
ерекшеліктеріне орай, құрылымдарды ішкі  
басқару үшін жедел ақпарат ұсынуға мүм-
кіндігі жоқ. Кәсіпкерлік қызметті басқару 
механизмі технологиялық, жоспарлы, есеп-
тік – аналитикалық ақпараттар негізінде іске 
асырылады. Ұйымдарда оның құрылымдық 
бөлімшелерінің болашақтағы дамуын бюд-
жеттеу, жоспарлау аналитикалық есептеу-
лер, ішкі есеп берулер негізінде жүргізіледі.

Сонымен қатар, басқару персоналын 
қамтамасыз етуге арналған ақпараттар 
жүйесі қазіргіге қарағанда көлемді түрде 
ұсынылуы керек. Өндірістік ұйымдар ішінде 
ақпараттық қамтамасыз етуге бағытталған 
бухгалтерлік есепті жетілдіру қажет. Қазіргі 
кездегі ақпарат кәсіпорындарда, соның 
ішінде, оның құрылымдық бөлімдеріндегі 
процестердің ағымдағы жағдайы тура-
лы есеп мәліметтері бойынша дайында-
луы қажет. Мұндай ақпарат өндірістік, тех-
нологиялық операцияларды табысты орын-
дау үшін, тек қана ішкі емес, сонымен қатар 
сыртқы жағдайлардың қысқа жәее ұзақ 
мерзімді кезеѕдегі өндірісіне болжам жүргізу 
үшін қажетті болып табылады.

Ресей ғалымдары А.Д. Шеремет пен 
Н.П. Кондраков осы мәселе жөнінде: «Отан- 
дық тәжірибеде қазіргі басқарушы есеп 
ұғымы кеңінен қолданылмайды» деп әділ 
атап көрсетеді. Оның көптеген элемент- 
тері бухгалтерлік есепке (өндіріс шығын-
дарының есебі және өнімнің өзіндік құнын 
калькуляциялау); жедел есепке (жедел 
есеп беру); экономикалық талдауға (өнім-
нің өзіндік құнын талдау, қабылданған 



Вестник УМБ

44 ◄

шешімдердің негізделуі, жоспарлы тапсыр-
маларды орындауды бағалау және т.б.) 
кіреді. Сонымен бірге, отандық тәжірибеде 
басқарушы есеп маркетингпен әлі де 
үйлеспеген, нақты шығындардың болжамды 
шығындардан ауытқуы анықталмайды [1]

Басқарушы есептің қалыптасуы, деп 
жазады Т.П. Карпова ол калькуляциялық 
есептің базасында (негізінде) қалыптасқан, 
сондықтан оның негізгі мазмұны бола-
шақтағы және өткен кезеңдердегі өндіріс 
шығындарының әр түрлі классификациялық 
аспектідегі есебін құрайды. Бұл жағдай, 
соңғы кездерде пайда болған аудармалы 
және отандық экономикалық әдебиеттерде, 
сондай–ақ басқару қызметінде қолданып 
жүрген ақпараттарда, және бухгалтерлік 
есеп бойынша шыққан еңбектерде, «Бас-
қарушы есеп» туралы берген ұйымының 
анықтамасында кездеседі [2].

Кеңестік бухгалтерлік есептің кері әсері, 
бұл басқарау есебіне жетік мән берілмеуінде 
болып отыр. Бұл ақпараттық қамтамасыз 
етудің жалпылай кәсіпорын, министрлік бой-
ынша жоспардың орындалуына бақы-лау 
жасаудың орталықтандырылуына бағыт- 
талуымен түсіндіріледі. Жұмыс түрі бой-
ынша шығындар мен кірістерді басқару 
мақсаты қадағаланбады. Кәсіпкерлік қыз- 
меттің тиімділігін жоғарлату, қатаң бәсе-
келестік жағдайында өмір сүру жолдары, 
коммерциялық құпияны сақтау және т.б. 
ізденістер қолға алынбады. «Шығындарды, 
жұмыс, қызметті есепке алу тиімділігі» 
ұғымы болмады. Есептің басқару аспекті 
тоталитарлық сипатта болып, бухгалтер 
мемлекеттік бақылаушы статусына ие болды.

Сонымен бірге, бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру мәселесі қаржылық нәтиже-
лерді емес, ал жоспардың орындалуын 
анықтауға арналған нақты мәліметтерді 
көрсетуде болды. Бухгалтерлік есеп одақтық 
тұрғыдағы жоспарлау талаптарын орындады.

Отандық экономикада басқару есебін 
жаңа құбылыс түрінде қарау қателік болар. 
Бухгалтерлік қызметтің атқаратын жұмысы 
совет өкіметінің кейінгі жылдарымен салы-
стырып қарағанда, 20–30 жылдардың ба-

сында едәуір кеңірек болған. Сол заманның 
бухгалтері есептік те, сондай–ақ жоспар-
лы – талдамалық жұмыстарымен де 
айналысқан. Кеңестік шаруашылық жүргізу 
жүйесі мен орталықтандырылған жоспар-
лауды нығайтуды көздейтін елдердің даму 
деңгейлерінде біртіндеп бухгалтерлік 
қызметтен жоспарлы және қаржылық 
бөлімдерінің бөлінуі, оларға бухгалтерлік 
өкілеттіктің бір бөлігін беру орын алды. Осы-
ның нәтижесінде бухгалтердің бұл қызметі 
іс жүзінде кәсіпорынның шаруашылық 
өмірінің фактілерін есептік тіркеумен ғана 
шектелгені баршаға мәлім.

Қайта құру кезінде, нарықтық эконо-
миканың пайдасына орталықтандырылған 
басқару жүйесінен бас тартып, бірақ 
жоспарлаудың ролін дәлелсіз төмендетудің 
салдарынан – кәсіпорынның техникалық –
өнеркәсіптік – қаржылық жоспарының мәні 
жойыла бастағаны байқалды. Басқарушы 
есебіндегі бюджеттеу, көбінесе отандық 
тјжірибеде қолданылған техникалық – өнер-
кәсіптік – қаржылық жоспарды жасаудың 
тәртібін еске салады.

Кеңестік экономикасының, тұсында 
басқарушы есептің бір тұжырымдамасы 
(концепциясы) – жауапкершілік орталықтары 
бойынша басқару болып табылды, яғни 
осының бір белесіндей көрінген, ішкі 
шаруашылықтың есеп айырысуды енгізуге 
бірқатар табанды талпыныстар жүргізілді.

Бірақ, қазіргі кезде тек шығындарда 
ғана басқарып қоймай, жабдықтау процесі, 
өндіру және өткізу немесе қызмет көрсетуді 
де басқаруға болады. Сондай–ақ, әрбір 
процестің аумағында нақты жұмыстар 
жүргізіледі, сондықтан ақпаратты дайын-
дауды әр процестің ішіндегі жұмыс түрлері 
бойынша жүргізу қажет. Осыған орай, біздің 
пікірімізше, бухгалтерлік ақпараттарды пай-
даланумен қатар, жоспарлауға, талдауға, 
бақылау мен болжауға жатқызылатын жұмыс 
түрлеріне сәйкес аналитикалық есеп шотта-
ры бойынша аналитикалық ақпараттардың 
кең кәлемін дайындау қажеттігі туындайды. 
Мұндай функцияларды басқару есебі орын-
дайды.
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Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және  
жетілдіру мәселелерін шешу үшін, қар-
жылық бухгалтерия мен өндірістік бух-
галтерияны болу, сонымен қатар басқару 
есебін қалыптастыру қажет. Басқару 
есебін қалыптастыру мен дамытуда епті 
қадам болып, кәсіпорынның жалпы бух-
гал терлік қызметінен калькуляциялық 
(бас қарушылық) бухгалтерияны бөлу қа-
жет болды. Екі дербес бухгалтерияны 
(қаржылық және калькуляциялық) құру 
ең алдымен өндірістің ұлғаюымен, оны 
шоғырландырудың өсуімен, капиталды ор - 
талықтандырумен, ірі компанияларды құру-
мен, сондай–ақ оларда коммерциялық құ-
пияларды сақтау кажеттілігімен байланы-
сты болып келеді.

Бұл белгілі бір жағдайда біртұтас ұлт-
тық шоттарды қалыптастыруға әсер етті.

П.М. Мансуров және т.б. – тек басқару-
шы есептің жолға қойылуы мен жүргізілуі 
ресурстар мен уақыттың 90 пайызына 
жуығы кетеді, ал дәстүрлі қаржы есебіне 
қалған уақыт бөлігі кетеді [3]. Осыған ұқсас 
пікірлерді проф. П.С. Безруких пен Н.П. Кон-
драков та растайды, жалпы экономикалық 
ақпараттардың жиынтығында, 2/3 жуығын 
бухгалтерлік есептің мәліметтерін құрайды, 
және олар басқару шешімдерін қабылдау 

үшін қажет [4]. Бірақ, есептің екі түрі де өз 
кезегінде мынадай жүйе элементтерінен 
тұрады: алғашқы құжаттау мәліметтері бой-
ынша ақпараттарды өңдеу; әр түрлі өндіріс 
сипатын немесе оның жекелеген бөліктерін 
өлшеу; бақылау қызметтерін орындау 
кезінде тура және кері байланысты көздейтін 
және тағы басқа реттеуші ролін атқарады 
және ол оны атқарып та жүр. Жоғарыдағыны 
растау үшін бухгалтерия мен кәсіпорын 
қызметкерелері және бөлімшелерінің ара-
сындағы есеп беру құжаттамасының қар-
қыны қозғалысын айтсақ болғаны. Одан 
басқа, соңғы жылдары ақпаратпен қаныққан 
басшылар шаруашылық субъектінің ішіндегі 
есептік пен қаржылық қызметтердің инте-
грациялануына байланысты, бухгалтерлік 
есептің дәстүрлі процедурасының тиімділі-
гін арттыру мәселелеріне басты назар ауда-
рып отыр.

Бүгінде зерттеушілердің басым көп-
шілігі басқарушы мен қаржы есебінің 
өзара байланысты екендігін мойындағаны 
жөнінде айтуға болады, ал ол өз кезегінде 
басқарушылық процестерді ынталандыра-
ды. Бұл есептің екі түрінің өзара байланы-
сты екеніне саяды, бірақ сонымен қатар 
есептің әр қайсысы өздеріне тән қызметтер-
ді атқаруға арналған.

1 кесте – Басқарушы және қаржы есептерінің өзара байланысының әдістемелік негізі

Өзара әрекеттесу  
критериясы

Басқарушы 
(өндірістік) есеп Қаржы есебі

Ақпараттар Жедел ақпараттың қолдануы
 Шешім қабылдау үшін Қаржылық құжаттарын жасау үшін

Алғашқы ақпаратты жүргізу Алғашқы ақпараттың бір-ақ дәркін жәргізілуі

Есепті жүргізу қағидалары
 

Мақсаттар мен міндеттерді таңдауда олар біртұтас жалпы 
қабылданған бабы бойынша жүргізіледі

Есептің объектілері Біртұтас объектілер (объектілерінің бір тектестігі

Есептің әдістері Қолданатын әдістерінің ортақтығы: құжаттау, түгендеу, бағалау 
және калькуляци ялау, топтастыру, есеп беру (ішкі және сыртқы) 
шоттар

Қазақстандық тәжірибе көрсеткендей, 
қаржы есебі сыртқа есеп берулерді (негізінен 
салық салу мақсатында) жасауға арналған, 
ал басқарушы есеп болса басқарушылық 

шешімдерді қабылдау үшін қажет. Қаржы 
есебінің мәліметтері басқарушылық мәлі-
меттерінен ерекшелігі бар, бірақ дәл қазір 
қазақстандық есепте ол жоқ.
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Қаржы мен басқарушы есептері бух-
галтерлік есептің өзара тәуелді және 
өзара уәделескен біртұтас компоненттерін 
білдіреді. Есептік екі түрін біріктіретін 
маңызды ерекшелігі болып, олардың ақ-
параттары негізінен шешім қабылдау үшін 
пайдаланады.

Есеп түрінің әр қайсысында өзіндік 
ерекшеліктердің болуына қарамастан, оның 
құру қағидаларында, қолданылатын әдіс-
терінде ортақ сипаты болады, еңбастысы 
басқарушы және қаржы есебінде ағымда-
ғы өндірісті басқару процесінде біртұтас 
объектілер ретінде еңбек құралы және 
еңбектің өзі, яғни материалдық және еңбек 
ресурстары алға шығады.

Мәселен, қаржылық бухгалтерлік есеп-
тің мәліметтері инвесторларға инвес ти-
циялаудың мақсаттылығын, потенциалын 
және перспективасын бағалауға көмектессе, 
ал басқарушы есепте басқару мәселелерін 
(тауқыметтерін) кең өрісте шешу үшін ме-
неджерлер пайдаланды. Бірқатар автор-
лардың пайымдауынша, оларды бір ұғым - 
дық тұрғысынан түсіну немесе тек меха-
никалық өзгешілігі бойынша ажырату, 
біреуін жете бағаламау, екіншісін артық 
бағалауға әкеледі деп ой толғайды. «Қаржы 
мен басқарушы есебінің арасындағы жалпы 
қабылданған айырмашылықтары бизнесте 
айтарлықтай емес», деп жазды басқарушы 
есеп саласының ірі ғалымы проф. Рай-
ан Боб [5] Біздің пікірімізше, әрбір есептің 
өзіне тән табанды айырмашылықтары да 
бар сияқты. Дегенмен де, басқару есебі көп 
жағдайда, қаржы есебінің жалғасы болып 
танылады.

Басқару есебі қандайда бір ақпарат-
тарға қатаң шектеу қоймайды. Біздің көз- 

қарасымыз, оны жетілдірумен бірге басқар-
ма қажетін қанағаттандыратын, мәні бар 
ақпараттармен қамтамасыз ететін есеп 
беру нысандарын енгізудің толық мүмкіндігі 
туып отыр.

Сонымен, басқару есебі өндіріс қызметін 
басқарудың негізгі механизмі болып отыр. 
Нарықтық экономиканың қалыптасуымен 
қатар, есеп жүйесін жетілдіру қажеттілігі ту-
ындады. Осыған орай, басқару есебінің өзі 
әрдайым басқарманың өскелең талаптары-
на жауап беруі қажет болды.

Яғни, болашақта кәсіпорынды тиімді 
басқару мақсатында, оның қаржылық жаң- 
дайын талдау, есеп беруді жасау және 
ағымдағы есепті қамту қызметтерін бірік-
тіретін бухгалтерияның ролін түбегейлі 
өзгертуге тура келеді.

Бұл: біріншіден, нарық жағдайында 
меншік құрылымының өзгерісін түсіндіреді 
және мемлекеттік меншік сол меншіктің 
бір ғана түрі; шаруашылық субъектісінің 
қызметінің нәтижесіне көптеген мүдделі 
жаңа меншік иелері пайда болады, 
өйткені оған олар өз қаржысын жұмсайды; 
екіншіден, шаруашылық субъектісінде 
қажетті қаржылық және бәсекелестік 
күресте жеңіске жету үшін басқарушылық 
шешімдерін іздеуге мәжбїр болады. 
Осы мақсатта нарықтық коньюнктураны 
зерттейді, өзінің қызметін өз бетінше дер-
бес жоспарлайды, жабдықтаушылар мен 
сатып алушыларды табады, бағаны бел- 
гілейді және т.б.; үшіншіден, бюджеттік 
қаржыландыру мен мемлекеттік несиелен-
діру көп жағдайда шаруашылық субъектісінің 
қаржыландыру көзі болып табыла бермейді. 
Олар қаржыландырудың басқа да көздерін 
іздестіреді.
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ТЕОРЕТИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИзАЦИИ УПРАВЛЕНчЕСКОГО УчЕТА И ЕГО  
СУщНОСТЬ

Коренные изменения методологии управления производством как в целом, так и в рамках 
организации, требуют создания новых и рекомбинации старых информационных потоков. В 
результате повседневной деятельности организации возникает значительное количество 
оперативной информации, поэтому все труднее обрабатывать ее возрастающие потоки, 
а значит оперативно принимать решения. Накоплением, переработкой и анализом детали-
зированной информации о хозяйственной деятельности предприятия призван заниматься 
управленческий учет. Управленческий учет представляет собой процесс выявления, измере-
ния, накопления, анализа, переработки и передачи информации о хозяйственной деятельно-
сти предприятия, используемой для планирования, управления и контроля. 

В связи с этим в этой научной статье рассмотрены основные вопросы и проблемы орга-
низации управленческого учета на предприятиях и пути их совершенствования.

Ключевые слова: управленческий учет, каькулирование, предпринимательство, произ-
водственные затраты, инвестиция, финансовый учет, инвентаризация, экономическая эф-
фективность.
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theoRetical aspects oF the oRganization oF management accounting and 
its essence

Fundamental changes of production management methodology as a whole and within the organization, 
require the creation of new and recombination of old information flows. As a result of daily activities 
organization appears a significant number of operational information, so more and more difficult to handle 
its increasing flows and hence make decisions quickly. Accumulation, processing and analysis of detailed 
information on the economic activity of the enterprise aims to be engaged in management accounting. 
Management accounting is a process of identification, measurement, accumulation, analysis, processing 
and transmission of information on the economic activity of the enterprise used to plan, manage and 
control.

In this regard, in this scientific article the basic questions and problems of the organization of 
management accounting in enterprises and ways to improve them.

Keywords: management accounting, kakulirovanie, entrepreneurship, production costs, investment, 
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особенности оФормления 
ПредПринимателЬсКиХ  
сделоК в странаХ еаЭс

АННОТАЦИЯ

Сделки являются наиболее распростра-
ненным правоотношением в предприниматель-
ской среде. Правовое регулирование порядка 
заключения сделки и особенности оформления 
сделок по законодательству стран–участниц 
ЕАЭС являются актуальными и значимыми. В 
статье исследованные правовые различия и 
даны рекомендации по гармонизации законода-
тельства.

Ключевые слова: сделки, страны–участ-
ницы ЕАЭС, форма сделки, особенности 
оформления, гармонизация законодатель-
ства.

С 1 января 2015 на территории трех 
стран, сотрудничающих в рамках Таможен-
ного Союза, вступил в законную силу дого-
вор о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). Впоследствии, к указанным стра-
нам присоединились Киргизия и Армения. 

Сегодня мы знаем, что, ЕАЭС – это но-
вый уровень экономической интеграции 
стран–участниц. И в процессе осуществле-
ния многочисленных экономических связей 
государств, важную роль играют такие дей-
ствия сторон, как совершение сделок. Труд-
но переоценить важность правового регули-
рования процесса совершения и оформле-
ния сделки с учетом особенностей действу-
ющего законодательства государств.

Учитывая, что в каждой указанной стра-
не, изначально, гражданское законодатель-
ство было сформировано на основе совет-
ского Гражданского кодекса и не носило в 
себе больших правовых отличий, можно 
сказать, что и сегодня данное правовое дей-
ствие схожее по правовому регулированию.

В каждом государстве данное правоот-
ношение регулируется Гражданским кодек-

сом, так в Казахстане указанный кодекс был 
принят в 1995 году и с некоторыми измене-
ниями, действует на текущий момент. Граж-
данские кодексы России и Белоруссии были 
приняты в 1994 и 1998 гг. соответственно. 

Определение «сделки» у всех стран–
участниц идентичное. «Сделками призна-
ются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, измене-
ние или прекращение гражданских прав и 
обязанностей». Субъектами сделок явля-
ются граждане и юридические лица, субъ-
екты стран, само государство, иностран-
ные граждане и иностранные юридические 
лица, а также лица без гражданства. Сдел-
ки всегда представляют собой волевые 
акты, совершающиеся по воле участников 
гражданского оборота и направленные на 
достижение определенного правового ре-
зультата.

Закон всех стран–участниц устанавли-
вает различные виды сделок, в частности: 
в зависимости от числа лиц, волеизъявле-
ние которых необходимо для совершения 
сделки (в законе они называются сторона-
ми сделки), сделки могут быть односторон-
ними, двухсторонними или многосторон-
ними. Двух– или многосторонние сделки 
называются договорами. Для совершения 
односторонней сделки необходимо и до-
статочно выражение воли одной стороны, 
например дарение, отказ от наследства, 
составление завещания, публичное объ-
явление конкурса. Односторонняя сделка 
создает обязанность лишь для лица, со-
вершающего ее, а обязанности для других 
лиц она может создавать лишь в случаях, 
установленных законом или соглашением 
с этими лицами.

