
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
УНИВЕРСИТЕТ КАЙНАР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚАЗАҚ ӨРКЕНИЕТІ 
КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
THE KAZAKH CIVILIZATION 

 
№ 1.1 (65). 2016 

 
1.1 – бөлім 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2226-1044 
 
 

Алматы 
2016 

1 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и 
науки в реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики 

Казахстан и 1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

Требования к оформлению статей, публикуемых  
в «Вестнике Университета «Кайнар» и  

журнале «Казахская цивилизация» 
 
Объем статьи должен быть не менее 5 страниц, набранных на компьютере 12 

шрифтом через один интервал с соблюдением издательской рамки (поля - 3 см слева, 2 
см снизу и сверху, 1,5 см справа). Необходимы аннотация и ключевые слова на языке 
статьи,список используемых источников указывается в конце статьи по мере 
цитируемости, ниже резюме на казахском (русском), английском языках с включением 
названия статьи на соответствующем языке. Магистранты, докторанты предоставляют 
рецензию на статью. 

К статье прилагаются следующие сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 
отчество; ученая степень и звание; место работы и должность или место учебы; 
служебный и домашний адреса; номера служебного и домашнего телефонов, 
электронный адрес.Рукописи статей передаются в редакцию журналов лично автором, 
или нарочным, на бумажном и электронном носителях (диск). 

Ответственность за концептуальное содержание статьи несет автор (авторы).  
Редакционный Совет оставляет за собой право публикации, редактирования или 
отклонения рукописи.  Рукописи статей не возвращаются, не рецензируются и не 
восстанавливаются. Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна. 

Журналы выходят ежеквартально.  
Статьи принимаются по адресу: Сатпаева 7а.  
Справки по тел.  87077233784; e-мail: 180710@mail.ru 

2 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и 
науки в реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики 

Казахстан и 1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

 
ҚАЗАҚ ӨРКЕНИЕТІ 

КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
THE KAZAKH CIVILIZATION 

ISSN 2226-1044 
№ 1.1 (65). 2016 

 
2001 жылдан бастап 

шығады 
Жылына 4 рет шығады 

 
Издается с 2001 года 
Выходит 4 раза в год 

Учредитель: университет Кайнар 

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 
Курманалиев К.А.  –  главный редактор, доктор  филологических наук, 

чл.-корр.  НАН РК  
Еркинбекова М.А. – ответственный редактор, кандидат 

психологических наук 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
Омаров Е.С. – профессор, академик КазНАЕН РК, председатель 
Еркинбекова М.А. – кандидат психологических наук,  ответственный 

секретарь 
Члены Совета: 

Айдаралиев А.А. – академик НАН КР, ректор Международного 
Университета Кыргызстана (Республика Кыргызстан) 

Айтбаев О.А.–доктор филологических наук, академик НАН РК 
Гощенко Ж.Т. –доктор филологических наук, профессор, чл.-корр. РАН, 

гл.ред.журнала «СОЦИС» (Россия) 
Зайниева Л.Ю. – доктор политических наук, профессор 
Калюжнова Е. -  директор центра Евро-Азиатских исследований 

Редингского университета (Великобритания) 
Кирабаев Н.С. –доктор философских наук, профессор, проректор 

Российского университета дружбы народов (Россия) 
Маер М. – профессор Тюбингенского университета (Германия) 
Нурмуратов С.Е.– доктор философских наук, профессор 
Нысанбаев А.Н. –доктор  философских наук, академик НАН РК 
Лазаревич А.А. – директор института философии (Беларусь) 
Осипов В.П. – кандидат исторических наук,профессор 
Романова Н.В. – доктор политических наук, профессор 
Сазык Т. – доктор, профессор, центр культуры Ататурка (Турция) 
Сарыбаев Ш.Ш. – доктор филологических  наук, академик НАН РК 
Сапарбаев А.Д. – доктор экономических наук, профессор, почетный 

академик НАН РК 
Тлеуов Т.Х. – доктор исторических наук, профессор 
Тогусаков О.А. – доктор филологических наук, профессор, чл.корр. НАН 

КР (Кыргызстан) 
Халилов С. – доктор филологических наук, профессор, чл.-корр. НАН 

Азербайджана, гл.ред.журнала «Филология и социально-полититические науки» 
(Азербайджан) 

Саметова Ф.Т. – кандидат филологических наук, профессор 

 
 

Регистрационное 
свидетельство 

№693-Ж от 31 мая 1999 г.   
Выдано Министерством 
культуры, информации и 
общественного согласия  
Республики Казахстан 

 
Издательство университета 

Кайнар 
 
 

Адрес: 
г.Алматы, 

ул.Сатпаева 7а, 
тел: 255-86-72, 

87016252626 
Факс: (7272) 558366 

E-mail: 180710@mail.ru 
 
 

Сдано в набор 25.04.2016. 
Подписано в печать 

29.04.2016. 
Бумага офсетная. 

Гарнитура «Таймс». 
Усл.печ.л. 8,3. 
Усл.кр.отт. 8,0. 
Уч.-изд.л. 8,8. 
Тираж 500 экз. 

 
 

Отпечатано в типографии  
Университета Кайнар 
Ответственный – Бакыт Б. 

Университет Кайнар, 2016 

3 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и 
науки в реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики 

Казахстан и 1000 летию г. Алматы 
 
 
 

mailto:kvestnik@bk.ru


Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

 
МАЗМҰНЫ 

  
СЕКЦИЯ 1.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ГУМАНИТАРНО-
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА 7 
Кошербаева Г.И., Cмагулова.А.С. - ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ҚАЗІРГІ 
ЗАМАНҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР  

7 

Қазыбаева Г.С., Түсіпова Р.Ш. - ҚАЗАҚ ТІЛІН КӘСІБИ БАҒЫТТА 
ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

13 

Дүйсебаев А. - МӘМIЛЕНIҢ ЖАРАМСЫЗДЫҚ  НЕГIЗДЕРI  ЖӘНЕ 
ЖАРАМСЫЗ  МӘМІЛЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ КЕЙБІР ӨЗЕКТІ  
МӘСЕЛЕЛЕР 

19 

Мустафина М. - ДAРЫНДЫ БAЛAЛAРҒA МУЗЫКAЛЫҚ ТЕРAПИЯ 
AРҚЫЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУAЛДЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

28 

Нурушева М. - ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

32 

Байгабулов К. - ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ – КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

36 

Дюсембаев Б. - ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КАК 
ОСНОВНОЙ ВОПРОС ТЕОРИИ УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПОЗНАНИЯ 

41 

Нұрадинова Т. - ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША СОТҚА ДЕЙІНГІ 
АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ МЕН АНЫҚТАМА ЖҮРГІЗУ КЕЗЕҢДЕРІ 

46 

Жубанова Н.Б. - АДВОКАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 49 

Дүйсебаев А. - МӘМІЛЕ ИНСТИТУТЫНА ҚАТЫСТЫ ӨЗЕКТІ 
СИПАТҚА ИЕ КЕЙБІР ҚҰҚЫҚТЫҚ-ТЕОРИЯЛЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕР 

53 

Жапаров М. - НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

59 

Данияр А. - ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРИ 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

66 

Смагулова А. - ДОГОВОР ЛИЗИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

72 

Әкімхан А.Д. - ӘЛЕУМЕТТІК–ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДЕГІ 
САЛЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ 

76 

Абилов Г.Н. - MOДEЛИ СТPAТEГИЧEСКOГO ПЛAНИPOВAНИЯ 
МEДИЦИНСКOГO СТPAХOВAНИЯ В PЕСПУБЛИКЕ KАЗАХСТАН 

80 

 
 
 
 

4 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

86 

Махмудова А. - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
ЭКОНОМИКАДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ЖОБАЛАРДЫҢ 
ТИІМДІЛІГІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

86 

Жумадилова Д. - ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КІШІ  ЖӘНЕ 
ОРТА БИЗНЕСТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ 

91 

Ибрагимова Т.С. - О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

95 

Самбетбаев Д.К. - КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН 
БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ 

105 

Нұрмолдаев М.Н. - ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕРДІ 
ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ 

110 

Ибрагимова Т.С. - О КЛАССИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

116 

Тарпанов  А.Т. - ПРИЧИННО-КОМПЛЕКСНЫЙ ФАКТОР 
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

121 

Нұрмолдаев М.Н. - БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАРЖЫЛЫҚ 
БАҚЫЛАУДЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ 

125 

  

СЕКЦИЯ 3. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЗИТИВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

131 

Омаров Е.С. - КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ 550-ЛЕТИЮ 
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА В ПАРИЖЕ 

131 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Международная заочная 
научно-практическая конференция молодых ученых 
«Роль молодежи в образовании и науки в реализации  

пяти институциональных реформ»,  приуроченная к 25 
летию независимости Республики Казахстан и 1000 

летию г. Алматы 
 
 
 
 

8-9 апреля 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы  

6 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

СЕКЦИЯ 1 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ГУМАНИТАРНО-

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА 

 
 

ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС-
ТӘСІЛДЕР  

 
Кошербаева Г.И. - педагогика  ғылымдарының   магистрі    

Cмагулова.А.С. – ф. ғ. к., профессор, Орталық-Азия  университеті  Алматы қ.   
 

Процесс обучения иностранным языкам должен включать  осознанную активность 
обучаемых на уровне речевого поведения и развивать способность осуществлять 
коммуникативную деятельность самостоятельно не только  и не столько на 
репродуктивном уровне, сколько на уровне продуктивном, творческом. Инновация это не 
только внедрение  что то нового, но также умение использовать этоновое в процессе 
традиционного образования. Тема использования инновационных технологии в процессе 
образования подтверждает актуальность данной статьи.  Сейчас  уделено особое 
внимание на использование новейших методов, если сказать научным языком 
инновационных метода обучения в современных школах. Используя эти инновационные 
методы обучения, повысить качество образования, интерес к изучению иностранных 
языков у школьников. Систематичное внедрение инновационных технологии в 
образование средних школ и высших учебных заведении, доказав эффективность с 
научно- методологической точки зрения, создаст благоприятные условия для изучения и 
развития иностарнных  языков. 

Ключевые слова: модификационные, комбинаторные, радикальные 
инновации,современные методы преподавания, развиваюшиесы и модульные технологии 
обучения др,.  

 
Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңында Білім беру жүйесінің басты 

міндеті-ұлтгық жэне жалпы азаматгық құндылыктар, ғылым мен практика жетістіктері 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға жэне кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасау;  оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
акпараттандандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу" - деп 
білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді [1,3]. Ал мемлекеттік білім 
стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа инновациялық-педагогикалық 
технологияны ендіруді міндетгейді. Осы міндеттерге орай әр ұжымның, әр педагогтың 
білім беру жүйесіндегі жаңалықтар мен қайта кұруға, өзгерістерге баса назар аударып, 
өзіндік ізденісі арқылы инновациялық үрдіске ену қажеттілігі туындайды  [2,29]. 

Қазақстанның бүгінгі мектеп жағдайында жаңа инновациялық педагогикалық 
технологияны игерген, нақты тәжірибелік іс-әрекетге өзіндік даңғыл жол салуға икемді, 
шығармашыл, зерттеуші педагогтар аса қажет. Дәл осы сипаттағы педагогтың ең алдымен 
инновация туралы түсінігі болуы қажет. 
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Қазіргі педагогикада инновация - білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалыкты 
енгізу, яғни жаңа эдіс-тэсілдерді амалдарды, кұралдарды, жаңа тұжырымдарды жасап, 
оларды қолдану ретінде анықталады. 

«Инновация» термині, ағылшын тілінің «innovation» сөзінен шыққан, аударғанда 
«жаңалык, жаңашылдықты енгізу» деген мағынада қолданылады. 

 «Инновация» ұғымына түрліше анықгамалар беріліп келеді. С.И.Ожегов сөздігі 
бойынша: инновация бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған, алғаш 
ашылган, бұрыннан таныс емес енгізілген жаңалық [3,62] 

Қазақстандық педагог ғалымдар Ш.Таубаева мен Қ.Құдайбергенова берген 
анықтаманы негізге алсақ, «инновация-бүл қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа 
нәтиже» [4,15]. 

Қазақстанның білім беру жүйесінде инновациялық үрдіс кеңінен етек ала бастады. 
Инновациялық үрдіс - білім беру жүйесін жаңарту және дамыту ғана емес, қоғамның, 
Қазақстанның өз дамуындағы жана серпіліс жасау қарсаңында жаңа қоғамның, жаңа 
әлемнің жаңа педагогы қажеттілігінен туындаған үрдіс. 

Оқытудың инновациялық мындай топтарға бөлінеді. 
- Білім мазмұндағы инновация;  
- Оқу тәрбие процессінің ұйымдастырудағы инновация; 
Жаңалықтан кейін болған өзгерістердің сипаттына қарай топталған инновацияның 

түрлері: 
- Жеке, (бір-бірімен байланысты)  
Инновациялық іс-әрекет педагогикалык еңбектің өнімділігін сапалы өзгертетін 

оқыту мен тәрбиелеудің жаңа үлгілері мен әдістерән құру үрдісі. Иниовациялық үрдіс-
білім беру үрдісіне тұрақты жаңа құраушылар кіргізетін, жүйенің бір жағдайдан екінші 
жагдаиға көшуіне апаратын жаңалық, жаңадан өндірілетін  әрекет. Білім беру 
ұйымдарының жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты 
қызметінен тұрады. Білімдегі инновациялық үрдістің нәтижесі теория мен практиканың 
тоғысында пайда болатын - теориялық та, практикалық та жаңалыктарды пайдалану 
болып табылады. Мұнда білім жүйесіндегі инновация білім мақсатын жаңашылықты 
енгізуді көздейді. 

Бастауыш мектеп - білім берудің іргетасы болғандықтан, оқу мен тәрбиенің түрлі 
әдіс-тәсілдерін іздестіріп, инновациялық технологияларды сабақта  тиімді пайдалануды 
қарастырады. 

Біз өз еңбегімізде оқытудың қазіргі әдістерінің бірі - технологиялық инновацияның 
үш түрін пайдаландық.Олар:1)модификациялық инновация 2) комбинаторлық инновация  
3) радикалдық  инновация. 

Модификациялык инновация –педагогикадағы әдіс-тәсілдерді жетілдіру. Мысалы: 
А.С.Макаренконың қиын балаларды тәрбиелеу әдістерін А.Ысқақов осы заманға сай 
лайықтап қолданды. 

Комбинаторлық инновация – белгілі әдістердің элементтердің бір-біріне қосу. 
Инновацияның бұл түрін қазіргі кезде тілдерді оқыту әдістемесімен айналысатын 
ғалымдар қолдануда.  

Радикалдық инновация – білімнің мемлекеттік стандарттарының енгізілуі. 
Аталған технологиялық инновациялардың өзіндік құрылымы, қалыптасу жолы 

болатыны анық. Педагогтар радикалдық инновация негізінде модификалық және 
комбинаторлық инновацияны жүзеге асыруға мүмкіндік алады.   

Инновация деген ұғымның өзіне тоқталатын болсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі 
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анықтамалар береді. Мысалы: инновация ұғымының әр елдегі, әр түрлі уақытта берілген 
анықтамалары: «инновация» ұғымына берілген ең ескі емес анықтама, бұл салада 
американдықтар мен европалық көлемді зерттеулер иесі Э.М.Роджерс инновацияны 
былайша түсіндіреді: «Инновация – нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». 

«Инновация» ұғымы педагогиканың  сөздік қорына ежелден енген. Ол кейбір 
ғалымдардың еңбектеріне «жаңа»  «жаңалық енгізу» деп көрсетіледі. Кей ғалымдар оны 
«өзгеріс» деген терминмен анықтайды. Біздің ойымызша, бұл түсініктер кең мағынадағы 
терминдермен білім беру жүйесіндегі кез-келген өзгерісті сипаттайды. 

Инновация термині қазірде білім берудің теориясы мен практикасында кеңінен 
қолдануда. Бірақ, ғылымда бұл терминнің нақтылы анықтамасы белгілі бір категория 
ретінде берілмеген. Берілетін анықтамалардың көпшілігі бұл ұғымды кеңінен терең 
таныта алмайды. 

Инновация ұғымы ең бірінші ХІХ ғасырда мәдениет танушылардың зерттеуінен 
пайда болды, яғни бір мәдениет түрлерін, екінші ел мәдениетіне енгізу дегенді білдіреді 
және бұл ұғым этнографияда әлі күнге дейін сақталған.  

«Жаңа инновациялық әдіс-тәсілдер»    оқушылар мен студенттерге, сонымен қатар, 
басқа да тіл үйренушілерге арналған шет тілін уйрену барысында қолданылатын 
инновациялық әдіс – тәсілдердің түрлері жайлы теориялық мәліметтер ұсынылған. 

Оқыту барысының нәтижелі, жемісті болуы мұғалім әдістемесіне, шеберлігіне де 
байланысты. Әдіс- тәсілдер деген не? Оқыту процесінде мынандай екі түрлі қызмет 
жүзеге асады. Бірінші мәселе – мұғалім оқытуы, екінші мәселе – оқушының оқуы. 
Мұғалім мен оқушының осы арақатынасы әр түрлі оқу қызметтері, оқыту әдістеріне 
жатады. Мысалы, мұғалімнің әңгімелесуі - әңгіме әдісі немесе кітаппен жүргізетін жұмыс 
түрлері – кітаппен жұмыс әдісі, оқушының жауап беруі оқушы білімін тексеру әдісі деп 
аталады. Сонымен, әдіс- тәсіл оқытушы мен оқушы арасындағы жұмыс түрлеріне 
байланысты әр түрлі болып келеді. Мектептегі оқыту процесі оқыту әдістері арқылы 
жүзеге асады. Ұтқырлық мұраты, мұғалімдерден сабақтың мақсатын жинақты түрде 
айқындап, белгілеп алғаннан кейін, сол мақсатты жүзеге асырудың әдіс- тәсілдерін де 
таңдап ала білуді талап етеді. Ол үшін әр мұғалім оқыту әдістемесін жете біліп, әрі оны 
сабақ мақсатына қарай іріктеп алып, шебер пайдалануы керек. Бұл – аса маңызды, 
мұғалімнен шығармашылық ізденісті, жүйелі, тиянақты жұмысты талап ететін мәселе. 
Мұғалім әр- әдіс тәсілдің өзіндік ерекшелігін, мүмкіндіктерін де жете білуі қажет. 
Көпшілік жағдайда мұғалімнің өзінің төселген, дағдыланған әдіс- тәсілі болады. Мұндай 
мұғалімдер қай тақырып болсын, оны қай сыныпта өткізсін, сабақтың негізгі мақсатын да 
еске алмастан, « дағдыға» айналған әдіс- тәсілмен сабақ жүргізе береді. Мұндай сабақтар 
тиімді өтеді, ол оқушыларға өз дәрежесінде білім бере алады деп айту қиын – ақ. Оқу- 
тәрбие жұмыстарының барлық саласын бір өзі шешіп тастайтын әдіс- тәсіл жоқ. Сол 
себептен де мұғалім әдіс- тәсілдерді жете меңгеріп қоймай, оларды қай жағдайда, қалай 
пайдалануға болады, соны да ерекше ойлануы керек. 

Оқыту теориясы мен тәжірибесі дамуының жалпы заңдылықтарының бірі-
дидактикалық жүйелердің бірізділігі, сабақтастығы. Әрбір жаңа жүйе дәстүрлі жүйелердің 
күшті қасиеттерін, идеяларын, тәжірибесін өзіне сіңіріп алады. 

Қазіргі заманғы білім беру үрдісінде оқу үрдісін жақсарту мақсатында көптеген 
білім беру технологиялары қолданылады. Соларға қысқаша тоқталып өтейік. Олар : 

Бағдарламалап оқыту технологиясы 
Ғылыми негізде түзілген бағдарлама негізінде оқытудың тиімділігін арттыру, 

баланың жеке қасиеттерін ескере отырып оқыту. Оқыту құралдарының көмегімен 
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бағдарламаланған оқу материалдарын кадр, файл сияқты оқыту бөлігі арқылы логикалық 
бірізділікпен берілген. 

Ойын арқылы оқыту технологиясы 
Дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. 

Ойындық іс-әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік талап-талғамдарына 
сүйенеді. Баланың бойындағы білімдік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша 
түсуді көздейді [5, 30]. 

Дамыта оқыту технологиясы 
Баланы оқыта отырып, жалпы дамыту. Даму нәтижесінде әр оқушы өзін-өзі 

үйренуші субъект дәрежесіне көтерілуі көзделеді. Оқыту дамытудың алдында жүруі 
керек, дидактикалық құралдардың дамуға әсері зор. Дамытудың тиімділігі үшін: кешенді 
даму жүйесі негізінде мақсатты даму, мазмұнның жүйелілігі мен тұтастығы,теориялық 
білімнің жетекші ролі, жоғарғы қиындық деңгейінде оқыту,материалды меңгеруде жедел 
ілгерілеу, оқу үрдісін баланың сезіну, оқыту үрдісінің әртүрлілігі, жекелеп оқыту, барлық 
баланың дамуы жолындағы жұмыстары болуы керек [6, 15]. 

Түсіндіре оза оқыту технологиясы 
Барлық баланы табысты оқыту. Оқу материадардың бірізділігі, жүйелілігі, саралау, 

әр оқушыға берілетін тапсырманың қолайлығы; бағдарламаның, кейбір тақырыптарда 
біртіндеп ойнату әдісін қолдану. Сабақты пысықтауға әуелі озаттар, сосын ортаншылар, 
ең соңынан нашар оқушылар қатыстырылады; бірте-бірте толық дербестікке жету; 
сыныпта қалыпты жағдай қалыптастыру, түсіністік өзара көмек, ынтымақтастық қарым-
қатынас; оқушының қателігін ескерту, бірақ жазғырмау; үй тапсырмасы тек оқушының 
мүмкіндігіне қарай беріледі; білім, білік дағдыны дамыта меңгерту; түсіндіруді қабылдау. 

Өздігінен даму технологиясы 
 Баланы жан-жақты дамыту, дербестікке тәрбиелеу, бала санасында нәрселер әлемі 

мен ойлау әрекетінің бірігуі. Оқыту баланың дамуына сәйкес табиғи (жасанды емес) 
болуы керек, сонда бала өзін-өзі дамытады. Монтессори педагогиканың ұраны баланың 
мұғалімге: “мынаны менің өзімнің жасауыма көмектесіп жібер” деуіне жету. 

Ынтымақтастық педагогикасы 
Талап ету педагогикасынан қарым-қатынас педагогикасына көшу.Оқу мен жазу 

арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту. Оқыту мен үйретудің моделі: қызығушылықты 
ояту, мағынаны тану, ой толғаныс. Сабақтағы аса қажетті мәнді, маңызды әрекет болып 
табылады. Осы сабақ кезінде үйренуші не үйренгенін саралап, салмақтап, оны 
қандай жағдайда, қалай қолдану керектігін ой елегінен өткізеді. Белсенді түрде өз білім 
үйрену жолына қайта қарап, өзгерістер енгізеді. 

Проблемалық оқыту технологиясы 
Заманауи білімдендірудің мақсаты мамандарды шығармашылыққа дайындау екені 

даусыз. Шығармашылық дегеніміз жаңалықты (жаңа нысана, жаңа білім, жаңа проблема, 
жаңа әдіс) ашу. Осыған орай, проблемалық оқытудың өзі де шығармашыл процесс: 
бейқалыпты ғылыми-оқу мәселені бейқалыпты әдістермен шешу. Соңғы кезде кең тараған 
оқу түрінің мәні: мұғалім жаңа білімді дайын түрде баяндамай, оқушылардың алдына 
проблемалық сұрақтарды қойып, оларды шешудің жолдары мен тәсілдерін іздеуге 
бейімдейді.Аталмыш оқыту жаңадан ғана пайда болған жоқ. Кезінде бұған өз үлесін 
қосқан педагог-ғалымдар: Сократ, Руссо, Дистервег, Ушинский. Мысалы, Дистервегтің 
дәлелдеуінше, "жаман ұстаз ақиқатты айта салады, жақсы ұстаз оны іздеп табуды 
үйретеді”. 

Модульдік оқыту технологиясы 
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Оқытудың тұтас технологиясын жобалау, алға қойған мақсатқа жетуді көздейтін 
педагогикалық үрдіс түзу, мұғалімге нәтижені талдап, түсіндіріп бере алатындай жүйені 
таңдау және құру. Жобаланған технологияны іске асыратын жаңа тәсіл 
қалыптастыру. Технология жобасындағы негізгі объект – оқу тақырыптары, дидактикалық 
модуль. Оқушылар әр сатыға жоғарылаған сайын олардың білімді қабылдауы 
өзгеріп, өтілетін пәндер жүйесі күрделене түседі. Модульді оқыту технологиясының 
тұжырымдамасын американ зерттеушісі Дж. Рассель жасаған. Ол модуль деп – білім 
алушылардың әрекетін бірізділеу және оқу материалының тұжырымды бөлігін қамтыған 
оқу жиынтығы (пакет) дейді. ЮНЕСКО – ның тезаурусында модульді жол, модульді 
дайындық. 

Жеке тұлғаға бағдарланған технологиясы 
Жеке тұлғаға бағдарланған  технологияда (Хуторской А.В.) оқу- тәрбие 

процесінде балалардың  жеке ерекшеліктерін ескеру, әр білім алушының оқу 
тапсырмаларын орындауына қолайлы жағдай жасау көзделеді. Аталған технологияның 
негізгі ұстанымдары төмендегідей: 

- жеке тұлғаның өзіндік ерекшелігін ескеру ұстанымы (әрбір шәкіртті өзіндік 
еркшеліктері мен қабылдау мүмкіндіктеріне сай оқыту); 

-білім беру траекториясын таңдау еркіндігі ұстанымы  (міндетті білім беру 
деңгейінен төмен болмауы тиіс); 

 -оқытудың жағдаяттылығы  ұстанымы (құзыреттілікке бағдарланған  
-тапсырмаларды орындауға тілдік жағдай туғызу). 
Саралап (деңгейлеп) оқыту технологиясы 
Саралап (деңгейлеп)  оқыту технологиясының  психологиялық негізі 

болып табылатын теория – Л.С.Выготскийдің “оқыту процесінде білім алушының ақыл-
ойының дамуы“актуальді даму” аймағынан “жақын арадағы даму” аймағына ауысу “ 
теориясы. 

Бұл ауысу тапсырмаларды қайталап орындауға арналған 1-деңгейден өнімді іс-
әрекетті қажет ететін жоғары деңгейлерге ауысу негізіндегі іс-әрекет арқылы жүзеге 
асады. Осындай іс-әрекет деңгейлері арқылы білім алушылар оқу материалдарын әр түрлі 
деңгейде қабылдайды. В.П. Беспалько бұл деңгейлерді төртке бөледі: бірінші деңгей-
“міндетті, білім алушылық”, екінші – алгоритмдік, үшінші – эвристикалық және төртінші 
– шығармашылық деңгейлердегі қабылдау. Бұл деңгей әрбір тақырыптың ең негізгі де, 
басты қарапайым мазмұнын ашып, сол тақырыптың білуге міндетті тұтас бейнесін береді. 

Кейс-технология  шын жәнеойдан  шығарылған  жағдайларға  негізделген қысқа 
мерзімді  оқытуға  арналған интерактивтік технология.Кейс-технология - оқытушы-
тьюторлардың дәстүрлі және қашықтықтан консультацияларды үйымдастыру кезінде 
мәтіндік, аудиовизуальды және мультимедиалық оқу-әдістемелік материалдарды жинау 
және оларды пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі үшін жіберуге негізделген.Кейс 
технологиясы (ағылшынның сasе—портфель) оқытуда жасалынған әдістемелік 
материалдармен іске асырылады. Кейс амал-тәсілі алғашқы кезде бизнес мектебінде ғана 
қолданылып келсе, бүгін де бұл әдіс арқылы оқытудың қолданылу аясы кеңіп, ол құқық, 
мәдениеттану, медицина және т. Б. Салаларда жемісті қолданылуда. Қазір кейс-стади 
амал-тәсілін педагогикалық оқыту үрдісіне енгізу әдіс-тәсілдерін: Л. Барис, В.А. Ясвин, К. 
Кристенсен, Э.хансен, М.В. Коротков, М.В. Кларин, А.И.Наумова, А.М.Зобина, 
М.С.Керимбаева, В.А.Канн-калик, Н.Д.Никандров, Б.Н.Киселева, И.В. Липсина, 
Г.А.Полонский, Д.Экинсон, И.Уилсондар қарастыруда. 