Наиболее распространенными являют-
ся двухсторонние и многосторонние сделки, 
например купля–продажа, аренда, страхо-
вание, подряд, совместная деятельность, 
где для их совершения необходимо согла-
сование воли двух или более сторон. По та-
ким сделкам у всех сторон возникают вза-
имные права и обязанности. 

В зависимости от наличия или отсут-
ствия в сделке указания на срок исполне-
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ния либо возможности его определения из 
ее содержания, сделки подразделяются на 
определенно–срочные и неопределенно–
срочные. В определенно–срочной сделке 
срок исполнения обязательств указан либо 
может быть определен из ее содержания. 

Обязательство по неопределенно–
срочной сделке должно быть исполнено в 
разумный срок после возникновения обя-
зательства, который определяется с уче-
том существа обязательства и других об-
стоятельств, влияющих на его исполнение. 
Обязательство, не исполненное в разумный 
срок, а также обязательство, срок исполне-
ния которого определен моментом востре-
бования, должны быть исполнены должни-
ком в семидневный срок со дня предъявле-
ния кредитором требования об исполнении, 
если иное не вытекает из законодательства, 
условий обязательства, обычаев делового 
оборота или существа обязательства. 

Особую группу гражданско–правовых 
сделок образуют биржевые сделки, полу-
чившие сегодня заметное распростране-
ние. Правовые особенности биржевых 
сделок состоят в особом порядке их совер-
шения – они заключаются на бирже, упол-
номоченными на совершение биржевых 
операций лицами и подлежат последующей 
регистрации согласно установленным на 
данной бирже правилам. По юридической 
сущности биржевые сделки представляют 
собой традиционные двусторонние сделки 
(договоры).

Форма договора, сделки у всех стран–
участниц, также регулируется идентично. 
Форма сделки может быть устная и пись-
менная. Письменная форма сделки подраз-
деляется на простую письменную, нотари-
альную и регистрационную. 

Устная форма сделки осуществляется 
путем словесного выражения воли, когда 
участник сделки на словах формулирует 
свою готовность совершить сделку и усло-
вия ее совершения. Сделка, которая может 
быть совершена устно, считается совершен-
ной и при отсутствии словесного выражения 
воли, если она совершается путем конклю-
дентных действий, когда из поведения лица 

явствует его воля совершить сделку (напри-
мер, покупка билета в автобусе, остановка 
такси). Кроме того, в устной форме могут 
быть совершены сделки, исполняемые при 
самом их совершении. Например, при ку-
пле–продаже товаров в магазине само со-
глашение о приобретении товара, передача 
товара и оплата цены производятся одно-
временно. В то же время стороны могут 
договориться о письменном оформлении 
сделок, совершение которых закон допу-
скает в устной форме. Сделка может быть 
совершена и путем молчания, только если 
это предусмотрено в законе или в соглаше-
нии сторон. Например, арендодатель после 
истечения срока действия договора аренды 
жилого помещения, не возражает против 
его дальнейшего использования аренда-
тором, то в этом случае договор считается 
возобновленным на неопределенный срок. 
Письменной следует признать сделку, со-
вершенную путем составления документа, в 
котором указывается наименование сторон, 
письменно изложено содержание сделки, 
такой документ подписывается управомо-
ченными лицами. 

Двухсторонние и многосторонние сдел-
ки (договоры) не всегда предполагают со-
ставление единого документа, подписыва-
емого сторонами. Они могут заключаться 
и путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, теле-
фонной, электронной или иной связи, по-
зволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору, 
в частности, совершение на бланке опреде-
ленной формы, скрепление печатью.

Действующим законодательством и со-
глашением сторон могут быть установле-
ны дополнительные требования, которые 
могут касаться обязательности изложения 
сделки на бланке определенной формы, 
включения в документ обязательных рекви-
зитов, скрепления сделки печатью. Напри-
мер, при перевозках по железной дороге 
и внутренним водным путям используется 
накладная, на воздушном транспорте – 
грузовая накладная, при морских перевоз-
ках – коносамент. Все письменные сделки 
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должны быть подписаны сторонами или их 
представителями, если иное не вытекает из 
обычаев делового оборота. Законом допу-
скается при совершении сделки использо-
вание средств факсимильного копирования 
подписи, электронной цифровой подписи, 
если это не противоречит законодательству 
или требованию одного из участников. На-
рушение этих требований означает несо-
блюдение письменной формы сделки.

В Гражданском кодексе РК, РФ, Бело-
руссии указывается исчерпывающий пере-
чень случаев (физический недостаток, бо-
лезнь или неграмотность), когда разреша-
ется подписание сделки не самим гражда-
нином, являющимся стороной сделки, а по 
его просьбе другим лицом. Подпись лица, 
подписавшего договор, должна быть засви-
детельствована нотариусом либо другим 
должностным лицом, имеющим право со-
вершать нотариальное действие, с указа-
нием причин, в силу которых совершающий 

сделку гражданин не мог подписать ее соб-
ственноручно.

 Простая письменная форма сделки 
означает, что документ, в котором изложе-
но содержание сделки, должен иметь все 
необходимые для такой сделки реквизи-
ты – наименование сторон, предмет сдел-
ки и подписи лиц, совершающих сделку. В 
случае возникновения спора, связанного с 
несоблюдением простой письменной фор-
мы, стороны лишаются права ссылаться 
в подтверждение сделки и ее условий на 
свидетельские показания, что не лишает их 
права приводить письменные и другие до-
казательства Исключением является : если 
законом или сторонами к требованию фор-
мы будет добавлена фраза о том, что не-
соблюдение письменной формы влечет не-
действительность сделки.

Интерес представляет основные поло-
жения об обязательной письменной форме, 
которые показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Сделка должна быть заключена в письменной форме

Условия Казахстан Белоруссия Россия
 Сумма сделки свыше 100 МРП 10 тысяч рублей 10 тысяч рублей
Предпринимательская сделка ( в т.ч. залог, отчуж-
дение имущества)

+ + +

Внешнеэкономическая сделка + + +
Недвижимость и приравненное к ней имущество + + +
 Со средством повышенной опасности + + +
Завещание + + +
Исключение: исполнение сделки в момент ее совершения ( 1 и 2 позиция)
Примечание: составлено автором на основании действующих ГК стран–участниц

Как видно из таблицы 1 в основном раз-
личия по форме – это определенные сум-
мы, с которых закон обязывает стороны 
письменно оформлять сделку. В остальном, 
требования по нотариальному и регистра-
ционному оформлению сделки не содержат 
существенных различий.

Нотариальное удостоверение сделки 
означает проверку законности сделки, в том 
числе наличия у каждой из сторон права на 
ее совершение, и осуществляется нотари-
усом или должностным лицом, имеющим 

право совершать такое нотариальное дей-
ствие, в порядке, установленном законом о 
нотариате и нотариальной деятельности».

Если нотариальное удостоверение 
сделки является обязательным, несоблю-
дение нотариальной формы сделки влечет 
ее ничтожность». Однако, законодателем 
РФ добавлены положения о действитель-
ности таковых сделок при определённых 
ситуациях.

Так, статья 165 ГКРФ устанавливает 
последствия уклонения от нотариального 
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удостоверения или государственной реги-
страции сделки:

Если одна из сторон полностью или 
частично исполнила сделку, требующую 
нотариального удостоверения, а другая 
сторона уклоняется от такого удостове-
рения сделки, суд по требованию испол-
нившей сделку стороны вправе признать 
сделку действительной. В этом случае по-
следующее нотариальное удостоверение 
сделки не требуется.

Если сделка, требующая государ-
ственной регистрации, совершена в над-
лежащей форме, но одна из сторон укло-
няется от ее регистрации, суд по требо-
ванию другой стороны вправе вынести 
решение о регистрации сделки. В этом 
случае сделка регистрируется в соответ-
ствии с решением суда.

Сторона, необоснованно уклоняю-
щаяся от нотариального удостоверения 
или государственной регистрации сделки, 
должна возместить другой стороне убыт-
ки, вызванные задержкой в совершении 
или регистрации сделки.

Срок исковой давности по таким тре-
бованиям, составляет один год.

Считается целесообразным приме-
нить данное положение в остальных стра-
нах ЕАЭС.

Также заслуживает определенного 
внимания и последующего применения 
во внутригосударственном праве стран – 
участниц, установленные в Федеральном 
законе РФ от 7 мая 2013 г. N 100–ФЗ, 

(который значительно расширяет и 
конкретизирует правовое регулирование 
сделок в РФ), положения об информа-
ционных проблемах и приоритетах за-
интересованных лиц. В частности, это 
статья 165.1 Юридически значимые со-
общения. Которая устанавливает, что за-
явления, уведомления, извещения, тре-
бования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми закон или сделка 
связывает гражданско–правовые послед-
ствия для другого лица, влекут для этого 
лица такие последствия с момента достав-
ки соответствующего сообщения ему или 

его представителю. Сообщение считается 
доставленным и в тех случаях, если оно 
поступило лицу, которому оно направлено 
(адресату), но по обстоятельствам, зави-
сящим от него, не было ему вручено или 
адресат не ознакомился с ним.

Это требование закона имеет акту-
альность, распространённость и в других 
странах ЕАЭС может быть адаптировано .

К вопросу о недействительности сдел-
ки законодательства стран–участниц под-
ходят несколько различно. В частности, в 
ГК РК ( в отличие от ГК РФ и ГК БР) не 
предусмотрено деление оснований не-
действительности сделок на «ничтожные 
« и «оспоримые». Однако, деление осно-
ваний с использованием определенных 
элементов наличествует. Действитель-
ность сделки зависит от действительно-
сти образующих ее элементов, поэтому 
недействительные сделки сгруппированы 
в зависимости от того, какой из элементов 
оказался дефектным. 

В связи с этим выделяются следую-
щие категории недействительных сделок:

1) сделки с пороками в субъекте;
2) сделки с пороками формы;
3)  сделки с пороками содержания;
4)  сделки с пороками воли.

В гражданских кодексах РК, БР, КР эти 
основания изложены кратко, сжато, без 
достаточной конкретизации. В отличие от 
ГК РФ, в котором все основания раскрыты 
подробно, с указанием различных инвари-
антов и ситуаций. В таком виде изложения 
работать с текстами удобнее и примене-
ние не вызывает двояких толкований.

Учитывая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что международный опыт 
стран, функционирующих в рамках эко-
номического, правового союза показыва-
ет необходимость применения наиболее 
полного, раскрытого, конкретизированно-
го законодательства и при введении в по-
ложения кодексов стран–участниц указан-
ных изменений, правовое регулирование 
сделок будет более полным и перспектив-
ным. 
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ЕУРАзЭҚ ЕЛДЕРіНДЕГі КӘСіПКЕРЛіК КЕЛіСіМ шАРТТАРЫНЫҢ ОПЕРАЦИЯЛАРЫДЫҢ 
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРі

Мәмілелер бизнес ортада ең көп таралған құқықтық қатынастар болып табылады. ЕурАзЭҚ–
тың мүше елдердің заңдары бойынша мәміле тәртібі мен олардың ерекшелiктерiн құқықтық рет-
теу өзекті және маңызды болып табылады. Мақалада құқықтық айырмашылықтар зерттелген 
және заңнаманы үйлестіру үшін ұсынымдар берiлген.

Кілтті сөздер: oперациялар ЕурАзЭҚ мүше мемлекеттер, мәміленің нысаны, әсіресе жоба-
лау, заңнаманы үйлестіру
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қр бЮджет жүЙесінің 
заңнамалық негізі және 
ағымдағы жағдаЙы

ТүйіН

Бюджет әр мемлекетке өзінің экономика- 
лық, әлеуметтік және саясаттық функция-

ларын орындауға объективтік ақшалай түрде 
қажетті. Бюджет қай мемлекеттікі болма-
са да мазмұндары бірыңғай категориялардан 
қалыптасады, яғни салық, займдар, шығын 
және тағы басқалары, сонымен қатар олар бір, 
қоғамдық–экономикалық формациядан басқа 
формацияға ауысса да өздерінің мазмұнын 
өзгертпейді. Дәл осы ұғым бюджетті 
экономикалық категория деп дәлелдейді.

Кілтті сөздер: бюджет жүйесі, нарық, 
экономика.

Нарықтық экономикаға көшумен байла- 
нысты экономикалық және саяси сфера-
лардағы өзгерістер, 1995 жылғы 30 тамызда 
жаңа Конституцияны қабылдау, 1995 жылы 
жаңа салық заңнамасын енгізу, сонымен 
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бірге Қазынашылық органдарын құру 1996 
жылғы 24 желтоқсанда «Бюджет жүйесі 
туралы» Қазақстан Республикасы заңын 
дайындауға себеп болды. Заңда бюджет 
жүйесінің қағидаттары ескерілді, бюджетті 
жасаудың, қараудың, бекітудің, атқарудың 
және атқарылуын бақылаудың тәртібі 
рәсімделді. Субвенциялар, субсидиялар, 
ресми трансферттер, мемлекеттік кепілдер, 
қарыздар, қарыз алу және борыш, үкіметтің 
және жергілікті атқарушы органдардың 
резервтері сияқты жаңа ұғымдар енгізілді. 
Мемлекеттік бюджеттің кірістері жалпы 
мемлекеттік салықтар, алымдар, төлемдер 
және жергілікті салықтар мен алымдар 
болып бөлінді. 1998 жылдан бастап Ұлттық 
банктен тура қарыз алу тоқтатылды.

1997 жылы кірістер мен шығыстардың 
жаңа бюджеттік сыныптамасы енгізілді, ол 
бюджеттің шығыстарын бағдарламалардың 
орындалуымен өзара үйлесуіне жағдай 
жасады.

1999 жылдың сәуірінде «Бюджет жүйесі 
туралы» үшінші заңқабылданды. Жергілікті 
бюджеттердің теңгерімділігін қамтамасыз 
ету мақсатында барлық өңірлер үшін 
кірістерді бірыңғай бөлу енгізілді және 
бюджеттік алымдар мен субвенциялардың 
механизмі белгіленді. Түсімдердің түр-
лері бойынша республикалық және жергі- 
лікті бюджеттердің арасында кіріс бөлігін 
бөлу жүргізілді; тиісінше республикалық 
бюджеттен жәнежергілікті бюджеттерден 
қаржыландырылатын мемлекеттің функ-
циялары шектелді. Республикалық бюджет 
пен жергілікті бюджеттер арасында ресми 
трансферттердің ұзақ мерзімді мөлшерлері 
негізінде жергілікті бюджеттердің теңгерім- 
ділігі жүзеге асырылатыны анықталды. Мем-
лекеттік бюджетте мемлекеттік бюджеттен 
тыс қорлар шоғырландырылды.

2002 жылы Стратегиялық жоспарлау 
агенттігін, Экономика және сауда минис-
трлігін, Мемлекеттік кірістер министрлігін, 
Экономика және бюджеттік жоспарлау ми-
нистрлігін Қаржы министрлігін қайта ұйым-
дастыру бюджеттік үдерісті реформалауда 
маңызды кадам болды. Сонымен бірге 
бюджетті жоспарлау мен оның атқарылу 

функциялары бөлінді, ал стратегиялық, 
эко номикалық және бюджеттік жоспарлау 
шоғырландырылды.

Бұл әдіске сәйкес мұнайлық кірістерден 
түсетін түсімдер түгелдей Ұлттық қорға 
бағытталатын болды. Ағымдағы бюджеттік 
бағдарламаларға жұмсалатын шығыстар 
экономиканың мұнайлық емес бөлігінен 
республикалық бюджетке аударылатын ау-
дарымдар есебінен қаржыландырылады, 
ал дамудың бюджеттік бағдарламаларына 
жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру 
Ұлттық қордан алынатын кепілденген 
трансферттер есебінен жүзеге асырылады, 
бұл ретте бюджеттің шығыс бөлігінің 
белгілі бір үлесі, соның ішінде белгіленген 
шектеулер шеңберіндегі қарыз алу (ішкі 
және сыртқы) есебінен жабылуы мүмкін.

2009 жылы қолданысқа енгізілген 
Бюджеттік кодекстің жаңа нұсқасы бюджет 
жүйесін жаңғыртуға мүмкіндікберді. Қазақ-
стан Республикасының 2008 жылғы 4 жел-
тоқсандағы Бюджет кодексі 2009 жылғы 
1 қаңтардан бастап күшіне енді, Қазақ- 
стан Республикасының барлық аумағында 
әрекет етеді және барлық жеке және 
заңды тұлғаларға қолданылады. Заңнама 
бюджеттік, бюджетаралық қатынастарды 
реттейді, бюджет жүйесінің жұмыс істеуінің, 
бюджет қаражатының құралуы мен пайдала- 
нылуының, сондай – ақ Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық қорын қалыптастыру 
мен пайдаланудың негізгі ережелерін, қағи-
даларын және тетіктерін белгілейді [1]. 

Оның негізінде бюджетті үдерістегі 
стратегиялық және бағдарламалық құжат-
тардың рөлі, нәтижеге бағдарланған бюд- 
жетті жоспарлауға көшуге сәйкес бюджеттік 
бағдарламаларды қалыптастыру, қызмет  
нәтижелеріне қол жеткізу үшін бюджет-
тік бағдарламалар әкімшілерінің жауап-
кершілігін арттыру, нәтижелерді бағалау, 
мемлекеттік қаржылық бақылауды жандан-
дыру сияқты шешуші салаларды қамтитын 
үш жылдық бюджет жасалынды. Бюджеттік 
кодекстің жаңа нұсқасы бюджеттің үдерістің 
стадиясындағы барлық операцияларды –  
стратегиялық бағыттар мен мақсаттар 
негізінде бюджеттік өтінімдерді қалыптас-
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тыру мезетінен – әрбір мемлекеттік орган 
қызметінің нәтижелерін кешенді баға- 
лауды жүргізуге дейін регламенттейді. Минис- 
трліктер мен ведомстволардың қызметі 
мемлекеттік қызметтер көрсетуге қайта 
бағдарланған. Жаңа Бюджет кодексінің 
нормалары бюджеттік қаражаттар мен мем-
лекет активтердің пайдалану тиімділігін ар-
тыруға мүмкіндік туғызуға жетелейді.

Бюджеттік заңнама бюджеттік, бюд-
жетаралық қатынастар, бюджет жүйесінің 
жұмыс істеуінің, бюджеттік қаражаттардың 
құралуы мен пайдаланылуының негізгі  
қағидаларын, қағидаттары мен механиз-
мдерін, сонымен бірге Қазақстан Республи-
касы Ұлттық қорының қалыптасуы мен 
пайдаланылуын белгілейді. Бюджет жүйе- 
сінің жұмыс істеуі бюджеттердің әртүрлі 
деңгейлерінің өзара байланысына негіз- 
деледі және оларды жоспарлау, әзір-леу, 
қарау, бекіту, атқару, бақылау тәрті-бімен, 
сондай-ақ республикалық және жергі- 
лікті бюджеттердің атқарылуы туралы есеп- 
пен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Респуб- 
ликасының бюджет заңнамасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негіз - 
деледі, Бюджет кодексіне және қабыл-
дануы осы Кодексте көзделген нормативтік 
құқықтық актілерден тұрады.

Егер Қазақстан Республикасы ратифи-
кациялаған халықаралық шартта Бюджет 
кодексінен өзгеше ережелер белгіленсе, 
онда халықаралық шарттың ережелері қол-
данылады [1].

Қазақстан Республикасының бюджет 
заң намасының Қазақстан Республикасы-
ның бүкіл аумағында күші болады және 
барлық жеке және заңды тұлғаларға қол-
данылады.

Бюджет кодексінің мемлекеттік меке-
мелерге қатысты ережелері Қазақстан Рес- 
публикасының Ұлттық Банкіне және Қазақ- 
стан Республикасы Ұлттық Банкінің бюд- 
жетінен (шығыстар сметасынан) қаржылан-
дырылатын мемлекеттік мекемелерге қол-
данылмайды.

Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мен жергілікті атқарушы органдардың тиі- 
сінше республикалық және жергілікті бюд-

жеттерден кезекті қаржы жылына ақша 
бөлу туралы актілері, осы актілердің қай - 
 та рымды негізде ақша бөлу туралы ере-
желерін қоспағанда, ағымдағы қаржы жылы 
аяқталғаннан кейін күшін жояды.