Жобалап оқыту технологиясы 
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Европа тілдерінде «жоба» сөзі латын тілінен алынып, projectus «алдыға 
лақтырылған» деген мағынаны білдіреді, «сөйлеуші», «көзге түсуші»,яғни бір объектінің, 
бір істің прототипі, прообразы сияқты, осы іс—әрекет жоба жасауға әкеледі.  Сонымен 
жоба жоқты жасауға тырысады, яғни ол бір нәрсені алудың жолын көрсетеді. Жоба сөзінің 
түсінігі терминологияда  «проблема» сөзімен тығыз байланыста болады.  Жоба проблема 
ретінде  шығармашылықтың шынайы жағдайын жасауы мүмкін, онда адам идеялардың 
жаршысы, жүзеге асырушысы. Жоба әдісі  оқушылардың бір проблеманы шешуін талап 
етеді. Ал проблеманы шешу үшін олар бір жағынан әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданса, 
екінші жағынан әртүрлі пәндерден алынған білімнің интеграциясын пайдалануы керек. 
 Демек, жоба әдісі оқушылардың білімділік ситуацияға түсіп, өз проблемаларын 
іздеп, тауып, шешуі, өзіндік жұмыстарын, іс-әрекетін ұйымдастыруы. 

Бүгінгі таңда П.Эрдиневтің дидактикалық бірліктерді шоғырландыру технологиясы, 
Л.Занков, Д.Эльконин, мен В.Давыдовтың дамыта оқыту технологиясы, 
Ш.Амонашвилидің ізгілікті тұлғалық технологиясы, В.Шаталовтың оқу материалдарының 
белгі және сызба үлгілері негізінде қарқынды оқыту технологиясы, М.Чошановтың 
мәселелік модулді оқыту технологиясы, П.Третьяковтың. К,Вазинаның модулді оқыту 
технологиясы. В.Мохановтың, В.Беспальконың және басқа да көптеген ғалымдардың 
технологиялары кңінен танымал. 

Қорыта айтқанда, қай пәнді оқытуда болмасын оқушылардың танымдық, 
шығармашылық қабілеттерін жетілдіре отыра оқыту олардың сабаққа деген 
қызығушылығын оятып, ойлай қабілетін, ынта жігерін арттыра түседі. Өз ана тілін қадір 
тұтып, шетел тілі мен екінші тілді еркін меңгерген, ертеңгі ел тұтқасын ұстайтын, тәуелсіз 
мемлекеттің ойшыл ұрпағын тәрбиелеу еліміздің білікті ұстаздарының қарызы мен 
парызы деп есептейміз.  

Музыка тыңдап, ән айтқызу, музыка ырғағына сай әр түрлі қимылдар жасату, 
музыканың адамның сезіміне әсер етіп қандай ой туғызуына байланысты шығарма жазып 
келу, оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің дамуына үлкен әсер етеді. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шетел тілі сабақтарын арттыру 
мақсатында жүргізілген мұндай жұмыстар олардың тек қана ойлау дағдыларын 
қалыптастырып қана қоймай, шетел тіліндегі сөздерді есте сақтауға, образдық кейіпке 
бойлау мен өз ойын әсерлі жеткізу дағдыларын бекітуге үлкен көмегін тигізеді. Жоғарыда 
айтылған тәсілдерді пайдаланудың тиімділігі тәжірибе жүзінде дәлелденіп 
отыр.Оқушылардың шетел тілі пәніне деген қызығушылығын артуы, шетел тілінде 
сөздерді есте сақтауға, образдық кейіпке бойлау мен өз ойын әсерлі жеткізу дағдыларын 
бекітуге үлкен көмегін тигізеді.Жоғарыда айтылған тәсілдерді пайдаланудың тиімділігі 
тәжірибе жүзінде дәлелденіп отыр. Оқушылардың шетел тілі пәніне деген 
қызығушылығын артуы, шетел тілінде ауыз екі тілдесу іс әрекетінің белсенділігінің артуы 
және лексико грамматикалық материалды меңгеру нәтижелері бұған айқын дәлел болып 
табылады.  

Міне осындай әдіс тәсілдерді шетел тілі сабақтарында қолдану арқылы 
оқушылардың тек қана шығармашылық қабілеттері емес, ауызекі және жазба тіліндегі 
білігі мен дағдылары жетіледі. Ұстаз әр оқушының қандай қабілеті бар екендігін байқап, 
оқушылардың мүмкіндіктерін, жас және дербес ерекшеліктерін ескеріп, 
қызығушылықтарын арттыра түседі. 
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Түйін  
Шетел  тілін  жаңаша  оқыту  соңғы  жылдары  жоғары  қарқынға  ие болды. 

Ұстаздардардың сабақты жобалаудағы   жауапкершілігі   студенттердің  шетел  тілінде  
нәтижелі  тілдік қарым-қатынас  жасауына  мүмкіншіліктер  туғызады.  Олар  аз  уақытта  
жаңа технология  жәрдемінде үлкен  жетістіктерге  жете  алады.  Оқудың дәстүрлі   
үрдісіне  инновациялық технологияны  ендіру, оқытушылар  мен  студенттерге дәстүрлі  
формаларды  және әдістерді жетілдіруге  мүмкіндік береді, сонымен  қатар  жаңаларды  
да, атап  айтқанда: тренингтер, дөңгелек үстелдер, пресс-конференциялар  және  т.б.  
Оқытушылардың  біліктілігі   олардың  педогогикалық  қарым- қатынаста  жағдай  
жасауда  көрінеді, онда оқытушылар  да, студенттер  де таңдау және  бақлау 
мүмкіншілігіне  ие болады. Білім  беру үрдісінде инновациялық технологияларды қолдану 
мәселесі жұмыстың өзектілігін дәлелдейді.  Жаңа педагогикалық технология баланың 
жетілген тұлға ретінде дамуы үшін маңызы зор. 

 
Summary  

The process of learning a foreign language must include the conscious activity of students 
at the level of verbal behavior and develop the ability to carry out communication activities on 
their own, not only and not so much on the reproductive rate as at the level of the productive and 
creative. The professionalism of the teachers can be seen when you create a situation in the 
pedagogical relationship, here and the teachers and students have the opportunity to select and 
monitor. Innovation is not only the introduction of something new, but also the ability to use 
etonovoe in the process of traditional education. Subject the use of innovative technologies in the 
educational process confirms the relevance of this article. Who we paid special attention to the 
use of the latest techniques, to put it in scientific language of innovative teaching method in 
modern schools. Using these innovative teaching methods and improve the quality of education, 
interest in the study of foreign languages at school. Systematic introduction of innovative 
technologies in education in secondary schools and higher educational institution, proving the 
effectiveness of scientific and methodological point of view, will create favorable conditions for 
the study and development of the English language. 

 
 

ҚАЗАҚ ТІЛІН КӘСІБИ БАҒЫТТА ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 
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Түйін сөздер: кәсіби бағыт, тілдік қатынас, қатысымдық әдіс, мамандық, оқу үрдісі. 
      

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жолдауында айтқандай «Болашақта өркениетті дамыған 
елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 
елдердің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Сондықтан қазір білім беру 
жүйесінің алдында оқыту үрдісін технологияландыру мәселесі қойылып отыр.  

Қазіргі жаһандану үдерісі басталғалы тілдік қатынас мәселесіне, тілдерді тиімді 
оқыту амал-тәсілдеріне үлкен мән берілуде.  

Еліміздегі мемлекеттік тілдің бүгіні мен ертеңі, оны оқытудың, меңгертудің тиімді 
жолдары бүгінгі күні өзекті мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі.     

Бүгінгі таңда жоғары оқу орнының алдына бәсекеге қабілетті, білікті маман даярлау 
міндеті қойылып отыр. Мемлекеттік тілді білу, оны өз қызметінде қолдана білу құзіреті 
болашақ маманға қойылатын негізгі талаптың бірі болып табылады. Осыған орай білім 
беру саласында болып жатқан өзгерістер оқытуды, соның ішінде қазақ тілін кәсіби 
бағытта оқытуды жаңа сатыға көтеруді талап етеді.  

Сол себепті жоғары білім жүйесінде мемлекеттік тілді әрбір мамандықтың 
ерекшеліктері мен тілдік жүйесін ескере отырып үйрету күн тәртібіне қойылып отыр. 
Заманауи білім беру үдерісі ең алдымен жеке тұлғаға бағытталып, білім алушының, тіл 
үйренушінің іскерлігін, коммуникативтік құзіреттілігін дамыту міндеттерімен ұштасып 
жатқандықтан, қазақ тілінің білім мазмұнын құрудың әдіснамасын дұрыс таңдап алу 
қажеттілігі туындайды. 

Қазіргі заман талабына сай мемлекеттік тілді меңгертуде озық технологияларды, 
ұтымды әдіс-тәсілдерді пайдалану, білім беру саласында жүйелі жұмыстар атқару – 
еліміздегі ең маңызды әрі кезек күттірмейтін ауқымды мәселелердің бірі болып табылады. 

Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-қатысымдық қызметін кеңейту мен дамытуда оның 
ғылымда, өндірісте, елдің халықаралық байланыстарында қолдану аясының кеңейе түсуі 
тіл үйренушілердің болашақ мамандығымен тығыз байланысты екендігін көрсетеді.  

Соңғы жылдары әдіскер-ғалымдар қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде 
меңгертумен қатар, студенттердің кәсіптік мамандығын ескере отырып игертудің тиімді 
жақтарын қарастыруда. Осы тұрғыдан мамандыққа сай қазақ тілін сапалы оқыту – қазіргі 
уақыт сұранысынан туындап отырған өзекті мәселелердің бірі болып табылады.  

Кәсіби бағдар бере отырып оқыту қазақ тілінде сөйлеу тілін қалыптастыру мен 
дамытудың ең маңызды факторы. Кәсіби бағдарлық дегеніміз – оқыту үрдісінде болашақ 
маманды қалыптастыру үшін қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына 
сәйкес оқыту, мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды игерту. 

Мамандардың пікірінше, кәсіби бағытты ескере отырып оқыту студенттердің 
таңдаған мамандықтарына қажетті білімді толық игерген, кәсіби мүмкіндігі мол маман 
иесін даярлауда өз әсерін тигізеді. Студенттерді мамандықтарына қатысты оқыту болашақ 
мамандардың кәсіби даярлығы мен дағдыларын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. 
Өзінің мамандығы бойынша білім ала отырып, студент кәсіби – жеке тұлғаға тән 
ерекшеліктерді сезініп, моральдық-психологиялық ахуалды түсіне бастайды. Өзінің 
болашақ мамандығына тән барлық аспектілермен жете танысып, игерген теориялық 
білімдерін тиянақтап, мамандығына деген өз көзқарастары қалыптасады. 

Кәсіби іскерліктерді жетілдіру жұмыстары кәсіби қызығудың пайда болуымен тығыз 
байланысты. Ал, кәсіби қызығушылық дегеніміз – студенттердің болашақ 
мамандықтарына жетелейтін, олардың іс-әрекеттерін белсендіретін қызмет. Сондықтан 
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қазақ тілін кәсіби бағытта меңгертуде студент қажеттілігін өтейтін тиімді әдістер қолдану 
көзделеді. 

Қазіргі таңда тілді оқытудың ең басты бағыты – қатысымдық бағыт. Тілді 
қатысымдық тұрғыдан меңгертуге тілшілер де, әдіскер-ғалымдар да, ұстаздар да ерекше 
назар аударып отыр. Себебі, қатысымдық бағыт бүгінгі уақыт сұранысынан туып отырған 
заман талабына жауап бере алады. Қатысымдық оқытудың нәтижесі – тілдік қатынас. 
Тілдік қатынас дегеніміз адамдардың бір-бірімен тілдесуі, сөйлесуі, тіл арқылы тілдік 
қатынас жасауы деген сөз. Осы тілдік қатынас бойынша зерттеу жүргізіп, оның тілдерді 
оқытудағы тиімділігін көрсеткен, тілдік қатынастың тұжырымын жасаған ғалым 
Ф.Оразбаеваның сөзімен алсақ, тілдік қатынас – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу, түсінісу 
дегенді нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, 
өмірде өзіндік орны бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-әлеуметтік 
ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, адамдар 
қатынасының түп қазығы дегенді білдіреді [1,8]. Берілген анықтамадан көріп 
отырғанымыздай, тілдік қатынас – тек сөйлеу тілі арқылы тілдесу ғана емес, сондай-ақ, ол 
жалпы адамзатқа, қоғамға қызмет ететін, оны қоғамның өзі тудырған, оның әлеуметтік 
қажеттігін өтейтін күрделі құбылыс. 

Тілдік қатынасқа түсушілердің ең басты қызметі – қатысымдық қызмет. 
Қатысымдық қызмет бойынша хабар таратушы мен хабар қабылдаушылар тілдік қарым-
қатынастың барлық түрлерін іс жүзіне асыра отырып, хабар арқылы бір-бірімен қарым-
қатынастық қызмет атқарады. Сондықтан да тілді қатысымдық тұрғыдан меңгертудің 
алатын орны ерекше. 

Қатысымдық әдісін зерттеушілер В.Т.Костоморов пен О.Д.Митрофановалардың 
«қатысым әдісінсіз жаңа әдістеменің болуы мүмкін емес» деген тұжырымдары өте 
орынды айтылған [2,7]. Себебі, тілді үйретуде қатысым әдісінсіз тілді жылдам әрі сапалы 
меңгертуге, оны кәсіби ортада еркін тілдік қатынасқа түсе алатын дәрежеге жеткізу 
мүмкін емес. 

Қатысымдық әдіс туралы А.Р.Артюнов: «қатысым әдісі дегеніміз – ерекше 
ұйымдастырылған тілдік әрекет, оның мәні тіл үйренушілердің өзара түсінісіп, әрекет 
етулері үшін ақпаратпен алмасуларынан тұрады», - деген пікір айтады [3,23]. Бұл 
айтылғандардан, қатысым әдісі оқу үрдісін қатысымдық үрдіске айналдырумен 
теңестіріледі деген қорытынды жасауға болады. Себебі, оқыту үрдісі қатысым үрдісінің 
моделі болған жағдайда қатысым әдісінің негізі қаланады.  

Қатысымдық тілдерді оқытып үйретудегі негізгі бағыт болып табылады. Өйткені, 
тілдерді сапалы меңгертуде қойылатын негізгі талаптардың бірі – үйренетін тілде қарым-
қатынас жасай білу. Егер студенттерді үйренетін тілде, яғни қазақ тілінде қарым-қатынас 
жасауға үйреткіміз келсе, онда бүкіл сабақ барысы тікелей қарым-қатынасқа сай құрылуы 
тиіс. Сондықтан оқытудың барлық үрдісі тек тілдік қарым-қатынасты іске асыратындай 
құрылып, ұйымдастырылуы керек. Қатысымдық әдістің мәні де осында. Сонымен бірге 
тілдік қарым-қатынас студенттің қажеттілігін өтейтіндей болуы тиіс. Әрине, бұл жердегі 
қажеттілік дегеніміз қарым-қатынастың мамандыққа сай құрылуы керек екендігі түсінікті. 
Сонда тілдік қарым-қатынас қажеттілікті қанағаттандыратын құрал да бола алады. 

Профессор Ф.Ш.Оразбаева қатысым әдісін жеке қарастырған әдіскер Е.И.Пассовтың 
қатысымдық әдістің негізгі мәні оның ұстанымдарын айқындаумен байланысты деген 
тұжырымын талдай келсе, қазақ тілін оқыту барысында қолданылатын қатысым әдісінің 
алты түрлі ұстанымының ішіндегі ең басты ұстанымы – тіке байланыс ұстанымы деп 
көрсетеді. Тіке байланыс болмаса, сөйлесім әрекеті де іске аспайды деген қорытынды 
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жасайды. Қатысымның өзі адамдардың біріккен әрекетінің бір қыры, яғни адамдардың 
үйренетін тіл арқылы өзара бірігіп әрекет жасауы болып табылады. Қатысымдық әдіс – 
ақпарат алмасу үрдісі, тіл үйренушілердің алға қойған мақсатқа жетуіне бағытталған 
белсенді тілдік қатынас үрдісі. Белсенді тілдік қатынастың өзі – тіке байланыс арқылы 
жүзеге асатын үрдіс. Тіке байланыс – тек қатысымдық әдіске ғана тән ерекшелік. Тіке 
байланыс арқылы студенттер бір-біріне өз ойларын жеткізеді, өз көзқарастарын білдіреді. 
Бір-бірінен алған мәліметтерді, ақпараттарды қабылдайды. Сол арқылы жаңа хабарлар 
мен ұғымдарды меңгереді, ой қорытындылайды. Тіке байланыс арқылы студенттердің өз 
беттерімен жұмыс істеулеріне жол ашылады. Тілдік қатынастың ары қарай өрбуі үшін 
әрекет етіп, өзіндік жұмыс атқарады. Бұл қатысымдық әдістің бір ерекшелігі болып 
табылады. Сонымен бірге, оқыту үрдісіне қойылатын жаңа талапты – студенттердің өз 
беттерімен білім алуға жағдай тудыру керек деген талапты – ескерсек, қатысымдық 
әдістің осы талапты іс жүзіне асыратын бірден-бір әдіс екендігіне дау жоқ. Сондай-ақ, 
қазіргі заман талабына сай студент объект емес, субъект болуы тиіс деген қағида 
ұсталады. Аталған қағиданы іске асыруда да қатысымдық әдістің орны ерекше. Өйткені 
қатысымдық әдіс – субъект-субъектінің бірлескен әрекеті. Тілдік қатынасқа түсушілер бір-
бірінен білімі, көзқарасы, белсенділігі арқылы ажыратыла отырып, бірде субъектінің 
рөлінен объектінің рөліне ауысса, келесі мезетте объектіден субъектінің рөліне ауысады. 
Бұны қытысымдық әдістің екінші ерекшелігі деп есептеуге болады. 

Қатысымдық әдістің үшінші бір ерекшелігі – тілдік қатынастың проблемалық 
жағдайға сай құрылуы. Бұл жердегі проблемалық дегеніміз – тілдік қатынасты жүзеге 
асыруға бағытталған жағдайлар. «»….любой речевой поступок должен совершаться 
только в условиях соответствующей речевой ситуаций» - деп көрсетеді Е.И.Пассов 
[4,119]. Яғни, қазақ тілін үйретуде үйренетін тілде тілдік қатынасты іске асыру үшін тілдік 
қатынас міндетті түрде болатын проблемаға тап болуы тиіс. Сонда ғана тіл үйренушінің 
тілді жылдам әрі сапалы меңгеруіне жол ашылады. Студенттің тіл үйренуге деген 
қызығушылығы оянып, белсенділігі артады. Себебі, қатысымдық әдіс – тілдік қатынасқа 
түсушілер арасында белгілі бір проблеманы шешуге негізделген үрдіс. Ол проблемалар 
студент мамандығына сай құрылады. Проблемалық жағдай туғызуда мынадай ережеге 
сүйену керек: 

1. Проблемалық сұрақтарды студенттердің білмеуі; 
2. Проблемалық сұрақтарды шешуде студенттердің бұрынғы қалыптасқан білімін 

пайдалану, ол жетіспеген жағдайда жаңа ұғымдарды іздестіру.  
П.И.Пидкасистый проблемалық жағдай туғызу мен оны шешудің 5 кезеңін былай 

деп көрсетеді: 
1. Проблемалық жағдай туғызу. 
2. Проблеманы шешу және оған өз тұжырымын беруге әрекет ету. 
3. Қиындық тудырған мәселе бойынша талдау жасау, өз ойларын білдіре білу. 
4. Жауабының дұрыстығын дәлелдеу. 
5. Проблемалық жағдайды толық шешу, оған көз жеткізу. 
Проблемалық оқыту әдісінің осы бес кезеңін іске асыру барысында студент міндетті 

түрде белсенді тілдік қатынасқа түседі. Өйткені ол белгілі бір мәселені шешу бойынша ой 
бөліседі, өз көзқарастарын білдіреді, оны дәлелдейді. Бұның бәрі тілдік қатынасқа түсудің 
бірден-бір жолы және студенттің өзіндік жұмыс істеуіне мүмкіндік туады. Яғни, 
проблемалық оқыту дегеніміз – оқытушы мен студенттердің бірлескен оқу және іздену 
әрекеті. Проблемалық жағдайларды шеше отырып, студенттердің өз беттерінше саралау, 
түсіну, игеру, талдау, баға беруі болып табылады. 
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Проблемалық оқыту әдісі арқылы қазақ тілі сабағын ұйымдастырғанда оқу 
қызметінің бес түрін де (тыңдалым, тілдесім, оқылым, жазылым, айтылым) жетілдіруге 
болады. Бұл әдісті сабақ барысында қолданғанда студенттердің шығармашылық 
белсенділіктерін жетілдіреді, пәнге деген қызығушылықтары артып, пәннен терең 
білімділіктерін дамытады. Студенттердің ғылыми тұрғыдан ойлау дағдылары 
қалыптасады. Көтерілген мәселе бойынша көпшілік ақпарат құралдары мәліметтерімен, 
кітапханада, қосымша әдебиеттермен, энциклопедиялық сөздіктермен жұмыс істей 
отырып кәсіби білім қорларын молайтады. Қозғалған мәселе бойынша бір-бірімен ой 
бөлісуге, сол арқылы белсенді тілдік қатынасқа түсуге мүмкіндік туындайды. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, тілді қатысымдық тұрғыдан 
меңгертудің негізгі ерекшеліктері мынадай болады.  

Біріншіден, қатысымдық оқыту үнемі тілдік қатынастың кәсіби бағытта жүргізілуін 
қамтамасыз етеді. Яғни, сабақтың барлық кезеңінде, тәжірибе жүзінде, студенттердің бір-
бірімен тілдесе отырып, тілдік материалды меңгерулері болып табылады.  

Екіншіден, әр студенттің жеке бас қасиеті ескеріледі. Топтағы кез келген адам бір-
бірінен өздерінің сөйлеу, ойлай қабілеті, қызығушылығы т.б. қасиеттері арқылы 
ажыратылады. Қатысымдық тұрғыдан оқыту осы жеке қасиеттердің барлығын ескере 
отырып, әр студенттің танымына, қызығушылығына, қабілетіне сай ұйымдастырылады.  

Үшіншіден, қатысымдық тұрғыдан тілді меңгертуде оқытудың проблемалық түрі 
басты орын алады. Студенттер алдына мамандықтарына сай мәселе қойылады. Ол 
мәселелерді шешуді студенттердің өздері іске асырады. Берілген мәселені шешу 
барысында студенттер өз пікірлерін білдіреді, көзқарастарын, ойларын жеткізеді. Сол 
арқылы кәсіби тілдік қор молаяды.  

Төртіншіден, қатысымдық тұрғыдан тілді меңгертудің басты ерекшелігі – оқу 
үрдісінің үнемі өзгеріп отырылуы, яғни, жаңашылдығы. 

Қатысымдық әдіс – тіл үйренушілердің оқытушымен тікелей қарым-қатынасы 
арқылы жүзеге асатын; белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас 
пен қағидалардың жүйесінен тұратын; тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, 
тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзінде асыратын әдістің түрі.  

Яғни, қатысымдық әдісті қолданудың тиімділігі, алдымен тілді оқытуда үйренуші 
мен үйретушінің арасында бір-бірімен көзбе-көз кездесу, ауызба-ауыз тілдесу, яғни 
тікелей қатынас жиі болса, сөйлесім әрекеті де ұтымды жүзеге асатындығы, сөйлеуді 
үйрету барысында қатаң талаппен сұрыпталған лексикалық, фонетикалық, грамматикалық 
минимумдар мен сөздік материалдар алынатындығы болып отыр. 

Тілді кәсіби оқыту әдістері - бұл жүйелі және логикалық бірізділікпен іс-әрекет 
жасайтын оқытушы мен тіл үйренушінің бірлескен қимылы. Осы арқылы олар кәсіптік 
білім негіздерін меңгереді; білік пен дағды, шығармашылық қабілеттерін дамытады, 
кәсіби шеберлік қыр-сырын үйреніп оның негіздерін қалыптастырады. Тыңдаушы сабақ 
барысында тек тіл үйреніп қана қоймайды, олардың сабақ үдерісінде ойлау дағдылары 
қалыптасып, өмірге өзіндік көзқарасы айқындалып, ұғым-түсінігі кеңейеді. Сондықтан да 
оқытушы әр тыңдаушының қабілетін, тілді меңгеруге деген көзқарасын білуі керек.  

Осылайша, кәсіби бағытта қазақ тілін үйретудің мәртебесін көтеремін деген әрбір тіл 
үйретуші ұстаз әдістемелік тәжірибесін үнемі жетілдіріп, оны тиімді қолданып отырса, 
қазақ тілімізді үйренудегі қиындықтар қызығушылыққа айналуы әбден мүмкін. Яғни, 
маманның біліктілігі мен кәсіби деңгейінің жоғары болуы оқытуды дұрыс ұйымдастыра 
білумен байланысты демекпін. 
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Қазақ тілін кәсіби бағытта оқытудың әдістемесі теориялық білім берумен қатар 
болашақ мамандыққа баулиды. Білікті маман дайындау, білім беру – қоғам дамуының 
негізгі жолы. Осыған орай қазақ тілінен берілетін базалық білім таңдалады. Қажетті 
базалық білімде ерекше орынды жоспарлау мәселесі алады, себебі бүгінгі студент ертеңгі 
маман, іскерлік қарым-қатынас жағдайында жол таба білуге үйрету маңызды болып 
саналады. Бүгінде оқытудың барлық түрін кешенді қарастыру, оларды бір-бірімен 
байланыстыру мақсаты басым. Бүгінгі күн талабы – маманның кәсіби бағыттылығын, 
іскерлігін қалыптастыру. Сондықтан кәсіби бағытта білім беруде қамтылатын білім 
мазмұны, соның ішінде тақырыптар ғылымның соңғы жетістіктеріне негізделуі тиіс [5]. 

Жаңа заманның талаптарына сай, интелектуалдық қабілеті мол мамандарды даярлау 
бүгінгі білім жүйесінің басты да негізгі мақсаты екені даусыз. Осы мақсатты іске асыруда 
студенттерге іскерлік қарым-қатынасты дұрыс оқыту қажеттігі күннен күнге айқын 
сезілуде. Бұл айтылған ұстанымдар мен тәсілдер қазақ тілін кәсіби бағдарлы мамандыққа 
байланысты оқытудың өзіндік ерекшеліктері, заңдылықтары, оны меңгертудің әдіс-
тәсілдері кәсіби бағдарлы қатысымда атқаратын маңызы зор. 

Жоғары оқу орындарында оқыту үрдісін жетілдіруде, болашақ мамандардың 
ізденімпаздығын қалыптастыруда, шығармашылық ойлау қабілеттерін кеңейтуде, рухани 
дүниесін дамытуда кәсіби бағытта оқытудың маңызы ерекше.  

Сондықтан, қазіргі уақытта жоғары оқу орындарының студенттеріне мемлекеттік 
тілді оқытып үйретудің кәсіби бағдарлы қатысымдық жағын күшейту, оны ұлтаралық 
қатысым құралына айналдыру маңызды болып табылады. Мемлекеттік тілдің қоғамдағы 
қатысымдық қызметінің деңгейін көтеру үшін, оны студенттерге кәсіби бағытта оқытып 
үйрету қырынан жандандыру қажет. 

Осылайша, жоғарыда қарастырылған әдіскер-ғалымдардың еңбектерінде тілді 
мамандыққа сәйкес оқытуға байланысты құнды ой-пікірлер кездесетінін байқауға болады. 
Олар мұнда қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгертумен қатар, тілді 
мамандыққа қатысты оқытудың ұтымды жақтарын саралап көрсетіп отыр. Олардың 
ғылыми еңбектерінде, оқу құралдарында қазақ тілін мамандыққа сәйкестендіріп 
қатысымдық тұрғыдан оқытудың барлық мәселелері қамтылған. Бұл талданған 
еңбектердегі айтылған тұжырымдардың, әсіресе қазақ тілін мамандыққа байланысты 
оқытудың өзіндік ерекшеліктері, заңдылықтары, оны меңгертудің әдіс-тәсілдерінің кәсіби 
қатынаста атқаратын маңызы зор.  
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Резюме 

В данной статье рассматриваются методы обучения казахского языка в 
профессиональной направленности. 

 
Summary 

This article discusses methods for studying the Kazakh language in professional direction. 
 

 
МӘМIЛЕНIҢ ЖАРАМСЫЗДЫҚ  НЕГIЗДЕРI  ЖӘНЕ ЖАРАМСЫЗ  
МӘМІЛЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ КЕЙБІР ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕР 

 
Дүйсебаев А.,  

 магистрант 
 
Мақалада Қазаақстан Республикасының заңнамасы бойынша    мәмiленiң 

жарамсыздық  негiздерi  және жарамсыз  мәмілелерге қатысты  кейбір өзекті 
құқықтық-теориялық  мәселелер  сараланған. 

Түйін сөздер: мәміле, жарамсыздық, негіздер, ерік, талаптар. 
 
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 157 - бабы бойынша мәмілені 

жарамсыз деп тану үшін келесі шарттар болу қажет, ол: мәміленің нысанына, 
қатысушыларына, мазмұнына және ерік білдіру бостандығына қойылатын талаптарды 
бұзып жасау. 

Біз бұл мақалада тек ерік білдіру бостандығына қойылатын талаптарды бұзып 
жасаған мәмілелерді жарамсыз деп тану мәселесін қарастырамыз. 

Ерік білдіру арқылы мәмілелер сыртқы құбылыстардан ерекшеленеді, өйткені 
сыртқы құбылыстар тұлғалардың еркінен тыс пайда болады. 

Мәмілелердің еріктік сипаты екі элементтен тұрады. Ол субъективтік және 
объективтік. Субъективтік - ол ерік, ал объективтік - ерік білдіру. 

Сонымен мәмілені жасар алдында тұлғада ең алдымен ерік қалыптасады. Ерік - бұл 
түлғаның белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған ой-ынтасы. 

Заң ғылымы үшін еріктің қалыптасу мәселесі өте маңызды. 
Ерік білдіру- бұл еріктің сыртқы ортада көрініс табуы, ол әрекет арқылы көрініс 

табады. Егерде ерік сыртқы өмірде көрініс таппаса, онда ол азаматтық құқықтық 
қатынастар үшін маңызы болмайды. 

Ерік білдіру мәмілелердің сипатына әсер етеді, осыған байланысты мәмілелер бір, 
екі, көп жақты болып бөлінеді. 

Сонымен ерік білдіру- бұл еріктің сыртқы ортада көрініс табуы. Осы ерік білдіруге 
байланысты мәміле жасалды немесе жасалмады деп танылады. Кейбір мәмілелерді жасау 
үшін тек ерік білдіру аз болады, ерік білдірумен қатар мүлікті беру керек. Осыған 
байланысты мәмілелер реалды және консесуалды деп бөлінеді. 

Мәмілелер жарамды деп танылу үшін ерік пен ерік білдіру бір бірімен сәйкес болу 
керек. 
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Ал егер ерік пен ерік білдіру бір бірімен сәйкес келемесе онда, қайсысына 
басымдылық беруіміз қажет. Бұл сұрақты шешудің үш жолы бар, ол: ерікті басқы шарт 
деп тану; ерік білдіруді басқы шарт деп тану; ерік пен ерік білдіру тең деп тану, 
сондықтан  ол мәмілені жарамсыз деп тану. 

Рабинович Н. ойынша, егер ерік пен ерік білдіру арасында қайшылық болса, онда 
ерікке басымдылық берілу керек, сондықтан мәмілені жасаған кезде тараптардың 
еріктерін анықтау керек. Егер де тараптар, нағыз еріктерін дәлелдеп  көрсете алмаса, онда 
ерікті анықтау мүмкін еместігін тану керек. 

Ал И. Новицкийдің ойынша, ерік білдіруге басымдылық беру керек, өйткені 
мәмілелерден заңды салдардың пайда болуы осы ерік білдірумен тікелей байланысты, осы 
ерік білдірудің басымдылығы арқасында, мәмілелердің және азаматтық айналымның 
тұрақтылығы  қамтамасыз  етіледі. 

О.С.Иоффе, О.А.Красавчиковтың пікірінше, ерік пен ерік білдіру бір бірімен сәйкес 
келуі керек, ал егер сәйкес келмесе онда ол мәмілелер жарамсыз болып танылуы қажет. 
Сонымен Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 157-бабы бойынша мәмілені 
жарамсыз деп тану үшін келесі шарттар болу қажет, ол: мәміленің нысанына, 
қатысушыларына, мазмұнына және ерік білдіру бостандығына қойылатын талаптарды 
бұзып жасау. 

АК-ның 157-бабы мәміленің нысанына, мазмұнына және қатысушыларына, сондай-
ақ олардың ерік білдіру бостандығына  қойылатын талаптар бұзылған жағдайда мүдделі 
адамдардың, тиісті мемлекеттік органның не прокурордың талабы бойынша мәміле  
жарамсыз деп танылуы мүмкін деп көрсетеді. Аталған талаптардың біреуі бұзылатын 
болса, мәміле жасалған заңдық факті ретінде таныла алмайды және заң күшіне ие 
болмайды. Заң шығарушылар мәмілені жарамсыз деп танудың нақты негіздерін 
белгілеуде нақ осы мән-жайды басшылыққа алады. Ең маңызды және кең таралған 
негіздер АК-ның 4-тарауының баптарында шоғырландырылған. 

ҚР АК 4-тарауында көзделген мәмілені жарамсыз деп танудың басқа да нақты 
негіздері және жарамсыздықтың салдары баяндалатын болады. 

Егер құқық бұзушылық жеке адамдардың мұдделеріне нұқсан келтіретін болса, онда 
мәмілені жарамсыз деп тануды тек мүдделі жеке тұлғаның талап етуімен сот шеше алады. 
ҚР АК 2-бабына сәйкес мемлекеттік органдардың мұндай дауға араласу құқығы жоқ. 
Керісінше, жария мүдделер бұзылғанда мәмілені жарамсыз деп тану туралы сотқа 
қойылатын талапты, мәміленің екі қатысушысы оның шарттарымен келіскен болса да, 
оны қоюға жария орган құқылы болады[1, 21 б.]. 

Мұндай ара жігін ажыратудан бұдан былайғы баяндаулар келіп шығады. 
Егер мәміле мынадай талаптарды бұзатын болса, мәміле жарамсыз деп танылуы 

мүмкін: а) оның шарттарының зандылығы туралы, яғни оның мазмұнының заңдылығы 
туралы; б) мәмілеге қатысушылардың мәміле жасасу қабілеттілігі туралы; в) олардың ерік 
білдіруінің бостандығы және барабарлығы туралы. 

Мәміле мазмұнының заңдылығы туралы талаптардың бұзылуы. ҚР АК 158-бабы бұл 
жөнінде мәміленің аса маңызды талабы - оның заңға толық сәйкестігі деп айқындайды. 
Құқық бұзушылықтың көп болуы ҚР АК 159-бабына және өзге заң ережелеріне сәйкес  
мәмілелердің жарамсыздығына негіз болады. ҚР АК 158–бабы  мәміле мазмұнынын заң 
талаптарына сәйкес келмеуіне қарсы,заңға қайшылыққа қарсы бағыталған. Бұл мәміленің 
қылмыстың жасалуын, заңның бұйрық ережелерін орындаудан жалтаруды, айналымнан 
алынған заттарды жеке адамдарға сатуды және т.с.с. көздейтін жағдайлар болуы 
мүмкін[22, 526 - 527 бб.]. 
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Алайда, заңда белгілі бір мәмілені жасауға рұқсат ететін норманыңболмауығана 
оны жарамсыз ете алмайды. Мазмұны заңда тыйым салынған қағидаларды бұзатын мәміле 
жарамсыз деп танылуға тиіс. 

Көпе-көрінеу құқық тәртібінің негіздері мен адамгершілікке қарсы 
бағытталғанмәмілелер заңға қайшы мәмілелерге теңестіріледі. Мысалы, баланы сату 
туралы мәмілені айтуға болады. Келесі мысал. Салық төлеуге жататын кірістерді қолдан 
азайту мақсатында еншілес акционерлік қоғам өзі өндіретін өнiмді негізгі қоғамға 
қасақана -темендетілген бағамен сатады. 

Мәміле жарамсыздығының бұл негізі заңның қоғамның барынша маңызды 
мүдделерін қорғау саласында кездесетін шалалығының орнын толтыруға көмектесуі тиіс. 
Сондықтан оны қолдану кезінде мәмілеге қатысушылардың нақты қай заңды бұзғанына 
сілтеме жасалмауы мүмкін, бұл осы негіз бойынша мәміленің жарамсыздығын тануда 
айрықша абай болуды қажет етеді және мұндағы негіз айтарлықтай дәлелді болуға тиіс. 
Мәмілеге қатысушылардың оның заңға қайшы немесе моральға қарсы бағыттылығын 
жақсы түсінудің дәлелдемесі қажет болады. 

АК-ның 158-бабының 2-тармағы заңның ұйғарымдарын, заңды тұлғаның жарғысын 
не оның органдарының құзіретін бұзатын, мәмілені қасақана жасаған адам,егер мұндай 
талап пайдакүнемдік мақсаттармен немесе жауапкершіліктен жалтару ниетімен 
жасалатын болса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы болмайтынын 
көздейді. 

Мәміле жасау кезінде заңды саналы түрде бұзған, одан соң өзінің осы құқық 
бұзушылығына сүйеніп, мәмілені жарамсыз деп тануды талап ететін жеке және заңды 
тұлғаның талаптарын қанағаттандыруға аталған себептер бойынша жол берілмейді. 

Осымен бірге, ҚР АК 158-бабының 2-тармағында көзделген мәміле оған 
қатысушылардың ниеттеріне қарамастан, заңның талаптарын объективті түрде бұза 
алатынын теріске шығаруға болмайды. Және бұл осындай құқық бұзушылық жасаған 
мәмілеге қатысушының жеке мүдделерімен ғана емес, сондай-ақ жария мүдделерімен де 
байланысты. 

Бұл айтылғандардың негізінде заң талаптарын бұзатын мәміле құқық бұзушының 
және бұл фактінің өзін жеке басының мүдделері үшін пайдалануға тырысатын 
адамдардың талап етуі бойынша жарамсыз деп таныла алмайды. Алайда жария мүддеге 
ықпал ететін құқық бұзушылық жария мүдделерді білдіретін тұлғалар мен органдардың 
(лицензиялық орган, салық органы, прокуратура) талап етуі бойынша мәмілені жарамсыз 
деп тануға негіз болуы мүмкін. 

ҚР АК 158-бабының 2-тармағы құқық бұзушылықтың белгiлерін ғана емес, сондай-
ақ мәмілені жарамсыз деп тану жөніндегі сот дауында болашақ талапкерді де анықтай 
отырып, материалдық-құқықтық және іс жүргізу-құқықтық сипатқа ие болуы мүмкін. 
Өмiрден мысал келтiрелiк. Ресейлiк заңды тұлға салынған сомаға шартта белгiленген  
пайызды  есептейтiн  болып, депозиттiк есеп – шот ашу жөнiнде қазақстандық 
коммерциялық банкпен шарт жасасқан. Шарттың мерзiмi өткен соң депонент есептелген   
пайыздарымен қоса өз ақшасын қайтаруды талап етедi. Банк –  депозиторий есеп - шот 
ашу кезiнде валюталық операциялар туралы ереже  бұзылғандықтан, ол (банк) мәмiленi 
жарамсыз деп есептейдi де, оны орындаудан бас тартады,  бiрақ бастапқыда есеп - шотқа 
салынған соманы қайтаруға әзiр екенiн   мәлемдейдi. 

Депозиторийдiң талап етуi бойынша мұндай мәмiле жарамсыз деп   таныла алмайды, 
өйткенi өзiнiң құқық бұзышылығын басқаға кiнә  етуге және жария мүдденi қорғау деген 
желеумен жеке мүдденi қорғауға болмайды,  алайда, құзыреттi мемлекеттiк органның 

21 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

талап етуi бойынша мәмiленiң жарамсыздығын тану мүмкiн болады. Мәмеленiң келесi 
қатысушы кiнәсiз   болғандықтан, барлық жағдайларда мәмiленi жарамсыз деп танудан 
келтiрiлген  залалдарды (алынбаған табысты қоса есептегенде) толық өтеудi кiнәлi   
қатысушыдан алуға құқылы. 

ҚР АК 158 – бабының 3 - тармағы бұрын бiздiң заңдарымызда   кездеспеген тағы бiр 
ереженi белгiлейдi, ол терiс пиғылды борышқор   мүдделерiне нұқсан келтiрген несие 
берушiлердi қорғауға арнайы   бағытталған. Мәмiле тұлғаның мiндеттемелердi 
орындаудан жалтаруы   мақсатында не үшiншi жақтың немесе мемлекеттiң алдындағы    
жаупкершiлiктен жалтару мақсатында жасалса, ол жарамсыз деп танылуы    мүмкiн. 

Бұрынғы жылдары  мұндай мәмiлелер заңды орағытып  өтiп жасалған   мәмiлелер  
ретiнде  бағаланатын. Мүлiктi сату, сыйғатарту немесе оны иелiктен шығарудың басқа да 
түрлерi осыған мысал болады, өйткенi меншiк иесi  қауiптенетiндей, ол борыш үшiн өтем, 
тәркiлеу нысанысы болуы мүмкiн.  Банкроттық туралы iс қозғалатын күтуге байланысты 
не жалған банкроттық iстеу мақсатында ҚР АК 158 – бабының 3 – тармағында 
көрсетiлгендей мәмiле жасау жағдайлары да кездеседi. Мәмiленiң екiншi қатысушысының  
(мүлiктi  алушының) лайықсыз әрекеттерi осы норманы қолданудың қажеттi шарты болып 
табылады. Сондықтан мұндай қатысушы мүлiктi иелiктен   шығарушының ниетi туралы 
бiлмейтiн және iстiң мән – жайы бойынша  бiлуге тиiс те емес жағдайда мәмiле жарамсыз 
деп танылмауы тиiс, өйткенi бұл  иелiктен шығарылған мүлiктi  алушының заңды 
мүдделерiн бұзған болар едi. 

ҚР АК 158 – бабының 3 – тармағының дәл  мағынасынан сондай- ақ    мынадай пiкiр 
туады: мәмiленi жарамсыз деп тану туралы  талапты мүлiктi сатушы адам емес, мүдделi 
адам (мысалы, несие берушi, құзiреттi мемлекеттiк орган) қоюы  мүмкiн. Бұл, өз  
кезегiнде, тiптi оның мұндай мүлiктен мүмкiн  болатын ақы өндiрiп алу жөнiндегi қаупi 
орынсыз болғанда да, мүлiктi иелiктен шығарушының мәмiленi жарамсыз деп тануды 
талап ете алмайтынын  бiлдiредi. 

Аталған себептер бойынша мәмiленi жарамсыз деп тануға бағытталған   талапты көп  
ретте рим заңгерiнiң атымен Паулиан талабы  деп атайды. 

ҚР АК 159 – бабының 1- тармағы қажеттi лицензия алмай не   лизенцияның 
қолданылу  күшiнiң мерзiмi бiткеннен кейiн жасалған мәмiле     жарамсыз болады деп 
көрсетедi. Бұл ереже мынаны басшылыққа алады:   кәсiпкерлiк қызметтiң кейбiр түрлерiн 
жүзеге асырудың мiндеттi шарты  - лицензия, яғни құзiреттi мемлекеттiк органның 
арнайы рұқсатын алу – лицензиялауды қажет ететiн әрекеттердi лицензиясыз жасау құқық   
бұзышылық болып табылады. Лицензия берiлген мерзiм аяқталғанда,   лицензия 
мерзiмiнен бұрын қайтарып алынғанда, тұлғалардың қызметi доғарылған немесе 
жарамсыз деп танылатын жағдайларда жасалған мәмiле де осындай құқық  бұзышылық  
деп танылуға   тиiс. 

Лицензиялау шарттарын бұзатын мәмiле жарамсыз  болып  табылады.  
Мәмiленiң екiншi қатысушысы лицензияның жоқтығы, қолданылу    мерзiмiнiң 

аяқталғаны, мерзiмiнен  бұрын қайтарып алынғаны, жарамсыз     деп   танылғаны жөнiнде 
бiлмейтiн және iстiң мән – жайы бойынша  бiле алмайтын жағдайлар белгiлi бiр 
қиындықтар туғызады. Мұндай жағдайларда мәмiлеге    қатысушыны жазалау орынсыз 
болар едi. 

ҚР АК 159 - бабының 2 - тармағы терiс пиғылды бәсеке мақсатын   көздейтiн  немесе 
iскерлiк  әдеп талаптарын бұзатын мәмiле жарамсыз  болады   деп таниды. Мұнда  АК - 
ның 11 - бабына  сай   келмейтiн  мәмiле   туралы  сөз болып отыр. Мұндай iстер бойынша 
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мәмiле жасау нәтижесiнде мүдделерi бұзылған тұлғалар ғана  емес, сондай - ақ 
мемлекеттiк монополияға қарсы    органдар да талапкер болуы мүмкiн. 

Мәмілеге қатысушылардың мәмілеге қабілеттілік талаптарының 
бұзылуы.Азаматтың заң күшін иеленетін, заң жүзінде танылатын мәміле жасау мүмкіндігі 
- оның мәмілеге қабілеттілігіболып табылады.  

Әрекетке қабілетті барлық азаматтардыңәрекет қабілеттілігі болады. Мұндай 
ерекшеліктер  ҚР АК 159-бабының 3 - 7-тармақтарында ескерілген. 

Кәмелетке толмағандар өз бетінше жасауға құқылы болатын ұсақ мәмілелерден 
басқа, 14 жасқа дейінгі жасөспірімдер жасаған мәміле орындалмауға тиіс (ҚР АК 23-
бабы). Мәмілені осындай жасөспiрімнің атынан оның ата-аналары (асырап алушылары, 
қорғаушылары) жасайды. 

14 жастағы кәмелетке толмағандар мәміленi ата-аналарының (асырап 
алушыларының, қорғаншыларының) келісімімен өздері жасайды. Келісім мәміле 
орындалғаннан кейін берілуі де мүмкін. Мұндай жасөспірім кейбір мәмілелерді өз 
бетінше жасауға құқылы (22-бап). 

Егер 14 жастағы кәмелетке толмағандар мәмілені ата-аналарының (асырап 
алушыларының, қорғаншыларының) келісімінсіз жасайтын болса, ол ата-аналарының 
(асырап алушыларының, қорғаншыларының) талап етуімен ғана жарамсыз деп танылады. 
Мұндай талап қойылмаса - заңдық күшін сақтайды. 

ҚР АК 24-бабы кәмелетке толмағаңдар (14 - 18 жастағы) жасайтын немесе олар үшін 
жасалатын кейбір мәмілелер үшін ата-аналарының (асырап алушыларының, 
қорғаншыларының) келісімін алу жеткіліксіз болады деп белгілейді. Қамқоршылық және 
қорғаншылық жасау органдарының алдын ала келісімін алу талап етіледі. Мұндай 
мәмілелердің нақты түрлері заң актілерінде айқындалуы тиіс. Бұдан мынадай қорытынды 
шығады: ата-аналарының келісімін алмастан, осындай мәмілелер жасау қорғаншы және 
қамқоршы органдардың талап етуі бойынша мәмілені жарамсыз деп тануға негіз болуы 
мүмкін. Осыбаптың 3-тармағы (кейбір ерекшелікті ескермегенде) қорғаншының 
(қамқоршының), жақын туыстарының қамқорлыққа алынушымен мәмілелер жасауына 
мүлде тыйым салады[3, 316 - 320 бб.]. 

Сонымен қатар, ҚР АК 157 бабының 2 тармақшасына сәйкес, мәмілені 
жарамсыздығының  негіздері, сондай-ақ оны жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы 
бар тұлғалардың тізбесі ҚР АК өзге де заң құжаттарында белгіленеді. 

Егерде мәміленің нысанына, мазмұнына немесе қатысушыларына, сондай-ақ 
олардың ерік білдіру бостандығына қойылатын талаптар бұзылған жағдайда, мәміле 
жасалған заңды факт ретінде танылмайды және заң күшіне ие болмайды. Заң шығарушы 
мәмілені жарамсыз деп танудың нақты негіздерін белгілеуде  нақ осы мән жайды 
басшылыққа алады. 

Егерде ҚР АК 157 бабы 1 тармағын дәлме дәл талқылайтын болсақ онда, мәмілені 
жарамсыз деп тану үшін барлық 4 (нысаны, мазмұны, қатысушылар, ерік білдіру 
бостандығы) талабы бұзылған жағдайда ғана мәмілені жарамсыз деп тани аламыз, ал егер 
бір талабы ғана бұзылатын болса онда ол мәмілені жарамсыз деп тани алмаймыз. Әрине 
бұл қателік, өйткені осы жоғарыда айтылған төртеуінің біреуі бұзылғанның өзінде-ақ 
мәмілені жарамсыз деп тануымыз қажет. Сондықтан «мазмұнына» деген сөзден кейін 
қойылған «және» деген шылауды «немесе» деген шылаумен алмастыру қажет, сонымен 
қатар ҚР ҚР АК 157 бабын  келесідей мазмұндағы тармақпен толықтырған жөн болар еді: 
«Осы кодекстің 157 бабының 1 тармағында көрсетілген талаптардың біреуінің 
бұзылуының өзі мәмілені жарамсыз деп тануға негіз береді». 
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ҚР АК мәміленің нысанына, мазмұнына, қатысушыларына немесе олардың ерік 
білдіру бостандығына қойылатын талаптардың біреуінін, өзі бұзылып жасалған мәмілені 
жарамсыз мәміле деп айтамыз. 

Теріс пиғылды бәсеке мақсатын көздейтін немесе іскерлік әдеп талаптарын бұзатын 
мәміле жарамсыз болады. 

ҚР АК 23 бабында көзделген мәмілелерді санамағанда, 14 жасқа толмаған тұлғамен 
жасалса ондай мәміле жарамсыз болып танылады. ҚР АҚ 23 бабы бойынша 14 жасқа 
дейінгі  кәмелетке толмағандар үшін мәмілелерді, егерде заң актілерінде өзгеше 
көзделмесе, олардың атынан ата-анасы, асырап алушылары немесе қорғаншылары 
жасайды. 14 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар өздерінің жасына лайықты, жасай 
салып орындалатын тұрмыстық  ұсақ мәмілелерді өз бетінше жасауға құқылы. 

Дамып жатқан экономикалық қарым қатынастар, азаматтардың әл ауқатының өсуі 
тұрмыстық ұсақ мәмілелер ұғымын күрделендіріп жіберді. Мысалы, 12 жасар бала 
әкешешесі берген ақшаға компьютер сатып алады. Қазіргі экномикалық-техникалық өсу 
тұрғысынан қарастыратын болсақ бұл жағдай ешкімді де алаңдатпас. Бірақ баласы алған 
компьютер әке-шешесіне ұнамай, дүкенге қайтармақ болуынан түк шықпаған соң, әке-
шешесі баласының  жасаған мәмілесін жасына байланысты  жарамсыз деп тануды өтінген. 
Бұл жағдайда бала жасаған мәміле бір отбасы үшін ұсақ мәміле болса бір отбасы үшін ірі 
мәміле болып танылады. Осы жерде тұрмыстық ұсақ деген ұғымды айлық есеп 
көрсеткішпен толықтырған (алмастырған) жөн болар еді. 

Ал енді 14 жасқа толған, бірақ кәмелетке толмаған баланың ата анасының (асырап-
алушыларының) немесе қамқоршыларының келісімінсіз жасаған мәмілесін, заң бойынша 
оның өзі дербес жасау құқығы бар мәмілелерді қоспағанда, сот ата-анасының (асырап 
алушыларының) немесе қамқоршысының талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. 
ҚР заңы бойынша кәмілет жасы деп 18 жас белгіленген. ҚР АК 22 бабы бойынша 14 
жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар өздерінің табысын, стипендиясына, өзге 
де кірістеріне және өздері жасаған интеллектуалдық меншік құқық объектілеріне өз 
бетінше билік етуге, сондай -ақ тұрмыстық ұсақ мәмілелер жасауға құқылы. 

Есуастық немесе ақыл-есі кем болу салдарынан әрекет қабілеттігі жоқ деп танылған 
адам жасаған мәміле жарамсыз болады. Кейіннен әрекет қабілеттігі жоқ деп танылған 
азамат жасаған мәміле (ҚР АК 26 бабы), егер мәмілені жасау кезінің өзінде-ақ бұл 
азаматтың психикалық шатасу жағдайында болғаны дәлелденсе, оның  қорғаншысының 
талабы бойынша сот мәмілені жарамсыз деп тануы мүмкін. ҚР АК 26 бабы былай дейді- 
жүйке ауруы немесе ақыл есінің кемдігі салдарынан өз әрекетірерінің  мәнін түсіне 
алмайтын немесе не істегенін білмейтін азаматты сот әрекет қабілеттігі жоқ деп тануы 
мүмкін, соған байланысты оған қорғаншылық белгіленеді. 

Сонымен қатар, сотпен әрекет қабілеттілігі шектелген адам жасаған мәміле сот оның 
қамқоршысының талап етуі бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. Осыған байланысты 
әрекет қабілеттілігі шектелген тұлғаның анықтамасын беріп кетейік - ҚР АК 27-бабы 
бойынша спирт ішімдіктеріне немесе есірткі заттарға салыну салдарынан өзінің отбасын 
материалдық жағынан ауыр жағдайға ұшыратқан азаматтың әрекет қабілеттілігін сот 
шектеуі мүмкін. Ол тұрмыстық ұсақ мәмілелерді өз бетінше жасауға құқылы. Басқа 
мәмілелер жасауда ол тек қамқоршысының келісімімен ғана жүзеге асыра алады. 

Әрекет қабілеттілігі болғанымен, мәміле жасаған кезде өз әрекеттерінің мәнін түсіне 
алмайтын немесе өзінің не істегенін білмейтін жағдайда болған азамат жасасқан мәмілені 
сот сол азаматтың талабы бойынша, ал егер тірі кезінде талап етуге азаматтың мүмкіндігі 
болмаса, азамат қайтыс болғаннан кейін басқа мүдделі адамдардың талабы бойынша 
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жарамсыз деп тануы мүмкін. Мысалы, қарт адам ауруханада  жатқан  кезінде өсиет 
жасайды, бірақ кейіннен анық болған мәліметтер бойынша ол кісі өсиет жасаған кезде 
жанындағыларды танымай, қолмен көрсеткен адамға басын изеген. Сондықтан оның 
жасаған өсиеті кейіннен жарамсыз деп танылыған. 

ҚР АК -бабы 8 тармағында жаңылысу салдарынан жасалған мәміленің 
жарамсыздығын айтады. Егерде осы норманы дәлмедәл көрсетсек былай болады: «Елеулі 
мәні бар жаңылысу салдарынан жасалған мәмілені сот жаңылысу әсерімен әрекет еткен 
тараптың талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. Мәміленің табиғатына, 
ұқсастығына немесе оны өз мақсатына пайдалану мүмкіндігін айтарлықтай төмендететін 
мәнінің сапасына қатысты жаңылысудың елеулі мәні болады. Дәлелдердегі жаңылысу 
кейінге қалдыру немесе күшін жою шарты ретінде, мәміленің мазмұнына осындай дәлелді 
енгізген кезде ғана мәміле жарамсыздығының негізі бола алады. 

Егер жаңылысу мәмілеге қатысушының өрескел бейқамдығының салдары болса, не 
оны кәсіпкерлік тәуекел билеген болса, сот нақты жағдайларды және мәмілеге қатысушы 
екінші жақтың мүдделерін ескере отырып, мәмілені жарамсыз деп тану туралы талаптан 
бас тартуға құқылы». 

Ең алдымен кемшілік, осы тармақтың бірінші сөйлемінің мағынасынан не үшін 
елеулі мәні бар екендігін түсіну қиын. Әрине талқылай келе, жасап жатқан мәміле үшін 
екендігін түсінеміз. Олай болатын  болса осы бірінші сөйлемді келесідей редакцияда 
берген жөн  болады: «Осы мәміле үшін елеулі мәні бар жаңылысу салдарынан жасалған  
мәмілені сот жаңылысу әсерімен әрекет еткен тараптың  талабы бойынша жарамсыз деп 
тануы мүмкін». 

ҚР АК Сонымен, егер жаңылысу мәмілеге қатысушының өрескел абайсыздығының 
салдарынан болса, не оның кәсіпкерлік тәуекелімен қамтылған болса сот нақты 
жағдайларды және мәмілеге қатысушы екінші жақтың  мүдделерін ескере отырып, 
мәмілені жарамсыз деп тану туралы талапты қанағаттандырудан бас тартуға құқылы. Яғни 
кез келген жаңылысу салдарынан болған мәмілені сот жарамсыз деп танымайды. Мысалы, 
егер сіз досыңыздың туған күніне деп сыйлық сатып алдыңыз дерлік, бірақ аяқ астынан 
досыңыз туған күнін жасамайтын болды. Бұл жағдайда сіз сыйлықты дүкеншіге қайтарып 
бере алмайсыз. 