Жоспарлы кезеңнің екінші және үшінші 
жылдары бойынша республикалық бюджет 
туралы заңға (жергілікті бюджет туралы 
мәслихат шешіміне) қосымшалардың қол - 
данысы келесі жоспарлы кезеңге арнал-
ған республикалық бюджет туралы заң - 
ның (жергілікті бюджет туралы мәслихат 
шешімінің) қолданысқа енгізі луімен күшін 
жоятын болады.

Республикалық бюджет туралы заң, 
жергілікті бюджет туралы мәслихаттың 
шешімі, Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мен жергілікті атқарушы органдардың 
оларды іске асыру туралы актілері, сондай–
ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы нормативтік құқықтық актілер 
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Бюджет үш жылдық болып табылады 
және оны атқару кезінде жоспарлы кезеңнің 
екінші және (немесе) үшінші қаржы жыл-
дарында көзделген бюджет қаражатын 
ағымдағы қаржы жылында пайдалануға  
жол берілмейді. Төменде көрсетілген құжат-
тар бюджеттің атқарылуына негіз болады:

– ҚР Бюджет Кодексі.
– Республикалық бюджет туралы заң 

және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың 
шешімі.

– Республикалық бюджет туралы заңды 
іске асыру туралы ҚР Үкіметінің немесе 
әкімдік қаулылары немесе жергілікті бюджет 
туралы мәслихаттың шешімі.

– Мемлекеттік органдардың стратегия-
лық жоспарлары.

– Нысаналы трансферттер бойынша нә-
тижелер туралы келісімдер.

– Міндеттемелер бойынша қаржылан-
дырудың жиынтық жоспары, түсімдердің 
және төлемдер бойынша қаржыландырудың 
жиынтық жоспары.

– Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері-
нің міндеттемелері мен төлемдері бойынша 
қаржыландыру жоспарлары.
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– Мемлекеттік мекемелердің міндет-
темелері мен төлемдері бойынша қаржы-
ландырудың жеке жоспарлары.

– Кодекске сәйкес бюджеттің атқарылу 
тәртібін айқындайтын нормативтік құқық-
тық актілер [2].

Бюджет туралы заң бюджет үдерісінің 
атқаруының негізгі бағыты болып табы-
лады. Кезекті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заң жоба-
сының мәтінінде:

– кірістердің, трансферт түсімдерінің, 
шығындардың, таза бюджеттік кредиттеу- 
дің, қаржы активтерімен операциялар бо- 
йынша сальдоның, тапшылықтың (профи-
циттің), тапшылықты қаржыландырудың 
(про фицитті пайдаланудың) көлемі;

– жалақының, зейнетақының ең төменгі 
мөлшері, айлық есептік көрсеткіштің, ең тө-
менгі күнкөріс деңгейінің және мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемінің мөлшері;

– жергілікті бюджеттерден республика-
лық бюджетке бюджеттік алып қоюдың 
көлемі;

– республикалық бюджеттен жергілікті 
бюджеттерге берілетін бюджеттік субвен-
циялардың көлемі;

– Қазақстан Республикасы Ұлттық қо-
рынан кепілдік берілген трансферт көлемі;

– Қазақстан Республикасы Үкіметі резер-
вінің мөлшері;

– Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік кепілдіктер беру лимиті;

– мемлекет кепілгерлігін беру лимиті;
– үкіметтік борыш лимиті;
– Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

мемлекеттік концессиялық міндеттемелері-
нің лимиті;

– шартты түрде қаржыландырылатын 
шығыстардың көлемі;

– басқа да ережелер қамтылуға тиіс [1].
Бюджет жобасын дайындау бюджет  

жүйесінің ағымдағы жағдайын талдаудан  
басталады. Бюджет жүйесінің ағымдағы жағ-
дайы елдің негізгі әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштерімен тығыз байланысты. 

Ағымдағы экономикалық жағдайды си - 
паттайтын негізгі макроэкономикалық көр-
сеткіштің бірі – жалпы ішкі өнім болып та-
былады. Жалпы Ішкі Өнім – қорытынды 
макроэкономикалық көрсеткіштердің бірі, 
бір жылда елдің ішінде осы елге, сондай-ақ 
өзге де елдерге тиесілі өндіріс факторла- 
рын пайдалана отырып жасалынған түп-
кілікті өнімнің рыноктық бағалармен белгі-
ленген жиынтықты құнын білдіреді [3].

ҚР соңғы 5 жыл ішіндегі жалпы ішкі 
өнімнің өзгеру динамикасы 2-кестеде көр-
сетілген.

1кесте – 2010–2014 жылдардағы жалпы ішкі өнімнің өзгеру динамикасы

2010 2011 2012 2013 2014 
Жалпы ішкі өнім      
млн. теңге 21 815 517,0 27 571 889,0 30 346 958,2 35 275 153,3 38 033 064,4
өткен жылға 
пайызбен 107,3 107,5 105,0 106,0 104,3

ЖІӨ жан басына 
шаққанда      

теңге 1 336 605,6 1 665 311,1 1 807 289,0 2 070 712,3 2 199 827,6

Ескерту – Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің мәліметтері негізінде құрастырылған [4].

Кестеде көріп отырғанымыздай, соңғы 
5 жыл ішіндегі ЖІӨ позитивті динамика-
ны көрсетіп отыр. Сонымен қатар жал-
пы ішкі өнімнің өсу қарқыны бірқалыпты. 
Бұл елдің әлеуметтік – экономикалық 

ахуа лының тұрақтылығын сипаттайды 
және инфляцияның төмен деңгейін көр-
сетеді. Әлемдік қаржылық тұрақсыздық 
жағдайында жалпы ішкі өнімнің тұрақты 
өсімі жалпы ахуалдың жоғарғы деңгейін 
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сипаттайды. Жан басына шаққандағы жал-
пы ішкі өнімнің өзгерісі 2014 жылдағы ша-
масы 2010 жылмен салыстырғанда 64,6 
пайызға жоғарылаған. Алайда, жалпы ішкі 
өнімнің пайызбен алынған өткен жылға 
қатынасының өсімі баяулаған. 2011 жылы 
шама 107,5 пайыздан 2014 жылы 104,3 
пайызға дейін төмендеген.

5-суретте жалпы ішкі өнімнің 2010–
2014 жылдардағы өзгеріс динамикасын 
графикалық түрде көре аламыз:

Ескерту – Қазақстан Республикасы 
Статистика комитетінің мәліметтері негізінде 
құрастырылған. 

Ағымдағы жағдайда ұлттық эконо- 
миканың негізгі көрсеткіштері келесі-дей 
сипатта: 2014 жылғы қаңтар – қыркүйек-
тежалпы ішкі өнім көлемі ағымдағы баға-

ларда 25816 млрд. теңгені құрды. Бұл жылғы 
тиісті кезеңмен салыстырғанда нақты ЖІӨ–
нің өсуі 4,1% құрды. ЖІӨ құрылымында тауар 
өндіру үлесі ЖІӨ–ден 39,9% құрады, қызмет 
көрсету – 53,3%. 2015 жылғы қаңтарда 
негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлемі 249 млрд. теңгені құрды, бұл 2014 
жылғы қаңтарға қарағанда 2,3% артық. 
2015 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша 
тіркелген заңды тұлғалардың саны 354266 
бірлікті құрап, өткен жылғы сәйкес кезеңмен 
салыстырғанда 4% артты, оның ішінде 100 
адамнан кем қызметкерлері бар – 345364 
бірлік [5]. 

2010–2014 жылдар арасындағы осы 
көрсеткіштердің өзгеріс динамикасы 3-кес-
теде көрсетілген.

2 кесте – 2010–2014 жылдар арасындағы бюджет параметрлерінің өзгерісі

2010 2011 2012 2013 2014
Мемлекеттік бюджет
Табыстар, млн.теңге 4299132 5370826 5813003 6382353 7321277
Шығындар, млн. теңге 4457165 5423235 6268972 6852711 7791867
Бюджет тапшылығы, 
млн. теңге –527264 –568618 –890309 –700928 –1086670

Бюджет тапшылығы ЖІӨ–ге 
пайызбен –2,40 –2,10 –2,90 –2,00 –2,85

Республикалық бюджет      
Табыстар, млн.теңге 3626177 4451683 4763395 5179459 5908849
Шығындар, млн. теңге 3860974 4605080 5259434 5700805 6471183
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Бюджет тапшылығы 
(профициті), млн. теңге –554789 –575972 – 906459,2 –718045 –1081240

Бюджет тапшылығы ЖІӨ-ге 
пайызбен –2,50 –2,10 –2,98 –2,00 –2,84

Жергілікті бюджет      
Табыстар, млн.теңге 2407437 2677740 3010924 3284401 3752971
Шығындар, млн. теңге 2330641 2576751 2970873 3233413 3661228
Бюджеттің дефициті 
(профициті), млн. теңге 6607 –10612 –26193 –25130 –31035

Бюджет тапшылығы ЖІӨ-ге 
пайызбен 0,03 –0,04 –0,09 –0,07 –0,08

ҚР-на тікелей шетел 
инвестицияларының кезең 
ішіндегі жалпы ағымы

19059 26467 28935 24137 …

Ескерту – Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің мәліметтері негізінде құрастырылған [4].

Бюджет жүйесінің ағымдағы жағдайын 
оның негізгі параметрлері: бюджет та-
быстары, бюджет шығындары, бюджет 
тапшылығы және осы көрсеткіштердің жал-
пы ішкі өнімге қатынасы сипаттайды. 

Қазақстан Республикасы Қаржы ми-
нистрлігінің деректері бойынша 2015 жылғы 
1 қаңтардағы жағдайына мемлекеттік бюд-
жет табыстары 7321,3 млрд. теңгені құрады 
немесе атқарылатын бюджетке қатысты 
100,5%. Шығындар бойынша бюджеттің 
атқарылуы 7791,9 млрд. теңгені құрады не-
месе атқарылатын бюджетке 99,4%. 2014 
жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда та-
быстар 14,7%, ал шығындар 13,7% өсті. 
Бюджет тапшылығы (таза бюджеттік кредит 
беруді және қаржылық активтермен опера-

циялар бойынша сальдоны есепке алған- 
да) 1086,7 млрд. теңге деңгейінде қалып-
тасты [5].

Мемлекеттік бюджеттің табыстары соңғы 
5 жыл ішінде 1,7 есе артқан. Өз кезегінде 
мемлекеттік бюджет шығындары осы 
мерзім ішінде 1,75 есеге артқан. Яғни, бюд-
жет шығындарының табыстарға қарағанда 
біршама жоғары қарқында өсуі байқалады. 
Бұл бюджет тапшылығының жоғарылауын 
түсіндіреді. Бюджет тапшылығының 2010 
жылғы шамасын 2014 салыстырғанда ша-
масы 2 есе артқанын көре аламыз. Бюджет 
тапшылығының жалпы ішкі өнімге қатынасы 
2013 жылы минималды 2 пайызды құрады, 
алайда 2014 жылы шама қайта жоғарылап, 
2,85 пайызға көтерілген.
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дсұ шартындағы  
тасымалдаУ шығындарының 
есебін жетілдірУ

ТүйіН

Мақалада сауда саласындағы өткізу, 
тасымалдау – жеткізу үрдісіндегі коммер-
циялық шығындар құрамының: комиссиялық 
төлем,делдал ұйымдарға төлем, тауарды 
сақтау шығындары, жарнамаға және тағы да 
басқа шығындардың есебін ұйым-дастырудың 
өзекті мәселелері қарас-тырылған.

Кілтті сөздер: тауар тасымалы, тасы-
мал ықпалдастығы, материалдық тасқын, 
тура және жанама шығындар, шығын есебін 
ұйымдастыру міндеттері.

ДСҰ-ның басты міндеттері халықаралық 
жүйеде мемлекеттер арасында сауда жө-
ніндегі келісім шарттарды белгілеу және 
оны қадағалау, мемлекеттер арасында 
дау дамайларды шешуде көмегін тигізу 
және сауда саттық қарым–қатынастарды 
ұйымдастыру болып табылады. Осы қыз-
меттер негізінде ДСҰ-ның 60 аса келісім 
шарттары қарастырылған – халықаралық  
коммерция мен сауда саясатының негіз гі  
құқықтық нормалары. Мұндай келісім-
шарттардың қағидаларының мүддесін тө-
мендетудің жоқтығы (ұлтқа өз септігін 
тигізетін және қамтамасыз ететін нысан), 
еркін сауда шарттары, бәсекелестікті ке-
ңейту және дамушы елдерге қосымша 
жағдайлар жасау жатады.

Бұл келісім бойынша Қазақстан, Бе-
ларусь, Ресей Федерациясы ДСҰ-мен осы 
жылдары жүргізіп келген келіссөздерін қазіргі 
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деңгейінде тоқтатып, одан әрі үш мемлекет 
келісім жүйесін ЕурАзЭҚ ая сын дағы ортақ 
Кеден одағы арқылы жүр гізу арқылы 
сауда саласында қандайда бір тиеу–өткізу 
бойынша операцияны жетілдіру жалпы 
жүйелік тиімділік беруі тиіс. Сондықтан тиеу–
өткізу бойынша операцияларды жүйелеу 
тауар нарығының инфрақұрылымында 
қол данылуына байланысты нарыққа қа 
– тысатын барлық шаруашылық субъек-
тілердің жұмысын тиімдірек ету үшін өте 
қажет. Төмендегі сурет бойынша тауар на-
рығының инфрақұрылымын тасымалдау 
ықпалдасуы арқылы жетілдіруді қарас-
тырайық. Тасымалдау белгілердің жүзеге 
асуы бірлесіп атқаратын бірнеше іс–
шараның тиімді орындалуына әкеледі. 
Сауда саласында тауар нарығының инфра-
құрылымының элементтері осы тасымал-
дау жүйесіндегі өзара әрекеттесіп бірігуі 
қажет ұйымдар есебінде болады. Тиеу–
өткізу ықпалдасуының келесі негізгі бел-
гілерін көрсете кетейік:

1. Тауар қозғалысының барлық үрді-
сін, тауарды сатып алудан бастап оны 
тұтынушыларға жеткізуге дейін үрдісті оң-
тайландыру ол тасымалдау–тиеу–өткізу 
бағы тын білдіреді.

2. Материалды ағымдарды басқару 
және бақылау ықпалдасуы, ол басқаруды 
ықпалдастыру болады.

3. Сауда ұйымдарында тұтынушылар-
ға көрсетілетін қызмет кешенімен қоса бір-
тұтас материалдық ағым технологиясы, ол 
технологиялық қызмет көрсету болады.

Сауда саласындағы тасымалдау қызметі 
ішкі және сыртқы орталарының өзгермелі 
жағдайларына тасымалдау жүйені бейімдеу, 
ол бейімделуші қызмет көрсету түрі болады.

Сауда саласындағы тасымалдау бар-
лық элементтерін ұтымды ұйымдастыру, 
олардың өзара қызмет етуін қамтамасыз ету, 
ол ұйымдастырушылық қызмет түрі бола-
ды. Тасымалдау ықпалдасуының түрлерін 
қарастыратын болсақ, ұйым ішіндегі ық-
палдасу үш бағытта жүзеге асады:

1. Сауда ұйымдарының материалды 
ағымының біртұтас технологиясын өндеуді 
білдіретін технологиялық ықпалдасу. Ол 
ұйым ішіндегі сауда тасымалдау қызме-

тінің материалды негізі болып табылады 
және негізгі тасымалдау, тиеу – өткізу 
операцияларының технологиялық байла-
нысын көрсетеді. Технологиялық ықпалдасу 
келесі жағдайларды қамтуға мүмкіндік 
береді: 

– тауарларды әкелудің ұтымды тәрті-
бін орнату; 

– жүктерді сандық және сапалық қа-
былдауды уақытылы өткізу;

– жылжымалы құрам мен көтеру–кө-
ліктік құралдарды ұтымды пайдалану;

– көлік–қойма жұмысшыларының ең-
бе гін тиімді ұйымдастыру;

– тауарларды сатып алушыларға жет кі-
зу бойынша көліктердің нақты жұмыс істеуі;

– ыдыстардың жетілдірілген түрлерін 
және жүктерді буып–түюдің жүйесін қол-
дану; 

– тасымалдау бойынша операциялар- 
дың байланыспауынан болатын жоғалту-
ларды төмендету; 

– ұйым тұтынушыларына қызмет көр-
сету сапасын жоғарлату.

2. Материалдық қаржылық және ақпа-
раттық ағымдарды басқарудың ықпалдас-
қан жүйесін құруды білдіретін функцио-
налды ықпалдасу. Ол сауда ұйымың әр-
түрлі қосалқы бөлімдерінің материалдық 
ағымдарды басқарудағы әлеуетін бірікті-
реді.

3. Технологиялық және функционалды  
ықпалдасулар синтезі ретінде болатын ке-
шенді ықпалдасу.

Ұйым ішіндегі ықпалдасу сауда ұйы-
мының материалды ағымдарын басқа руға 
мүмкіндік береді, бірақ сыртқы орта фактор-
ларына әсер ете алмайды.

Сала ішіндегі ықпалдасу үш бағытта 
жүзеге асады:

1) бәсекелес сауда ұйымдарының қы-
зы ғушылықтарын біріктіруге негізделген, біз 
оны шоғырландыру тәсілі ретінде жоғарыда 
қарастырғанбыз.

2) тәуелсіз, бірақ өзара байланысты 
сауда ұйымдарының тасымалдау әлеуетін 
біріктіру арқылы құрылады, оны да біз 
жоғарыда толық қарастырып өттік.

3) көлденең және тура ықпалдасуын 
біріктіретін аралас ықпалдасу.
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Тасымалдау ықпалдасуының мәні ұй- 
ым да іс-әрекетін біріктіруде. Мұндай бірік- 
тірулер нысаны әртүрлілігімен ерекшеле-
неді, көбінесе ол ұйымның мақсатына, 
қаржылық, техникалық және басқа да мүм-
кіншіліктеріне байланысты. Яғни, жалпы 
түр де тасымалдық ықпалдасу нысандарын 
төмендегідей үш түрде көрсетуге болады:

– жеке немесе бірнеше қызметтер тү- 
рін біріктіру, оған жоспарлау, тасымалдау, 
сатып алу, өткізу және тағы да сол сияқты  
іс-әрекеттерді қысқа мерзімге (соңғы мақ-
сатқа жеткенге дейін) біріктіру жатады;

– ұйымдық-қызметтік іс-әрекеттерді,  
мысалы қоймаларды, көлік шаруашы ялық-
тарын және басқа да ұйымдастырушылық 
қосалқы бөлімдерді біріктіру ұзақ мерзімге 
жоспарланады;

– барлық іс-әрекетті басқаруды біріктіру 
және біртұтас ұйым құру, яғни өзара бірге 
жұмыс істеу тиімділігін жоғарылатуға бірі-
гуші ұйымдардың экономикалық қызығу-
шылығының негізінде болатын делдалдық 
іс-әрекетті орталықтандыру.

Сауда саласындағы қызмет көрсетуде 
көбінесе осы тура және көлденең ықпалда-
суды жүзеге асыру үшін осы іс-әрекетті 
бақылайтын, координациялайтын және бас-
қаратын біртұтас орган болуы керек. Себебі, 
саудалау шығындарының есепке алудың 
жолдарын оңтайландырады.

Сауда ұйымдары тауарларды дайын-
дау және орталық қоймаларға (база) жеткізу 
шығындарын, оларды сатуға жөнелтуге 
дейін сату шығындары құрамына кіргізуіне 
болады. 

Сауда ұйымдарының аса маңызды 
ұйымдастыру шаралары – ол тікелей және 
жанама шығындарының есебі. Сауда  
ұйымдарында тікелей шығындарға өткізі-
летін тауарлардың тиісті түріне тікелей 
жатқызылатын шығындар жатады. Тауар-
ды сатып алушының тасымалдау қызметіне 
төлеген шығындары, егер олар тауар 
бағасына енгізілмеген болса, сол сияқты 
тауарды алуға және өткізуге байланысты 
қойма шығындары, басқа да шығындар ай-
налым шығындары құрамына кіргізіледі. Та-
уарды сатып алушының қоймасына дейін 

жеткізуге жұмсалған көлік шығыны (егер 
олар тауар құнына енгізілмесе және жеке 
төленсе) тікелей шығынға қатысты болады. 