Сонымен ҚР АК 159 бабының 8 тармағында егерде жаңылысудың нәтижесінде ерік 
пен ерік білдіру бір бірімен сәйкес келмей жасалса, яғни тұлғаның ойы бір мақсатқа 
бағытталып, сол үшін ол азаматтық құқықтық қатынасқа түссе, ал шын мәнісінде осы 
жасаған мәміле салдары мүлдем басқа болып шыққан жағдайлардағы мәміленің 
жарамсыздығын  сипаттайды. 

ҚР АК 159-бабының 9 тармағында алдау, зорлық, қорқыту ықпалымен жасалған 
мәмілені, сондай-ақ басқа тарап пайдаланған жағдайларға қарағанда адам өзі үшін мүлде 
тиімсіз ауыр мән-жайлардың салдарынан жасауға мәжбүр болған мәмілені (кіріптарлық 
мәміле) сот жәбірленүшінің талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. Яғни, тұлғаның 
еркі мәмілені мүлдем  жасамау немесе белгілі бір тиімді шарттармен жасау болғанымен. 
тұлғаның ерік білдіру бостандығына сыртқы күштер әсер етіп (қорқыту, зорлық, алдау) 
жасаған жағдайларды айтамыз. Тұлғаның ойы мәміленің салдарымен (нәтижесімен) 
сәйкес  келмейді. 

Сонымен қатар, бір тарап өкілінің екінші тараппен зұлымдық ниетте келісу 
нәтижесінде жасалған мәмілені сот жәбірленуші тараптың талабы бойынша жарамсыз деп 
тануы мүмкін. Жәбірленуші тарап шеккен залалды жәрдем беру тәртібімен өтеу (9 бабы 4 
тармағы) теріс пиғылды өкілге жүктелуі мүмкін. 
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Ал енді ҚР АК 159-бабы 11 тармағына келетін болсақ, бұл бап бойынша заңды 
тұлғаның ҚР АК, өзге де заң актілерінде немесе құрылтай құжаттарында нақты шектелген 
қызмет мақсаттарына қайшы келетін етіп жасаған, не оның органының жарғылық 
құзыретін бұза отырып жасаған мәмілесі, егер мәміледегі басқа тараптың мұндай 
жолсыздықтары туралы білгені немесе күнілгері білуге тиіс болғаны дәлелденсе, заңды 
тұлғаның мүлік иесінің қуынымы бойынша  жарамсыз деп танылуы мүмкін. 

Сонымен, егерде ҚР АК 159-бабының 11 тармағында көрсетілгендей жағдайлар 
болған жағдайда, мәмілені жарамсыз деп тану туралы талапты акционерлер, заңды 
тұлғаның қатысушылары (құрылтайшылары) да қоюға құқылы болуы керек[4, 490 - 496 
бб.]. 

Сонымен, мәміле жасар алдында алдымен мәміле жарамды деп тану үшін 
қойылатын талаптарды біліп оны іс жүзінде қолдануымыз қажет, ол талаптар келесідей: 

1) мәмілеге қатысушы тұлғалардың құқық қабілеттігі, әрекет қабілеттігі және 
өкілеттігі; 

2) мазмұнының заңға сай болуы; 
3) ерік білдіруі бостандығының болуы  және ол шынайы болуы керек; 
4) қажетті нысанда жасалуы. 
Мәмілені жарамсыз деп тану азаматтық құқықтық қатынастар субъектілері үшін өте 

маңызды және соңғы кезде жиі естіліп жүрген сөз тіркесі болып табылады. 
Біздің заңдар бойынша, ерік пен ерік білдіру бір бірімен сәйкес келмеген жағдайда 

тек заңда көрсетілген негіздер бойынша ғана мәміле жарамсыз деп танылады, ол ҚР АК 
159 бабының 7 тармағы бойынша әрекет қабілеттілігі болғанымен, мәміле жасаған кезде 
өз әрекеттерінің мәнін түсіне алмайтын немесе өзінің не істегенін білмейтін жағдайда 
болған азамат жасасқан мәмілені сот сол азаматтың талабы бойынша, ал егер тірі кезінде 
талап етуге азаматтың мүмкіндігі болмаса, азамат қайтыс болғаннан кейін басқа мүдделі 
адамдардың талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін; 8 тармағы бойынша, елеулі 
мәні бар жаңылысу салдарынан жасалған мәмілені сот жаңылысу әсерімен әрекет еткен 
тараптың талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. Мәміленің табиғатына, 
ұқсастығына немесе оны өз мақсатына пайдалану мүмкіндігін айтарлықтай төмендететін 
мәнінің сапасына қатысты жаңылысудың елеулі мәні болады. Дәлелдердегі жаңылысу 
кейінге қалдыру немесе күшін жою шарты ретінде, мәміленің мазмұнына осындай дәлелді 
енгізген кезде ғана мәміле жарамсыздығының негізі бола алады. Егер жаңылысу мәмілеге 
қатысушының өрескел бейқамдығының салдары болса, не оны кәсіпкерлік тәуекел 
билеген болса, сот нақты жағдайларды және мәмілеге қатысушы екінші жақтын, 
мүдделерін ескере отырып, мәмілені жарамсыз деп тану туралы талаптан бас  тартуға  
құқылы; 9 тармағы  бойынша, алдау, зорлық,  қорқыту ықпалымен жасалған мәмілені, 
сондай-ақ басқа тарап пайдаланған жағдайларға қарағанда адам өзі үшін мүлде тиімсіз 
ауыр мән-жайлардың салдарынан жасауға мәжбүр болған мәмілені (кіріптарлық мәміле) 
сот жәбірленушінің талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін; 10 тармағы бойынша, 
бір тарап өкілінің екінші тараппен зұлымдық ниетте келісуі нәтижесінде жасалған 
мәмілені сот жәбірленуші тараптың талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. 
Жәбірленуші тарап шеккен залалды жәрдем беру тәртібімен өтеу теріс пиғылды өкілге 
жүктелуі мүмкін. 

Сонымен заң бойынша алдау, қорқыту, зұлымдық т.б. жағдайлар арқылы жасалған 
мәмілелерді тұлғаның еркі мен ерік білдіруі арасында қайшылық болғанымен тұлғаның 
еркін басшылыққа алып мәмілені жарамсыз деп тани аламыз. 
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М.В. Телюкинаның ойынша, егер ерік білдіруді талқылау арқылы тараптардың нағыз 
ойын анықтау мүмкін болмаса еріктің басымдылығын қолдануымыз керек. Мысалы, 
банкілік заем шартының бір данасында заем сомасы 2 000 800 тенге деп, ал екінші 
данасында 2 000 теңге деп көрсетілсе, яғни қарама қайшылық болса, онда алдымен шарт 
жасар алдындағы тараптардың хат хабар алысуларын зерттеп, олардың еркін анықтап 
соны басшылыққа алуымыз қажет. 

Осы ойды ҚР АК де қолдайды, яғни ҚР АК 392-бабы бойынша: 
1. Сот шарт ережелерін түсіндірген кезде ондағы сөздер мен сөйлемдердің сөзбе-сөз 

мәні ескеріледі. Шарт ережесінің сөзбе-сөз мәні түсініксіз болған ретте ол бүкіл шарттың 
басқа ережелерімен және мағынасымен салыстыру арқылы анықталады. 

2. Егер осы баптың бірінші тармағындағы ережелермен шарт мазмұнын анықтау 
мүмкін болмаса, шарт мақсатын ескере отырып тараптардың шын мәніндегі ортақ еркі 
анықталуға тиіс. Бұл орайда шарт жасасу алдындағы келіссөздер мен хат жазысуды, 
тараптардың өзара қатынастарында орныққан тәжірибені, іскерлік қызмет өрісіндегі 
әдеттегі құқықтарды, талаптардың бұдан кейінгі мінез-құлқын қоса алғанда, тиісті мән-
жайлардың бәрі ескеріледі[5, 112 - 113 бб.]. 

Қорыта айтатын болсақ, егер ерік пен ерік білдіру  арасында қайшылық болған 
болса, заңнамада тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, ерік білдіруге басымдылық 
беріледі. Заңнамада тікелей көзделген жағдайларда ғана ерікті басшылыққа аламыз. Бұл 
ережеге бағынбайтын бір жағдай бар, ол егер ерік білдіруден туындаған мәселелерді 
шешу қажет болып, ал ерік білдіруді талқылаудан нәтиже шығару мүмкін болмаса, онда 
тұлғалардың еркіне басымдылық беру қажет. Қалай дегенімен, бұл тұжырымдама қағазға 
түсіп нормативтік құқықтық актілердің бір қайнар көзіне айналмай практикада 
қолданылуы қиын. 
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Резюме 

В статье рассмотрены основания недействительности сделок,  а также  некоторые 
теоретико-правовые  проблемы недействительных сделок по законодательству 
Республики Казахстан. 

 
Summary 

The article describes the causes of invalidity of transactions , as well as some theoretical 
and legal problems nedeytvitelnyh transactions under the laws of the Republic of Kazakhstan . 
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ДAРЫНДЫ БAЛAЛAРҒA МУЗЫКAЛЫҚ ТЕРAПИЯ AРҚЫЛЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУAЛДЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ  

 
Мустафина М., 

Психология мамандығының 2-курс магистранты 
 

Бұл ғылыми мақала «Дaрынды бaлaлaрғa музыкaлық терaпия aрқылы 
интеллектуaлдық      тәрбие беру» тақырыбына арналған. Қазіргі кезде білім беру 
саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы бастамалар мен 
түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ тәрбиесімен 
айналысатын әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық қызметтің тиімділігін 
арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі айтылады.  

Түйін сөздер: дарындылық, бала, музыка, терапия, интеллект, тәрбие.  
 
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы 

бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ 
тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық қызметтің 
тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін әрбір 
оқытушының инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық, психологиялық 
негіздерін меңгеруі негізгі мақсат.Оқытушының біліктілігін көтеру мен шығармашылық 
педагогикалық, психологиялық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық 
технологияларды меңгерудің маңызы зор. 

Тәжірибе көрсеткендей-ақ, оқытудың интерактивті режимінде музыкалық терапия 
элементтерін қолдану креативті, интеллектуалды жеке тұлғаны дамытудың тиімді 
жолдары мен шараларын жасаудың алғы шарты және оқып, білім алушылардың 
шығармашылық ойлауын, интеллектіні дамытуда негізгі рөл атқарады. 

Жaлпы бiлiм беретiн мектепте дaрынды бaлaлaрғa интеллектуaлдық тәрбие беру 
әртүрлi құрaлдaр , cоның iшiнде музыкaлық терaпия aрқылы жүзеге acырылaды, 
cондықтaн дa ол «күрделi қоғaмдық қaтынacтaрды түciнудi жеңiлдетедi, морaльдық 
қaтынacтaрды қaбылдaуғa негiз болaды»[1]. Музыкaдaғы тaқырыптылық әуеннiң 
реңкiнен, мәнерiнен көрiнедi. 

Музыкaның мәнерлi құрaлдaрының ерекше жүйеciнде, мaзмұны жaлпылaмa 
музыкaлық бейнелердi құрaйтын, әртүрлi оқиғa, құбылыcтaр белгiлi бiр cезiмдi бiлдiру 
aрқылы көрcетiледi. 

Музыкa aдaмның cезiмдiк дүниеciне терең эмоционaлдық ықпaлынaн бacқa, рухaни 
көзқaрacтaрының, cенiмнiң қaлыптacуынa әcер ететiн идеялық-көркемдiк әрекет. Бұл 
жaғдaй музыкaның тәрбиелiк рөлiн aнықтaудa бiз үшiн өте мaңызды, cебебi, мектеп 
оқушылaрынa интеллектiciн дaмытып қaнa қоймaй, интеллектуaлдық тәрбие беру 
керек.Музыкa aдaмның қоршaғaн ортaғa деген түрлi cезiмдерiн бiлдiре aлaды. 

Д.Кaбaлевкий былaй деп жaзды: «Музыкaғa деген қызығушылық, музыкaмен 
әуеcтену, ұнaту–оның ғaжaйып cұлулығын түciну үшiн қaжет. Cондa ғaнa ол, өзiнiң 
тәрбиелiк және тaнымдық ролiн aтқaрa aлaды. Aл, музыкaғa қызықпaғaн, онымен 
aйнaлыcпaғaн, оны ұнaтпaғaн aдaмғa бiлiм және тәрбие берем деу cәтciздiкке ұшырaтпaй 
қоймaйды. Бұдaн шығaтын қорытынды: бaлaлaрдың музығa деген қызығу cезiмiн оятпaй, 
олaрмен музыкaлық терaпия өткiзем деу боc әурешiлiк. Aл музыкaны ұнaту, оғaн қызығу 
cезiмдерi бaлaлaр музыкaлық өнердiң нaғыз көркем үлгiлерiн cезiнгенде ғaнa пaйдa 
болмaқ». 
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Ғылымдaғы педaгогикa мен пcихологиялық дифференцияcы негiзiнде aдaм 
пcихикacы мен қaбiлеттiлiгi жөнiндегi ғылыми зерттеулер баршылық. Қaбiлеттiлiк iлiмi 
жөнiндегi aлғaшқы зерттеулер aғылшын пcихологы Френcиc Гaльтон еciмiмен 
бaйлaныcты. Ол өзiнiң «Тaлaнттың тұқымқуaлaушылығы, оның зaңдылығы мен шығу 
тегi» еңбегiнде қaбiлеттiлiктiң шығу тегiн әдicнaмaлық тұрғыдa негiздеп, өте жоғaры 
қaбiлеттiлiгi болмaca, ешбiр aдaм қоғaмдa жоғaры дәрежеге, aтaққa, дaңққa ие болa 
aлмaйды“-дейді. 

Ф.Гaльтон көптеген ұлы дa қaбiлеттi aдaмдaрдың өмiрiн бaқылaй келе кез-келген 
деңгейдегi қaбiлеттiлiкте тұқымқуaлaушылық негiзгi шaрт деген қорытындығa келедi. 
Немic педaгогы және пcихологi Э. Меймaн дaрындылық мәcелеciн зерттеудi теориялық 
тұрғыдa жaлғacтырып, cоның негiзiнде «дaрындылық белгiлерiнiң типтерiн» белгiледi. 
Э.Меймaн дaрындылықтың педaгогикaлық acпектiлерiн: оқу мен тәрбиенiң 
дaрындылықтың дaмуынa әcерiн, дaрындылық, қaбiлеттiлiк, жетicтiкке жетушiлiк aрa 
caлмaғын қaрacтырды. 

XXғ. бiрiншi жaртыcындa, немic пcихологы В. Штерн aдaмның жеке бacы 
ерекшелiгiн зерттеп, жеке бac пcихологиясының негiзiн қaлaды. Ол тaлaнтты бaғaлaу 
әдicтерiн қaрacтырып, оқушылaрдың aқыл-ой қaбiлетiн aнықтaуғa aрнaлғaн, қaбiлеттiлiк 
коэффициентiн көрcеттi. XIX ғ. қaзaқ хaлқының aғaртушылaры дa хaлықты caуaттaндыру, 
жеке тұлғaның қaбiлетiн дaмыту мәcелелерiн көтерген. Aғaртушы Ы. Aлтынcaрин «тaбиғи 
aқыл өзiн қошaғaнды ғaнa құшaғынa aлa aлca, оны дaмытып, өзi көрмегендi де тaнып 
бiлуге мүмкiндiк жacaйтын тек қaнa өркениетке жетелейтiн озық бiлiм» дейдi. 

Ш.Уaлихaнов музыкaлық тәрбиеге мaңыз бере отырып, aдaм қaбiлетiнiң дaмуынa 
оның тaбиғи бейiмдiлiгiнiң мәнi зор екендiгiн aлғa тaртaды. A. Құнaнбaев aдaмның ойы 
мен caнacы еңбек ic-әрекетi кезiнде қaлыптacaды деп тұжырымдaйды[2]. 

«Дaрындылық» ұғымы «cый» деген cөзден шыққaн, дaмудың қолaйлы aлғы 
шaрттaрын бiлдiредi. Дaрындылық дегенiмiз белгiлi бiр ic-әрекет caлacындa ерекше 
жетicтiкке жеткiзетiн aдaм қaбiлетi дaмуының жоғaры деңгейi. «Дaрындылық» ұғымы 
«қaбiлеттiлiк» ұғымынa өте жaқын, ол өткен ғacырдың 40-50 жж. пcихолог Б. Тепловтың 
еңбектерiнде зерттелген. Оның дәлелдеуiнше белгiлi бiр күрделi ic-әрекеттi жүзеге 
acырудa қaбiлеттiлiктiң бiр ғaнa түрi жеткiлiкciз, cондықтaн бiрнеше түрлерiнiң 
жиынтығы  қaжет болaды. Белгiлi бiр ic-әрекеттiң ұтымды орындaлуынa тiкелей әcер 
етушi қaбiлеттiлiктiң ерекше caпaлық жиынтығын дaрындылық дейдi. 

Музыкaлық дaрындылық музыкaлық пcихологияның ең қолaйcыз cұрaқтaрының 
бiрi. Дaрын бiреуде бaр, бiреуде жоқ. Оқушының дaрындылығын aнықтaу үшiн тек 
музыкaнт болу аз, өте cезгiш, өте caқшыл, өте музыкaлы яғни, пcихологта болa бiлу керек. 
Дaрынcыз оқушылaрдың бiр-бiрiнен aйырмaшылығы, белгiлi бiр кәciптi меңгеру 
жылдaмдығындa, бiреулерi екiншi бiреулерден қaбiлеттiрек болуы мүмкiн [3]. 

Егер де көрcетiлген әдic немеcе тәciл cол қaлпындa қaйтaрылмaй оғaн қоcымшa 
қaйтa өңдеу, өзiнше фaнтaзияcынa бaйлaныcты өңделiп қоcылaтын болca дaрынның бaр 
болғaны. Өзiне тән aмaлды ойлaп шығaрады. Мыcaлы бaлaғa әуен ойнaлды. Ол оны көз 
aлдынa келтiрiп «қaйтaрды» - оқыту aмaл-тәciлi; одaн бacқa, ол әуендi өзi оғaн 
көрcетiлмеген әдicтi қолдaнып үйлеcтiрcе қaбiлеттi болғaны. Әуендi әрi қaрaй 
жaлғacтырып, өзiнiң қоcқaн үзiндiciн өте қызғылықты, әдемi, құлaққa жaғымды етiп 
үйлеcтiрдi. Бұл бaлaның дaрындылығын көрcетiп тұр. Дaрындылық-жaңa қacиеттiң жaңa 
тәciлден туа мa? Дaрынды aдaм бacтaпқыдa қaбiлетciз болуы мүмкiн, cондықтaн оны 
қaбiлеттi, бiрaқ дaрынcыз  aдaммен шaтacтырып aлмaу керек [4]. 
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Музыкaның, cурет, поэзия т.б. өнердiң түрлерi cияқты, aдaмды жiгерлендiретiн, 
рухтaндырaтын және боcaңcытaтын, aшу-ызaны қaйтaрaтын, қaтты қинaлу күйiнен 
aрылтaтын қacиетi бaр.  Творчеcтволық әрекетке қaжеттi дене, aқыл-ой, caнa, жaн 
дүниенiң бiрiгуiне ықпaл етедi. Бiрлеcтiк пен үндеcтiк принциптерiнен cезiм де, әрекет те 
ой-caнa дa, cөз де, творчеcтво дa, cұлулық деген ұғым пaйдa болғaн. Cұлулық үйлеciмдiлiк 
пен жiгерлендiру әcерi қaбiлеттiлiктiң интегрaциялық принциптерiн көрcетедi. Aдaмның 
күштiк интеллектуaлдық және эмоционaлдық мүмкiншiлiктердiң дaмуынa әcер етедi. 
Өкiнiшке орaй, қaзiргi зaмaнда өнердiң көптеген түрлерi мәдениеттiң, өмiр нығaйту 
зaңдылықтaрынaн aлшaқтaп, дөрекi көшiрмелер деңгейiне түciп кеттi.  

Қaзiргi ғaлымдaрдың пiкiрiнше музыкa aдaм денеciнiң қозғaлуын тудыру қaбылетi 
бaр ерекше бiр құбылыc, cол қозғaлыc өзaрa оқытушы фaктор болып отыр. Ол 
музыкaның обрaздық түрiн қaбылдaуғa ықпaл жacaйды. 
Плacтикaлық импровизaция бaлaлaрдың музыкaғa деген эмоциялық дaмуының жaлғacы. 
Көбiнеcе, музыкa caбaғының мұғaлiмi плacтикaлық импровизaцияcы үшiн музыкaлық 
обрaзы aшық, aйқын aшылaтын музыкaлық шығaрмaны тaңдaйды [5]. 

Музыкaны қaбылдaу проблемacы күрделi. Бacқa қaбiлеттер cияқты музыкaны 
қaбылдaу қaбiлетi тез қaлыптacпaйды. Музыкaлық шығaрмaлaрды толық қaбылдaу үшiн, 
музыкaлық шығaрмaшылық қaбiлеттерiн дaмыту үшiн және қызығушылық пен 
музыкaлық әдемiлiктi aйырa бiлу үшiн қaтыcушылaрдa мiндеттi түрде дaғды 
мен ептiлiктi қaлыптacтыру керек [6]. 

Оқушылaрды музыкaлық әдемiлiктi aйырa бiлудегi негiзгi тәрбие бaғaлы көркем 
шығaрмaлaр және оның құрылуынa бaғыттaлғaн белcендi музыкaлық әрекет. Ән-күйдi 
дұрыc, мұқият тыңдaу, қaбылдaудың әртүрлi белcендi тәciлдерi (мыcaлы, қозғaлыc 
aрқылы, жaй, оңaй ойнaлынaтын музыкaлық acпaптaрдa ойнaу, тaқырыптaрды 
вокaлизaциялaу) қaтыcушылaрдың қызығушылықтaрының дaму қaбiлеттерiне әcер 
етедi, олaрдың музыкaлық қaбiлеттерiн қaлыптacтырaды, бaлaлaрдың дaғдылaнып aлғaн 
тыңдaу-қaбылдaу бiр шығaрмaны тaлдaғaннaн кейiн бacқaлaрынa көшедi, үйлеciмдiге 
немеcе жaрық контрacтығa. Оcылaйшa, мыcaлы, ән бacтaмacының және қaйырмacының 
aлмacуының aйқындылығын түciнген бaлaлaр куплеттiк формaдaғы жaңa шығaрмaлaрды 
дa тез қaбылдaйды. Cол cияқты музыкaлық aйқындылықтың бacқa aмaлдaрын дa 
қaбылдaуғa болaды [7]. 

Музыкaлық шығaрмaлaрды қaбылдaу үшiн, музыкaлық шығaрмaшылық 
қaбiлеттерiн дaмыту үшiн және қызығушылық пен музыкaлық әдемiлiктi aйырa бiлу 
үшiн қaтыcушылaрдa мiндеттi түрде дaғды мен ептiлiктi қaлыптacтыру керек. 

Оқушылaрды музыкaлық әдемiлiктi aйырa бiлудегi негiзгi тәрбие бaғaлы көркем 
шығaрмaлaр және оның құрылуынa бaғыттaлғaн белcендi музыкaлық әрекет. Ән-күйдi 
дұрыc, мұқият тыңдaу, қaбылдaудың әртүрлi белcендi тәciлдерi (мыcaлы, қозғaлыc 
aрқылы, жaй, оңaй ойнaлынaтын музыкaлық acпaптaрдa ойнaу, тaқырыптaрды 
вокaлизaциялaу) қaтыcушылaрдың қызығушылықтaрының дaму қaбiлеттерiне әcер 
етедi, олaрдың музыкaлық қaбiлеттерiн қaлыптacтырaды, бaлaлaрдың дaғдылaнып aлғaн 
тыңдaу-қaбылдaу бiр шығaрмaны тaлдaғaннaн кейiн бacқaлaрынa көшедi, үйлеciмдiге 
немеcе жaрық контрacтығa. Оcылaйшa, мыcaлы, ән бacтaмacының және қaйырмacының 
aлмacуының aйқындылығын түciнген бaлaлaр куплеттiк формaдaғы жaңa шығaрмaлaрды 
дa тез қaбылдaйды. Cол cияқты музыкaлық aйқындылықтың бacқa aмaлдaрын дa 
қaбылдaуғa болaды [8]. 

Иллюcтрaтивтi бaғыт музыкaлық обрaзғa нaқты түciнiк бере aлaды және музыкaлық 
интеллектуaлдық тәрбиенiң aлғaшқы деңгейiнде қaрaлaды. Музыкa мен кеcкiндеменiң 
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қоcылуы, олaрдың әрекеттеcтiгi физикaлық тaбиғaтының жaрығы мен дыбыcының 
бiрлiгiнде көрiнедi. Accоциaтивтi түciнiк дегенде бiз шaғылыcу, cезiну, қaбылдaу, 
елеcтету, эмоционaлды процеccтер, көңiл-күй деген әртүрлi пcихикaлық формaлaрдың 
бaйлaныcын түciнемiз. Өмiрдiң бaрлық көрiнicтерi accоциaция зaңынa бaғынaды, 
өнер шығaрмacын белcендi және тұтac қaбылдaуынa қaмтaмacыз етедi. Бaрлық көркемдiк 
бейнелер бiрнеше типтерге caяды: қaһaрмaндылық, лирикaлық, күлкiлi, қaйғылы, 
эпикaлық. Қaтыcушылaрдың өмiрлiк және көркемдiк тәжiрибеciн еcкерiп, мынaдaй 
тaпcырмaлaр берiледi: бiр шығaрмaны тыңдaғaн кезде бейненiң типiн aнықтaу; 
ұcынылғaн музыкaлық бейнеге келicтi кеcкiндемедегi келicтi эквивaленттi тaбу. 

Гумaниcтiк принциптерге негiзделген терaпиялық әлемде, вербaлды емеc,немеcе 
метaфорикaлық экcпреccияның aртындa "экcпреccивтi терaпия” терминi резервтелген 
(aғыл. – aйқын, мәнерлi).    "Экcпреccивтi терaпия  кез келген көркемдiк формa aрқылы  
өзiндiк зерттеу процеciн өз aлдынa бередi, ол бiзге эмоционaлдық тереңдiктен келедi. 
Экпреccивтi теорияның кaтегорияcы құбылыcтың кең подклaccын cуреттейдi, aрт-
терaпиямен қaтaр бacқa дa өзiндiк дaмып келе жaтқaн бaғыттaрды қоcaды. 

Жaлпы методологиялық негiзде (өнер, шығaрмaшылық ic-әрекет, көркем экcпреccия) 
мaзмұндa, әдicтерде, жұмыc формaлaрындa aкценттер өзгеше, мыcaлғa, дрaмaтерaпия 
емдеу фaкторы ретiнде теaтрлық өнердiң және ролдiк ойынның құрaлын пaйдaлaнaды. 
Музыкaлық терaпия музыкaның, библиотерaпияның - әдеби шығaрмaның және көркем 
шығaрмaны өнерлi оқудaғы әcерiне негiзделген [9].     

Демек, ғылыми тiлдiң дәлдiгi, терминологиялық өрicтiң aнықтaлуы –музыкалық 
терaпия cияқты бiлiмнiң оcындaй күрделi ұйымдacқaн, интердиcциплинaлaнғaн 
облыcының қaжеттi aтрибуты. 

Нәреcте де, ереcек те музыкaлық терaпиялық процеcc кезiнде позитивтi өзгерулердiң 
бaғaлы тәжiрибеciн aлaды. Бiртiндеп терең өзiн-өзi тaну, өзiн-өзi қaбылдaу, дaмудың 
гaрмонизaцияcы, тұлғaлық өcу жүредi. Бұл тұлғaның өзiн-өзi aнықтaу, өзiн-өзi жүзеге 
acыру, өзiн-өзi aктуaльдaндыруынa aпaрaтын потенциaлды жолы.              