Тікелей және жанама шығындар есебін 
сауда орындары бойынша шығындар есе- 
бімен үйлестіру әрбір тауар түрінің рен-
табельділігі туралы пайдалы ақпарат береді 
және тиімді баға белгілеуге әкеледі. Ұйым 
меншікке сатып алынған тауарларды са-
тумен ғана емес, сондай-ақ комиссиялық 
саудамен айналысқан кезде шығындарды 
тікелей және жанамаға бөлу пайдаға салы-
натын салықты дұрыс есептеуде маңызы 
артады. Пайдаға салынатын салықты дұрыс 
есептеу мақсатымен сауда ұйымдарының 
қызмет түрінің әртүрлі мөлшерлемелері 
бойынша пайдаға салынатын салыққа 
жеке есепті жүргізуді қамтамсыз етуі тиіс. 
Бұл кезде жалпы өндірістік және жалпы 
шаруашылық шығындар (мысалы,ұйым ди-
рекциясын және күзетшісін қамсыздандыру, 
ғимарат және оның ағымдағы жөндеуін 
қамтамсыз ету, іс-сапар шығындары, ең-
бекақы төлеу шығындары және т.б) кірістің 
жалпы сомасындағы қызметтің әрбір түрі-
нен алынған кіріс мөлшеріне пропоционал-
ды түрде бөлінеді. 

Сатылатын өнімнің шығындары сатып  
алушының есебінен өтелетін болса, онда  
бұндай шығындар 7110 шотында көрсе - 
тілмейді, тек қана қосалқы және қызмет  
көрсететін өндірістер мен шаруашылық-
тардың қызметтері ретінде есепке алына-
ды. Өнімнің өзіндік құнының калькуляция-
сын жасағанда сату бойынша жұмсалған 
шығындарды тек сатылған өнімнің толық 
өзіндік құнын және өнімді, жұмыстарды 
және қызметтерді сатуға байланысты нәти-
желерін (табысты немесе зиянды) есептеп 
шығарған кезде ғана оған жедел түрде на-
зар аударылады. 

Демек, өнімді сатуға жұмсалған шығын- 
дардың баптары бойынша талдау есебі 
өнімді сатуға жұмсалған шығындар есе-
бінің тізімдемесінде, яғни ұйым бекіткен 
баптарының номенклатурасы бойынша 
жүргізеді. Тауарды өткізуге байланысты 
келтірілген шығындар ұйымның ерекше 
қызметтеріне байланысты өзгерістер мен 
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толықтырулар енгізе алады. Демек, сауда 
ұйымдарындағы тасымалдауға жұмсалған 
шығындары есебінің негізгі міндеттері бо-
лып:

1) ұйым әкімшілігін басқару шешімдерін 
қабылдау үшін ақпаратпен қамтамасыз  
ету;

2) болашақтағы экономикалық страте-
гияны қалыптастыру мен пайда болған 
мәселелерді табу мақсатында нақты шы-
ғын деңгейін нормативті және жоспарлы 
шығындармен салыстыра отырып бақылау;

3) сатуға дайындалған тауарды бағалау 
және қаржылық нәтижелерді есептеу үшін 
тауардың өзіндік құнын есептеу;

4) құрылымдық бөлімшелердің өндірістік 
қызметінің экономикалық нәтижелерін анық-
тау және бағалау;

5) ұзақ мерзімді сипатқа ие, технология-
лық бағдарламалардың өзін ақтауы, өнім 
түрлерінің пайдалылығы, негізгі құралдар 
мен өндіріске салынған қаржылық салым-
дардың тиімділігін арттыру үшін өндірістік 
қызметті басқару есебінің ақпараттарын 
жүйелендіру табылады.
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ПолиграФия өндірісіндегі 
өнімнің өзіндіК құнын  
КалЬКУляЦиялаУ 
ереКшеліКтері

ТүйіН

Қазіргі заманда полиграфиялық биз-
нес кең таралған бизнестің түріне жатады. 
Сондықтан да полиграфиялық өнімдердің 
өзіндік құндарын төмендету мәселелері өзекті 
болып табылады. Бұл мақала полиграфиялық 
өнімдер бойынша шығындар есебінің және  
оны калькуляциялаудың ерекшеліктеріне ар-
налған.

Кілтті сөздер: өзіндік құн, калькуляция-
лау, шығын, полиграфиялық өнім, калькуляция-
лау объектісі.

Өнімнің өзіндік құны – бұл өндіріске және 
өткізуге кететін ақшалай түрдегі шығындар.
Мысалы, профессор Палий В.Ф. өнімнің 
өзіндік құнын оны шығару мен сатудың  
ақша түріндегі шығындары ретінде ай-
қындайды [1]. Профессор А. Д. Шеремет 
неғұрлым кең анықтама береді: «Өнімнің, 
жұмыстардың және қызметтердің өзіндік 
құны дегеніміз ресурстардың барлық 
түрлерінің: негізгі қорлардың, табиғи және 
өнеркәсіптік шикі заттың, материалдардың, 
отын мен энергияның, еңбектің, өнімді 
дайындау және жұмыстарды орындау про-
цесінде, сондай-ақ өндіріс жағдайларын 
жақсарту мен сақтау, жетілдіру мақсатында 
тікелей пайдаланылатын ақшалай түрдегі 
шығындар болып табылады». Өнімнің 
өзіндік құны, кәсіпорынның өндіру мен 
айналымға жіберу шығындары бола оты-
рып, табыстар мен шығындарды өлшеудің, 
яғни өтелімдіктің негізі болып қызмет етеді. 

Профессор Вахрушина М. А. «Өнімнің 
(жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құны  
өндіріс процесінде пайдаланылған ресур-
стардың, еңбек құралдары мен заттары-
ның, басқа ұйымдардың қызметтерінің құн - 
дық бағасы және қызметкерлердің еңбек-

ақысы болып табылады» [2]. Өзгеше сөз-
дермен айтсақ, ол әрбір ұйымға өнімді 
(жұмыстарды, қызметтерді) өндіру және 
өткізу (сату) қаншаға шығатындығын 
көрсетеді. Жинақ көрсеткіш ретінде өнімнің 
өзіндік құнында ұйымның қаржылық–
шаруашылық қызметінің барлық жақтары 
көрініс алады. Басқа жағдайлары өзгер-
мегенде, өнімнің өзіндік құнына кіріс деңгейі 
(көлемі) тәуелді болады. Бұйымдар дайын-
дауда, жұмыстарды орындауда, қызметтер 
көрсетуде ұйым материалдарды, еңбек 
және қаржылық ресурстарды үнемдірек 
пайдаланған сайын, өндірістік процесс те 
тиімдірек, кіріс көбірек болады.

Калькуляциялау – бұл барлық тауарлық 
өнімдердің де, әрі бір бірліктің де өзіндік 
құнын есептеу. Ол кәсіпорын жұмысын 
оперативті басқаруда маңызды орын алады, 
өйткені ішкі резервті дер уақытында ашуға 
мүмкіндік беріп, оны өнімнің өзіндік құнын 
төмендетуге және бәсекеге жарамдылығын 
арттыруда пайдаланылады. Калькуляция-
ны өнімнің өзіндік құнын жоспарлауға және 
өнімнің нарықтағы сұранысын ескеретін 
негізгі бағасын белгілеуде пайдаланады.

Калькуляцияда өндірістегі өнімнің нақ-
тылай түрін өндіру мен өткізуге, сондай-ақ 
жұмыс пен көрсетілген қызмет бірліктерін 
орындауға ақшалай түрде шыққан шығындар 
жинақталып қорытылады.

Қазіргі заманға әдебиет калькуляци-
ялауды өнімнің жеке түрлері бірліктерінің 
өзіндік құнын экономикалық есептеу жүйесі 
деп белгілейді. Калькуляция барысында 
өндіріске кеткен шығындар, шыққан өнім са-
нымен салыстырылады және өнім бірлігінің 
өзіндік құны белгіленеді. 

Калькуляциялаудың міндеті – шығын-
дардың оны көтеруші бірліктерге, яғни 
өткізуге, сондай-ақ ішкі тұтынуға арналған 
өнімнің бірлігіне қанша болатынын есептеу.

Калькуляциялаудың түпкілікті нәтиже- 
 сі – калькуляцияны ұсыну. Өнімнің, жұмыс-
тың және көрсетілетін қызметтің өзіндік 
құнын калькуляциялаудың әр түрлі түрін ай-
қындайды. 

Калькуляцияның мына түрлері болуы 
мүмкін:
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– жоспарлы – еңбек шығынының, озық 
техника мен өндірістің және жұмыстың жақ-
сы ұйымдастырылуын білдіретін өндіріс 
қаражатының озық нормасы негізінде жос-
парланған кезеңге жасалады;

–  есеп берушілік калькуляция – өнімнің 
өзіндік құны кәсіпорынға тәуелді (өндіру, 
үнемдеу немесе жекелеген ресурстар-
ды артық шығындау бойынша жоспарлы 
көрсеткіштердің асыра орындалуы неме-
се кем орындалуы) және тәуелді болмай-
тын (материалдар құнын, амортизациялық 
аударымдардың нормасын, әлектр энерги-
ясына, жылуға, газға, суға және т.б. тарифін 
өзгерту) себептер бойынша жоспардан 
ауытқуы мүмкін нақты шығындармен сипат-
талады;

–  нормативті калькуляциялар – ағым- 
дағы жоспарлы калькуляцияның әр түр-
лілігі болып табылады. Ол шығын есебінің 
нормативті әдісін қолданатын және өнім-
нің өзіндік құнын калькуляциялайтын кәсі-
порында жасалады. Оның негізінде көбінесе 
қол жеткізген шығын деңгейін сипаттайтын 
ағымдағы әрекет ететін нормалар жата-
ды. Нормативті калькуляция жоспарлы-
мен салыстырғанда есептік кезеңдегі өнім 
өндіруге кететін шығын деңгейін әлдеқайда 
нақты көрсетеді;

–  жобалық калькуляциялар – келешек-
те құрылған жоспарлы калькуляцияның бір 
түрі болып табылады. Ол күрделі салымның, 
жаңа техниканың және технологияның 
тиімділігін анықтау үшін қолданылады;

–  алдын ала жүргізілетін калькуляция – 
нақты шығын негізінде және он айда немесе 
төртінші тоқсандағы немесе басқа кезеңдегі 
болжалдық өнім өндіру мен шығын бойын-
ша есеп айырысудың басқа кезеңінде алы-
натын нақты өнім (табыс) негізінде жасала-
ды. Бұл калькуляцияның мәліметтері өнім 
өндірудің ағымдағы жылдағы нәтижесін ал-
дын ала анықтауда қолданылады. 

Калькуляция барысында шығын есебінің 
объектісін және өнімнің өзіндік құнын каль-
куляциялау объектісін дұрыс анықтау қажет. 
Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялағанда 
калькуляциялық бірліктер қолданылады, 
олар калькуляциялау объектісінің өлшеуіші 

болып саналады, әдетте, өнімнің сәйкес 
түріне арналған техникалық шарттарда неме-
се стандарттарда және заттай бейнеленетін 
өнім өндіру жоспарында қабылданған өлшем 
бірліктеріне сай келуі тиіс.

Калькуляциялық бірліктердің сан 
түрлілігі нақты жағдай үшін негізделген 
әдісті талап етеді. Калькуляциялық бірлік 
сәйкес тұтыну құнын көрсетуге, әр түрлі 
кәсіпорындармен салыстыруға болатын-
дай, баға белгілеу бірліктеріне сәйкес келуі 
және ең аз шамадағы шығындармен өнімнің 
өзіндік құнын калькуляциялау үшін қолайлы 
болуы тиіс. Калькуляциялық бірлікті таңдау 
жөніндегі ұсыныстар әдетте салалық нұс-
қауларда келтіріледі [3].

Калькуляциялауға ең алдымен қатысы 
бар өндірістік шығындар есебі (өндірістік 
есеп), калькуляциялаудың алғышарты бо-
лып табылады. Өндірістік есеп жүйесінде 
белгілі бір үлгімен дайындалған ақпарат 
негізінде ғана өндірісті басқаруда объективті 
қажетті процесс болып шығатын өнімнің 
өзіндік құны калькуляциялануы мүмкін.

Шығын есебінің объектісі – кәсіпорын 
өндіріс шығын есебінің талдамалығын ұй-
ымдастырудағы объект. Өнеркәсіптерде 
шығын есебінің объектісі мен калькуляция-
лау объектісі бір–біріне дәл келеді. Мысалы, 
тігін өндірісінде шығын есебінің объектісі 
мен калькуляциялау объектісіне бұйым 
(сырт және іш киімдер) жатады.

Калькуляциялау объектісі – кәсіпорын 
калькуляциялайтын өнім (жұмыс, қызмет) 
түрлері. Мысалға, полиграфия өндірісінде 
есеп және калькуляциялау объектілері бір–
біріне дәл келеді. 

Қазіргі заманғы калькуляциялау кәсі- 
порын немесе жауапкершілік орталығы 
қабылдаған жоспарды бағалау негізіне 
сүйенеді. Нақты калькуляциялау мәлімет-
тері өзіндік құны жөніндегі жоспарлы тапсыр-
малардан ауытқу себептерін талдау және 
өзіндік құнды кейінгі жоспарлау үшін, жаңа 
техника мен заманға лайық технологиялық 
процестерді және т.б. енгізудің экономикалық 
тиімділігін негіздеу үшін қолданылады.

Калькуляциялаудың қазіргі заманғы жүй-
елері өзара байланысты көрсеткіштердің  
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ара қатынасын біршама теңдестірген. Ола-
рдың мазмұнындағы ақпарат тек дәстүрлі 
міндеттерді шешуге жол ашып қана қоймай, 
мынадай жағдайлардың экономикалық сал-
дарын болжауға мүмкіндік береді:

–   өнімді ары қарай шығарудың мақсат-
қа сәйкестілігін;

–  өнімнің ең ұтымды, қолайлы бағала-
рын белгілеу;

–  шығарылатын өнімнің ассортиментін 
оңтайландыру;

–  жұмыс істеп тұрған технология мен  
станок паркын жаңартудың мақсатқа сәй-
кестілігін;

–  басқару жеке құрамының жұмыс са-
пасын бағалау.

Кез келген ұйымда калькуляциялау бел-
гілі бір принциптерге сәйкес жүзеге асыры-
лады:

–  өндіріс шығындарын жіктеу (норма-
тивті құжаттарға сәйкес);

–  шығын есебінің объектісін, калькуля- 
циялау объектісін және калькуляциялық бір-
лікті белгілеумен;

–  жанама шығынды бөлу әдісін іріктеу-
мен;

–  шығынды кезеңдер бойынша жіктеу-
мен;

–  өндірістің және күрделі қаржы жұмса-
лымының ағымдағы шығыны бойынша 
бөлек есеппен;

–  шығын есебінің әдісі мен калькуля-
циялауды іріктеумен.

Өзіндік құнның калькуляциясы өндіріс-
тік шығындар есебі мәліметтері бойын-ша 
шығарылған өнімнің (жұмыстың, көрсетіл- 
ген қызметтің) өзіндік құнын есептеу. Ол 
есепті ай соңында барлық нақты жасалған 
міндеттерді есепке алғаннан кейін есепте-
леді.

Кез келген өнеркәсіптік кәсіпорындар-
дағы маңызды мәселенің бірі – өнімдердің 
өзіндік құнын дұрыс есептеу. 

Өнімдердің өзіндік құны кәсіпорындарды 
басқару деңгейін, басшылардың жетекшілік 
ету қабілетін көрсете отырып, негізгі қор-
лар, материалдық, еңбек және ақшалай 
ресурстардың қаншалықты тиімді қолдана-
тыны туралы пікір қалыптастыруға мүмкін-

дік береді. Өнімдердің өзіндік құнының кәсі-
порын қызметінің негізгі көрсеткіштерінің бірі 
болуының тағы бір себебі – өнімдерді дай-
ындау мен сатып өткізу ұйымның жұмсаған 
шығындарын көрсете отырып, барлық 
шаруашылық қызметіне кешенді түрде си-
паттама береді. 

Яғни өзіндік құнды дұрыс қалыптасты- 
ру – олардың нарықтық бағасын, кәсіпорын-
ның қаржылық нәтижелерін, өндіріс рен-
табельдігін анықтауға тікелей негіз болады. 

Өнімдердің өндірістік өзіндік құндарын 
қалыптастыратын полиграфиялық кәсіпорын-
дардағы барлық шығындар төмендегідей 
элементтерден тұрады. 

1. Өндіріске жұмсалған шикізаттар мен  
материалдардың құндары, бастапқы құны 
бойынша, бұларға негізінен лак, бояу, же-
лім, қағаз, картон т.б. материалдар мен шикі-
заттар бойынша шығындар өзіндік құнға 
қайтарылатын шикізаттарсыз қосылады. 
Қайтарылатын шикізаттар төмендегіше ба-
ғаланады:

–  егерде технологияға байланысты 
негізгі өндірісте қолданылатын немесе бас-
қа жаққа толық құнды материал ретінде са-
тылатын болса – бастапқы материалдық 
толық құны бойынша.

–  егерде қалдықтар негізгі өндірісте  
қолданылмай, көмекші өндіріс қажеттілік-
теріне немесе мәдени–тұрмыстық мақсат-
тағы бұйымдарды дайындауға жұмсалса – 
төмендетілген бағамен.

2.  Өнімдерді дайындау барысында тех- 
нологиялық мақсаттарға қолданылатын кө-
мекші материалдар шығындары. Мысалы: 
штамптар үшін пайдаланылатын металдар, 
орама қағаздар, арасына салатын қағаздар 
және т.б.

3.  Шаруашылық және өндірістік техно-
логиялық мақсаттарға жұмсалатын, басқа 
жақтан алынған энергияның басқа түрі бой-
ынша шығындар.

4.  Ғимараттарды жылытуға, энергияның 
кез келген түрін жасап – шығаруға арналып, 
технологиялық мақсаттарға жұмсалатын 
отынға кеткен шығындар, электр, жылу, 
сығылған ауа, оттегі т.б. 
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5. Тізімдегі және тізімдік емес құрамдағы 
өнеркәсіптік – өндірістік қызметкерлердің 
барлық категорияларының негізгі және 
қосымша еңбек ақысы (жұмысшылар, 
үйренушілер, инженерлік–техникалық 
қызметкерлер, кіші қызмет көрсетуші 
қызметкерлер).

6. Әлеуметтік сақтандыру мақсаттарын-
дағы аударымдар, яғни өндірістік жұмыс- 
шылардың еңбекақысы негізінде есептелі-
нетін әлеуметтік сақтандыру қорына бөлі-
нетін аударымдар сомасы.

7. Осы құралдарды қолдану барысында, 
құндарының бір бөлігін дайын өнімге ауда-
руды білдіретін, негізгі құралдардың амор-
тизациясы. 

8. Басқа да шығыстар оларға – өздерінің 
сипаты бойынша алдыңғы аталған эле-
менттерге тікелей апарыла алмайтын 
шығындар жатады. Мысалы, қызметкерлер 
мен жұмысшыларға төленген еңбекақыдан 
тыс төлемдер, қызмет көрсеткен басқа 
ұйымдарға өндірістік емес сипаттағы 
жұмыстар мен қызметтер үшін төлемдер, 
жал төлемдері т.б. Бұл аталған шығындар 
элементтері жоспарлық смета мен олардың 
жұмсалуы туралы есепті құрастыруға 
қолданылады. 

Бұл аталған тізім бойынша өндіріске 
не жіберілгенін ғана білуге болады, ал 
өндіріс процесінің басшылары үшін бұл 
шығындардың қайда жұмсалғанын да білу 
керек. Сондықтан да өндірістік шығындар 
калькуляциялық шығын баптары бойынша 
топтастырылады. Ол мынадай шығындар 
номенклатурасынан тұрады:

–   шикізаттар мен материалдар;
–   қайтарылатын қалдықтар; 
–   сатып алынатын бұйымдар мен 

шала фабрикаттар; 
–  техникалық мақсатқа арналған отын 

мен энергия;
–  өндірістік жұмысшылардың негізгі 

еңбекақысы; 
–  өндірістік жұмысшылардың қосымша 

еңбекақысы;
–  еңбекақыдан аударымдар;
–  өндірісті дайындау мен игеру шығын- 

дары;

–  құрал жабдықтарды күтіп ұстау және 
пайдалану шығындары;

–  цехтық шығындар;
–  жалпы заводтық шығындар;
–  ақаудан келген залалдар;
–  басқа да өндірістік шығындар;
–  өндірістен тыс шығындар [4].
 Бұл шығындарға келесідей бухгалтерлік 

жазбалар беріледі:
Дт 8110 «Негізгі өндіріс»
Кт 1310 «Материалдар мен шикізаттар» 
3350 «Еңбекақысы бойынша қысқа 

мерзімді берешек»
Жанама шығындарға, дайын өнімді 

өңдеудің әртүрлі кезеңдерімен байланы-
сты шығындар жатқызылады, атап айтатын 
болсақ,цехтардың бөлім басшыларының 
еңбекақылары, әлеуметтік мақсаттағы ау-
дарымдармен; ғимараттар мен құрал–
жабдықтардың амортизациясы, жұмсалған 
отын және жарықтандыруға арналған 
электр энергиясы т.с.с. шығындарға пропор-
ционалды түрде бөліп таратылады. 

Шығындар жұмсалған кезде:
Дт 8410 «Үстеме шығындар»
Кт 3350 «Еңбекақы бойынша қысқаме-

рзімді берешек» 
 3150 «Әлеуметтік салық» 
 2420 «Негізгі құралдардың амортизаци-

ясы» 
1310 «Материалдар» 
Бөліп таратылған кезде:
Дт 8110 «Негізгі өндіріс» 
Кт 8410 «Үстеме шығындар» 
Цехтың өзіндік құны технологиялық құнға 

кіретін және ағымдағы цехтық шығындардан 
құралады.

Өндірістік өзіндік құнға цехтық шығын-
дардан басқа кәсіпорынды жалпы басқару 
шығындары және ақаудан алынатын залал-
дар қосылады.

Өндірістік өзіндік құннан толық өзіндік 
құнның айырмашылығы, соңғысына өн-
дірістік шығындарға қоса өнімдерді сатып 
өткізумен, ғылыми–зерттеу жұмыстарымен 
байланысты т.с.с шығындар қосылады. 

Қазіргі уақытта түрлі полиграфиялық 
кәсіпорындарда калькуляцияның неғұрлым 
елеулі баптары бойынша айырмашылықтар 



Вестник УМБ

 ► 67

бар. Бұл полиграфиялық кәсіпорындардың 
түрлі мөлшерлері мен және маманданды-
рылуымен, оларда өндірістік базаның бо-
луымен, менеджменттің деңгейімен, түрлі 
материал үнемдеуші технологияларды 
пайдаланумен т.б. түсіндіріледі. Мысалы, 
қызметкерлерінің саны 25 адамды құрайтын, 
бірнеше бөлмені жалға алып отырған және 
қазіргі заманғы полиграфиялық жабдықты 
пайдаланатын шағын полиграфиялық 
кәсіпорын шығындарының құрылымы 
толықтай пайдаланылмайтын, моральдық 
тұрғыдан тозған, пайдалануға жарам-
сыз жабдықтары бар ірі полиграфиялық 
кәсіпорын құрылымынан қағидатты түрде 
алшақтығы бар. Және өзіндік құн құрылымы 
да тек амортизациялық аударымдар, 
жалпыөндірістік және жалпышаруашылық 
шығыстар үлесі есебінен ғана айырма-
шылығы болмайды, түрлі меншік нысан-
дарындағы кәсіпорындардағы еңбекке ақы 
төлеудегі айырмашылық 2–3 есені құрап, 
кейде тіпті одан да асып түседі. Сондықтан 
типтік калькуляциялық баптардың номен-
клатурасы бойынша топтастырылған «орта-
ша салалық» көрсеткіштер нарықтық эконо-
мика жағдайларында неғұрлым жалпылама 
сипатта болады. Зерттеу ірі полиграфиялық 
кәсіпорындардың қызметіндегі ортақ про-
блемаларды анықтады, оларға өнімнің 
өзіндік құнын талдауда үлкен назар аудару 
қажет. 

Ірі полиграфиялық кәсіпорындар қыз-
метіндегі проблемалар арасында негізгі 
орынды жоғары амортизациялық ауда-
рымдар (өзіндік құнның 10–12% дейін) 
және өндірістің төменгі деңгейде жүктелуі 
жағдайында ғимараттар мен басқарма 
аппаратын ұстауға арналған елеулі шы-
ғыстар (20–23%) алады. Екінші про-
блема техникалық және технологиялық 
мақсаттарға жұмсалатын электр энергиясы 
шығыстарын бақылаудың өте қажеттілігіне 

байланысты, олар өзіндік құнның 6–7% 
құрайды. Ұсынылып отырған тізбеде 
ғимараттар мен жабдықтың амортизация-
сы; ғимараттар мен басқарма аппаратын 
ұстау; техникалық және технологиялық 
мақсаттарға жұмсалатын электр энергиясы 
сияқты баптар дербес топтарға бөлінген. 
Мұндай бөлініс ірі кәсіпорындар үшін бұл 
шығыстардың жүктемесі экономикалық жүк-
темесімен түсіндіріледі. Мысалы, басқару ап-
параты амортизациялық аударымдар мөл- 
шерін тиімді бақылай алмайды және тек 
ғимараттар мен басқару аппаратын ұстау 
шығыстарына ішінара әсер ете алады, со-
нымен қатар олар ірі кәсіорындар үшін 
жалпыөндірістік шығыстардағы елеулі 
үлесті қалыптастырады. Демек, өзіндік 
құн құрылымына талдау жасағанда олар-
ды дербес баптар ретінде бөлектеген 
және жалпыөндірістік шығыстарды қарас-
тырғанда шағындау, алайда реттеуге 
келмейтін, жалпыөндірістік шығыстар ба-
бын қалыптастыратын шығыстарға на-
зар аударған жөн. Техникалық және 
технологиялық мақсаттарға арналған 
электр энергиясы шығыстары болса, кері-
сінше, шартты–айнымалы болып табы-
лады, және оның үстіне бақыланатын 
өндірістік шығындар ішінде ең елеулісі 
болып табылады. Оларды дербес топқа 
бөліп шығару оларың қалыптастырылуына 
бақылау жүргізуді күшейтуге мүмкіндік 
береді. Түрлі ауқымдағы полиграфиялық 
кәсіпорындар өнімдерінің өзіндік құнының 
құрылымын талдау дәл осы шығыстардың 
жоғары үлесінің өзі, әдетте, ірі кәсіпорындар 
өнімінің өзіндік құнының құрылымын ерек-
шелеп тұратындығын көрсетті. Сондықтан 
оларды дербес топтарға бөлектеу түрлі 
ауқымдағы полиграфиялық кәсіпорындар 
өнімдерінің өзіндік құнының құрылымына са-
лыстырмалы талдау жасап, тиісті шешімдер 
қабылдауға мүмкіндік береді. 

Әдебиет

1. Палий В.Ф. Основы калькулирования.– М.: Финансы и статистика, 2007.–288 с.
2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. – М.: Финстатинформ, 2000.–512с.
3. Тайгашинова К.Т. Басқару есебі. Оқулық: Алматы: «ЛЕМ баспасы» ЖШС, 2011. – 332 бет.



Вестник УМБ

68 ◄

4.  Гусев К.В., Королева Е.Н. Журнал «Бухгалтерский учёт в издательстве и полиграфии» 2015 год. №2. 
«Порядок списания стоимости полиграфических материалов в бухгалтерском и налоговом учете» 
Гусев К.В., Королева Е.Н. Стр. 37–41.

АННОТАЦИЯ

Евескина Ж. Т.,
старший преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ cЕБЕСТОИМОСТИ ПОЛИГРАФИчЕСКОй ПРО
ДУКЦИИ

Полиграфический бизнес в современном мире является одним из широко распространенных. 
В связи с этим вопросы снижения себестоимости полиграфической продукции являются акту-
альными. Данная статья посвящена особенностям учета затрат полиграфической продукции и 
калькуляции.

Ключевые слова: себестоимость, калькулирование, затраты, полиграфическая продукция, 
объекты калькуляции.
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Printing business is one of the widely common in modern world. In this regard, issues of the cost 
reduce of printing products are relevant. This article is devoted to the features of cost accounting and 
calculation of printing products.
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Understanding MUtUal fUnds 
and their sitUation in the 
repUBlic of KazaKhstan

Resume

This article first of all gives us the clear 
understanding on mutual funds as one of the 
main financial instruments that commonly used in 
western countries and gaining momentum in our 
country as well. Second of all, situation of mutual 
funds in the Republic of Kazakhstan as one of 
investment methods along with bank deposits will 
be discussed depth.

Key words: mutual funds, diversification, li-
quidity, affordability, investment, stock.

«How many millionaires 
do you know who have

become wealthy by investing 
in savings accounts? 

 I rest my case».
R o b e r t  G .  A l l e n

Mutual Fund – is the form of collective 
investments of many investors, managed by 
financial managers with the aim to invest in 
securities, namely as stocks, bonds and other 
analogous assets. Since they take a fully re-
sponsibility in managing those assets, deci-
sions in terms of selling, buying and investing 
will be also done by them. Investing in mutual 
funds gives numerous benefits for investors, in 
particular for small investors with small capi-
tal, since they would have an access to invest 
in portfolios of securities, bonds and equities, 
which are diversified and managed by profes-
sional fund’s managers. 
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For some investors, mutual funds provide 
an attractive investment choice because they 
generally offer the following features:

• Professional Management–Professional 
money managers research, select, and moni-
tor the performance of the securities the fund 
purchases.

• Diversification–Diversification is an in-
vesting strategy that can be neatly summed 
up as “Don’t put all your eggs in one basket.” 
Spreading your investments across a wide 
range of companies and industry sectors can 
help lower your risk if a company or sector 
fails. Some investors find it easier to achieve 
diversification through ownership of mutual 
funds rather than through ownership of indi-

vidual stocks or bonds.
• Affordability–Some mutual funds ac-

commodate investors who don’t have a lot of 
money to invest by setting relatively low dol-
lar amounts for initial purchases, subsequent 
monthly purchases, or both.

• Liquidity–Mutual fund investors can read-
ily redeem their shares at the cur–rent NAV–
plus any fees and charges assessed on re-
demption–at any time [3]. 

Historically, mutual fund was originated in 
Europe, however, these days US mutual fund 
industry grows faster than in other regions of 
the world. Therefore, today the US mutual fund 
market is considered as the largest market in 
the world (see Figure 1) [2].

Figure 1 illustrates that from total world-
wide mutual fund assets 50% belongs to the 
US, while whole Europe takes only 31%, other 
12% and 7% respectively belong to Africa–
Asia Pacific and other American countries.

Mutual fund industry in Kazakhstan has a 
relatively recent history. The first mutual funds 
in our country were opened in 2004 which con-
tributed the adoption of the law about “About 
Investment Funds’ in that year. The Law de-
termines three kind of investment funds: mu-
tual funds, real estate funds and equity funds. 

Mutual fund is the collection of money owned 
by share holders and which is under manage-
ment of a management company. The money 
is transferred into funds as payment for shares, 
and other assets acquired as a result of their 
investment. During the initial issue of shares 
the management company sells shares at the 
nominal value in order to form the minimum 
size of mutual fund. After the management 
company collected needed funds, shares can 
be bought by investors at the current value of 
share, which is calculated as the net asset val-
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ue divided by the number of outstanding shares 
[1]. According to above mentioned law, mutual 
funds in Kazakhstan must act in the following 
forms: open–end funds and closed–end funds. 
The difference is very important. Whenever 
you invest in a mutual fund, you do so by buy-
ing shares in the fund. However, how shares 
are bought and sold depends on which type 
of fund you are considering. With an open–
end fund, the fund itself will sell new shares to 
anyone wishing to buy and will redeem shares 
from anyone wishing to sell. When an investor 
wishes to buy open–end fund shares, the fund 
simply issues them and then invests the money 
received. When someone wishes to sell open–
end fund shares, the fund sells some of its as-
sets and uses the cash to redeem the shares.

As a result, with an open–end fund, the 
number of shares outstanding fluctuates 

through time. An investment company that 
stands ready to buy and sell shares at any time.
With a closed–end fund, the number of shares 
is fixed and never changes. If you want to buy 
shares, you must buy them from another inves-
tor. Similarly, if you wish to sell shares that you 
own, you must sell them to another investor. 
An investment company with a fixed number 
of shares that are bought and sold only in the 
open stock market. Thus, the key difference 
between an open–end fund and a closed–end 
fund is that, with a closed–end fund, the fund 
itself does not buy or sell shares. In fact, as 
we discuss below, shares in closed–end funds 
are listed on stock exchanges just like ordinary 
shares of stock, where their shares are bought 
and sold in the same way. Open–end funds are 
more popular among individual investors than 
closed–end funds (see figure 2) [6].

The main driver will be the increase in 
peoples’ awareness of mutual fund as an in-
vestment vehicle, and its comparative advan-
tages. This effect is expected from Program 
of increasing investment culture and financial 
literacy in the Republic of Kazakhstan (2007–
2011), within which Regional Financial Centre 
of Almaty organizes free seminars about fi-
nancial instruments. In addition, there are tax 
benefits for shareholders of mutual funds. Ac-
cording to the Article 156 of Tax Code of the 
Republic of Kazakhstan individuals do not pay 
personal income tax on the dividends of mutual 
fund’s shares. Also the capital gain from mutual 
fund’s share (buyout) is not taxable. However, 
if an individual sells his or her share of mutual 
fund in the secondary market, the capital gain 

from the transaction is taxable at the rate of 
10% (individual income tax) [4, 5]. For a quite 
long period, this segment of the economy de-
veloped rapidly, but the financial crisis that be-
gan in 2008 has delayed this successful flight 
of mutual funds. The current condition of the 
mutual funds market is far from its pre–crisis 
condition, nevertheless, according to experts 
not far off its renaissance. Management Com-
pany of a mutual fund needs to invest money 
in some financial instruments. So, by provid-
ing favorable environment for mutual funds 
management companies can become active 
participants in the stock exchange market of 
Kazakhstan and as a result, develop the mar-
ket. Consequently, through investing in stocks 
and bonds of Kazakhstani issuers, manage-
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ment companies of mutual funds provide ad-
ditional investments to them, so in general they 
contribute to the economical development of 
Kazakhstan. In addition, mutual funds are al-
ternative investment tools for people. So, they 
can be useful for Kazakhstani people, since 
they widen the choice of investments besides 
the most spread tool as deposits at banks. 

As a summary we can conclude that, the 
development of mutual funds as an institutional 
investor makes a valuable contribution to de-
velopment of domestic financial market. Taking 
into consideration the importance of the latter 

result for Kazakhstan (in particular develop-
ment of stock exchange market), it can be ex-
pected that benefits provided by Government 
to investors in mutual funds will move on in the 
future. Consequently, management companies 
will attract more funds to their mutual funds. 
Additionally, management companies gained 
valuable experience of crisis, and after crisis 
only strongest ones keep operating. Thereby, 
I deeply expect that the development of mu-
tual funds in Kazakhstan will have a qualitative 
growth in the future which in turn leads to the 
increase in general economy of our country..
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ПОНИМАНИЕ ВзАИМНЫх ФОНДОВ И Их ПОЛОЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАзАхСТАН

Эта статья в первую очередь дает нам четкое представление о взаимных фондах в каче-
стве одного из основных финансовых инструментов, которые с популярностью используются 
в западных странах и также только набирают обороты в нашей странe. Во–вторых, ситуация 
взаимных фондов в Республике Казахстан в качестве одного из инвестиционных методов наряду 
с банковскими депозитами будут обсуждаться детально.

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, диверсификация, ликвидность, доступ-
ность, инвестиция, акция.
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ПАй ҚОРЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ҚАзАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ОЛАРДЫҢ ЖАғДАйЫН 
ТүСіНУ

Бұл мақала бірінші кезекте батыс елдерінде улкен сұраныспен қолданылып, біздің елімізде 
енді қарқын алып келе жатқан қаржы құралдарының бірі пайлық инвестициялық қорларға толық 
анықтама беріп, екіншіден осы пайлық қорлардың Қазакстан Республикасындағы жағдайы мен 
банктік салымдарымен қатар инвестициондық әдіс ретіндегі ролі толығымен талқыланады.

Кілтті сөздер: пайлық инвестициялық қорлар, әртараптандыру, өтімділік, қолжетімділік, 
инвестиция, акция.
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қазақстанда лизингтіК 
қызмет нарығының 
ағымдағы жағдаЙы

ТүйіН

Бұл жұмыста Қазақстандағы лизингтік 
қызмет нарығының ағымдағы жағдайы қарас-
тырылған. Шaғын жәнe opтa бизнec caлacындa 
aтaлғaн мәceлeлep шeшiмiнiң бacты мexaниз-
мi – лизинг бoлып тaбылaды.

Кілтті сөздер: лизинг, нарық, шағын және 
орта бизнес

Қaзaқcтaндa лизингтiк қызмeт нapығы 
2000 жылдaн бacтaп бeлceндi түpдe дaмыды. 
Бұғaн бaйлaныcты лизингтiк кeлiciмдepдiң 
100% мeмлeкeттiң қaтыcуымeн құpылғaн 
лизингтiк кoмпaниялapғa тидi. Oл кoм-
пaниялapдың құpылу ceбeптepiнiң бipi 
үкiмeт жacaғaн aуылды жepдeгi әлeумeттiк 
мәceлeлepдi шeшу бaғдapлaмacы бoлып 
тaбылaды. 

Қaзipгi кeздe Қaзaқcтaндa қapжы нapы-
ғының бip ceктopы – лизингтiк қызмeт нapы-
ғы. Eгep 2001 жылы 5 лизингтiк кoмпaния 
жұмыc icтece, 2008 жылы oлapдың caны 
20 бoлып, oның iшiндe 15 бeлceндi түpдe 
жұмыc icтeйдi. Лизинг қызмeтiнeдe бүгiнгi 
күнi көптeгeн мәceлeлep туындaп oтыp.

Лизингтiк қызмeттiң дұpыc қopғaлмaуынa 
бaйлaныcты, Лизингтiк зaң aктiлepдiң қop-
ғaлмaуынa бaйлaныcты кeйбip лизингтiк 
кoмпaниялap жaбылып қaлуыдa, мыcaлы 
AТФ лизинг, БТA лизинг жәнe т.б.

2000 жылдың бacынaн қapacтыpaтын 
бoлcaқ, кepiciншe aйтуғa бoлaды. 2003 
жылы лизинг көлeмi 2002 жылмeн 
caлыcтыpғaндa 4 ece өcкeн, яғни 85 млн. 
AҚШ дoллapын құpaғaн. 2004 жылдың ocы 
кeзeңiн қapac-тыpcaқ 3 eceгe көбeйгeн, 
яғни 150 млн. AҚШ дoллapын құpaғaн. Ли-
зинг шaғын жәнe opтa бизнec үшiн жaқcы 
мүмкiндiктep aшaды: кeлiciм бoйыншa 
минимaлды лимит coмacы төмeн, coнымeн 

бipгe лизингтiң пaйыз мөлшepлeмeci дe 
төмeндeудe.

Eлiмiздeгi ұлттық нapықтың дәлдiгiнe 
жәнe дaму cпeцификacынaн тәуeлдi. Әpбip 
eлдepдeгi буxгaлтepлiк eceп жүpгiзудiң 
қoлдaнылынaтын cтaндapттapы. Лизинг 
ныcaнының aлуaн түpлiлiгiнe бaйлaныcты 
oтaндық жәнe шeтeл aвтopлap нeгiзгi түpi 
peтiндe қapжылық жәнe oпepaтивтiк лизингтi 
тaниды, oлapғa лизингтiң қaлғaн түpлepi 
бөлiнeдi.

Лизингтiң бapлық түpлepiнe тән oтaндық 
ғaлымдap лизингтi cипaттaйтын нeгiзгi ны-
шaндap бeлгiлeдi:

– қaтынacтың жaңa cубъeктiciнiң пaйдa 
бoлуы – мүлiктi өндipу–caтушыcы;

– лизинг бepушiнiң лизингкe apнaйы өт-
кiзугe caтып aлынғaн мүлiк, coнымeн қaтap 
мүлiк пeн caтушыны тaңдaу құқығы лизинг 
aлушығa жaтaды.