Интеллектуaлдық тәрбие – бұл тәрбиеленушiнiң интеллектуaлдық қaбiлеттерiн 
қaлыптacтыруғa және ұйымдacтыруғa ,пcихикaлық қызметiн дaмытуғa, өзiн-өзi  және 
қоршaғaн ортaны тaну үдерiciне қызығушылығын aрттыруғa бaғыттaлғaн,  тәрбие әдicтерi 
мен құрaлдaры жинaғы. Интеллектуaлдық тәрбие – тәрбиеленушi мен тәрбиешiге 
мaқcaтқa бaғыттaлғaн және жүйелi түрде продуктивтi ықпaл ететiн, cонымен қaтaр 
тәрбиеленушiнiң дүниеге көзқaрacын және интеллектiн қaлыптacтырушы және дaмытушы 
негiзгi фaктор. 
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Резюме 
Тема данной научной статьи "Интеллектуальное воспитание одаренных детей через 

музыкальную терапию". В настоящее время, основные изменения, происходящие в сфере 
образования открывает путь к широкому кругу инициатив и модификаций.  

 
Summary 

The theme of this scientific article "intellectual education of gifted children through music 
therapy." Currently, the major changes taking place in education opens the door to a wide range 
of initiatives and modifications.  

  
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 

Нурушева М.,  
магистрант 

 
Статья посвящена историю развития приссяжных заседателей в уголовной науке и 

роль в действующем уголовном законодательстве в Республике Казахстана. 
Ключевые слова: присяжные, уголовное право, правосудие, суд присяжных, суд, 

судья. 
 
Суд присяжных – такая организация судебного разбирательства дел, при которой суд 

четко подразделяется на две части: одну составляют судьи-профессионалы, а другую – 
непрофессионалы (присяжные). При рассмотрении уголовных дел первые наделены 
правом решать вопросы права (вопросы, требующие юридических познаний), в том числе 
о юридической квалификации содеянного подсудимым и мере наказания, а вторые – 
вопросы факта (об установлении или неустановлении виновности подсудимого в 
совершении преступления). Однако решения присяжных во всех случаях принимают (как 
правило) независимо от профессиональных судей. 

В истории предшественницей современного суда присяжных была афинская гелиэя. 
Гелиэя (от греческого Helios – солнце) вела свое происхождение от народных собраний, 
проходивших лишь днем, при свете солнца, и осуществлявших в глубокой древности 
помимо политических и судебные функции. Гелиэя выполняла переходную роль между 
судом народного собрания и судом присяжных [1, с. 19]. В состав гелиэи включалось по 
общему списку 6000 присяжных судей – гелиастов, назначавшихся ежегодно по жребию. 
Судебному разбирательству предшествовала предварительная досудебная подготовка, в 
ходе которой осуществлялись изложение показаний свидетелей и протоколов допросов в 
письменном виде, арест обвиняемого. На предварительном слушании (следующем этапе) 
решался вопрос о правомерности обвинения, т.е. соблюдены ли процессуальные правила 
сбора доказательств, правомерно ли обвинение. Само судебное разбирательство состояло 
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из речей сторон, в ходе которых предоставлялись доказательства как стороной защиты, 
так и стороной обвинения. Затем шло голосование судей. В случае обвинительного 
вердикта проводилось еще одно голосование о мере наказания. Само голосование 
происходило тайно, но по требованию защиты могло производиться и открыто[1, с. 94]. 

В Средние века суд присяжных был забыт. Он возродился в Англии, где суд 
присяжных по уголовным делам появился в XIII в., придя на смену обвинительному 
жюри. На протяжении многих веков этот институт совершенствовался на основе судебной 
практики и прецедентов. 

Однако многие считают, что суды присяжных появились во Франции, где есть 
свидетельства их зарождения во времена правления Людовика Благочестивого в 829 г. н.э. 
Эти суды появились в Англии после вторжения норманнов в 1066 г. и стали неотъемлемой 
частью английской правовой системы к началу XII в. Английский юрист Р. Уолкер 
отмечает, что присяжные участвовали в судах англосаксонских королей еще до 
распространения в этой стране христианства, когда судебные дела разрешались 
посредством ордалий, т.е. обращения к сверхъестественным силам с вопросом о 
виновности или невиновности обвиняемого. Одним из способов ордалий была 
очистительная присяга. Обвиняемому предлагалось назвать 12 человек, которые могли бы 
клятвенно подтвердить его невиновность. В те времена к клятве относились серьезно, и 
найти 12 человек, согласных произнести ее при сомнении в невиновности подсудимого, 
было трудно. С распространением в Англии христианства в церемонии присяги стали 
участвовать священники. 

Присягу давали лица, которые, исходя из известных им обстоятельств дела и 
личности обвиняемого, полагали его невиновным, и их совместная клятва служила 
оправдательным вердиктом. За неправильный же вердикт грозило суровое наказание. 
Таким образом, в то время это были, скорее, свидетели, нежели судьи в современном 
понимании – незаинтересованные в исходе дела, незнакомые с обвиняемым лица. 

В 1215 г. на Латеранском соборе папа Иннокентий III запретил священникам 
участвовать в ордалиях, и этот способ судебного следствия в Англии был упразднен. 

В июне того же года произошло еще одно событие, которое англичане торжественно 
называют краеугольным камнем храма свободы. Под давлением мятежных баронов 
король Иоанн Безземельный подписал Великую Хартию Вольностей. Спасая жизнь и 
личную свободу, король отказывался в пользу баронов от многого. Статья 39 Хартии 
гласила: «Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или 
лишен имущества, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо [иным] 
способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному 
приговору равных его или по закону страны». Ее смысл состоял в ограждении баронов от 
королевского произвола. Отныне феодал мог быть лишен свободы и прав не иначе как 
судом равных ему по сословному положению. Таким образом, принцип суда равных 
получил в Хартии юридическое закрепление. В дальнейшем, по мере включения в 
политическую жизнь новых и новых слоев населения, этот принцип (преодолевая 
серьезное сопротивление) распространился на мелких дворян, зажиточных и средних 
крестьян – иоменов, на городской и торговый люд. 

Примерно с начала XVI в. в английском процессе происходило разграничение 
функций свидетелей и присяжных: первые сообщали известные им сведения, а вторые 
постановляли вердикт – решали вопрос о виновности. Только в 1670 г. утратили силу 
правила, по которым присяжный мог быть наказан за свой вердикт [2, с.10]. 
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Рассмотрение дела судом присяжных по английским обычаям рассматривалось как 
право обвиняемого, отрицающего свою вину, и обусловливалось его согласием. 

При обвинении в преступлениях средней тяжести молчание подсудимого в ответ на 
вопрос, согласен ли он подвергнуться суду присяжных, приравнивалось к признанию им 
вины, что влекло обвинительный приговор без дальнейшего судебного разбирательства. 
При обвинении же в тяжком преступлении в случае несогласия обвиняемого предстать 
перед судом присяжных он подвергался особой процедуре: на грудь ему клали тяжелые 
железные брусья и давили на них, добиваясь согласия. В предвидении пытки, которой они 
могли подвергнуться после согласия на суд присяжных, иные обвиняемые предпочитали 
смерть под брусьями. Это влекло прекращение дела и избавляло от конфискации 
имущества. Процедура с брусьями была отменена в 1772 г., когда было предписано 
расценивать молчание обвиняемого во всех без исключения случаях как признание своей 
вины. Только в 1827 г. был принят Закон, содержащий противоположное правило, по 
которому «стоящий молча» предполагался отрицающим вину [3, с. 43]. 

В конце 1990-х годов в Казахстане развернулась широкая дискуссия о формах 
привлечения граждан к отправлению правосудия по уголовным делам. В ней принимали 
участие представители органов уголовной юстиции, политические и общественные 
деятели, известные юристы и ученые, представители НПО и правозащитных организаций. 

Ещё 6 июня 2001 г. Н.А. Назарбаевым на III съезде судей Республики Казахстан был 
поставлен вопрос о скорейшем введении в Казахстане института суда присяжных. «…В 
работе, направленной на повышение эффективности судебной системы, у нас есть еще 
немало недостатков. Поэтому всей судебной системе предстоит решить следующие 
приоритетные задачи… Реализовать на практике предусмотренный Конституцией 
принцип отправления правосудия с участием присяжных заседателей. Начать с тяжких 
преступлений, по которым предусматривается смертная казнь»[4, с 2]. 

Введение суда присяжных являлось одним из основных приоритетов правовой 
политики Республики Казахстан. В Концепции правовой политики Республики Казахстан, 
одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 
было указано: «Необходимо рассмотреть возможность осуществления уголовного 
судопроизводства с участием присяжных заседателей». 

11 июня 2005 года на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
был внесен проект Закона Республики Казахстан «О присяжных заседателях», а также 
проект Закона Республики Казахстан «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения уголовного 
судопроизводства с участием присяжных заседателей». После многочисленных дискуссий 
и внесения более 30 поправок, пол года спустя проекты были утверждены. 

Практически институт производства с участием присяжных заседателей введен 
Законом Республики Казахстан от 16 января 2006 года № 121-III «О присяжных 
заседателях», а также Законом Республики Казахстан от 16 января 2006 года № 122-III «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам введения уголовного судопроизводства с участием присяжных 
заседателей». Оба закона вступили в силу с 1 января 2007 года. До принятия названных 
нормативных актов, институт присяжных заседателей в УПК вообще не упоминался. 

Введение института присяжных заседателей вызвало широкий общественный 
резонанс. 18 апреля 2007 года было принято Нормативное Постановление 
Конституционного совета Республики Казахстан № 4 «Об официальном толковании 
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пункта 2 статьи 12, пунктов 2 и 8 статьи 62, пункта 1 статьи 76, подпунктов 3) и 5) пункта 
3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан». 

Таким образом, признавая необходимость института присяжных заседателей в 
уголовно-процессуальном праве Республики Казахстан, что это способствует, решению 
следующих вопросов:  

- исключит инквизиционный характер суда;  
- деятельность судьи будет заключаться в юридической оценке фактов, наличие или 

отсутствие которых устанавливает суд присяжных;  
- вероятность того, что 10 присяжных вынесут более объективное решение по 

фактам, нежели один профессиональный судья, значительно выше;  
- дополнительный  элемент  обеспечения независимости судей, поскольку 

установление фактов производят присяжные заседатели, а суд только применяет правовые 
нормы к ним. И в этом случае невозможно будет влиять на судью, который будет связан с 
позицией присяжных заседателей, а равно как и на присяжных заседателей;  

- участие  населения  в судебной  деятельности  обеспечивает демократические 
ценности и самоуправление общественности в управлении государством;  

- защита граждан от притеснений со стороны судьи либо прокурора, поскольку 
вопросы виновности лица не отдаются на разрешение единолично судье;  

- реализация главного принципа в теории права – неприятие положения, когда в руки 
одного или нескольких судей вверяется неограниченная власть над жизнью и свободой 
граждан. Такое ограничение судебной власти может быть осуществлено судом 
присяжных.  

Также следует особо подчеркнуть, что в судебной практике РК не отмечено ни 
одного случая отмены вышестоящей инстанцией приговоров суда с участием присяжных 
заседателей на основании ошибок в вопросе факта. Приговоры отменялись ввиду 
процессуальных нарушений, допущенных судьями. 

Трудно разделить опасения о сплошном оправдании присяжными заседателями всех 
виновных, поскольку подсудность суда присяжных не будет настолько больше общего 
количества дел. Кроме того, у подсудимого остается выбор традиционного 
профессионального суда или суда присяжных в порядке  ст. 634 УПК. 

Следует упямянуть об опасениях о подкупе 10 присяжных заседателей также не 
состоятельны ввиду следующих обстоятельств – разовое привлечение в год по методу 
случайной выборки, подлинная независимость присяжных от судебной системы, сторон 
обвинения и защиты. С учетом двух и более запасных присяжных, 4 отводимых 
сторонами безмотивно, отводимых на стадии отбора и формирования коллегии их 
количество возрастает. Достаточно непрогнозируемая количественная и качественная 
неопределенность исключает какие-либо гарантии оправдательного вердикта для стороны 
защиты. 

При подкупе одного или нескольких из них не исключена информированность 
остальных присяжных заседателей и соответственно сторон. Присяжным заседателям 
могут быть заявлены отводы сторонами обвинения и защиты ввиду их тенденциозности, 
пристрастности и необъективности в ходе слушания дела. Наконец, по указанному мотиву 
коллегию присяжных может распустить председательствующий судья. 
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Summary 

The article is devoted to the history of development of jurors in criminal science and its 
role in current criminal legislation in the Republic of Kazakhstan. 

 
Резюме 

Статья посвящена историю развития приссяжных заседателей в уголовной науке и 
роль в действующем уголовном законодательстве в Республике Казахстана. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ – КАК 
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
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Статья посвящена проблемам реализации целей уголовного наказания в Казахстане, 
а также мировой опыт в других  государствах. 

Ключевые слова: уголовное право, гуманизация законодательства, правовое 
государство, наказание, виды наказания. 

 
Юридическая наука всегда играла немаловажную роль в развитии общественной 

жизни. Изменение геополитического положения Казахстана, новая законодательная база 
предусматривает выработку устойчивой, более прогрессивной уголовно-правовой 
политики в области разработки новых подходов к реализации целей уголовного 
наказания. 

До сих пор вопрос реализации целей уголовного наказания не нашел своего 
должного решения. Цели наказания в уголовном законодательстве определены предельно 
ясно в статье 39 УК РК. 

Но вопросы реализации целей уголовного наказания в теории уголовного и 
уголовно-исполнительного права не отражены и законодательно не закреплены. 

Эта проблема возникает в связи с увеличением количества осужденных в местах 
лишения свободы несмотря на гуманизацию уголовно – правовой политики в государстве. 
По данным Генеральной прокуратуры, впервые тюремный рейтинг Казахстана улучшился 
на 6 позиций. Мы сместились с 41 места на 47, это соответствует поручению Главы 
государства о выходе нашей страны из числа 50 стран, «лидирующих» по индексу 
тюремного населения», - сказал К. Мами [1]. 

Данные говорят о том, что идет ужесточение, хотя существуют множество 
альтернативных мер наказания. Мы слишком злоупотребляли лишением свободы, в 
результате мы имеем по информации правозащитной организации Penal Reform 
International, в Казахстане основным видом наказания по-прежнему остается лишение 
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свободы: в 2013 году 41% всех случаев юридического наказания в Казахстане составил 
этот вид наказания [2]. 

Хотя в первой половине XX века произошёл некоторый отход от этой тенденции 
независимо от политического режима, как в странах с демократических, так и с 
авторитарных. С середины 1950-х годов уголовное право начинает подвергаться 
гуманизации, причём как на Западе, так и в странах социалистических. Основные 
тенденция данного времени являются гуманизации. Возможно это связано с Великой 
отечественной войной которая оставила след в истории человечества, а также 
переосмысления смысла права в целом. Гуманизация уголовного права в настоящее время 
в мире нашла такое отражение: 

"Отказ от смертной казни — в настоящее время смертная казнь полностью отменена 
в 95 странах, применяется на практике лишь в 58. 

Отказ от телесных наказаний — применяются лишь в 33 странах. 
Отказ от каторжных работ — во многих странах Европы и в США были исключены 

из законодательства. 
Отказ от общей конфискации имущества — отменена во Франции, многих странах 

постсоветского пространства и Восточной Европы". 
Возникновение таких наказаний, которые можно будет использовать вместо 

лишения свободы: как дополнение к традиционно используемым видам таких наказаний 
(штраф, принудительные работы, условное осуждение) появились такие виды, как 
общественные работы, ограничение свободы, домашний арест и т. д. 

Увелечились случаии, когда лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности: распространение таких норм получила возможность примирения с 
потерпевшим, также были расширены пределы необходимой обороны, появился институт 
уменьшенной вменяемости. 

Произошло ддекриминализация многих деяний, которые были в связи с развитием 
системы административной ответственности были переведены в разряд 
административных правонарушений. В числе таких декриминализованных деяний можно 
назвать появление в общественных местах в состоянии опьянения, многие 
правонарушения против моральных устоев общества, религии, нарушения брачного 
законодательства, добровольные гомосексуальные контакты, аборты, мелкие кражи, 
бродяжничество, супружескую измену и т. д. 

В современных условиях развития действующее законодательство таких стран как 
Англия, Франция, Германия и США можно охарактеризовать, с одной стороны,  
приоритетом основные права личности, повышенной защитой определенных групп 
потерпевших, применением института деятельного раскаяния и добровольного отказа для 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, либо смягчения 
ответственности, наличием института примирения с потерпевшим, широким применением 
штрафов и других видов наказаний, не связанные с лишением свободы, а с другой 
стороны, усиление наказания в области тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности и государства.  При этом присущей чертой судопроизводства и уголовного 
законодательства этих стран является реабилитационно-восстановительное правосудие, 
носящее эффективный компенсационный характер для потерпевшей стороны. 

Таким образом, несмотря на отличие  правовых систем и судопроизводства 
законодатель не просто идет по пути одностороннего реформирования уголовного 
законодательства, гуманизации или усиления ответственности, а одновременного, 
поступательного совершенствования закона в соотнесении со сложившимися реалиями. 
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Только тогда государство может быть правовым, когда во всех его сферах действует 
принцип уважения свободы, достоинства и прав человека. Разрешение вопросов охраны, 
соблюдения и защиты этих прав является показателем развития общества. К таким 
изменениям  нужно подходить взвешенно, комплексно, согласованно с другими 
правовыми институтами, чтобы не дискредитировать саму идею гуманизации уголовного 
законодательства. 

В проекте получают широкое применение институт возмещение материального 
вреда, как показывает опыт судебной практики, что наиболее эффективным и 
востребованным способом  восстановления  нарушенных прав потерпевшего является 
компенсация материального ущерба и возмещение морального вреда. Неспособность 
правоохранительной и судебной систем эффективно восстанавливать нарушенные права, а 
также компенсировать причиненный ущерб порождают у людей неверие в органы 
государственной власти, социальную напряженность в обществе,  приводят к 
неправильной  реакции населения на совершенное преступление и самого преступника 
что и предусмотрено в проекте уголовного кодекса РК, а также в  целях исполнения в 
частности внедрения реабилитационно-восстановительного правосудия вводится 
возможность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены или 
сокращения срока назначенного судом наказания при полном возмещении причиненного 
вреда потерпевшей стороне.  

Также в гуманизации уголовного законодательства свое место получил институт 
медиации, которая законодательно отразилась в законе РК "О медиации". Единственная 
страна в СНГ в данной момент получившая законодательное закрепление медиации в 
уголовном судопроизводстве с легкой и средней тяжести. Поэтому учитывая 
стремительно меняющееся законодательство РК, направленное на гуманизацию 
уголовного закона, на развитие и укрепление института примирительных процедур, 
юристам и медиаторам просто необходимо выстраивать мост для взаимного 
сотрудничества и осуществления своей профессиональной деятельности. 

Гуманизация уголовного законодательства является комбинированной частью в 
целом гуманизации человеческой культуры, поэтому этот процесс протекает по таким же 
объективным и субъективным законам, как и гуманизация общества в целом. При этом 
уголовное законодательство в свою очередь оказывает воздействие на всеобщий процесс 
гуманизации общества, закрепляя общечеловеческие ценности как в уголовном, так и 
уголовно-процессуальном законодательстве. 

Применение наказаний, не связанных с лишением свободы, там где конечно, это 
обосновано должно стать широкой судебной практикой закрепленной законодательно, 
ведь главная цель согласно в теории уголовного права - это неотвратимость наказания за 
совершенное преступление, а не его неэффективная жестокость. 

 Другой волнующей  проблемой является увеличение количества лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы или отбывших другие виды наказания, такие 
как штраф (ст. 41 УК РК), лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 50 УК РК), исправительные работы (ст. 42 
УК РК) и другие виды наказаний, предусмотренных УК РК, но не исправленных, с 
устоявшейся социально-опасной ориентацией. Они представляют собой серьезную угрозу 
для общества, так как цель наказания остается нереализованной. Эта проблема требует 
внесения коренных изменений в уголовно-правовую,  политику, которая является частью 
общегосударственной политики. 
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Цели наказания законодательством конкретизированы. Не менее важно правильно 
поставить задачи, решение которых привело бы к достижению целей наказания, так как 
без этого сам процесс применения наказания теряет смысл. Разработка и обоснование 
реализации целей уголовного наказания в настоящее время входит в число наиболее 
актуальных вопросов правовой науки.  

Независимость – это один из показателей совершенства и могущества государства. 
Главной задачей государства является сохранение всех гарантируемых Конституцией прав 
и свобод граждан, гуманистических принципов человеческого общежития. 

На данном этапе, в нашем государстве остро встал вопрос о путях, методах и 
средствах исправления осужденных. Приоритетным должно быть не назначение 
наказания, а реализация целей уголовного наказания. 

Рост преступности, рецидив преступлений, занимаемое первое место по количеству 
осужденных в местах лишения свободы, создает угрозу, препятствие дальнейшему 
развитию общества, построению подлинно демократического правового государства, 
сохранению статуса суверенного государства на международной арене. 

Проблемы реализации целей уголовного наказания на современном этапе можно 
назвать одной из глобальных проблем человечества.                                                                                                                             

Наше государство не может оставаться непричастным к данной проблеме, так как 
она существует в каждом государстве, где применяется уголовное наказание. 

Как известно глобальные проблемы могут иметь несколько градаций: от глобальных, 
или охватывающих все человечество, весь земной шар, иначе говоря, планетарных 
проблем, до континентальных и далее – вплоть до региональных [3, 62]. 

В. Аниол самый плодотворный автор работ по вопросам глобалистики и бесспорный 
авторитет в этой области знания в своей монографии «Генезис и развитие процесса 
глобализации» отметил, что глобальные проблемы имеют характер социальных проблем, 
т.е. это такие вопросы, которые особенно остро затрагивают интересы людей, порождая 
противоречия и напряжение в развитии общества, вызывая тем самым всеобщее 
беспокойство и стремление к их смягчению или разрешению [4, 117]. 

В.В. Загладин и И.Т. Фролов полагают, что глобальные проблемы – это такие 
проблемы, которые в первую очередь затрагивают интересы всего человечества и 
одновременно (так или иначе) интересы каждого человека, каждой социальной группы [5, 
27]. Д.М. Гвишиани констатирует, что «глобальные проблемы – это те проблемы, которые 
касаются всех государств, всех мировых регионов, или же–всего                                                                                                  
человечества, конструктивное решение которых требует всех или громадного 
большинства народов мира, консолидации усилий всего человечества» [6]. 

Еще одной чертой глобальных проблем, то есть своеобразным критерием 
глобальности, можно считать их динамизм. Под динамизмом мы понимаем, во-первых, 
возможность увеличения числа проблем, которые причисляются к глобальным; во-вторых, 
вероятность снижения или увеличения остроты той или иной из этих проблем и, 
соответственно, перемещение ее на более высокое  или более низкое место в системе 
глобальных проблем, как с точки зрения отдельных стран, так и всего мирового 
сообщества. Известно, что различные государства уделяют этим проблемам неодинаковое 
место в системе своих «национальных приоритетов». 

Одни страны выделяют на решение конкретных глобальных проблем значительные 
средства, стремясь ослабить проявление одной или нескольких из них непосредственно в 
пределах своей территории. Другие оставляют эти проблемы без должного внимания. В 
результате среди приоритетных задач отдельных стран глобальные  проблемы 
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располагаются в различной последовательности, хотя это и не снижает их актуальности 
для человечества. 

Говоря о динамизме глобальных проблем, который определяется различной 
степенью их разрешения в пределах всей планеты, крупных регионов и отдельных 
государств, следует отметить, что некоторые исследователи стремятся искусственно 
отделить, представить как самостоятельные и независимые друг от друга системы 
глобальных проблем всего человечества и отдельных государств. 

В частности, директор Международного института прикладного системного анализа 
Р. Левьен считает, что проблемы, стоящие перед современным человечеством, 
одновременно характеризуются «глобальностью и универсальностью». При этом он 
подчеркивает, что глобальность определяется масштабами проявления проблем – они 
должны превышать географические размеры отдельных государств, а универсальность в 
его трактовке предусматривает повсеместное проявление этих проблем, актуальность их 
почти для каждого государства в отдельности. 

Нетрудно видеть, что система глобальных проблем не остается неизменной во 
времени. 

Исходя из динамичного характера глобальных проблем современности, можно 
предположить, что совместные усилия государства не обязательно вскоре приведут к их 
повсеместному и полному разрешению[6, 24]. 

На наш взгляд, до недавнего времени уголовно-правовая политика развивалась в 
большинстве государств в сторону увеличения карательных мер, проблемы реализации 
целей уголовного наказания не воспринимались как глобальные. Общество и государство 
долгое время не осознавало того, что путь к гуманизации уголовно-правовой политики 
лежит через разрешение проблем реализации целей уголовного наказания. 

Отнесение проблемы реализации целей уголовного наказания в разряд глобальных 
,обусловлено тем, что эти социальные явления влияют на политику, экономику в целом, а 
также на нравственные устои общества. 

В мире нет идеальных рецептов для реализации целей уголовного наказания, но не 
обращать внимания на эту проблему, не изучать ее – нельзя. В разрешении данной 
проблемы нуждаются все государства и находятся в состоянии поиска. 
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Резюме  
Статья посвящена проблемам реализации целей уголовного наказания в Казахстане, 

а также мировой опыт в других  государствах. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И 
ДОКАЗЫВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КАК ОСНОВНОЙ ВОПРОС ТЕОРИИ 

УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 
 

Дюсембаев Б., 
магистрант 

 
В статье рассматриваются основные понятия исследования доказательств и 

доказывание  обстоятельств  как основной вопрос теории уголовно- процессуального 
познания. 

Ключевые слова: исследования, доказательства, обстоятельства, УП УК.  
 
С выявлением объекта познания в уголовном процессе, определяется круг явлений 

действительности, оказавшихся в поле зрения органа судопроизводства. Какой же аспект, 
свойство данного объекта имеют определяющее значение для понимания содержания 
познавательной деятельности по уголовному делу, т. е. играет роль основы теории 
уголовно-процессуального познания? 

Предпосылки решения этого вопроса заложены в структуре объекта. Наличие в нем 
двух составляющих: прошлого преступного события и его следов ставит проблему 
правовой, процессуальной природы этих элементов (их понятия, содержания, 
соотношения, места, значения, режима исследования). Используя терминологию закона, 
основной вопрос теории уголовно-процессуального познания можно сформулировать как 
вопрос о понятии и соотношении обстоятельств и доказательств по уголовному делу. 

Однако в такой формулировке юристами он не ставится, а рассматривается лишь с 
одной стороны — как проблема понятия доказательств. После принятия Основ уголовного 
судопроизводства (1958г.), закрепивших понятие доказательств (ст. 16), в процессуальной 
науке не было, пожалуй, иной проблемы, подвергшейся столь глубокому и всестороннему 
исследованию. В результате получены решения, действительная ценность и последствия 
которых до сих пор не выявлены. В процессуальной науке произошел принципиальный 
переворот в трактовке одного из центральных понятий — понятия доказательств. 

В 40—50-е годы в советской правовой литературе доказательства отождествлялись с 
фактами, обстоятельствами уголовного дела. «Судебные доказательства, — писал А. Я. 
Вышинский, — это обычные факты, те же происходящие в жизни явления, те же люди, те 
же действия людей». Хотя в принятых 1958 г. Основах речь шла не о фактах, а о 
фактических данных, долгое время после этого многие юристы продолжали трактовать 
доказательства как факты. Например, известный процессуалист М. А. Чельцов писал: 
«Факты, из которых выводится существование предмета доказывания, носят название 
доказательственных фактов или доказательств». 

Дальнейшее исследование сущности процессуальных доказательств связано с 
изменением методов решения этой проблемы и прежде всего с применением теории 
отражения и теории информации. Многие юристы показали несостоятельность 
отождествления доказательств и фактов (подразумевая под последними явления, события 
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действительности). Указывалось, в частности, на объективность фактов, исключающую 
возможность их собирания и проверки, тогда как относительно доказательств эти 
действия прямо предусмотрены законом (ст. 70 УПК р); на свершенность фактов, что 
предопределяет опосредованность их установления, тогда как доказательства должны 
исследоваться непосредственно (ст. 240 УПК р Р). Была выдвинута и обоснована 
информационная концепция доказательств. В уголовном процессе одним из первых ее 
предложил В. Я. Дорохов, а в гражданском — О. В. Иванов. Информационная концепция 
доказательств получила в литературе широкую поддержку и в настоящее время 
разделяется большинством юристов. Вместе с тем некоторые авторы отстаивают своего 
рода промежуточное мнение, полагая, что процессуальными доказательствами являются и 
информация, и так называемые доказательственные факты. 