– Мүлiктiң caпacы, oның жинaғы бoйын-
шa нapaзылық, кeпiлдi мepзiм iшiндe кeм-
шiлiктepдi жoю бoйыншa тaлaпты мүлiктiң 
caтушыcынa тiкeлeй ұcыну, яғни лизинг 
жaбдығының өндipушiciнe, aл лизинг бepушi 
бұндaй жaғдaйдa eшқaндaй жaуaптылық 
көтepмeйдi.

Лизинг мүлiктi қaбылдaу–өткiзу aктiciнe 
қoл қoйылғaннaн кeйiн мүлiктiң кeздeйcoқ 
бұзылуының бapлық тәуeкeлi лизинг 
aлушығa көшeдi. Ocы epeкшeлiктepмeн 
қaтap, eлiмiдeгi лизингтiң кeлeci cипaт-
тaмaлapы бeлгiлeнeдi:

– лизингтiк шapт нopмaтивтiк шapттaн 
aз мepзiмгe жacaлaды, coндықтaн дa лизинг 
бepушi өзiнiң бapлық шығындapын бip 
лизинг aлушының түcкeн лизингтiк төлeмдep 
eceбiнeн өтeудi ecкepмeйдi;

– лизингкe лизинг aлушының өтiнiмi 
бoйыншa apнaйы caтып aлынғaн eмec, 
лизинг бepушiнiң қoлындaғыcы өткiзiлeдi;

– лизингтiк мәмiлe eкiжaқты cипaттaлa-
ды лизинг бepушi–лизинг aлушы;

– мүлiк лизингe көп ece өткiзiлeдi;
– лизингтiң шapты aяқтaлғaннaн кeйiн 

мүлiк лизинг бepушiгe жaңa шapт қoл қoю 
жәнe лизинг aлушы caтып aлу мүмкiндiкпeн 
қaйтapылaды.
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Кесте 1 – Қaзaқcтaн Pecпубликacының aумaғындa қoлдaнылaтын лизингтiк cипaттaмa

Қaтынacтapдың мaзмұны Cипaттaмacы

Мeншiктiк құқық Мүлiк лизинг бepушiнiң мeншiгi бoлып тaбылaды
Лизинг aлушының құқығы Шapтты мepзiмiнeн бұpын тoқтaту жәнe лизинг бepушiгe мүлiктi қaйтapу

Мүлiктi қaйтapу кeздeгi 
қaтынac

Лизинг aлушы бeлгiлeнгeн күнгe шapттa көpceтiлгeн мүлiк құнының 
aйыpмaшылығын өтeйдi /мүлiктiң бoлжaмдaлғaн қaлдық жәнe жoю 
бaғacы apacындaғы aйыpмaшылық.

Лизингтiк төлeмдepдiң 
жүктeмeci

Жoғapы, өйткeнi лизинг бepушi жүpгiзeтiн cepвиcтiк қызмeт көpceту 
бoйыншa бapлық шығындap жaтaды.

Лизингтiк мәмiлepдiн 
мepзiмi

Мүлiк тoзу кeзeңiнeн eлeулi қыcқa бip peттiк, мaуcымдық.

Қacиeттepi Қapжы бoлмaғaн жaғдaйдa лизинг aлушы мepзiмiн ұзapтып мүлiктi 
пaйдaлaнaды

Лизинг бepушiнiң 
тәуeкeлi

Мүлiктi бұзғaн жaғдaйдa oның құнын өтeу

Лизинг aлушының кeпiлi Мүлiктiң бeлгiлeнгeн қaлғaн құнын шapттың мepзiмi aяқтaлуынa дeйiн 
қaмтaмacыз eту. 

Ecкepтy – пайдаланылған әдебиеттер негізінде aвтopмeн құpacтыpылды

ҚP apнaйы зaң aктiлepiнe cүйeнceк, 
лизинг жүpгiзу кeзiндe лизинг aлушығa кeлeci 
фaктopлap тapтымды бoлып тaбылaды: 

– кәciпopынның өндipicтiк қуaттылығын 
көбeйтумeн өндipicтiң peнтaбeль–дiлiгiн 
көтepугe мүмкiндiк бepeтiн тexнoлoгиялық 
жaңaлықтapы бap жaңa мүлiк aлу мүмкiндiгi;

– мүлiктi иeлeну құқықcыз тoзудың жo-
ғapы қapқынымeн мүлiктiң ұзaқ eмec уaқытқa 
пaйдaлaну;

– мүлiктiң мopaльды тoзуы бoйыншa 
минимaлды тәуeкeлдep;

– caлықтық мiндeттeмeлepдiң төмeндeуi;
– жaбдықты ұcтaу бoйыншa шығындap-

дың бoлмaуы;
– лизингтiк жaбдықтapдың apнaйы тex-

никaлық қызмeт көpceтуiн aлу мүмкiндiгi;
– лизингтiк мүлiктiң aлғaшқы құнын жa-

буcыз oның пaйдaлaнуынaн тaбыc шығapу 
мүмкiндiгi;

– жaбдықты қыcқa мepзiмдe пaйдaлaну 
кeзiндe нapықтың өзгepiп oтыpғaн 
кoнъюнктуpacынa opaлымды қaтынac.

Eлiмiздeгi oпepaтивтiк лизингтiң 
aтaлғaн epeкшeлiктepi aуыл шapуaшылық, 
тpaнcпopт, тaу-кeн өнepкәciп, құpылыc cияқ-
ты caлaлapдa oның тapaлуын бeлгiлeйдi.

Eлiмiздe қapжылық жәнe oпepaтивтiк 
лизингтi caлыcтыpу кeзiндe лизинг 
aлушы үшiн лизингe cұpaныc бoлмaғaн 
жaғдaйдa лизинг oбъeктiciнiң қaлғaн құнын 
өтeу бoйыншa тәуeкeл өce бacтaйды. 
«Coндықтaн дa, бiздiң eл тұpғaн лизинг 
бизнeci дaмуының бacтaпқы кeзeңiндe 
лизинг бepушiлepiнiң мүддeлepiнe мүлiктi 
тoлық aмopтизaция кeзeңiнe жaқын мepзiмгe 
бepу ныcaны жaуaп бepep eдi, яғни лизинг. 
Бipaқ тa, бұл жepдe eгep дe кeпiл бepу жәнe 
қaмтaмacыз eтудiң әpeкeттi жәнe ceнiмдi 
мexaнизмдepi apaлacпaca нecиe бepудiң 
қыcқa мepзiмдi құpaлы peтiндe oпepaтивтiк 
лизингкe мүддeмeлiлiк бiлдipгeн лизингтiк 
кoмпaния мeн нecиe бepу мeкeмeлep 
мүддeлepiнiң қaйшылығы бaйқaлaды. Бipaқ 
тa, қaзaқcтaн экoнoмикacының жaғдaй-
лapындa oпepaтивтiк лизингтi жүзeгe acыpу 
мexaнизмдepi әлi әзipлeнбeгeн, oны жүзeгe 
acыpу үшiн зaң жәнe құқықтық нeгiздep  
жoқ.

ҚP-дaғы жиi қoлдaнылaтын лизингтepдiң 
қopытындылapы бoйыншa oлapдың aйыpмa- 
шылықтapы aйқындaлды.
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Кесте 2 – Oтaндық лизингтiң ұйымдacтыpу кeмшiлiктepi мeн apтықшылықтapы

Қapжылық лизинг Oпepaтивтiк лизинг

1 2 3 4
Apтықшылықтapы Кeмшiлiктepi Apтықшылықтapы Кeмшiлiктepi
Aмopтизaциялық 
шығындap жәнe мүлiккe 
caлық caлу клиeнткe 
жүктeлeдi

Өтe қaуiптi oпepaция /
тәуeкeл мүлiк жoғaлу 
caлдapынaн пaйдa 
бoлуы мүмкiн/ 

Мүлiккe құқық лизингтiк 
кoмпa-ниядa қaлaды.

Мүлiк ұcтaу үшiн 
қocымшa шығын–дapды 
тaлaп eтeдi /қocымшa 
шығын–дap/

Тәуeкeл бoйыншa, 
coндaй–aқ тexникaлық 
қызмeт көpceту 
бoйыншa жaуaптылық-
ты клиeнт көтepeдi 

Клиeнттepдiң 
қapжылық жaғдaйын 
бeлгiлeу бoйыншa 
жұмыcты тaлaп eтeдi.

Мүлiк бaқылaу 
мүмкiндiгi

Лизингтiк төлeмдep 
өнiмнiң өзiндiк құнынa 
жaтaды

Бipiншi үлкeн жapнa Бipiншi үлкeн apнa жoқ Өзiндiк құнғa лизингтiк 
төлeм–дep жaтпaйды.

Тaбыc caлық бoйыншa 
жeңiлдiктep

Пepcoнaлмeн жәнe 
қызмeт көpceтумeн ли-
зинг ұcыну мүм–кiндiлiгi

Тaбыc caлығы бoйыншa 
жeңiл–дiктepдiң 
бoлмaуы

    Ecкepтy – пайдаланылған әдебиеттер негізінде aвтopмeн құpacтыpылды

Лизингтiң түpлepiн зepттeу қaзaқc-
тaн нapығының жaғдaйлapындa oлap-дың 
нәтижeлi пaйдaлaнылуының мexaнизм- 
дepi мeн тeopиялық нeгiздepiн зepттeу 
мaқcaтындa oлapдың мaңызды cипaт-
тaмaлapы мeн epeкшeлiктepiн тepeңipeк 
ұғыну үшiн қaжeт. Лизингтiк мexaнизмдi 
бeлceндi eндipу Қaзaқcтaн экoнoмикacының 
бapлық бу Қaзaқcтaндaғы лизингтiк қaты-
нacтapды бacқapу тeтiктepiн жeтiл-дipу, 
peттeу жoлдapын дaмыту, лизингтiк 
кeлiciмдepдeгi тәуeкeлдiлiктepдi ecкepe 
oтыpып лизингтiк қaтынacтapды бacқapу 
мәceлeлepi мeн Қaзaқcтaндaғы лизингтiк 
қaтынacтapды бacқapу тeтiктepiн жeтiл-
дipудiң нaқты жoлдapын көpceтугe бoлaды. 
Тәжipибe көpceтiп oтыpғaндaй, экoнo-
микaлық қaтынacтapдың дaмуының қaзipгi 
кeзeңiндe лизингтiк қaтынacтapды бeлceндi 
түpдe пaйдaлaну қaжeттiлiктepiн aйтып қaнa 
қoймaй, coнымeн бipгe, ocы қaтынacтapды 
бiлiктi түpдe бacқapуғa дa өтe көп көңiл  
бөлу кepeк. 

Қaзaқcтaндық лизингтiк кoмпaниялapды 
үш нeгiзгi кaтeгopиялapғa бөлугe бoлaды:

– бaнкiмeн құpылғaн кoмпaниялap;

– кoммepциялық құpылымдapмeн құ- 
pылғaн жәнe жepгiлiктi әкiмшiлiкпeн қoл-
дaнaтын кoмпaниялap;

– мeмлeкeтпeн құpылғaн жәнe қap-
жылындыpылaтын кoмпaниялap.

Ындapының дaмуынa жәнe құpылымдық 
қaйтa құpуғa әpeкeттeceдi, бacқa eлдepмeн 
бaйлaныcтapды кeңeйтудiң фaктopлapының 
бipi бoлaды. Ocы нeгiздe кeлeciдe лизин- 
гтiк oпepaциялapдың мexaнизмi қapacты-
pылaды.

Лизингтiк кoмпaниялap мeн accoциa-
циялap жұмыc icтeуiнiң экoнoмикaлық тұ- 
paқтылықты қaмтaмacыз eту үшiн ли-
зинг бoйыншa зaңдық жәнe нopмaтивтiк 
бaзaны жeтiлдipу бoйыншa шapaлap қoл- 
дaну, лизингтiк қaтынacтapғa бapлық 
қaтыcушылapдың мүддeлepiнiң жaқындaуы 
үшiн жaғдaй жacaу кepeк.

Қaзipгi уaқыттa бaнктiк жүйe экoнoмикaны 
лизинг apқылы нecиeлeугe дaйын, бipaқ тa 
бұл жepдe нapықтa тұpaқты cұpaныcы бap 
өнiмдepдi шығapу бoйыншa жoбaлap қaжeт. 
Ocығaн бaнктepдiң oбъeктивтiк ceбeптepi 
бap: eceп-шoттapындa iздeп aлaтын нeмece 
қыcқa мepзiмдi дeпoзиттepгe иeлeнe oты-
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pып, oлap caлымшылapды тәуeкeлдi ұзaқ 
мepзiмдi жoбaлapғa қaтыcтыpып, oлapдың 
қapжылapын тәуeкeл eтe aлмaйды. Бұндaй 
жaғдaйдa, мeмлeкeттiк қoлдaу қaжeт. 
Үшiншi тapaп – нapықтa жaқcы бeдeлi бap 
фиpмa кeпiлгep бoлa aлaды. Шeт eлдepiнiң 
тәжipибeлepi бoйыншa мeмлeкeттiк қoлдaу 

тiкeлeй кeпiлдi зaймдap apқылы жүзeгe 
acыpылaды. Тiкeлeй зaймдap өтe төмeн 
пaйыздық жүктeмeмeн бeлгiлi мepзiмгe 
шaғын фиpмaлapғa бepiлeдi. Кeпiлдi 
зaймдap нecиe бepушi–лepгe зaeмдық 
кaпитaлдың 90 пaйызынa дeйiн мeмлeкeттiк 
кeпiл бepiлeдi.
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CEO pay is a complex and contentious subject 
that is intensely debated among scholars. Recent 
studies on executive compensation strives to find 
an answer on the question “What determines the 

level and the structure of CEO remuneration?” 
Some asserts that executive pay is determined 
by optimal contracting that encourages managers 
to act in the best interests of shareholders and to 
enhance firm value, while others argue that dramatic 
increase in the level of CEO pay is simply the result 
of rent extraction ability of managers who possess 
the power over the pay–setting process. The aim 
of this study is to provide an overview of alternative 
theories that can explain executive compensation. 

Key words: CEO compensation, corporate 
governance, agency theory, optimal contracting, 
managerial power, stewardship theory.

Chief executive officer (CEO) compensa-
tion is one of the most complex and controver-
sial subjects that is extensively discussed in 
academic literature, as well as among regula-
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tors and practitioners. Systematic investigation 
in this field spans diverse range of disciplines, 
including economics and finance, strategic 
management as well as organisational sociol-
ogy and psychology. While research on execu-
tive remuneration constantly grows filling the 
gaps with new evidence, there remains a lack 
of consensus regarding the primary force that 
creates particular patterns in executive com-
pensation practices. Some researchers exam-
ine the relationship between CEO compensa-
tion and firm performance, others concentrate 
on firm size. There are studies that associate 
CEO pay with organisational strategy and in-
dustry environment. Some scholars empha-
size the role of managerial power in pay–set-
ting process, while others advocate for the im-
portance of social and psychological explana-
tions. The particular interest of this study is the 
overview of theories that stress the importance 
of corporate governance system in setting and 
monitoring CEO compensation.

The importance and role of sound corpo-
rate governance and adequate executive com-
pensation are emphasized in the framework 
of national economic modernization. In the 
context of principal–agent relationships, where 
shareholders authorize managers to act on 
their behalf and there exists the conflict of in-
terest due to separation of ownership and con-
trol, corporate governance system serves as 
a mediator to alleviate the severity of agency 
problem within a firm. Strong corporate gov-
ernance system should be based on vigilant 
board of directors that is responsible for the 
control decisions and monitoring the manage-
ment, as well as adequate ownership composi-
tion that is aimed at the alignment of conflicting 
interests and encouraging additional monitor-
ing and control over management [1].

Agency Theory and Corporate Govern-
ance

Major strand of academic literature, regu-
latory framework and implementation by prac-
titioners that are referred to corporate govern-
ance and CEO compensation are based on 
and affected by agency perspective. Jensen 
and Meckling (1976) are the fathers of agency 
theory and scientific corporate governance. By 

introducing their economic “theory of the firm”, 
which is essentially the theory of firm owner-
ship structure, the researchers show how 
separation of ownership and control grows into 
agency problem, identify the costs associated 
with agency problem and point out who and for 
what reasons incur these costs [2]. In the cen-
tre of agency theory, there is a private firm or 
corporation, which “serves as a nexus” of con-
tracting relationships between different parties 
involved in a firm’s activity. The principal, oth-
erwise shareholder, is a supplier of capital to 
firm, whereas the agent, otherwise manager, is 
a labour supplier whose actions and decisions 
should be directed on firm value maximization 
[3].

Principal–agent relationships presume del-
egating certain decision–making responsibility 
to managers, such that they act on the behalf 
of shareholders. Generally, these relationships 
are defined as the conflict of interest. Indeed, 
assuming that both shareholders and manag-
ers are utility maximizing agents, it is reason-
able to believe that managers are stimulated 
by their own benefits and interested in increas-
ing their personal wealth, rather than maximiz-
ing value of the firm (Figure 1). The conflict of 
interest between managers and shareholders 
gives rise to agency problem, particularly when 
it is difficult to monitor the managers’ actions 
and decisions.

Consequently, agency theory is focused 
on the resolution of agency problem and en-
suring that managers are encouraged to maxi-
mize shareholder value. Importance to control 
agency problem arises whenever managers 
have insufficient wealth interest as the residual 
claimants, and hence are more likely to drift 
from shareholder value maximization [4]. This 
is the point where the corporate governance 
system comes into effect, aiming to mitigate 
the divergence of the decisions undertaken 
by managers from shareholders’ interests. 
Thus, from the agency theory perspective, the 
primary goal of corporate governance can be 
formulated as dealing with “the ways in which 
suppliers of finance to corporations assure 
themselves of getting a return on their invest-
ment” [5, p.737].
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The analysis of corporate finance litera-
ture reveals that it has been long since the 
issues related to corporate governance are 
examined, discussed and debated in order to 
define the concept of corporate governance. 
Consequently, the literature offers numerous 
definitions and despite the fact that each defi-
nition is distinguishable due to particular fea-
tures, it is still possible to trace common lines 
across all interpretations of corporate gov-
ernance. First of all, corporate governance is 
always associated with the presence of the 
conflict of interest between different classes 
of agents within a firm arising from separation 
of ownership and control. Second, agency 
problem cannot be addressed through com-
plete contracts between capital and labour 
suppliers due to the substantial transaction 
costs that such contracts entail. Finally, the 
existence of the above stated issues prede-
termines the importance of corporate govern-
ance, which sets appropriate mechanisms 
for the regulation of agency problem. Those 
mechanisms should be designed such that to 
limit the self–serving managerial behaviour, 
minimize arising agency costs and protect the 
shareholders’ interests through monitoring 
and aligning the managers’ activity [4].

Compensation contracts adopted for the 
remuneration of chief executives can serve 
as one of the tools to reduce agency prob-
lem. Along this way, shareholders can mo-
tivate managers to act in their best interests 
by offering the compensation contracts that 
closely tie managerial rewards and firm per-
formance, such that the pay is conditional on 
performance. Creation of adequate incentives 
for managers allows to constrain the devia-
tion of their decisions from shareholders’ in-
terests. Thus, in the context of agency theory, 
the alignment of interests between two main 
classes of agents through the establishment of 
proper financial incentives is primary objective 
of executive compensation.

Optimal Contracting Approach and Mana-
gerial Power View

Subsequently, the conventional agency 
model has been extended to a number of 
theoretical perspectives that seek to explain 
the relationship between compensation ar-
rangements and agency problem. Two major 
theories in this field are optimal contracting ap-
proach and managerial power view.

Even though there is no perfect compen-
sation contracts that could precisely align the 
conflicting interests, optimal compensation ar-

Figure 1. Agency Theory Framework
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rangements can reduce agency problem to a 
substantial degree. According to optimal con-
tracting theory, internal corporate governance 
mechanisms, in particular board of directors 
acting on the behalf of shareholders, establish 
the structure and the level of executive com-
pensation such that it encourages managers 
to act in the best interests of shareholders 
and to enhance firm value. Thus, in the con-
text of optimal contracting approach, financial 
incentives are one of the most important tools 
used by corporate governance structures to 
motivate managers, hence executive pay ar-
rangement in general serves as a device used 
to overcome agency problem. Further, optimal 
contracting suggests that pay–setting pro-
cess should be based on the following pillars: 
it should minimize overall costs associated 
with contracting, attract high–quality manag-
ers and provide them reasonable incentives to 
increase shareholder wealth, and finally, retain 
managerial talents [6].