Информационный подход к процессуальным доказательствам позволил 
принципиально по-новому взглянуть на сущность этой правовой категории. Единая масса 
фактов, противостоящая органам судопроизводства, согласно прежним представлениям, 
оказалась разделенной на две качественно разнородных группы: а) собственно факты, 
подлежащие доказыванию по уголовному делу; б) доказательства, при помощи которых 
эти факты устанавливаются. Логично предположить, что такое изменение в понимании 
одной из центральных процессуальных категорий должно было повлечь «цепную 
реакцию» пересмотра всех иных, связанных с доказательствами, понятий, и привести в 
итоге к формированию новой системы понятий, т. е. к новой теории. Ведь «одним из 
важнейших критериев истинности знания является ее непротиворечивость. . . Каждый раз, 
когда в какой-либо теории обнаруживали логическое противоречие, она подвергалась 
пересмотру». Однако в теории доказательств этого не произошло. Отдельные аспекты 
данной теории получают новые решения, (например, в трактовке предмета и пределов 
доказывания, классификации доказательств, содержании процесса доказывания), но 
системного, цельного подхода ко всей теории с точки зрения изменившейся концепции 
доказательств в процессуальной науке не наблюдается. Объясняется это главным образом 
тем, что не ставится и не решается основной вопрос теории, что, в свою очередь, 
обусловлено неточным пониманием содержания и структуры объекта познания по 
уголовному делу. 

Достаточно глубоко изучив доказательства, юристы оставили без должного 
внимания другую основополагающую процессуальную категорию — факты обстоятельств 
уголовного дела. Во многом это вызвано неравным нормативным закреплением 
обстоятельств и доказательств. Если относительно обстоятельств законодатель 
практически ограничился их общим перечнем (ст. 68 УПК р), то доказательства получили 
весьма подробную регламентацию. Так, гл. V УПК р полностью (кроме ст. 68) посвящена 
доказательствам. В плане правового регулирования познания по уголовному делу это 
вполне оправдано, поскольку работа с доказательствами (средствами) составляет 
большую часть процессуальной деятельности, тогда как для обстоятельств (целей) 
достаточно их обозначения. Однако с точки зрения науки нужен иной, более 
сбалансированный подход к рассмотрению обстоятельств и доказательств. Так как 
взаимосвязь обстоятельств и доказательств есть взаимосвязь целей и средств, то всякая 
попытка исследовать один из этих элементов вне связи с другими обречена на неудачу. 
Здесь кроется определенный парадокс. С одной стороны, невозможно говорить о целях и 
средствах, не проводя четкого разграничения между ними, но, с другой, цель может быть 
постигнута только через средства, а они, в свою очередь, могут быть поняты только в 
сопоставлении с целями. 
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В основу дифференциации фактов и доказательств может быть положен ряд 
критериев. Исходный философский, общеметодологический критерий дает теория 
отражения. В соответствии с ней обстоятельства дела есть объекты отражаемые, а 
доказательства — объекты отражающие, т. е. обстоятельства в результате взаимодействия 
оставляют, передают свои признаки, а доказательства приобретают и сохраняют их в виде 
следов фактов к моменту расследования дела. Отсюда вытекает еще один критерий 
разграничения обстоятельств и доказательств — первые устанавливаются опосредованно, 
так как недоступны для непосредственного изучения органами судопроизводства, а 
вторые исследуются непосредственно, ибо воспринимаются чувственно, лично 
следователем, прокурором, судьями. 

Следующий критерий предлагает теория информации. В структуре уголовно-
процессуального познания в силу его ретроспективности доказательства выступают в 
качестве информации, сигнала. Такая информация относится к числу материализованных 
явлений (люди, вещи, документы), содержащих сведения об обстоятельствах 
совершенного преступления. Сами же обстоятельства на основе информации 
(доказательств) мысленно реконструируются следователем, прокурором, судьями в виде 
идеальных образов и представляют собой знание. 

Таково принципиальное научное разграничение обстоятельств и доказательств, 
подтверждение которому можно найти в ряде норм уголовно-процессуального права. Это 
— ст. 68, 69, 72, 74—77, 83 и другие УПК р (соотношение обстоятельств и доказательств 
как целей и средств); ст. 70 УПК р (положения о собирании, истребовании, представлении 
доказательств, свидетельствующие о материальной природе доказательств); ст. 240 УПК р 
(принцип непосредственности исследования доказательств); ст. 301 УПК р (требования 
обоснованности и мотивированности процессуальных решений, например приговора, 
указывающие на идеальный характер приобретаемого по уголовному делу знания, и др.). 

Обстоятельства и доказательства выступают фундаментом, стержнем всей 
процессуальной деятельности, являются базой принятия решений по уголовному делу, а 
для системного, теоретического объяснения уголовно-процессуального познания служат в 
качестве основного его вопроса. 

Правильность решения основного вопроса любой теории нетрудно проверить. 
Проверку можно производить в двух направлениях: а) от основы к обоснованному; б) от 
обоснованного к основе. Первый путь показывает формирующую, системообразующую 
роль основы в определении производных от нее понятий и построении теории в целом. 
Второй позволяет проконтролировать системность уже имеющейся теории, сопоставляя ее 
с данной основой. Сказанное дает возможность, с одной стороны, сконструировать 
теорию уголовно-процессуального познания, опираясь на предложенную основу, а с 
другой — проверить обоснованность устоявшихся в юридической литературе понятий и 
суждений. 

«После того, как определяющая сторона (отношение) в исследуемом целом будет 
выделена, она превращается в исходное начало для построения системы понятий, 
благодаря которой достигается теоретическое осмысление сущности исследуемого 
объекта, одна за другой выводятся все присущие ему необходимые стороны (свойства) и 
отношения, их взаимосвязь». Располагая таким исходным началом, можно рассмотреть 
несколько проблем теории познания в уголовном процессе. 

1. Прежде всего это проблема названия данной теории. Ее нельзя именовать 
теорией доказательств, поскольку в ней описываются не только собственно 
доказательства, но и обстоятельства дела. Правильнее говорить о теории уголовно-
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процессуального познания. Это оправданно с точки зрения как особенного, так и общего, 
ибо отражает не только специфику познания в уголовном процессе, но и действие в нем 
всех философских, методологических положений, регулирующих познавательную 
деятельность органов судопроизводства. Данное обозначение теории подчеркивает выход 
за пределы узконормативного подхода к познанию по уголовному делу и обращение к 
общей теории познания, гносеологии. 

2. Проблема предмета и пределов уголовно-процессуального познания. В качестве 
предмета познания выступает тот круг свойств объекта, исследование которого позволяет 
решить задачи данной познавательной деятельности. Поскольку уголовный процесс есть 
познание правовое, то его предметом является определенная система юридических 
свойств объекта. Эти свойства выясняются как в обстоятельствах (по мнению автора, 
четыре свойства: уголовно-правовое, гражданско-правовое, криминогенное и уголовно-
процессуальное), так и в доказательствах (относимости, допустимости, достоверности, 
достаточности). Если понятие предмета уголовно-процессуального познания указывает на 
качественную сторону объекта, то количественную его сторону характеризуют пределы. 
Их образует необходимая совокупность обстоятельств и доказательств для достоверного 
выяснения всех юридических свойств, устанавливаемых по уголовному делу. 

3. Проблема содержания и структуры уголовно-процессуального познания. Это одна 
из наиболее крупных проблем, последовательное решение которой требует постановки 
ряда частных вопросов. 

Прежде всего в соответствии с двумя составляющими объекта — доказательствами и 
обстоятельствами в самом процессе познания по уголовному делу необходимо различать 
две части: а) познание доказательств; б) познание обстоятельств. Каждая из них 
характеризуется собственным порядком, процессуальным режимом осуществления. Если 
исследование доказательств есть процесс создания надлежащих средств, то установление 
обстоятельств представляет собой процесс использования, применения этих средств 
(доказательств) путем аргументации, обоснования ими выводов об обстоятельствах дела, 
т. е. их доказывания. Отсюда следует, что при разграничении доказательств и 
обстоятельств все уголовно-процессуальное познание доказыванием называть нельзя. 
Доказывание — часть познания по уголовному делу, связанная только с 
обстоятельствами. Исследование доказательств — другая часть уголовно-процессуального 
познания, но не доказывание. Последнее возможно тогда, когда есть с помощью чего 
доказывать, т. е. доказательства. Не случайно уголовно-процессуальный закон обязывает 
доказывать обстоятельства (ст. 68 УПК р), но не доказательства. 

Итак, вывод первый — уголовно-процессуальное познание состоит из двух 
частей: а) исследования доказательств; б) доказывания обстоятельств. 

После такой общей градации процесса познания по уголовному делу можно перейти 
к более детальному его анализу. При этом необходимо учитывать, что каждая часть 
объекта (доказательства и обстоятельства) предстает в процессе познания с двух сторон — 
фактической (как явление) и юридической (как сущность). Ограничимся общей схемой 
уголовно-процессуального познания — от явления к сущности доказательств и на их 
основе от явления к сущности фактов. 

Вывод второй — процесс познания по уголовному делу развивается по четырем 
уровням в соответствии с двумя сторонами каждой части изучаемого объекта. 

Каждый из этих уровней характеризуется собственными способами и средствами 
познания, а также исходным и конечным результатом. Деятельность на первом уровне 
есть собирание доказательств, дающих «сырой» информационный материал 
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(доказательства-явления). На втором уровне путем проверки постигается 
доброкачественность собранного материала, выясняются юридические свойства 
доказательств (доказательства-сущности). На третьем уровне происходит мысленный 
переход от доказательств к фактическим обстоятельствам (фактам-явлениям), а на 
четвертом, завершающем уровне делаются выводы о наличии или отсутствии 
юридических обстоятельств дела (фактов-сущностей). Результаты познания излагаются 
(обосновываются, мотивируются) в процессуальных решениях. 

Вывод третий — уголовно-процессуальное познание не сводится к собиранию, 
проверке и оценке доказательств, как традиционно считается в юридической литературе. 
Наряду с этими способами в познании по уголовному делу надо различать оценку 
обстоятельств. 

Все рассмотренные понятия получили данную трактовку потому, что, будучи 
обоснованными, производны, зависимы от основы — категорий доказательств и 
обстоятельств уголовного дела. Таково требование и необходимое свойство системности 
теории. Какой бы вопрос познания в уголовном процессе ни ставился, его решение 
неизменно отправляет к этим исходным процессуальным категориям. Любой 
исследуемый объект может получить различные теоретические объяснения. Главное, 
чтобы предложенная теория была системой, т. е. такой совокупностью понятий, 
организация которой есть взаимосвязь основы и обоснованного. Современное состояние 
уголовно-процессуальной науки требует уточнения основы теории познания по 
уголовному делу и соответственно всей системы образующих ее понятий. 
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Мақалада жағдаяттарды дәлелдеу мен дәлелдемелерді зерттеудің негізгі мәселелері 

қарастырылады. 
Резюме 

В статье рассматриваются основные понятия исследования доказательств и 
доказывание  обстоятельств. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША СОТҚА ДЕЙІНГІ АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ 
МЕН АНЫҚТАМА ЖҮРГІЗУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 
Нұрадинова Т., 

  магистрант 
 

Мақалада Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі алдын ала тергеу мен анықтама 
жүргізу кезеңдері қарастырылған. Қылмыстық іс жүргізу сатыларының  екінші  сатысы  
ретінде  алдын ала  тергеу  сатысы туралы айтылады.  

Түйін сөздер: қылмыс, іс, сот, алдын-ала тергеу, анықтама. 
 

Алдын-ала тергеудi Қылмыстық іс жүргізу  Кодексінiң 33-бабының бiрiншi бөлiгiнде 
және 285-бабында көрсетiлген қылмыстар туралы iстердi қоспағанда, барлық қылмыстық 
iстер бойынша жүргiзу мiндетті [2, 100 б.]. Алдын ала тергеудi кәмелетке толмағандар 
немесе өздерiнiң дене немесе ақыл-ой кемiстiктерiне байланысты өздерiнiң қорғану 
құқықтарын өздерi жүзеге асыра алмайтын адамдар жасаған қылмыстар туралы барлық 
қылмыстық iстер бойынша жүргiзу мiндеттi. Алдын ала тергеу қылмыс жасалған ауданда 
(облыста) жүргiзiледi. Алдын ала тергеу жедел және толық болуы мақсатында қылмыс 
анықталған орын бойынша, сондай-ақ сезiктi, айыпталушы адам немесе куәлардың 
көпшiлiгi тұрған жерде жүргiзiлуi мүмкiн.   Тергеу iс-әрекеттерiнiң басқа ауданда 
(облыста) жүргiзу қажет болған жағдайда тергеушi оны тiкелей өзi жүргiзуге не бұл iс-
әрекеттердi жүргiзудi сол ауданның (облыстың) тергеушiсiне немесе анықтау органына 
тапсыруға құқылы.  

Алдын ала тергеу қылмыстық iс қозғау туралы қаулы шығарылғаннан кейiн ғана 
жүргiзiледi. Тергеушi өзi қозғаған немесе өзiне тапсырылған iс бойынша тергеуге дереу 
кiрiсуге мiндеттi. Iстi өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдағаны туралы тергеушi қаулы шығарады. 
Егер қылмыстық iстi тергеушi қозғаса және өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдаса, онда 
қылмыстық iстi қозғау және оны өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдау туралы бiрыңғай қаулы 
жасалады. Қылмыстық iстер жөнiндегi алдын ала тергеу қылмыстық iс қозғалған күннен 
бастап екi ай мерзiмнен кешiктiрмей аяқталуға тиiс.     

Алдын ала тергеу мерзiмiне iс қозғалған күннен бастап iстi айыптау 
қорытындысымен немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы 
мәселенi қарау үшiн iстi сотқа беру туралы қаулымен бiрге прокурорға жiберген күнге 
дейiнгi не iс бойынша iс жүргiзудi қысқарту туралы қаулы шығарылған күнге дейiнгi 
уақыт енгiзiледi.  Алдын ала тергеу мерзiмiне Қылмыстық іс жүргізу Кодексінде 
көзделген негiздер бойынша алдын ала тергеу тоқтатыла тұрған уақыт, айыпталушы мен 
оның қорғаушысын қылмыстық iс материалдарымен таныстыру уақыты, сондай-ақ 
айыпталушының шағымы бойынша талап етiлген қылмыстық iстiң сотта және 
прокуратурада жатқан уақыты енгiзiлмейдi.      

Алдын ала тергеу мерзiмiн тергеушiнiң дәлелдi қаулысы бойынша:   
- iстiң күрделiлiгiне байланысты аудандық және оған теңестiрiлген прокурор - үш 

айға дейiн;           
- iстiң аса күрделi болуына байланысты облыс прокуроры және оған теңестiрiлген 

прокурор мен олардың орынбасарлары - алты айға дейiн ұзартуы мүмкiн.   
Iс қосымша тергеу жүргiзу үшiн қайтарылған кезде, сондай-ақ уақытша тоқтатыла 

тұрған немесе қысқартылған iс қайта қозғалған кезде қосымша тергеудi iс тергеушiге 
түскен кезден бастап бiр айдан аспайтын мерзiмде жүргiзiлуi мүмкiн. Мерзiмдi одан әрi 
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ұзарту осы бапта көзделген тәртiппен жалпы негiздерде жүргiзiледi.  Қылмыстық заңмен 
тыйым салынған iс-әрекеттi жасаған адам анықталмаған iс бойынша iс жүргiзу мерзiмдерi 
қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескiру мерзiмiмен шектеледі [3, 532 б.]. 

Қылмыстық iс бойынша алдын ала тергеу ол күрделi немесе оның көлемi үлкен 
болған жағдайда тергеушiлер тобына (тергеу тобына) тапсырылуы мүмкiн, бұл туралы 
қылмыстық iс қозғау туралы қаулыда көрсетiледi немесе жеке қаулы шығарылады. Бұл 
туралы шешiмдi тергеу бөлiмiнiң бастығы қабылдауға құқылы. Қаулыда тергеу жүргiзу 
тапсырылған барлық тергеушiлер, оның iшiнде топ жетекшiсi - тергеушi көрсетiлуге тиiс. 
Сезiктi, айыпталушы, жәбiрленушi, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер мен олардың 
өкiлдерi iстi тергеушiлер тобының тергейтiнi туралы қаулымен таныстырылуға тиiс және 
оларға тергеу тобының жетекшісінен, сондай-ақ топ құрамындағы кез келген тергеушiден 
бас тарту құқығы түсiндiрiледi.    

Тергеу тобының жетекшiсi қылмыстық iстi өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдайды, тергеу 
тобының жұмысын ұйымдастырады, басқа тергеушiлердiң iс-әрекеттерiне басшылық 
жасайды. Iстердi бiрiктiру және бөлу, қылмыстық iстi толығымен немесе оның бiр бөлiгiн 
тоқтату, iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру немесе қайта жаңғырту туралы, сондай-ақ 
тергеу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiмдердi қозғау, бұлтартпау шарасы ретiнде қамауға 
алуды, үйде қамап ұстауды қолдану және оларды ұзарту туралы шешiмдердi тергеу 
тобының жетекшiсi ғана қабылдайды.   

Айыптау қорытындысын және медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын 
қолдану туралы мәселенi қарау үшiн iстi сотқа жiберу туралы қаулыны тергеу тобының 
жетекшiсi жасайды және оған қол қояды.  Тергеу тобының жетекшiсi басқа тергеушiлер 
жүргiзетiн тергеу iс-әрекеттерiне қатысуға, тергеу iс-әрекеттерiн жеке өзi жүргiзуге 
құқылы.        

Алдын ала тергеу жүргiзу мiндеттi болып табылатын қылмыс белгiлерi болған кезде 
анықтау органы қылмыстық iс қозғауға және қылмыстың iзiн анықтау мен бекiту 
жөнiндегi кейiнге қалдыруға болмайтын тергеу iс-әрекеттерiн: қарауды, тiнтудi, алуды, 
куәландыруды, сезiктiлердi ұстау мен олардан жауап алуды, жәбiрленушiлер мен 
куәлардан жауап алуды жүргiзуге құқылы [4].      

Анықтау органы байқалған қылмыс пен қылмыстық iс қозғалғаны туралы 
прокурорға дереу хабарлайды.          

Кейiнге қалдыруға болмайтын тергеу iс-әрекеттерiн орындағаннан кейiн, бiрақ iс 
қозғалған күннен бастап бес тәулiктен кешiктiрмей анықтау органы iстi тергеушiге беруге, 
бұл туралы жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға жазбаша хабарлауға мiндеттi.  Iстi 
тергеушiге бергеннен кейiн анықтау органы ол бойынша тергеу iс-әрекеттерiн және жедел 
iздестiру шараларын тек тергеушiнiң тапсырмасы бойынша ғана жүргiзе алады.  
Тергеушi тергеу iс-әрекеттерiне қатысуға заңдарда белгiленген адамдарды тарта отырып, 
олардың жеке басын анықтайды, оларға құқықтары мен мiндеттерiн, сондай-ақ тергеу iс-
әрекеттерiн жүргiзудiң тәртiбiн түсiндiредi. Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларды 
қоспағанда, тергеу iсiн түнгi уақытта жүргiзуге жол берiлмейдi. 

Тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасы тергеу iс-әрекетiн жүргiзу барысында немесе ол 
аяқталғаннан кейiн бiрден жасалады.  Хаттама қолмен жазылуы, машинка жазбасы не 
компьютер арқылы жасалуы мүмкiн. Хаттаманың толық болуын қамтамасыз ету үшiн 
стенографиялау, киноға түсiру, дыбыс және бейнежазба қолданылуы мүмкiн. 
Стенографиялық жазба, дыбыс және бейнежазба материалдары iспен бiрге сақталады. 

Хаттамада: 
- тергеу iс-әрекетiн жүргiзу орны мен күнi;  
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- оның басталу және аяқталу уақыты минутына дейiн дәл; 
- тергеушiнiң лауазымы мен аты-жөнi;  
- тергеу iс-әрекетiне қатысқан әрбiр адамның тегi, аты, әкесiнiң аты, ал қажет болған 

жағдайда оның мекен-жайы көрсетiледi.      
Хаттамада iс жүргiзу әрекеттерi олардың болған ретiмен, оларды жүргiзу барысында 

iс үшiн мәнi бар анықталған жағдайлар, сондай-ақ тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге қатысқан 
адамдардың мәлiмдемелерi жазылады. Егер тергеу iс-әрекетiн жүргiзу кезiнде 
фотосуретке түсiру, киноға түсiру, дыбыс және бейнежазба қолданылса не iздiң көшiрме 
бедерi мен таңбасы жасалса, сызбалар, схемалар, жоспарлар жасалса, онда хаттамада оны 
жүргiзу барысында қолданылған ғылыми-техникалық құралдар, оларды пайдалану 
жағдайлары мен тәртiбi, бұл құралдар қолданылған объектiлер және алынған нәтижелер 
көрсетiлуге тиiс.          

Хаттамада бұған қоса ғылыми-техникалық құралдарды қолданудың алдында бұл 
туралы тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге қатысқан адамдардың хабардар етiлгенi көрсетiлуге 
тиiс.  Танысу үшiн хаттама тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге қатысқан барлық адамдарға 
ұсынылады. Оларға хаттамаға енгiзiлуге тиiс ескертпе жасау құқығы түсiндiрiледi. 
Хаттамаға енгiзiлген барлық ескертпелер, толықтырулар, түзетулер көрсетiлуге және олар 
осы адамдардың қол қоюымен куәландырылуға тиiс.  Хаттамаға тергеушi, жауап алынған 
адам, аудармашы, маман, куәгерлер және тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге қатысқан барлық 
адамдар қол қояды. Тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасына қол қоюдан бас тартылған немесе 
қол қою мүмкiн болмаған жағдайда бұл фактiнi куәландыру ҚР Қылмытық іс жүргізу 
кодексіне жүргiзiледi. Хаттамаға тергеу iс-әрекетiн жүргiзу кезiнде орындалған 
фотографиялық негативтер мен суреттер, кинотаспалар, диапозитивтер, фонограммалар, 
бейнежазба кассеталары, сызбалар, жоспарлар, схемалар, iздiң көшiрме бедерлерi мен 
таңбалары қоса тiркеледі [5].  Егер тергеу iс-әрекетiн жүргiзу барысында маман зерттеу 
нәтижелерi бойынша ресми құжат жасаса, онда бұл құжат хаттамаға қоса тiркеледi, ол 
туралы хаттамаға тиiстi жазу жазылады. Жәбiрленушiнiң, оның өкiлiнiң, куәнiң және 
олардың жақындарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету қажет деп санауға негiздер болған 
кезде тергеушi аталған адамдар қатысып отырған тергеу iс-әрекетi хаттамасында олардың 
жеке басы туралы деректердi жазбауға құқылы. Бұл жағдайда тергеушi жеке басы туралы 
деректердi құпия сақтау туралы қабылданған шешiмнiң себептерi жазылған, олардың 
бүркеншiк аттары көрсетiлген және ол қатысқан тергеу iс-әрекетiнiң хаттамаларында ол 
қолданатын қол қоюдың үлгiлерi келтiрiлген қаулыны шығаруға мiндеттi. Қаулы бұдан әрі 
қылмыстық істі тергеген органда сақталатын конвертке салынып, желiмделедi, оның 
iшiндегiлермен тергеушiден басқа прокурор және сот таныса алады. 
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Резюме 

Статья в суд уголовного дела, предоставленной в предварительных этапах следствия 
и дознания. Вторым этапом уголовного судопроизводства является предварительное 
расследование. В правилах расследования уголовного процессуального законодательства 
имеются определенные функций. Чтобы определить преступление, которое требует 
предварительного расследования проводят следственные действия: просмотр, 
осуществление  поиска, обследование, задержание и допрос, намеренное реагирование на  
показания потерпевших и свидетелей и т.д. 

 
Summary 

An article in the court a criminal case provided in the preliminary stages of investigation 
and inquiry. The second stage of the criminal proceedings is the preliminary inquiry. The rules of 
the criminal procedural law, there are certain funktsiy.Chtoby define a crime that requires a 
preliminary investigation is conducted investigations: view, search, examination, detention and 
interrogation, deliberate response to the testimony of victims and witnesses, etc. 
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Мақалада адвокаттың құқықтық мәртебесі, оның құқықтары мен міндеттері, 

адвокаттық қызметке лицензия алу тәртібі, адвокаттар алқасына мүше болуы, 
адвокаттың көмекшісі және тағылымдамадан өтушілері ұғымдарына  анықтама 
берілген 

Түйін сөздер: адвокаттың мәртебесі, лицензия, адвокаттар алқасы, адвокаттың 
көмекшісі, тағылымдамадан өтушілер.  

 
Адвокаттардың барлық жағдайда құқықтары мен бостандықтарын заң тұрғысынан 

көмек беріп, қорғайтын бірден бір жеке тұлға адвокат болып табылады. Адвокат әркімге 
белгілі – жалпы азаматтарға заңдық көмек беруші тұлға болғандықтан өз өкілеттілігін 
жүзеге асыруда басты міндеті азаматтың құқығы мен бостандығын қорғау арқылы 
жүргізіледі. 

Адвокат Қазақстан Республикасының азаматы, міндетті түрде адвокаттар алқасының 
мүшесі болып табылатын және заң көмегін көрсететін адам. Жоғарғы заң білімі бар, 
заңгер мамандығы бойынша жұмыс стажы екі жылдан кем емес және адвокаттық қызметті 
жүзеге асыру құқығына лицензия алған адам бола алады. Бұрын басқа салада істеген 
болса, бұл мерзім алты ай болып есептелінеді.  

Адвокат болғысы келген заң мамандары әділет министрлігі бекіткен біліктілік 
комиссиясына  өтініш жазып адвокаттық қызмет пен айналысу лицензиясын ала алады. Ол 
үшін біліктілік сынағынан өту қажет [1, 11 б]. 
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Қазақстан Республикасының әділет министрлігі берген адвокат лицензиясы 
лицензияда көрсетілген адамның адвокаттық қызметпен айналысуына рұқсатнама болып 
табылады. Лицензия адвокаттар алқасында үш айдан бір жылға дейінгі мерзімде 
тағылымдамадан  өткен адамдарға олар атестациядан өткен жағдайда беріледі. 
Атестациядан өту ережесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді [2, 20 б]. 

Ал атестациядан өтпестен адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия алуға 
тұрақты судьялардың және прокуратура, тергеу және анықтау органдарында кемінде он 
жыл жұмыс істеген прокурор, тергеушілер мен анықтаушылар адвокаттар алқасына 
тағылымдамадан өткенен кейін емтихан тапсырудан босатылады. Бірақ бұған өз 
міндеттерін орындау кезінде атына кір келтіретін теріс қылықтары және заңды бұзғаны 
үшін қызметінен босатылған құқық қорғау органдарының қызметкерлері кірмейді. 
Адвокаттық қызметпен айналысу құқығын беретін лицензияны беру мәселесін Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігі шешеді. Адвокаттық лицензия негізінен әділет 
министрлігінде тіркеліп нөмерлік сандары реестрде көрсетіледі.  

Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру 
тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамада 
көзделген негіздерден басқа, адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиясының 
қолданысы: 

1) адам мемлекеттік қызметте болған; 
2) Қазақстан Республикасы парламент депутатының, өз қызметін тұрақты не 

босатылған негізінде мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен төленетін мәлихат 
депутаттарының өкілеттіктерін орындаған; 

3) Мерзімді әскери қызметте өткерген; 
4) мүшелік жарнаны ұдайы төлемеген және адвокаттар алқасының мүшелігінен 

шығарылуы кезінде тоқтатыла тұрады. 
Аталған жағдайларда адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның қолданысы 

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бұйрығымен тоқтатыла тұрады. 
Қабылданған шешім туралы лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған адам, соттар, 
құқық қорғау органдары және адвокаттар алқасы хабардар етіледі. 

«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген жалпы 
негіздерден басқа, адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын 
тоқтату Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің талап-арызы бойынша: 

1) адвокат өз кәсіби міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, адвокатураны ұйымдастыру және оның қызметі принціптерін өрескел не 
бірнеше рет бұзған; 

2) біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адвокаттың өз кәсіби міндеттерін 
орындауы мүмкін болмаған жағдайларда сот тәртібімен жүзеге асырылады. 

Адвокаттар алқасы төралқасының өтініші аталған жағдайларда адвокаттық 
қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтату туралы талап-арыз 
дайндау үшін негіз болып табылады. Аумақтық әділет органдардың ұсынымы жоғарыда 
бірінші аталған жағдайда адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның 
қолданысын тоқтату туралы талап-арыз дайындау үшін негіз болады.  

Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айыру ҚР Әкімшілік 
құқық бұзушылықтар кодексімен көзделген сот тәртібімен жүзеге асырылады. Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігі сот шешімі негізінде адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензияның қолданысының тоқтатылғаны туралы соттар, құқық қорғау 
органдары және адвокаттар алқасы хабардар етіледі.  
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Жоғарыда аталған негіздерден басқа адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысын тоқтатуды Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
төмендегідей жағдайларда жүзеге асырады: 

1) заңды күшіне енген сот шешімі бойынша адвокат әрекет қабілеті жоқ немесе 
әрекет қабілеті шектеулі, қайтыс болды не хабар ошарсыз кетті деп танылған; 

2) адвокат Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатқан; 
3) адвокат қасақана қылмыс жасағаны үшін ақтамайтын негіздер бойынша 

қылмыстық жауапкершіліктен босатылған; 
4) қасақана қылмыс жасағаны үшін адвокатқа қатысты соттың айыптау үкімі заңды 

күшіне енген; 
5) адвокатқа медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы сот 

шешімі заңды күшіне енген жағдайларда. 
Адвокат көмекшісі. Адвокаттың көмекшісі бұл заң консултациясында, адвокат 

кеңселерінде немесе заңды тұлғаны тіркемей адвокаттық қызметпен жеке дара 
айналысатын, адвокатта еңбек шарты (келісім шарт) негізінде жұмыс істейтін, адвокаттың 
нұсқауы бойынша және оның жауапкершілігімен белгілі бір тапсырманы орындайтын 
адам. 

Кез-келген адам біліміне қарамастан адвокат көмекшісі бола алады. Олар заң 
консультацияларында, адвокат кеңселерінде  немесе заңды тұлғаны тіркемей адвокаттық 
қызметпен жеке дара айналысатын адвокатта еңбек шарты (келісім шарт) негізінде жұмыс 
істейді. 

Адвокат көмекшілері адвокаттың нұсқауы бойынша және оның жауапкершілігімен 
белгілі бір тапсырманы орындауға құқылы. Олар азаматтарды адвокаттың қабылдауына 
жазу, іс қағаздарын жүргізу, нормативтік құқықтық актілер мен құқықтық сипаттағы 
құжаттар тігу, олардың көшірмесін алу, компьютер мен ұйымдық техникада жұмыс істеу 
сияқты қосымша және техникалық іс-әрекеттер және т.б. көмекші адвокатқа есеп береді, 
оның жұмысының саны мен сапасы адвокаттың ай сайынғы есебіне кіруге тиіс. 

Адвокат көмекшісінің еңбегі адвокат есебінен төленеді. Көмекші жалақының еңбек 
шартымен анықталады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең 
төменгі айлық жалақыдан кем болмауы тиіс (2013 жылға арналған ең төменгі айлық 
жалақы 18 660 теңгені құрайды) [3,1б]. 

Адвокаттар тағылымдамадан өтушілерді ұстай алады. Жоғарғы заң білімі бар 
Қазақстан Республикасының азаматтары адвокаттың тағылымдамадан өтушілері бола 
алады. 

Тағылымдамадан өтушілер адвокаттар алқасы төралқасы Қаулысының негізінде 
кемінде бес жыл адвокаттық қызмет өтілі бар адвокаттарда үш айдан бір жылға дейінгі 
мерзімде тағылымдамадан өтеді. Тағылымдаманың тәртібін, мерзімі мен шарттарын 
адвокаттар алқасы белгілейді.  

Тағылымдамадан өтуші тағылымдамадан өту үшін жағдай жасауды талап етуге 
құқылы. Тағылымдамадан өтушілердің қылмыстық сот ісіне қатысуға құқығы жоқ, ал 
анықтау мен тергеу органдарына керсінше тергеу ісі жас және тәжіребесіз мамандарға 
тапсырылады.  

Адвокаттық тағылымдамадан өтушісі: 
• қолданыстағы заңнаманы оқып үйренуге;  
• өз кәсіби деңгейін көтеруге; 
• заң консультациясында немесе адвокат кеңсесінде белгіленген ішкі тәртіп 

қағидаларын сақтауға; 
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• адвокаттық әдеп тәртіптерін сақтауға; 
• өз міндеттерін атқару кезінде белгілі болған мәліметтерді жарияламауға; 
• тағылымдамадан өту барысында істеген жұмысы туралы алқа төралқасы алдында 

есеп беруге міндетті.  
Адвокаттардың құқықтары мен  міндеттері  
Адвокат өзіне өтініш жасаған адаммен заң көмегін көрсету туралы өз атынан келісім 

жасалады. Адвокаттың нақты бір іс жүргізуге өкілеттілігі ордермен куәландырылады. 
Лицензия – белгілі бір қызмет жасауға рұқсат беретін құжат болса, ордер белгілі бір іс 
жүргізуге қатысуға рұқсат беретін құжат болып саналады. Ордер мен лицензияның 
нысанасын Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі бекітеді. Ал ордердің берілуін 
бақылау мен есепке алуды адвокаттар алқасының төралқасы жүзеге асырады.  

Ал егер халықаралық шарт негізінде Қазақстанда адвокаттық қызметпен айналысуға 
келген шетел адвокатының өкілеттілігі оның жеке басын, адвокаттар мәртебесін және заң 
көмегін көрсету өкілеттілігін белгілейтін құжатпен расталады [4, 25]. 

Адвокат қорғаушы немесе өкіл ретінде әрекет жасай отырып, іс жүргізу заңына 
сәйкес. 

- Барлық соттарда, құзыретіне тиісті мәселелерді шешу кіретін мемлекеттік, өзге де 
органдар мен ұйымдарда заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғауға және білдіруге. 

- Барлық мемлекеттік органдардан және мемлекеттік емес ұйымдардан адвокаттық 
қызметті жүзеге асыруға қажетті мәліметтер сұратуға. 

- Заң көмегін көрсету үшін қажет нақты мәліметтерді дербес жинауға және 
дәлелдемелер табыс етуге. 

- Көмек сұрап өтініш жасаған адамға қатысты материалдармен, соның ішінде іс 
жүргізу құжаттарымен, тергеу және сот істерімен танысуға және олардағы ақпаратты заң 
актілерінде тыйым салынбаған кез-келген тәсілмен белгілеп алуға. 

- Іске қатысуға жіберілген сәттен бастап, жолығулар саның, олардың ұзақтығын 
шектемей және мұндай жолығулардың құпиялылығын қамтамасыз ететін жағдайларда өзі 
қорғайтын адаммен жолығып тұруға. 

- Заң көмегін көрсетуге байланысты туындайтын және ғылым, техника, өнер мен 
басқа да салаларды арнайы білімді қажет ететін мәселелерді түсіндіру үшін шарттық 
негізде мамандардың қортындыларын сұратуға. 

- Өтініштер мәлімдеуге, прокуратура, анықтау, алдын ала тергеу органдарымен 
соттың лауазымды адамдарының, сондай-ақ көмек сұрап өтініш жасаған адамдардың 
құқықтарына және заңдармен қорғалатын мүдделеріне қысым жасайтын өзге де 
лауазымды адамдардың әрекетіне белгіленген тәртіппен шағым жасауға. 

- Мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпаратпен, сондай-ақ әскери, комерциялық, 
қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын ақпаратпен , егер бұл 
анықтау, алдын-ала тергеу кезінде және сотта қорғау немесе өкілдік ету үшін қажет болса, 
заң актілерінде көзделген тәртіппен танысуға. 

- Заң көмегін сұрап өтініш адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың 
заңдарда тыйым салынбаған барлық құралдары мен тәсілдерін пайдалануға. 

- Заңдарға қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.  
Мемлекеттік орган немесе лауазымды адам адвокаттық заң көмегін сұрап өтініш 

жасаған адамның мүддесін білдіру құқығын танудан бас тартудан бас тарта алмайды.  
Адвокаттық мемлекеттік органдардың , соттардың, прокуратураның, анықтау және 

алдын-ала тергеу органдарының әкімшілік үйлеріне кіруі осы органдар мен соттар 
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белгіленген тәртіппен өзінің адвокаттық куәлігін көрсетуі бойынша жүзеге асырылады. 
Адвокаттың міндеті сақтандыру қаражаты есебінен жүзеге асырылатын мемлекет кепілдік 
берген әлеуметтік қорғалуға құқылы.    

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия беру тәртібі туралы ереже 
ҚР Әділет Министрі бекіткен 21 қаңтар 1998жылғы  №19 

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қыркүйектегі №1235 
қаулысы. 

3. «2013-2015 жылдарға арналған Республикалық бюджет туралы»  Қазақстан 
Республикасы  Заңы 

4. Алауханов Е.О., Қазақстан Республикасындағы Адвокатура және Адвокттық 
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Резюме 

В статье рассматриваются вопросы правового  статуса адвокатов, их права и 
обязанности, правила получение лицензии на занятие адвокатской деятельностью, 
членство в коллегиях адвокатов, деятельность помощников и стажеров адвоката. 

 
Summary 

The article deals with the legal status of the terms a lawyer, rights and obligations of a 
lawyer, obtaining a license to practice law, membership in the Bar Association, lawyer assistants 
and interns. 

  
 

МӘМІЛЕ ИНСТИТУТЫНА ҚАТЫСТЫ ӨЗЕКТІ СИПАТҚА ИЕ КЕЙБІР 
ҚҰҚЫҚТЫҚ-ТЕОРИЯЛЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕР 

 
Дүйсебаев А.,  

магистрант 
 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының  мәміле  институтына қатысты өзекті 
сипатқа ие  кейбір құқықтық-теориялық мәселелелер сараланған.  

Түйін сөздер: мәміле, институт, құқық, азамат, міндеттер.  
 
Бүгінгі таңда мәміле институты жеке құқықтық ең маңызды институттарының бірі 

ретінде қарастырылуда. Себебі азаматтық айналым барысында мәмілелердің нәтижесінде 
азаматтық құқықтар мен міндеттер пайда болады, өзгереді немесе тоқтатылады. 
Мәміленің тараптары болып азаматтық құқықтың барлық субъектілері танылады, мәселен, 
жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар, мемлекет не болмаса  әкімшілік – аймақтық бөліністер 
т.б. 

Мәселе жасау үшін мемлекеттің келісімін алу міндетті болып табылмайды, бірақ 
мәміленің мазмұны заң талаптарын бұзбауға тиіс, яғни құқыққа қайшы болмауы шарт. 

Ертеректе рим құқығында мәміле туралы, қандайда бір жалпы ұғым 
қарастырылмаған болатын [1, 80 б.]. Бірақ мәмілелерді құқықтық реттеу мәселесін 
алғашқылардың бірі болып Рим заңгері көтерген тарихтан          белгілі [2, 280 б.]. 

Сол сияқты мәміле жасауға байланысты қолданылатын кейбір қолданыстағы 
ережелер мазмұнын қайта қарастыру қажет. Мәселен, үндемей қалу мәміле жасауға екінші 
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тараптың қарсы емес екендігі ретінде қабылдау, барлық кезде құқықтық тұрғыдан оң 
шешім деп айтуға келмейді. Себебі мәмілелердің өзіндік ішкі мазмұнына байланысты 
акцептің бұл түрін қолдану кез – келген жағдайда дұрыс деп бағалауға негіз бермейді. Бұл 
осы мәміле институтының өзіндік өзекті проблемаларының бірі ретінде қарастырып 
кетуге болады [3, 301 б.].  

Қазақстан Республикасының азаматтық құқық саласында мәміле институтының 
маңызы мен мәнi өте жоғары деп айтуға болады. Бүгiнде  елiмiз нарықтық экономикалық 
қатынастарға белсендi түрде  көшкелi берi азаматтық-құқықтық  мәмiлелердiң тәжiрибелiк 
тұрғыдан алғанда  маңызы мен  мәнi арта түстi деп  айтуға  толық негiз бар.  

Қазақстан Республикасында негiзiнен мәмiле институты құқықтық теориялық 
тұрғыдан жан-жақты терең зерттелген біржақты тұжырым деп айтуға болмайды. Алайда, 
заман ағымына сәйкес экономикалық, қаржылық қатынастардың қарқынды даму барысы 
мәмiле институна жаңа тың серпiлiстер берiп мәмiле институтының кейбiр аспектiлерiне 
жаңаша қарау қажеттiлiгi тудырып отыр.  

Мәміленің әр қатысушысы оны жасау кезінде белгілі құқықтық нәтижеге жетуді 
ниет етеді. Мәміле субъектілерінің жасаған әрекеттеріне қарай, осы ниетті тануға болады. 
Мәміле қатысушыларының ішкі ерік – жігерлерін білдіреді; ал оның мазмұны туралы 
түсінікке келуді еркін білдіру деп танылады [4, 4 б.]. 

Азаматтық құқықтық мәмiлелер қоғамдық қарым – қатынастарды реттеуде және 
олардың тұрақты сипатта болуына орасан зор ықпал етедi. Азаматтық – құқықтық 
мәмiлелер арқылы мәмiле жасаушы тараптар өз мүдделерiне сай қандай да бiр белгiлi 
құқықтық маңызы бар нәтижеге қол жеткiзуге ұмтылыс жасайды. Мәмiле арқылы 
азаматтық – құқықтық қатынастарға түсушi тараптарға көздеген мақсатын айқын аңғаруға 
болады.  

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодесiнiң 147 –бабына сәйкес, азаматтар мен 
заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен    мiндеттерiн белгiлеуге, өзгертуге 
немесе тоқтатуға бағытталған   әрекеттерi мәмiлелердеп  танылады. 

Мәміле дегеніміз — бұл қашан да ерікті білдіруболатындықтан, оны заң еркіне 
зандық маңыз беретін тұлғалар ғана жасай алады. Әрекетке қабілетсіз азаматтар 
мәмілелер жасай алмайды, ал әрекет қабілеттілігі шектеулі адамдар оларға заң рүқсат 
еткен мәмілелерді ғана жасауға құқылы[5, 302-303 бб.]. 

Өзінің ішкі мәні бойынша азаматтық құқықтық мәмілелер ерік пен білдіру  сияқты 
құрамдас элементтерден тұрады. Мәселен, ерік мәміле жасаушы тұлғаның ішкі қолдауы 
мен мақсат мүддесін білдіреді. Яғни, ерік мәміле жасаушының субъектінің психикалық 
қалауының көрінісі болып  табылады [6, 24 б.]. 

Қазақстандық авторлар заң ғылымдарының докторы профессор Ю.Г.  Басин мен 
М.К. Сулейменовтің пікірінше мәміле болып құқыққа қайшы емес, әрі заңмен реттеуге 
мүмкін болатын азаматтар мен заңды тұлғалардың жүріс тұрысы  танылады [7, 267-268 
бб.].      

Мәміле дегеніміз - бұл қашан да ерікті білдіруболатындықтан, оны заң еркіне 
зандық маңыз беретін тұлғалар ғана жасай алады. Әрекетке қабілетсіз азаматтар 
мәмілелер жасай алмайды, ал әрекет қабілеттілігі шектеулі адамдар оларға заң рұқсат 
еткен мәмілелерді ғана жасауға құқылы[5, 302-303 бб.]. 

Тек заң актілеріне сәйкес және оның үстіне, АК-да көзделген ерекше жағдайларда 
ғана азаматтардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін шектеу мүмкіндігі 
Қазақстан Республикасы Конституциясы 39-бабының 1-тармағының нормаларына сәйкес 
келеді. Конституция бойынша адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары 
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конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен 
бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылықты  сақтау мақсатына  қажетті 
шамада ғана және тек заңмен шектелуі мүмкін. 

М.М. Агарков былайша жорамалдады: осы сәттегі әрбір тұлға үшін азаматтық құқық 
қабілеттілігі оның басқа тұлғалармен өзара әрекеттесуіне қарай нақты құқықтар мен 
міндеттерді иелену мүмкіндігін білдіреді [8, 123 б.]. 

И.У.Жанайдаровтің пікірінше, осы заманға шындыққа сәйкес түзетулер енгізілген 
серпінді құқық қабілеттілік теориясы заңды тұлғаларға лайықты болар. Бірақ, жеке 
тұлғаларға қатысты алғанда, ол АК нормаларына ғана емес, сондай-ақ адам мен азамат 
құқықтары теңдігінің конституциялық принципіне де қайшы келеді. Шынында да, 
заңдарда көзделген бірқатар мән-жайлар азаматтардың құқық қабілеттілігін жүзеге 
асыруға ықпал ете алады. Бірақ, мұндай мән-жайлар заңды тұлғалармен болғандығыдай, 
жеке тұлғалардың құқық қабілеттілігін өзгертпейді, оны жүзеге асырудың шарттары 
болады. Сондықтан жеке тұлғаларға қатысты алғанда, құқық қабілеттілікті әрбір тұлға 
үшін бірдей деп айыра білу керек [8, 107 б.]. 

Сонымен  қатар, кәмелетке  толғандардың  әрекет  қабілеттілігін  шектеу  де 
мемлекеттерде бірдей бола бермейді. Францияда кәмелетке  толмағандардың  құқықтық 
жағдайын  көптеген  азаматтық  заңнамалар  реттейді. 

Германияда азаматтық заңға сәйкес жеті жасқа толмаған бала толық  түрдегі 
әрекетке қабілетсіз болып есептеледі. Жеті  жастан он сегіз жасқа дейін  әрекет 
қабілеттілігі шектеулі. Жалпы ереже бойынша бұл жаста бала заңды  өкілінің рұқсатымен  
мәмілелер жасай алады. Ал кейбір мәмілелерді өзі  жасауға құқылы.  

Англияда адам 18 жасқа толғанға дейін кәмелетке толмаған болып  саналады, ал  
әрекет  қабілеттігін шектеу оның жасына байланыссыз  танылды.  

Жеке тұлғаның әрекет қабілеттігін Италияда итальян статутариясы кезінде жеке заң 
бойынша анықталған (lex personalis). Континенталдық Еуропа мемлекеттерінің 
көпшілігінде азаматтық заң  қағидасы  және  ағылшын «жалпы  құқық» мемлекеттерінде 
домилиция  заңы   (common law) қолданылады. Мұның  маңызы мынада, егер тұлға өз 
жеке заңы  бойынша  әрекетке қабілетті  болса, онда ол кез келген жерде де әрекетке  
қабілетті болып танылуы  тиіс. Сондай – ақ, егер жеке заңы бойынша әрекетке қабілетсіз 
болса, онда басқа жерлерде де солай саналады.  

Заңнамалар мен сот тәжірибелерінде  келтірілген ережелердің  біріншісі  ғана 
қолданылады: жеке заң бойынша тұлға әрекетке қабілетті деп танылса онда  кез келген 
елде ол солай танылуы тиіс.  

Бірақ жеке заңы бойынша әрекетке қабілетсіз деп танылған тұлға басқа  
мемлекеттерде дәл осындай формада таныла бермейді. Егер жеке заңының  мазмұны 
мәміле жасалған мемлекеттің заңнамасына сәйкес келмесе сауда айналым мүддесі шетел 
азаматының мәмілеге отырған кезінде өз жеке заңына  сілтеме жасап дауласуына 
келіспейді. 

1804 жылғы Франция Азаматтық кодексінің 3 – бабына сәйкес шетелде  жүрген 
француздардың азаматтық жағдайы мен қабілеттілігіне байланысты  мәселе тұлғаның өз 
ұлттық заңына сәйкес шешілуі тиіс. Осы біржақты  коллизиялық нормадан француз 
тәжірибесі екі жақты коллизиялық норма  шығарды: «жеке  тұлғаның азаматтық жағдайы 
мен қабілеттілігі оның ұлттық  заңы арқылы анықталуы тиіс». Бірақ, кейіннен бұл 
коллизиялық қағида шектелуге тиіс болды. Өйткені 1861 жылы француз кассациялық 
сотының жеке заңы бойынша кәмелетке толмаған 22 жастағы мексикандық, бірақ француз  
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заңы бойынша кәмелеттік жасқа толған баланың француз жерінде сатып алу – сату 
мәмілесін жасасу құқығы туралы дауды шешу кезінде қайшылық тудырды.  

Қалған еуропалық мемлекеттерде жеке тұлғаның әрекет қабілеттілігінің мәселесі 
азаматтық заң қағидасын басшылыққа ала отырып шешеді. 

Құқықтық көмек көрсету туралы келісімшарттарда жеке тұлғаның әрекет 
қабілеттілігі ол азаматы болып табылатын мемлекеттің заңнамасымен  анықталады. Олай 
болса, мысалы, Болгария немесе Францияда қазақстандық азаматтың әрекет қабілеттілігі 
қазақстандық заңнама бойынша анықталады. Әдетте, тәжірибеде қолайлы болу үшін 
кейбір келісімшарттар ұсақ мәмілелер жасалуына байланысты тұлғаның әрекет 
қабілеттілігін анықтау мәміле жасалған мемлекет заңы бойынша анықталды. 
Шындығында да, дүкеннен  күнделікті ұсақ затты сатып алу үшін сатып алушы шетелдік 
азаматтың  ол  азаматы болып табылатын мемлекеттің заңына сәйкес оның әрекет 
қабілеттілігін әркім тексере беру мүмкін емес.  

1993 жылғы 22 қаңтардағы ТМД елдерінің құқықтық көмек көрсету және  азаматтық, 
отбасы және қылмыстық істер бойынша құқықтық қатынастар туралы конвенциясында 
жеке тұлғаның әрекет қабілеттілігі тұлға азаматы  болып табылатын осы  шартқа мүше – 
мемлекеттің заңнамасымен      анықталады [10, 29 – 32 бб.]. 

Демек, мәміле болып мәміле жасаушы тұлғаның ерік білдіруі табылады. 
Алайда, азаматтық заңнама мәміле жасаушы тұлғаға арнайы құқықтық мүмкіндік 

қарастырады. Яғни, мәмілені кез – келген тұлға жасай алсайды, тек қана арнайы құқық 
қабілеттілігімен әрекет қабілеттігі танылған тұлғалар жасау мүмкіндігіне ие болады [7, 
268 б.].   

Мәміле жасау барысында мәміле жасаушы тараптардың мүддесі мен мақсатын бір – 
біріне ажырата білу шарт [11, 337 б.].     

Мәселен, қандайда бір мүлікке меншік құқығын алу сол мүлікті жалға беру 
мүмкіндігін тудырады. Бұл қарастырылған жағдай меншік иесінің аталған мүлікке 
қатысты құқықтары мен көздеген мақсаты бұл арада мәміле негізі мен сәйкес келмеуі 
мүмкін [2, 282 б.].   

Мәміле - бұл тектікүғым, ал шарт - түрлік ұғым. Кез келген шарт - бұл мәміле, ал 
кез келген мәміле - шарт емес. Күнделікті тұрмыстағы және тіпті ресми тәжірибеде шарт 
басқа терминдермен де белгіленеді: келісім-шарт, тараптардың келісімі. Бірақ мұның бәрі 
- шарттар. Шарттар мәмілелердің басым бөлігін құрайды. 

АК-ның 150-бабы шартпен жасалған мәмілелерге, яғни шартты 
мәмілелергеарналған[12, 154 б.]. 

Мәмілелер біржақты және екі немесе көпжақты болуы мүмкін, соңғы екеуі шарттар 
болып табылады (АК 154 б). 

Бір жақтың ерік білдіруі негізінде жасалған мәміле біржақты мәміле болып 
табылады. Бір тараптың ерік білдіруіне қарай пайда болған біржақты мәмілелер екі 
жақтан кем емес қатысатын азаматтық құқықтық қатынас құрады. Мысалы, материалды 
құндылықтарды алуға берілген сенімхат біржақты мәміле болып табылады. Бірақ, осы 
мәміленің ықпалына қарай сенімхат берушінің және сенімдінің белгілі азаматтық құқық 
пен міндеттер пайда болады. 

Екі жақтық және көпжақтық мәмілелер екі немесе бірнеше тараптардың келісілген 
ерік білдіруін көрсетеді. Сонымен, әр шарт екіжақтық немесе көпжақтық мәміле болып 
табылады, бірақ барлық мәміле шарт бола алмайды.  

Көпжақтық мәмілелер де шарт болып табылады. Бірақ екіжақтық мәміле 
айырмасында  олар екі тараптың көп емес ерік білдіруі негізінде пайда болады. Ортақ 
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көкөніс сақтайтын қойманың құрылысы туралы үш коммерциялық фирмалардың шарты 
көпжақтық мәміленің үлгісі бола алады. 

Сондай – ақ мәмілелер себепті және абстракты болып бөлінеді. Себепті мәміледе 
оның негізгі мазмұнынан дерексіздендірілді (вексель беру). Келешекте белгілі оқиғаның 
басталу, басталмауымен құқықтық салдарының пайда болуы немесе тоқтатылуы 
шартталығына байланысты мәмілелер шартты және шартсызболып бөлінеді.Шартты 
мәмілелер кейінге қалдырылатын шартпен жасалған (тараптар құқықтар мен міндеттердің 
туындауын басталу – басталмауы белгісіз мән – жайға байланысты етіп қойды) және кейін 
күші жойылатын шартпен жасалған (тараптар құқықтар мен міндеттердің тоқтатылуын 
басталу – басталмауы белгісіз мән – жайға байланысты етіп қойды) болып бөлінеді.  

Мәміле жасаушылардың мақсаты болып мәмілеге қатысушы тараптардың көздеген 
құқықтық нәтижесі танылады. 

Мәміле жасаушының мүддесі мәмілені жасаудың басты себебі ретінде 
қарастырылады. Мәміле жасаушының мүддесінің жалған болуы мәміленің жарамсыз деп 
танылуына негіз бола алмайды. Егерде мәміле жасаушы тараптардың мүдделерін негіз 
ретінде қарастырар болсақ бұл ретте мәмілелердің азаматтық  айналымның 
тұрақтылығына кері жағымсыз ықпал жасау еді [13, 236 б.].      

Қазақстан заңнамасы мәмілені жарамсыз деп тануға негіз болатын кейбір мән - 
жайларға тәжірибе тұрғысында біртекті ұстанымда қолданбайды. Нәтижесінде, мәміленің 
жарамсыздығына негіз болатын алдану, жаңылысу, немесе мәміле жасауға мәжбүрлеу 
сияқты негіздерді субъективті тұрғыдан  дәл айқындауға мүмкіндік беретін кейбір 
өлшемдерді сот тәжірибесінде дұрыс қолданбау, яғни нақты ұстанымдардың болмауынан 
судьяның жаңылысу  жағдайлары жиі орын алып  жатады. Бүгінше бұл келеңсіщдіктерді 
құқықтық  жолға қою үшін Азаматтық кодекстің тиісті нормаларына қажетті өзгерістер  
мен толықтырулар ендіру арқылы осы мән - жайларды айқын ажыратуға   мүмкіндік  
беретін өлшемдерр  шкаласын тікелей заңда  қарастырып кеті  қажет  деп  білеміз [14, 21 
б.].      

Басқа негіздер бойынша мәмілелер өзге де түрлерге бөлінеді. Каузальдык және 
абстрактілікмәмілелердің арасындағы айыр-машылықтың өте зор практикалық маңызы 
бар. 

Каузальдық (саиsа -себеп, негіз) немесе себепті мәміленің тағдыры тұтасымен оның 
өзі жасалған негізге тәуелді болады. Негізінің бұзылуы жасалған бір жақты мәміленің 
заңдық күшін жояды. Мысалы, сатып алушы сатып алған тауарының бағасын алдын ала 
төлеп қойған, бірақ сатушы тауарды жеткізіп бермеген. Сатушының сатып алушыдан 
алынған ақшаға құқығы жойылады[4, 6 б.]. 

Негізгі мәміле және қосымша (акцессорлық)мәміле мәмілелер (шарттар) арасындағы 
айырмашылықтың практикалық маңызы бар. 

Акцессорлық мәміле негізгі мәмілені толықтырады, қамтамасыз етеді және 
нақтылайды. Егер заңнан, мәміленің мәнінен не тараптардың келісуінен өзгеше жағдай 
туындамаса, акцессорлық мәміленің тағдыры негізгі мәміленің тағдырына тәуелді болады. 