Board of directors is a major trigger of op-
timal compensation contracting, since board 
members directly participate in establishing, 
designing, monitoring and approving manage-
rial compensation in order to make it favoura-
ble for both managers and shareholders. Other 
parties involved in facilitating optimal contract-
ing are shareholders themselves, professional 
compensation consultants, and external mar-
ket for corporate governance.

Although optimal contracting approach 
provides substantial grounds for identifying the 
role of internal corporate governance in pay–
setting process to better align the interests of 
managers with those of shareholders, there 
are several issues that prevent this theory 
from being adequate in practice. For instance, 
board of directors that is responsible for the 
adoption of compensation contract that is ad-
vantageous for all interested parties might lack 
independence due to the participation of CEO 
in director appointments or experience infor-
mation asymmetry problems [6]. In this case, 
corporate board with limited power and control 
is not able to execute its fiduciary duties ration-
ally and contribute to optimal contracting.

Thus, the managerial power theorists pro-

pose alternative rent extraction perspective, 
according to which managers have author-
ity over corporate governance mechanisms. 
Subsequently, they use the power that arises 
from their position and personal relationships 
to essentially determine own compensation, 
increasing thereby personal wealth and con-
suming perks at the expense of shareholders 
[5]. When the relationships between managers 
and shareholders develop in the managerial 
power setup, executive compensation might be 
incapable to resolve agency problem between 
parties. It is even more likely that depending on 
the extent of manager’s power certain aspects 
of executive compensation contracts induce 
agency problem [7]. Thus, under managerial 
power approach, executive remuneration is 
treated as a part of agency problem rather than 
a way for its resolution. Furthermore, assumed 
association between rent extraction and mana-
gerial power implies that manager’s ability to 
extract excessive perquisites is an increasing 
function of his/her power.

Factors that encourage manager’s author-
ity might be CEO duality, ineffective board of 
directors, which is predominantly composed 
of firm insiders, less independent corporate 
boards, longer CEO tenure, or absence of 
large external equity holder in a firm. For in-
stance, according to managerial power ap-
proach, CEO who simultaneously serves as 
a chairman of corporate board is typically as-
sumed to have prevailing influence over deci-
sion–making process, whereas separation of 
these two positions allows to differentiate be-
tween manager’s decisions and board control 
decisions, preventing possible pressure of one 
on another. Another example is the independ-
ence by board members. Board of directors is 
presumed to be inefficient in its monitoring ac-
tivity and hence more exposed to managerial 
power, when less independent non–executive 
directors predominate its structure. The influ-
ence then can manifest itself in the control over 
nomination process, or cronyism and mutual 
support in pay–setting process.

Academic literature offers empirical evi-
dence in support of optimal contracting view 
that board of directors designs compensation 
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contract acting in the best interests of share-
holders, as well as provides evidence consist-
ent with the view that executive compensation 
contract is a consequence of manager’s pow-
er, since it leads to self–serving behaviour and 
rent extraction.

However, despite significant differences in 
the underlying concepts, optimal contracting 
view and managerial power approach should 
be considered more as complementary theo-
ries, rather than substitution of one for another. 
In the situations when optimal contracting fails 
to explain certain features of compensation 
arrangements or there are serious deviations 
from optimal contracting practices, the mana-
gerial power perspective that pays significant 
attention to the role of manager’s authority 
can be found useful and plausible. Thus, the 
research that is aimed to examine the issues 
related to executive compensation or corpo-
rate governance in general should address not 
only economic and human capital dimensions 
of compensation practices, but also take into 
consideration the extent to which managerial 
power can affect firm corporate governance 
mechanisms.

Stewardship Theory
While agency theory suggests reward-

ing financial incentives and monitoring activity 
by corporate boards to keep managers’ and 
shareholders’ interests in line, stewardship 
theory that takes the roots in the organisation-
al psychology and sociology, states that more 
important role in mitigating the manager’s self–
serving behaviour should be assigned to non–
financial drivers. From this standpoint, CEO 
being a steward of shareholders’ assets and 
feeling the responsibility for the job he/she is 
appointed for, is inherently motivated to initiate 
and implement value–enhancing decisions [8].

When there is no inherent problem with 
incentivizing managers, the only challenge for 
the prosperous corporate performance is the 
degree to which CEO can rely on the organiza-
tion structures when setting and accomplishing 
the firm’s strategies. Accordingly, one should 
expect that certain organization structures 
might either assist or hinder CEO in perform-
ing his/her primary responsibilities. In this way, 

combining the roles of CEO and chairman is 
viewed to be value–enhancing practice, since 
it provides an absolute authority over the firm’s 
activity, which in turn contributes to the stew-
ard’s increasing sense of responsibility and 
power to maximise shareholder wealth [8].

Further, since stewardship theory advo-
cates the collectivistic behaviour and there 
is inherently no conflict of interests between 
managers and shareholders, the organization 
structures should be based on trustworthy del-
egation of authorities and directed on facilitat-
ing and supporting CEO effective decisions, 
rather than controlling and monitoring his/her 
actions. The benefits arising in such functional 
framework are two–fold and include those from 
directors’ assistance and those associated 
with the reduction of monitoring costs. Conse-
quently, it becomes irrelevant whether board of 
directors has a significant number of outside 
members or independent non–executive direc-
tors, since committed executive directors who 
sit on the board are already called to promote 
effective decisions that increase shareholder 
value. Further, it follows that the board of di-
rectors should predominantly consist of inside 
directors, since they facilitate effective deci-
sion making process. Moreover, being well in-
formed and highly competent experts, insiders 
are preferred to advise CEO on important cor-
porate issues.

In contrast to agency theory, the steward-
ship view proponents argue that incentivizing 
managers financially is not of prime impor-
tance, rather they suggest treating remunera-
tion arrangements as “survival” needs. Man-
ager who is a steward strives to achieve or-
ganizational objectives, since only in that case 
he/she is able to satisfy personal needs. With 
these arguments put forward, one might cast 
doubt regarding the cogency of stewardship 
theory to explain the linkage between manage-
rial compensation and corporate governance, 
since executive pay itself is not of principal in-
terest to the theory and the definition of man-
ager’s personal needs is quite vague.

However, a number of studies that exam-
ine different aspects of stewardship theory 
finds evidence that lends support to the view 



Вестник УМБ

80 ◄

that managers do not put their interests above 
those of the firm. For instance, there is an evi-
dence that firm performance tend to improve 
when CEO is also responsible for chairing 
the board of directors, which implies that the 
practice of empowering managers to execute 
his/her functions in an autonomous manner, 
rather than imposing more rigorous control 
and monitoring has positive impact on firm 
performance.

The debate in academic literature regard-
ing the issue what is the most appropriate 

way to induce managers to always act in the 
firm’s best interest has not been resolved to 
date. However, agency theory seems to pro-
vide more solid foundation to disentangle the 
issues related to complex shareholders–man-
agers relationships. Thus, most of the studies 
on the CEO compensation predominantly rely 
on agency theory and its extensions to unravel 
the association between CEO pay and corpo-
rate governance structure, while stewardship 
theory serve as an alternative and comple-
mentary view.
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ОБзОР ТЕОРИй КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОПТИМАЛЬНАЯ ДОГОВОРЕН
НОСТЬ, ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНчЕСКОй ВЛАСТИ И ТЕОРИЯ СТюАРДОВ

Вопрос о разработке и предоставлении оптимального вознаграждения руководителям ком-
пании является одним из самых острых в рамках корпоративного управления. Исследования в 
этой области направлены на выявление основных детерминант, объясняющих тенденции в 
уровне и структуре вознаграждения руководящих работников. Различные схемы вознаграждения 
высших управляющих зачастую рассматриваются в рамках агентской теории. В частности, од-
ним из наиболее популярных является подход «оптимальной договоренности», согласно которо-
му оплата труда руководителей может быть определена таким образом, чтобы мотивировать 
менеджеров осуществлять действия, которые будут отвечать требованиям и интересам акци-
онеров. Другой подход, основывающийся на теории управленческой власти и «экстракции рент» 
предполагает, что руководители могут оказывать влияние на собственное вознаграждение, 
обогащаясь при этом за счет акционеров. Целью данной статьи является обзор и анализ суще-
ствующих теорий, объясняющих, что же определяет размер и структуру выплат управляющим.

Ключевые слова: вознаграждение руководителей, корпоративное управление, агентская 
теория, оптимальная договоренность, управленческая власть, теория стюардов.
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КОРПОРАТИВТі БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫНА шОЛУ: ОҢТАйЛЫ КЕЛіСіМ, БИЛіК БАСҚАРУ 
ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУшЫЛАР ТЕОРИЯСЫ

Компанияның оңтайлы марапат басшы дамыту және жеткізу мәселесі корпоративті 
басқару шеңберінде ең өзекті маселенің бірі болып табылады. Осы саладағы ғылыми–зерт-
теу басшыларының сыйақы деңгейі мен құрылымының үрдісі түсіндіруге негізгі детерминан-
ты анықтау бағытталған. Жоғары менеджерлер түрлі өтемақы схемаларын жиі агенттігі 
теориясының бөлігі ретінде қарастырылады. Атап айтқанда, ең танымал көзқарастың бірі 
еңбек басшыларының төлеу акционерлердің мүдделері мен қажеттіліктеріне сай болудың шара-
ларын қабылдауды менеджерлерді ынталандыру осындай жолмен анықтауға болады, оған сәйкес 
«үздік келісім» болып табылады. Билік басқару теориясы мен «жалға – өндіру» негізінде тағы 
бір тәсіл менеджерлері, осылайша акционерлердің шығыстарды байыту, өз сыйақы әсер етуі 
мүмкін деп болжайды. Осы мақаланың мақсаты бақылау төлемдердің мөлшерін және құрылымын 
айқындайды не екенін түсіндіруге қарайды және қолданыстағы теориялар талдау болып табы-
лады.

Кілтті сөздер: басшыларының өтемақы, корпоративтік басқару, агенттігі теориясы, үздік 
келісім, билік басқару теориясы, басқарушылар теориясы.
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ПерсПеКтивы развития  
тУризма вКазаХстане

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена перспекти-
вам развития туризма в Казахстане, т. к. он 
играет значительную роль в формировании 
валового внутреннего продукта, создании до-
полнительных рабочих мест и обеспечении за-
нятости населения, активизации внешнетор-
гового баланса. 

Ключевые слова: туризм, познаватель-
ный туризм, деловой туризм, государствен-
ное регулирование, туристический бизнес

Туризм, это не только весьма популяр-
ная форма отдыха, проведения досуга, 

возможность постижения и получения но-
вых знаний, но и средство воспитания со-
временной молодежи. В наше время новых 
подходов к идеологии, развитие познава-
тельного туризма, становится необходимым 
в деле воспитания молодого поколения. 

 В условиях идеологического вакуу-
ма в основном через культуру происходят 
передача духовного опыта человечества, 
нравственное становление личности. Каж-
дый человек просто обязан знать свою 
историю, свои корни, но процесс познания 
исторических корней должен быть прин-
ципиально иным, чем раньше. Чтобы при-
влечь к знаниям современного человека, 
необходимы новые подходы, один из кото-
рых туризм.

Республика Казахстан с ее удивитель-
ными природными контрастами, славной 
историей и самобытной культурой все боль-
ше привлекает внимание туристов как из 
ближнего, так и дальнего зарубежья. Спо-
собствует туристической деятельности так-
же выход нашей страны на мировой рынок 
и вхождение в Таможенный союз. 
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 Туризм, – это эффективный шаг к ин-
теграции Казахстана в мировое сообще-
ство и стратегически неотъемлемая часть 
для решения макроэкономических проблем 
смежных структур внутри суверенного госу-
дарства.

Cтатистика зарубежных успешно разви-
вающихся стран показывает, что индустрия 
туризма – это отрасль, которая приносит 
стране такие положительные факторы, спо-
собствующие развитию национальной эко-
номики, как:

– устойчивый приток валюты в экономи-
ку страны;

– улучшение платежного баланса стра-
ны и показателей совокупного экспорта;

– развитие смежных секторов экономи-
ки – транспорта и связи, строительства, 
сельского хозяйства, производства товаров 
народного потребления, легкой и тяжелой 
промышленности, то есть выступает свое-
образным катализатором социально-эконо-
мического развития;

– дополнительные инвестиции на оздо-
ровление слабых звеньев экономики, и не 
только.

 Во многих странах туризм играет зна-
чительную роль в формировании валового 
внутреннего продукта, создании дополни-
тельных рабочих мест и обеспечении заня-
тости населения, активизации внешнеторго-
вого баланса. Туризм стал одним из самых 
прибыльных видов бизнеса в мире. 

По данным Всемирной туристской орга-
низации (ВТО), он использует примерно 7% 
мирового капитала, с ним связано каждое 
16-е рабочее место, на него приходится 11 
% мировых потребительских расходов и он 
дает 5% всех налоговых поступлений. Эти 
цифры характеризуют прямой экономиче-
ский эффект функционирования индустрии 
туризма.

Перспективы развития туристского ком-
плекса Казахстана во многом зависят от 
усиления государственного регулирования 
туристской сферы на национальном уров-
не, которое должно сочетаться с современ-
ной стратегией продвижения региональных 
туристических продуктов.

Государственное регулирование разви-
тия туризма – это воздействие государства 
на деятельность хозяйствующих субъектов 
и рыночную конъюнктуру для обеспечения 
нормальных условий функционирования 
рыночного механизма, реализации госу-
дарственных социально-экономических 
приоритетов и выработки единой концеп-
ции развития, в нашем случае – турист-
ской сферы. Это сложный процесс, вклю-
чающий в себя процедуру разработки го-
сударственной политики регулирования 
развития туризма, ее оценки, обоснования 
ее цели, задач и основных направлений, 
выбора инструментов и методов ее прове-
дения. Содержание государственного регу-
лирования развития туризма определяется 
целями, стоящими перед государствен-
ными органами, а также теми инструмен-
тами, которыми располагает государство 
при проведении этой политики. Следует 
также отметить, что в некоторых странах 
государственная политика в сфере туриз-
ма зачастую не выделяется, а интегрирует-
ся в политику других секторов экономики, 
например, в производственную политику, 
политику платежного баланса и т. д. Одна-
ко при таком подходе неизбежно теряется 
целевая направленность регулирования 
развития туризма. Эта проблема требует 
разрешения на всех уровнях системы, что 
очень важно и актуально для современно-
го Казахстана. В связи с этим могут быть 
эффективны следующие шаги:

В правовой сфере:
– совершенствование нормативно-пра-

вовой базы; 
– развитие методологии лицензирова-

ния, стандартизации, сертификации в сфе-
ре туризма; 

– таможенное регулирование; установ-
ление правил въезда, выезда и пребывания 
на территории Республики Казахстан с уче-
том интересов развития туризма;

– борьба с преступностью, браконьер-
ством и, прежде всего, коррупцией, которые 
зачастую отпугивают инвесторов от дея-
тельности в нашем государстве.
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В экономической сфере:
– налоговое регулирование, целевое 

бюджетное финансирование программ раз-
вития туризма;

– создание благоприятных условий для 
инвестиций в туризм; 

– кредитование малого и среднего биз-
неса именно на развитие внутреннего ту-
ризма в регионах, имеющих для этого бла-
гоприятные предпосылки.

В социальной сфере:
– решение проблем адресного социаль-

ного туризма, совершенствование и модер-
низация коммуникационных связей, надеж-
ных воздушных и наземных транспортных 
средств, обустройство автодорог.

В научнообразовательной сфере:
– развитие научного исследования и 

оценки туристских ресурсов в сфере туризма; 
– создание информационно-аналити-

ческой базы; 
– обучение профессиональных кадров 

для туристской деятельности.

В сфере организации туризма:
– создание организации по оценке ту-

ристских ресурсов; 
– формирование имиджа Казахстана 

на мировом рынке туризма путем более 
тесной работы с ВТО; 

– содействие в продвижении туристи-
ческого продукта на внутренний и мировой 
рынки;

– участие в международных туристских 
программах; 

– создание условий для многоцелевого 
использования туристской инфраструктуры;

–  координация и контроль деятельно-
сти и инвестиций государственного и част-
ного секторов в области развития туризма.

Исходя из изложенного, становится 
ясным, что туризм как стратегическая от-
расль не столько развивается сама, сколь-
ко заставляет работать и развивать весь 
экономический механизм государства.  
В связи с этим на сегодняшний день прави-
тельство вместе с предпринимательскими 
структурами обязано серьезно отнестись 

к вопросам развития туризма, создания 
современного высокоэффективного ту-
ристского комплекса, тем более что со-
вершенствование туристской инфраструк-
туры является одним из основных при-
оритетов стратегии «Казахстан – 2030».  
 Казахстан располагает для развития ту-
ризма всеми условиями во всем их раз-
нообразии, подключая неповторимые кли-
матические и историко-культурные досто-
примечательности мирового масштаба, 
которые нужно совершенствовать и по-
дымать на уровень развития и оценки ту-
ристских ресурсов внутреннего и делового 
туризма, и на базе их основывать все дру-
гие виды, что позволит интегрироваться в 
мировые структуры.

Внутренний туризм – это путешествие в 
пределах Республики Казахстан людей и 
лиц, живущих постоянно на этой местно-
сти. Формируя блага для наших путеше-
ственников, мы повышаем туристский сер-
вис, информационную основу, инновации-
руем отрасль, тем самым формируя тури-
стическую притягательность для посещения 
и употребления нашего туристского продукта 
иностранными путешественниками.

В связи с этим более многообещающи-
ми для развития внутреннего туризма могут 
быть следующие его виды: 

1.  Курортно-рекреационный туризм:
• приключенческий и горный туризм 

(альпинизм, рафтинг, спелеология, горные 
лыжи, природоохранный туризм, агробота-
нический и др. ); 

• аграрный туризм; 
• международный туризм с развитием 

международных маршрутов (например, та-
кого, как знаменитый Шелковый путь, так 
как этот маршрут имеет культурно-исто-
рическую ценность мирового значения).  
Плюс ко всему у нас есть такие существен-
ные для этого факторы, как:

– благоприятные природные и климати-
ческие условия;

–  стабильная политическая ситуация, 
отсутствие острых конфликтов;

–  широкий спектр деятельности для ин-
вестирования;
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–  уникальное физико-географическое 
положение;

–  богатое наследие от СССР сана-
торнокурортных зон, гостиничных баз;  
* приемлемый режим провоза валюты;

–  членство в ВТО; 
–  присутствие иностранных посольств 

и миссий;
– деятельность казахстанских по-

сольств в различных странах мира;
–  своеобразие истории и природы, 

культуры и этнографии и т. д.
Имеющиеся у нас ресурсы позволяют 

нам конкурировать в области туризма. Спе-
циалисты утверждают, что спрос населения 
в самой ближайшей перспективе превысит 
предложение, так как лучшие ресурсы в 
Альпах, Татрах и других горных районах в 
большинстве своем уже исчерпаны. 

Завзятому туристу единообразие уже 
надоело. Мы должны использовать это и 
рекомендовать свой казахстанский «тури-
стический продукт», для чего перед нами 
стоит первоочередная задача – развитие 
внутреннего туризма. По своей природе и 
наличию разнообразных климатических зон 
Казахстан – уникум. Это также привлека-
ет туристов. Второй Швейцарией считают 
наше Боровое, отличающееся свежим гор-
ным воздухом, наполненным сосновым аро-
матом. 

В особенности необходимо учесть эко-
номические виды туризма, когда являешься 
владельцем неоценимых естественных со-
кровищ, таких как небесно – голубые воды 
Боровского водоема, снежные вершины 
Тянь-Шаня, Алатау, диковины Алтая и поч-
ти все иное. 

Потому возобновление бывшего коли-
чества посещающих нашу страны путеше-
ственников из СНГ – одна из первых задач 
развития туризма в рекреационных регионах. 

Для этого надо акцентировать вни-
мание на повышении качества сервиса  
в наиболее посещаемых туристами курорт- 
ных местах, широко известных еще в совет- 
ское время, что положител но повлияет  
на бюджеты этих регионов. Наряду с вну-
тренними видами туризма очень важно раз-

вивать деловой туризм. Деловой туризм 
играет важнейшую роль в развитии наци-
ональной экономики – содействует ее ин-
теграции в мировой экономический рынок. 
Современный бизнес невозможен без ак-
тивного обмена информацией, без овладе-
ния новыми технологиями, без повышения 
квалификации на всех уровнях делового об-
разования, участия в международных кон-
грессах, семинарах, выставках и т. д.

Деловой туризм является тем необходи-
мым фактором, который обеспечивает до-
ступ отечественной экономики к мировому 
инвестиционному капиталу.

К сожалению, эта уникальная роль де-
лового туризма на государственном уров-
не в Казахстане еще недостаточно осоз-
нается, это затрудняет развитие отрасли 
и способствует некоторой изоляции нашей 
страны. 

Причина в том, что в Казахстане систе-
му индустрии туризма не считают на госу-
дарственном уровне отраслью экономики. 

Как и любая другая сфера хозяйствен-
ной деятельности, индустрия туризма яв-
ляется весьма сложной системой, степень 
развития которой зависит от степени разви-
тия экономики страны в целом. 

В настоящее время на промышленно 
развитые страны приходится свыше 60% 
всех прибытий иностранных туристов и 70-
75% совершаемых в мире поездок. 

При этом на долю стран, входящих в ЕС 
приходится около 40% прибытий туристов и 
валютных поступлений. 

В настоящее время доля выездного ту-
ризма значительно превышает доли въезд-
ного и внутреннего туризма. 

А именно они, как известно, приносят 
основной доход от этой отрасли экономики 
отечественному ВВП. 

Сегодня в стране функционируют около 
750 туристских компаний, которые сотруд-
ничают с 80 странами мира. 

И лишь около 20% из них оказывают ус-
луги по привлечению туристов в страну и по 
внутреннему туризму. 

Остальные компании работают исклю-
чительно в сфере выездного туризма.
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В области въездного туризма ситуация 
складывается огорчающая – его доля со-
ставляет менее 15% от общего объема рын-
ка. 

Чтобы ее изменить, государство сегод-
ня создает благоприятные условия для раз-
вития въездного и внутреннего туризма. 

В частности, туроператоры, занимаю-
щиеся этими направлениями, освобождены 
от уплаты НДС. 

В существующих условиях необходимо 
определиться с приоритетными направле-
ниями развития туристской отрасли с уче-
том исключительных особенностей Казах-
стана и степенью их востребованности. 

На основании этого Агентство по ту-
ризму и спорту республики при содействии 
Всемирной туристской организации обозна-
чило направления, которые наиболее пер-
спективны как для внутреннего, так и для 
въездного туризма. 

Одним из них стал экологический ту-
ризм. 

 Были выделены регионы, имеющие 
ресурсы для этого вида туризма, через ко-
торые к тому же пролегает маршрут Шелко-
вого пути: Алматинская, Жамбылская, Юж-
но-Казахстанская, Восточно-Казахстанская 
и Акмолинская области. 

Алматинская – для развития экотуриз-
ма область обладает уникальным набором 
природного разнообразия: Кольсайские 
озера, река Или, Чарынский каньон, Ясене-
вая роща, поющие барханы, национальный 
парк «Алтын-Емель», горы Заилийского 
Алатау.

К числу туристских ресурсов, характе-
ризующих Казахстан, относят уникальный 
мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и Ары-
стан Бабы, Капчагайское водохранилище, 
озеро Иссык, Большое Алматинское озе-
ро, Тургеньское ущелье, ледник Туюк-Су, 
пик Хан-Тенгри, наскальные изображения 
Тамгалы. 

Необычайно богатый природный ланд-
шафт представлен разнообразными клима-
тическими поясами. С юга, запада и восто-
ка его обрамляют горы Тянь-Шань, Алатау, 
Тарбагатай, Алтай. 

На западе раскинулось Каспийское 
море – кладовая осетровых пород рыбы и 
нефтяных месторождений Казахстана. 

В степях Сарыарки расположено уни-
кальное озеро Балхаш, восточная часть ко-
торого пресноводная, в то время как в за-
падной части вода соленая. 

Несравненной красотой отличаются 
озера Алаколь, Маркаколь, Тенгиз и За-
йсан, реки Сырдарья, Урал, Есиль, Тобол, 
Иртыш, Или, Чу. 

Реализация новых целей туризма дела-
ет необходимым не только структурную пе-
рестройку социально-политического и эко-
номического характера, но и поиск новых, 
более эффективных форм работы.

Среди этих направлений особый ин-
терес представляют театрализованные 
праздники, привязанные, как правило, к ка-
лендарным праздникам как местного, так и 
более масштабного значения.

Проекты театрализованного и событий-
ного туризма могут включать в себя тради-
ционно проводимые конкурсы, фестивали, 
национальные праздники, этнографические 
посиделки и т. д.

Особенно интересны в этом плане му-
зеефицированные памятники, расположен-
ные в природных национальных парках, за-
поведниках и заказниках. 

В зарубежных странах накоплен бога-
тый опыт создания таких объектов (музеев 
под открытым небом).

В последние годы такие музеефициро-
ванные комплексы, как центры культурной, 
научной, просветительской, туристской де-
ятельности начали создаваться и в Казах-
стане. 

В их состав могут входить как подлин-
ные, так и реконструированные археологи-
ческие, исторические и этнографические 
группы объектов.

 К ним относятся разнообразные жи-
лища, хозяйственные и производственные 
постройки, святилища и культовые места, 
торговые площади, фортификационные со-
оружения, пристани и т. п. памятников при-
роды, истории и культуры.
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В статье показаны основные индикато-
ры рынка труда Актюбинской области. Было 
выяснено, количество населения по занято-
сти по полу и возрасту, по статусу. Проведен 
анализ безработных по обстоятельствам не-
занятости, безработное население по Актю-
бинской области за 2014 год, а также занятое 
население по статусу занятости и образова-
нию и самозанятое население по статусу за-
нятости по Актюбинской области за 2014 год. 
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тость, наемные работники, рынок труда, без-
работица, экономическая неактивность.

В 2014 году в Актюбинской области  
численность экономически активного насе-
ления в возрасте 15 лет и старше достигла 
430 936 человек, из них: мужчин – 221 423 
человек ( 51,4 %), женщин – 209 513 чело-
век ( 48,6 %),  городское население соста-
вило 267 088 человек (62 %),  сельское на-
селение – 163 848 человек (38%). Уровень 
экономической активности сложился на 
уровне 71,1%.

В экономике области были заняты 410 
031 человек. Уровень занятости к экономи-
чески активному населению достиг 95,1%. 
Среди занятого населения численность на-
емных работников составила 322 253 чело-
век, или 78,6%, самостоятельно занятых – 
87 778 человек, или 21,4 В общем числе са-
мозанятого населения численность мужчин 
составила 48 464 человек,  женщин – 39 314  

человек. Численность безработного населе-
ния в 2014 года составила 20 905 человек. 
Уровень безработицы сложился на уровне 
4,9%.  Из общего числа безработных город-
ское население составило 13 553 человек 
(64,8%), сельское – 7 352  человек (35,2%), 
уровень безработицы – соответственно, в 
городской местности 5,1% и 4,5% – в сель-
ской местности. 

Численность экономически неактив-
ного населения в 2014 году составила 174 
753 человек. Уровень экономической неак-
тивности населения сложился в пределах 
28,9%  (таблица 1) .   

Анализ статистических данных   пока-
зал,  что в структуре занятого населения по 
полу и возрасту  основную долю – 80% со-
ставили лица в возрасте  25-54  лет;   12,5% 
– в возрасте  16-24 лет; 7,4% – в возрасте от 
55 до 64 лет; менее 1% – в возрасте 65 лет 
и старше, при этом: 

 – мужчин всего 213 093 человек, из них: 
в возрасте 25-54 года составляют 78%, в 
возрасте 16-24 года – 12,6%, в возрасте 55-
64 года – 9,2%, в возрасте 65 лет и старше 
– 0,2%;

 – женщин всего 196 938 человек, из них: 
в возрасте 25-54 года составляют 82,1%, в 
возрасте 16-24 года – 12,3%, в возрасте 55-
64 года – 5,5%, в возрасте 65 лет и старше 
– 0,1%.

Анализ показал, что в структуре город-
ских занятых (253 535 человек) основную 
долю – 81% составили лица в возрасте  25-
54  лет;   12% – в возрасте  16-24 лет; 6,9 
% – в возрасте от 55 до 64 лет; 0,1% – в воз-
расте 65 лет и старше, при этом:

 – мужчин всего 128 954 человек, из них: 
в возрасте 25-54 года составляют 79,4%, в 
возрасте 16-24 года – 11,8%, в возрасте 55-
64 года – 8,6%, в возрасте 65 лет и старше 
– 0,2%;

 – женщин всего 124 581 человек, из них: 
в возрасте 25-54 года составляют 82,6%, в 
возрасте 16-24 года – 12,1%, в возрасте 55-
64 года – 5,2%, в возрасте 65 лет и старше 
– 0,1%.

Среди сельского населения области 
(156 496 человек) основная доля так же 
принадлежит лицам в возрасте 25-54 года – 
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78,3%; 13,3% – в возрасте 16-24 лет; 8,3% 
– в возрасте 55-64 года; 0,1% – лицам в 
возрасте 65 лет и старше, при этом:

 – мужчин всего 84 139 человек, из них: 
в возрасте 25-54 года составляют 75,9%,  в 
возрасте 16-24 года – 13,8%, в возрасте 55-
64 года – 10,2%, в возрасте 65 лет и стар-
ше – 0,1%;

 – женщин всего 72 357 человек, из них: 
в возрасте 25-54 года составляют 81,2%, в 
возрасте 16-24 года – 12,6%, в возрасте 55-
64 года – 6%, в возрасте 65 лет и старше 
– 0,2% (таблица 2).

Анализируя занятое население обла-
сти по статусу занятости, можно увидеть 
следующую картину: 

 – основная масса – 78,6% или  322 
253 человек – приходится на наемных ра-
ботников, их них: 297 882 человек (92,4%) 
трудятся в организациях (предприятиях); 
20 442 человек (6,3%) – у отдельных фи-

зических лиц; 3 929 человек (1,3%) – в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. При 
этом, немного больше половины среди на-
емных работников составляют мужчины 
– 51%, 49% – женщины. По месту прожи-
вания большая часть наемных работников 
– горожане (63,8%), 36,2% – сельские жи-
тели (таблица 3);

 – самозанятые составляют 21,4% или 
87 778 человек, из них: продуктивно заня-
тыми являются 59 111 человек или 67,3%; 
непродуктивно занятыми – 28667 человек 
или 32,7%. Среди продуктивно занятых 
трудятся: в качестве работодателей – 6,6% 
или 3 892 человек, на индивидуальной ос-
нове – 81,1% или 47 950 человек, в личном 
подсобном хозяйстве производством про-
дукции для продажи – 12,3% или 7 269 че-
ловек. Среди непродуктивно занятых, лица 
с доходами выше величины прожиточного 
минимума (работающие на индивидуаль-

Таблица 3 – занятое население по статусу занятости по Актюбинской области 2014 г. 

Занятое 
население, 

всего

Наемные 
работники

в том числе

в организа-
ции (пред-
приятии)

у отдель-
ных физиче-

ских лиц

В крестьян-
ском (фер-
мерском) 
хозяйстве

Все население
Занятое население, всего 410 031 322 253 297 882 20 442 3 929
в том числе:
Мужчин 213 093 164 629 153 398 8 223 3 008
Женщин 196 938 157 624 144 484 12 219 921

Городское население
Занятое население, всего 253 535 205 534 192 328 12 977 229
в том числе:
Мужчин 128 954 101 237 96 251 4 830 156
Женщин 124 581 104 297 96 077 8 147 73

Сельское население

Занятое население, всего 156 496 116 719 105 554 7 465 3 700

в том числе:
Мужчин 84 139 63 392 57 147 3 393 2 852
Женщин 72 357 53 327 48 407 4 072 848

Источник: Основные индикаторы рынка труда в РК (http://www.stat.gov.kz)
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ной основе, в личном подсобном хозяйстве 
производством продукции для собственно-
го потребления, а так же неоплачиваемые 
работники семейных предприятий) состав-
ляют 84,7% или 24 292 человек; лица с до-
ходами ниже величины прожиточного мини-
мума – 15,3% или 4 375 человек. При этом, 
немного больше половины среди самоза-
нятых составляют мужчины – 55,2%, 44,8% 
– женщины. По месту проживания большая 
часть самозанятых – горожане (54,7%), 
45,3% – сельские жители (таблица 4).

Анализ  данных таблицы  5 «Занятое 
население по статусу занятости и образова-
нию по Актюбинской области»  показал,  что  
54,7% занятого населения составили лица, 
имеющие среднее профессиональное (спе-
циальное) образование;   28,3% – лица, 
имеющие  высшее и незаконченное высшее 
образование; 17% – лица, имеющие основ-
ное, среднее, общее, начальное образова-
ние ,  при этом: 

 – среди наемных работников высшее и 
незаконченное высшее образование имеют 
101 780 человек или 31,6%, среднее про-
фессиональное (специальное) образова-

ние имеют 176 333 человек или 54,7%, ос-
новное, среднее, общее, начальное образо-
вание – 44 140 человек или 13,7%;

 – среди самозанятых  высшее и не-
законченное высшее образование имеют 
только лишь 14 190 человек или 16,2%, 
среднее профессиональное (специаль-
ное) образование имеют 47 944 человек 
или 54,6%, основное, среднее, общее, на-
чальное образование – 25 644 человек или 
29,2%.

Анализируя структуру городского за-
нятого населения, можно    увидеть, что 
удельный вес лиц, имеющих среднее про-
фессиональное (специальное) образо-
вание, возрос до 61% (154 747 человек); 
имеющих высшее и незаконченное высшее 
образование – до 32,7% (82 999 человек); 
тогда как удельный вес лиц, имеющих ос-
новное, среднее, общее, начальное образо-
вание, снизился до 6,2% (15 789 человек), 
при этом:

 – среди наемных работников городско-
го населения высшее и незаконченное выс-
шее образование имеют 71 671 человек или 
34,9%, среднее профессиональное (специ-

Таблица  4 – занятое население по статусу занятости и образованию по Актюбинской  
области 2014 г. 

Население, 
имеющее

образование, 
всего

в том числе
высшее и 

незаконченное 
высшее

среднее профес-
сиональное 

(специальное)

основное, среднее, 
общее, начальное

Все население
Занятое население, всего 410 031 115 970 224 277 69 784
Наемные работники 322 253 101 780 176 333 44 140
Самостоятельно занятые 87 778 14 190 47 944 25 644

Городское население
Занятое население, всего 253 535 82 999 154 747 15 789
Наемные работники 205 534 71 671 121 991 11 872
Самостоятельно занятые 48 001 11 328 32 756 3 917

Сельское население
Занятое население, всего 156 496 32 971 69 530 53 995
Наемные работники 116 719 30 109 54 342 32 268
Самостоятельно занятые 39 777 2 862 15 188 21 727

Источник: Основные индикаторы рынка труда в РК (http://www.stat.gov.kz)
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альное) образование имеют 121 991 чело-
век или 59,3%, основное, среднее, общее, 
начальное образование – 11 872 человек 
или 5,8%;

 – среди самозанятых горожан высшее 
и незаконченное высшее образование име-
ют 11 328 человек или 23,6%, среднее про-
фессиональное (специальное) образование 
имеют 32 756 человек или 68,2%, основное, 
среднее, общее, начальное образование – 
3 917 человек или 8,2%.

Структура сельского занятого населе-
ния имеет несколько иной вид. Здесь 44,4% 
(т.е. 69 530 человек) имеет среднее профес-
сиональное (специальное) образование; 
34,5% или 53 995 человек имеют основное, 
среднее, общее, начальное образование; 
и только лишь 21,1% или  32 971 человек 
имеют высшее и незаконченное высшее об-
разование, при этом:

 – среди наемных работников сельского 
населения высшее и незаконченное выс-
шее образование имеют 30 109 человек или 
25,8%, среднее профессиональное (специ-
альное) образование имеют 54 342 человек 
или 46,6%, основное, среднее, общее, на-
чальное образование – 32 268 человек или 
27,6%;

Таблица 5 – Безработное население по Актюбинской области за 2014 г.

Безработное  население в том числе проживающие в

в возрасте, лет: оба пола
в том числе городской местности Сельской местности

Муж. Жен. оба пола в том числе
оба пола

в том числе
Муж. Жен. Муж. Жен. 

Безработные по полу и возрасту
всего   20 905 8 330 12 575 13 553 5 374 8 179 7 352 2 956 4 396

15 - - - - - - - - -
16-24 1 558 931 627 1 270 792 478 288 139 149
25-28 1 978 807 1 171 1 612 614 998 366 193 173
29-34 5 440 2 031 3 409 3 134 1 342 1 792 2 306 689 1 617
35-44 6 453 2 188 4 265 4 102 1 147 2 955 2 351 1 041 1 310
45-54 4 902 1 904 2 998 3 035 1 152 1 883 1 867 752 1 115
55-64 574 469 105 400 327 73 174 142 32

в т.ч. в трудоспо-
собном возрасте 20 905 8 330 12 575 13 553 5 3 74 8 1 79 7 352 2 956 4 396

Источник: Основные индикаторы рынка труда в РК (http://www.stat.gov.kz)

 – среди самозанятых сельчан высшее и 
незаконченное высшее образование имеют 
2 862 человек или 7,2%, среднее профес-
сиональное (специальное) образование 
имеют 15 188 человек или 38,2%, основное, 
среднее, общее, начальное образование – 
21 727 человек или 54,6%.

Анализ данных таблицы по  безработ-
ному  населению  Актюбинской области (Та-
блица 6) показывает, что  из  20 905 общей 
численности  безработных,  мужчин состав-
ляет 39,8%,  женщины – 60,2%. В городской 
местности доля безработных составляет  
64,8%, в сельской местности их доля от 
всех безработных составляет 35,2%, при 
этом мужчин безработных в городах и селах 
меньше, чем безработных женщин  в горо-
дах и сельской местности.   Доля безработ-
ных женщин в сельской местности почти на 
50% выше, чем безработных мужчин в се-
лах,  а доля безработных женщин в городах 
выше, чем безработных мужчин на 52,3%.  
Доля безработных мужчин в городах боль-
ше, чем безработных мужчин в сельской 
местности на 81,8%. 

Анализируя обстоятельства незаня-
тости среди безработных по Актюбинской 
области, можно увидеть следующие основ-
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ные причины: 32,1% безработных не смог-
ли найти работу после длительного поиск; 
25,7% – называют причиной увольнение 
по собственному желанию или в связи с 
окончанием предпринимательской деятель-
ности; 18,7% – увольнение в связи с ликви-

дацией организации, сокращением штатов, 
окончанием срока договора; 12,9% – с ве-
дением домашнего хозяйства; 6,4% – по се-
мейным обстоятельствам; 2,7% – не смогли 
найти работу после окончания учебного за-
ведения.
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ТұРғЫНДАРЫ ЖұМЫС ҚАБіЛЕТТіЛіГіНіҢ ТүСіНіКТЕМЕСі

Мақалада Ақтөбе облысы бойынша еңбек нарығының негізгі индикаторлары көрсетілген. 
Жұмысқа қабілетті тұрғындар саны жынысы және жасы, беделі бойынша топтастырылған. 
Жұмыссыздардың жұмыс жасамау жағдайлары бойынша, 2014 жылғы Ақтөбе облысындағы 
жұмыссыздар бойынша, сонымен қатар, жұмыспен қамтамасыз етілген тұрғындар беделі мен 
білімі және 2014 жылы Ақтөбе облысындағы жұмыспен қамтылу дәрежесі бойынша талдау 
жүргізілді.  

Кілтті сөздер: жұмыспен қамтылу, өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз ету, жалдамалы жұмыс-
шылар, еңбек нарығы, жұмыссыздық, экономикалық белсенсіздік.
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abstRact on employment aktobe Region 

The article shows the main labor market indicators Aktobe region. It has been found, the number of 
public employment by age and gender, status. The analysis of unemployment reasons for the unemployed, 
unemployed population of Aktobe region in 2014, as well as the employed population by employment status 
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