Күші жойылатын шартпен жасалатын мәміледе тараптардың құқықтары мен 
міндеттері мәміле жасалған күннен бастап күшіне енеді, бірақ жағдай туған кезде 
тоқтатылады. Мысалы, үйдің меншік иесі үйінің бір бөлмесін ұлын оқуын аяқтаған соң 
үйге оралатын болса, босату керек деген шартпен жалға береді. Жағдай туғанға дейін 
өткен уақыт үшін барлық есеп айырысу аяқталуға тиіс. Күші жойылатын шарт тумаған 
жағдайда мәміле сөзсіз мәмілеге айналады. 
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Мәмілеге қатысушылар өздерінің мүдделеріне сәйкес әрекет етуге құқылы, өздері 
үшін тиімді немесе тиімсіз шарттардың басталуына не басталмауына жәрдемдесуге 
немесе керiсiнше, кедергі жасауға құқылы. Олар шартқа жәрдемдесетін не кедергі 
жасайтын заңсыз немесе әдепсіз құралдарды қолданбауы, жосықсыз әрекет етпеуі тиіс. 
Азамат егер көршісін филармонияға музыкалық сүйемелдеуші ретінде жұмысқа алатын 
болса, оған пианиносын сатуға келісті. Кейін бүдан гөрі пайдалы сатып алушыны тапқан 
ол алғашқы сатып алушыдан құтылу үшін филармония директорымен туыстық 
байланыстарын пайдаланып, оның филармонияға жұмысқа орналасуына кедергі жасайды. 
Сатушы өзінің жосықсыз әрекеттерімен тиімсіз болып шыққан шарттың тууына кедергі 
жасағандықтан, шарт туған деп есептеледі.  

АК-ның 156-бабында көзделген биржалықмәмілелер мәмілелердің ерекше түріне 
жатады. Биржада жасалатын мәмілелерді биржалық мәмілелер деп түсінеді. Олар 
қатысушылар арасында негізінен жалпы тәртіппен жасалған тиісті мәміле туғызатындай 
құқықтар мен міндеттерді өмірге келтіреді және мәмілелердің жарамдылығы және 
жарамсыздығы жөніндегі жалпы заң ережелеріне бағынады[3, 303-305 бб.]. Сонымен 
қатар, олардың бірқатар айтарлықтай ерекшеліктері бар, бұл ерекшеліктер биржалық 
мәмілелерге қатысушылардың құқықтық жағдайына, мәміленің нысанасына, оларды 
жасасу және ресімдеу тәртібіне, олардың орындалуын және биржалық даулардың 
шешілуін қамтамасыз етуге қатысты болады. 
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Резюме  

В статье расмотрены актуальные некоторые теоретико-правовые проблемы 
института сделки  по законодательству Республики Казахстан. 

 
Summary  

The article examined some relevant theoretical and legal problems of the Institute 
transactions under the law of the Republic of Kazakhstan . 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ПО  
НОВОМУ  УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 
Жапаров  М..  
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В статье рассматриваются некоторые  вопросы квалификации взяточничества по  
новому  Уголовному кодексу  Республики Казахстан. 

Ключевые слова: УК РК, квалификация, взятничество, кодекс, проблемы, анализ.     
 
Проблемам  квалификации взяточничества  посвящены многочисленные 

монографии и научные статьи советских, российских и казахстанских ученых: 
Б.В. Волженкина, И.А. Гельфанд, , A.И. Долговой,  Б.Д. Завидова,  М.П. Клейменова,  
Ю.А. Ляпунова, В.Е. Мельниковой, А.Я. Светлова,П.С. Яни, А.Агыбаева, 
Е.О.,Алауханова, С.З.. Абдрахманова. С.М. Злотникова, Е.В. Курбатова, С.М. Рахметова, 
М.Т., Шаймерденова и  многих других др.  

Однако, несмотря на основательную и достаточно всестороннюю исследованность 
учеными вопросов квалификации взяточничества, следует отметить, что  остаются 
отдельные спорные вопросы, такие, как   понятие субъекта, соучастия, посредничества в 
даче взяточничества, назначения  наказания за их совершение. 

Получение взятки неразрывно связана с ее дачей. Получение взятки не может 
состояться, если не было дачи взятки. Анализ следственной и судебной практики 
показывает, что трудности и ошибки, связанные с квалификацией взяточничества и их 
отграничение от смежных преступлений, по-прежнему проявляются в 
правоприменительной деятельности. Поскольку применение уголовно-правовых норм об 
ответственности за взяточничество на протяжении десятилетий вызывает споры, как в 
науке, так и на практике, Пленум Верховного Суда РК  в своем постановлении от 22 
декабря 1995 г.№9 «О практике применения судами законодательства об ответственности 
за взяточничество». предлагал правоприменителю алгоритмы их решения.  [1]. 

В соответствии со ст. 366 УК РК получение взятки лицом  уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, 
занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а 
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равно должностным лицом иностранного государства или международной организации 
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права 
на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного 
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство – наказывается штрафом в размере 
пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

Квалифицирующее обстоятельство взятки ч. 2 ст. 366 УК, то же деяние, 
совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия 
(бездействие) - наказываются штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Особо квалифицирующее обстоятельство ч. 3 ст. 366 УК- это деяния, 
предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) в крупном размере; 
4) неоднократно, - наказываются штрафом в размере семидесятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

Особо квалифицирующее обстоятельство ч.4 ст. 366 УК- это деяния, 
предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 
совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, - наказываются 
штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

 Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в даче взятки 
только должностному лицу лично или через посредника. Дача взятки – формальный 
состав преступления. Она признается оконченным деянием с момента принятия 
должностным лицом хотя бы части материальных ценностей, если взятка передается в 
несколько приемов.    

 Соответственно, не может состояться оконченное преступление дачи взятки, если 
материальные ценности или выгоды имущественного характера, являвшиеся предметом 
взятки, не были приняты должностным лицом.  Поэтому, предложение должностному 
лицу материальных ценностей или имущественных выгод, оставление денег или 
ценностей в столе или в одежде должностного лица, в служебном или личном автомобиле, 
отправление по почте в письме или посылке и даже передача их родственникам 
должностного лица или посреднику во взяточничестве со стороны должностного лица, 
если за этим не последует принятие последним взятки, слндует квалифицировать не как 
оконченное преступление, а как покушение на дачу взятки.  Обязательным признаком 
дачи и получения взятки является предмет преступления – взятка, которая может быть 
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выражена в деньгах, ценных бумагах, ином имуществе или выгодах имущественного 
характера, оказываемые безвозмездно. 

К  выгодам имущественного характера относятся,. оказываемые безвозмездно, но  
подлежащие оплате услуги, а также льготы, дающие право на имущество (производство 
строительных, ремонтных работ; предоставление санаторных или туристических путевок, 
проездных билетов; предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и т.п.). (4) 

 Взятка как предмет рассматриваемого преступления всегда имеет имущественную 
природу. Если должностное лицо получает какую-нибудь неимущественную выгоду 
(положительный отзыв в печати, согласие выйти замуж и т.п.), получением взятки это не 
является [2].  

В судебной практике возникает вопрос,  должно ли квалифицироваться по ст. 366 
УК РК предоставление должностному лицу государственного органа сексуальных услуг?. 
Как, квалифицировать действия должностного лица, если женщина,  например, вместо 
дачи денег должностному лицу, чтобы ее приняли на работу предлагает ему  секс, (в быту 
называется  «оплата натурой»).  

Б.В Волженкин полагает, что взятка в этом случае присутствует только тогда, когда,  
подкупающий оплачивает услуги проститутки [3].. Следует согласиться с мнением П.С. 
Яни, что указанная точка зрения по оказанию сексуальных услуг является 
необоснованным сужением сферы действия норм о взяточничестве  и, что не 
криминализированы лишь те ситуации, если секс  услуга не имела стоимости. [4]  

На наш взгляд, предложение женщиной сексуальных услуг должностному лицу, 
вместо денег (взятки) при устройстве на работу, следует квалифицировать, не как дачу 
взятки, а  по ст. 361 УК РК, как злоупотребление служебным положением  

Правильной, представляется точка зрения по вопросу предмета взятки мнение 
Пленума Верховного Суда РФ в постановлении  от 10 февраля 2000 г.№ 6 “О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе” где сказано, что: «любой 
переданный предмет или оказанные услуги должны получить денежную оценку на 
основании действительной стоимости предмета, цен, расценок или тарифов за услуги, 
сложившихся в данной местности или действовавших на момент совершения 
преступления, а при их отсутствии – на основании заключения экспертов». [5],  В этой 
связи Ситковец О.Н. пишет, что  без сомнения, Пленум ВС РФ в данном случае имеет в 
виду только легальные услуги (сложно представить, каким образом будут получать 
денежную оценку действия проституток) [6],   

Действия виновных должны признаваться дачей и получением взятки и в тех 
случаях, когда условия получения ценностей, услуг или льгот хотя специально и не 
оговариваются, но участники преступления сознают, что взятка вручается с целью 
удовлетворения интересов взяткодателя. 

Судебной практике известны следующие способы маскировки дачи-получения 
взятки: передача взятки под видом подарка; отпуск товаров по льготным (заниженным) 
ценам; заключение фиктивных трудовых соглашений и гражданско-правовых договоров и 
выплата по ним взяткополучателю или его родным и знакомым (а также доверенным 
лицам) за якобы выполненную работу, работу по совместительству и т. д.; выполнение для 
взяткополучателя безвозмездно или явно за низкую оплату каких-либо работ 
хозяйственного назначения (ремонт квартиры, машины, изготовление мебели, пошив 
дорогой одежды, строительство коттеджей и проч.); внесение денег непосредственно на 
банковский счет взяткополучателя; организация специальных аукционов для 
должностных лиц с целью приобретения ими автомашин, антиквариата и других 
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ценностей по минимальным ценам; оплата обучения детей и родственников должностного 
лица, содержание в элитных детских учреждениях; прием вкладов под высокие проценты; 
выплата завышенных гонораров за лекции; издание книги, автором которой является 
взяткополучатель, неоправданно большим тиражом и выплата чрезмерно завышенного 
авторского вознаграждения; передача акций юридического лица или иных ценных бумаг 
родственникам или доверенным лицам взяткополучателя; создание и финансирование 
специальных фондов; финансирование партий, движений, кандидатов на выборные 
должности; за выигрыш в тендере на покупку товаров, строительство объектов, за 
получение земельного участка для строительства дома или ведения крестьянского 
хозяйства, получения дотаций, выдаваемых государством для производства различных 
видов сельхозпродукции  и многие другие. способы Эти способы редко встречаются в 
материалах уголовных дел, поскольку доказывание взятки, маскируемой ими, является 
чрезвычайно сложным и возможно не всегда  результативны. 

Субъектом получения взтки может быть только государственный служащий, 
понятие которого дается в Законе «О государственной службе в РК», а  с субъектом дачи 
взятки может быть гражданин РК, иностранный гражданин и лицо без гражданства. 
Уголовная ответственность за дачу взятки наступает с 16-летнего возраста. 

В качестве взяткодателя могут выступать: 1) частные лица (не госслужащие,  
например, рабочий, пастух, предприниматель и т.п.); 2) лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, и 3) государственные 
служащие органов  исполнительной, представительной и судебной власти, что не имеет 
значения для квалификации дачи взятки.  

Наряду с дачей взятки ст. 367 УК РК, закон ст. 368 УК РК предусматривает и такой 
вид преступления как посредничество во взяточничестве.  

Субъектом посредничества в даче взятки может быть любое лицо (частное лицо, 
должностное лицо -  госслужащий). Действия посредника фактически состоят в 
пособничестве взяткодателю или взяткополучателю совершить уголовно наказуемое 
деяние.  По содержанию и характеру действий, фактически совершаемых при 
посредничестве во взяточничестве, посредник  представляет собой пособника и его 
действия нельзя квалифицировать как исполнителяя (соисполнителяя) дачи или 
получения взятки или организатором этих деяний или подстрекателем к  указанным 
деяниям.  

В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РК от 22 декабря 1995 г.. «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество» 
говорится, что ннеобходимо отограничивать посредничество во взяточничестве от дачи и 
получении взятки, учитывая, что посредником является лицо, которое, действуя по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя, непосредственно передает предмет 
взятки. При этом для признания такого лица виновным в посредничестве во 
взяточничестве не имеет значения, получил ли он от взяткодателя либо взяткополучателя 
вознаграждение.([7], 

 В литературе высказывались мнения, что имеются две разновидности 
посредничества в даче взятки: физическое (когда лицо непосредственно передавало 
взятку) и интеллектуальное (когда лицо лишь содействовало установлению контакта 
между взяткодателем и взяткополучателем) [8].  

 Работник, договорившийся о выполнении за взятку обусловленных действий и 
вручивший взятку, должен нести ответственность как соучастник дачи взятки. Если 
название лицо, лишь передает взятку, зная о характере поручения, его действия подлежат 
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квалификации как посредничество о взяточничестве по ч. 5 ст. 28- (пособничество) и ст. 
367 УК РК-(посредничество во взяяточничестве) 

Одновременное посредничество в даче взятки одному должностному лицу от 
нескольких взяткодателей или посредничество в получении взятки несколькими 
должностными лицами от одного взяткодателя рассматривается как неоднократное, если в 
интересах каждого из взяткодателей взяткополучатель выполняет (не выполняет) 
отдельные действия или каждое должностное лицо в интересах дающего взятку действует 
определенным образом и указанные обстоятельства сознаются посредником.(8) 

Посредничество во взяточничестве, совершенное с использованием своего 
служебного положения, предполагает использование должностным лицом при 
посредничестве во взяточничестве предоставленных ему по службе прав и полномочий. 
Посредничество во взяточничестве не может быть признано совершенным с 
использованием служебного положения, если оно не связано со служебной деятельностью 
виновного или такое лицо не является должностным лицом.  

Например, - 15 февраля 2013года  сотрудники финансовой полиции задержали 
юриста, которая собиралась дать взятку судьям областного уровня . Сумма денег  для 
передачи составляла – 400 тысяч тенге и восемь тысяч долларов. Юрист   представляла 
интересы предпринимателя, с которым судилась ипотечная компания. Бизнесмен взял 
ипотечный кредит в 17 миллионов тенге на покупку недвижимости. Чтобы получить 
нужное решение суда, юрист потребовала у своего доверителя деньги якобы на взятки для 
судей. В результате предприниматель передал юристу  400 тысяч тенге и восемь тысяч 
долларов. В отношении нее возбуждено два уголовных дела – по статьям 
«мошенничество» и «подстрекательство к даче взятки».Деньги предназначались судьям за 
«правильный» [9], 

В случаях, когда  в целях завладения ценностями посредник склоняет взяткодателя к 
даче взятки, действия его, помимо мошенничества, должны дополнительно 
квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки, а действия взяткодателя  в таких 
случаях подлежат квалификации как покушение на дачу взятки. (ст. 24 и 366 УК РК). 

При этом не имеет значения, называлось ли конкретное должностное лицо, которому 
предполагалось передать взятку. 

Если  посредник во взяточничестве, организует дачу взятки или подстрекает к этому, 
то уголовно-правовое значение посредника утрачивается  и он в подобных случаях будет 
представлять собой организатора указанных преступлений или подстрекателя к их 
совершению и его действия должны квалифицироваться соответственно, по п.3 или п. 4 
ст..28 и ст. 368 УК РК. 

Обращает к себе внимание, проблема квалификации «мнимого посредничества» во 
взяточничестве, к которому относятся случаи, когда лицо обещает свои посреднические 
услуги, получает от взяткодателя предмет взятки якобы для передачи должностному лицу, 
и фактически присваивает его.  В таких случаях, действия лица, которое пытается  через 
мнимого посредника передать взятку должностному лицу, в любом случае 
квалифицируются как покушение на дачу взятки (ст. 24 и 367 УК РК).. 

Если лицо, подстрекая взяткодателя, получает у него те или иные ценности, якобы 
для передачи должностному лицу в качестве взятки, и, не намереваясь этого сделать,  
фактически их присваивает, то его действия нужно квалифицировать как 
подстрекательство к даче взятки и мошенничество по ч. 4 ст. 29 и ст. ст. 364 и 190  УК РК.  
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Пленум Верховного Суда РК по этому вопросу указал, в частности, что   такие 
действия мнимого посредника  следует квалифицировать  как пособничество в даче 
взятки.[10].  

Не требуется дополнительной квалификации по статье 365 УК РК, 
предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве  в случаях, 
когда  должностное или иное лицо, организовавшее дачу или получение взятки, 
подстрекавшее к этому либо явившееся пособником дачи или получения взятки, если он 
одновременно выполнявет посреднические функции. В таких случаях должностоне лицо, 
несет ответственность за соучастие в даче или получении взятки. При этом вопрос о 
квалификации действий соучастника должен решаться с учетом направленности его 
умысла, исходя из того, в чьих интересах, на чьей стороне и по чьей инициативе - 
взяткодателя или взяткополучателя - он действует. (11) 

Передачу посредником заведомо похищенного взяткодателем чужого имущества 
следует квалифицировать по совокупности преступлений - посредничество во 
взяточничестве и соучастие в хищении, если посредник заранее знал, что предмет взятки 
был похищен взяткодателем и обещал его передать взяткополучателю (с.т. 28, 367 и. 
например ст.189 УК).. 

Анализ составов  ч.1 статей 367 и 368  УК о даче взятки и посредничестве во 
взяточничестве  показывает, что в диспозициях указанных статей нет четкого 
разграничения понятий субъекта дачи взятки, посредника, а размер  основного и 
дополнительного наказания для частного лица дающего взятку и размеры наказания для  
государственного служащего нивелированы,  По нашему мнению, в силу своего 
служебного статуса государственный служащий, дающий взятку   другому 
государственному служащему должен наказываться более строго, нежели частное лицо. 
Кроме того необходимо дать более четкое, точное, емкое понятие должностного лицав  в 
диспозиции ч. 1 ст. 366 УК, поскольку должностным лицом называется и лицо 
занимающее должности в коммерческих и иных негосударственных организациях и 
учреждениях. В этой связи, предлагается изложить диспозицию ч. 1 ст. 367 УКРК в 
следующей редакции 

Статья 367. Дача взятки 
1. Дача взятки частным лицом, лицу занимающего государственные должности в 

исполнительных, представительных и судебных органах, а равно должностному лицу 
иностранного государства или международной организации лично или через посредника - 

В санкции  ч.1 ст. 367 УК исключить  для частного лица дополнительное наказание в 
виде  пожизненного лишения  занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Представляется, бессмысленным., лишать частное лицо 
(рабочего или специалиста), давшего взятку, права занимать определенные должности или 
заниматься определенной  деятельностью, т.е. работать и зарабатывать деньги длч 
существования. 

Часть 2 ст. 367  УК, предусматривающее наказание за дачцу взятки в значительном 
размере исключить, поскольку часть 1 и 2 ст. 367 должна охватывать деяния, 
предусматривающие наказания за дачу взятки от незначительного до крупного размера. В 
связи  с чем  ч.2 ст. 367 УК  дать в следующей редакции; 

2. Дача взятки государственным служащим, лицу,  занимающего государственные 
должности в исполнительных, представительных и судебных органах, а равно 
должностному лицу иностранного государства или международной организации лично 
или через посредника - 
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В ч.3 ст. 367 УК включить отягчающий признак дачи взятки. « лицом, занимающим 
ответственную государственную должность» и изложить ч. 3 ст. 367 УК в следующей 
редакции: 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) в крупном размере; 
3) неоднократно,  
4)  лицом , занимающими ответственную государственную должность - 
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены в особо крупном размере или преступной группой, - 
Примечания. 
1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, указанному в части 

первой статьи 367 настоящего Кодекса, за ранее совершенные им законные действия 
(бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных 
расчетных показателей, если совершенные этим лицом действия (бездействие) не были 
обусловлены предварительной договоренностью. 

2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в 
отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части 
первой статьи 367 настоящего Кодекса, или если это лицо добровольно сообщило 
правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки. 

В примечании к ст. 368 УК добавить п.3 словами при назначении дополнительного 
наказания частным лицам, не занимающих государственные должности в случаях, 
предусмотренных в ч. З и 4 ст. 368 УК вопрос о  его применении  решается судом, в 
зависимости от занимаемой должности частного лица в негосударственных организациях 
и учреждениях.   

В статью  368 УК «Посредничество во взяточничестве» внести уточнение в части 
понятия субъекта посредничества. По смыслу рассматриваемой статьи субъектом данного 
преступления может быть частное лицо, и государственный служащий. Поскольку 
государственнй служащий по статусу  занимает в  обществе более высокое положение, 
нежели частное лицо. то и наказание за это престуление ему должно быть строже. 
Поэтому, на наш взгляд, деяние частного лица в посредничестве во взяточничестве нужно 
выделить отдельно в ч.1 ст. 368 УК. В этой связи  изложить ч.1 ст. 368 УК в следующей 
редакции;  

Статья 368  УК. Посредничество во взяточничестве. 
1.Посредничество,  частного лица во взяточничестве, то есть способствование 

взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними 
о получении и даче взятки, -  наказывается штрафом в размере десятикратной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок до двух лет, с конфискацией имущества или без 
таковой с лишением права занимать  определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 2 лет. 

Исключить из санкции ч.1 ст.368 УК слова «с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». 

2. То же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой, или лицом с 
использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере 
двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с 
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конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

 В примечании к ст. 368 УК указать, что при назначении дополнительного 
наказания частным лицам, за содействие в посредничестве во взяточничестве, 
предусмотренных в ч. 1 ст. 368 УК вопрос о  его  применении   решается  судом, в 
зависимости от занимаемой должности  частного лица в негосударственных организациях 
и учреждениях.   
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                                                                       Түйін 
Мақалада пара берудің және  парақорлыққа делдал болу квалификациялық  

мәселелері мен осы мәселе жоніндегі Казқстан Республикасы жаңадан даярланған   
Қылмыстық кодекстің жобасында  364 және 365 баптарына кейбір өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу мәселелерін қарсатырған. 

 
Summary 

В статье рассмотрены вопросы квалификации взяточничества и посредничества при 
взяточничестве и о внесении изменений и дополнений в ст.364 и 365  проекта Нового 
уголовного кодекса РК. 
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В данной статье автором рассматриваются основные моменты Трудового 
Кодекса Республики Казахстан, отражающие условия расторжения трудового договора 
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между работодателем и работником по инициативе работодателя. Автором 
предлагаются разъяснения спорных моментов правовых гарантий работникам при 
расторжении трудового договора, а также нюансы, актуальные в работе кадровой 
службы работодателя.  

Ключевые слова: права, работник, трудовой договор, инициатива, гарантия.  
 

Закрепленное статьей 13 Конституции Республики Казахстан право каждого на 
судебную защиту своих прав и свобод распространяется и на трудовые правоотношения.  

Трудовые отношения работников в первую очередь регулируются нормами 
Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года, а отдельных категорий лиц 
регулируются не только нормами Трудового кодекса, но и специальными 
законодательными актами (о государственной службе, об органах внутренних дел и др.) 

При рассмотрении трудовых споров по правоотношениям, не урегулированным 
специальными нормативными правовыми актами, судам надлежит руководствоваться 
нормами Трудового кодекса.  

Если условия труда отдельных категорий работников, регулируемые иными 
нормативными правовыми актами, будут ниже условий, установленных Трудовым 
кодексом, то при разрешении трудового спора должны применяться последние.  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя может считаться 
правомерным в том случае, когда одновременно имеются в наличии следующие 
обстоятельства: 

• существует закрепленное в законе основание расторжения трудового договора; 
• соблюден предусмотренный порядок увольнения; 
• работодателем издан приказ о расторжении трудового договора; 
• увольняемому работнику работодателем предоставлены все предусмотренные 

трудовым законодательством гарантии и компенсации. 
Следовательно, необходимо обратить внимание на обоснованный и верный 

выбор соответствующего основания расторжения трудового договора, его 
правильное юридическое оформление, а также соблюдение всех иных 
предусмотренных для этого случая правил. 

Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя можно 
делить на две группы в зависимости от наличия либо отсутствия вины работника. 

Основания, которые содержатся в подпунктах 1 – 5, 17 ст. 54 ТК, относятся к 
основаниям прекращения трудового договора, в которых отсутствует какая-либо вина 
работника, и связанных с наличием обстоятельств производственного характера. 

Подпункты 6 – 13 и 16 ст. 54 ТК  регламентируют расторжение трудового договора 
при наличии вины работника. Сюда же следует отнести, на наш взгляд, п/п.19 ст.54 ТК. 

По инициативе работодателя трудовой договор прекращается по следующим 
основаниям: 

1) ликвидации работодателя - юридического лица либо прекращения 
деятельности работодателя - физического лица;  

Ликвидация юридического лица возможна: 
а) по истечении срока, на который данное юридическое лицо было образовано; 
б) при достижении определенной цели, для которого организация была образована; 
в) при признании судом регистрации юридического лица недействительной; 
г) при признании юридического лица банкротом.  
2) сокращение численности или штата работников организации. 
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Право комплектования штата принадлежит работодателю, он и определяет 
необходимость уменьшения количества работников и проведения мероприятий по 
сокращению численности или штата работников. 

В связи с чем, суды при рассмотрении трудовых споров об увольнении по этому 
основанию не вправе обсуждать вопрос о целесообразности сокращения, но обязаны 
выяснить, произведено ли в действительности сокращение численности или штата 
работников, соблюдены ли нормы трудового законодательства, регулирующие 
порядок высвобождения работников, не приняты ли на их место другие лица, так как 
иногда на место сокращенных работников сразу или через непродолжительное время 
принимаются другие лица, либо же под видом заключения так называемых договоров 
услуг, фактически присутствуют трудовые договоры. При увольнении по сокращению 
численности или штата работников, прежде всего, необходимо проверять, нет ли среди 
работников, должности которых сокращаются, тех, кого увольнять по инициативе 
работодателя по данному основанию вовсе запрещено законом.  

При увольнении по причине сокращения численности или штата работников 
организации преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
Оснований, кому отдать предпочтение, если квалификация и производительность двух 
работников равная, трудовой кодекс не предусматривает. 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации.  

Если работника уволили на основании несоответствия либо недостаточной его 
квалификации, то это должно быть подтверждено результатами аттестационной комиссии, 
в составе которой должен участвовать представитель работников, если иное не 
установлено законами Республики Казахстан. Работодатель не вправе расторгнуть 
трудовой договор с работником, в отношении которого не проводилась аттестация. 

Основным критерием оценки при аттестации является способность сотрудников 
выполнять возложенные на них обязанности. Этим Законом предусмотрены различные 
сроки прохождения аттестации в зависимости от основания (пребывание на прежней 
должности более трех лет, назначение на новые должности и т.д.). 

Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано сотрудником 
руководителю или уполномоченному руководителю правоохранительного органа – в 
месячный срок, либо в судебном порядке. 

4) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы.  

Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие состояния здоровья, должно быть подтверждено медицинским заключением в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Пунктом 5 ст.56 ТК предусмотрено, что работодатель при расторжении 
трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 2)-4) пункта 1 
статьи 54 Кодекса, должен принять меры к переводу работника на другую работу в 
случае его согласия. 

Если работодатель не выполнил это требование законодательства, то увольнение 
может быть признано незаконным. Администрация в письменном виде извещает 
работника о предстоящем увольнении в связи с несоответствием занимаемой должности 
или выполняемой работе и одновременно указывает вакантные должности, имеющиеся на 
предприятии, или иные виды работ, которые работник может занять или выполнять. 
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Согласие или отказ работника на перевод на другую работу может быть дан путем записи 
на извещении о согласии или отказе на перевод либо путем подписания отдельного 
документа. Если администрация не может перевести работника на другую работу, она 
также должна письменно известить об этом работника в порядке, описанном выше. 

п/п. 6) отсутствия работника на работе без уважительной причины в течение 
трех и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену); 

Понятие прогула складывается из трех элементов, которые только в совокупности 
могут составить факт нарушения трудовой дисциплины. 

1) Отсутствие на рабочем месте. При определении рабочего места должны исходить 
из понятия «рабочее место». 

2)Неуважительные причины отсутствия на рабочем месте - второй обязательный 
признак прогула.  

3)Отсутствие на рабочем месте должно длиться не менее трех часов подряд. 
Поэтому при рассмотрении таких дел суды должны потребовать от работодателя 
доказательства, подтверждающие время отсутствия работника на работе и 
продолжительности прогула. 

Работодатель обязан подтвердить факт прогула в письменной форме. 
п/п.7)  нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том 
числе в случаях употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих 
состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их 
аналогов). 

Как уже было отмечено выше, порядок расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя предусмотрен ст.56 ТК. Законом от 17 февраля 2012 года статья 
56 ТК дополнена пунктом 7, в соответствии с которым нахождение работника на работе в 
состоянии, указанном в п/п.7 пункта 1 статьи 54 ТК, должно быть подтверждено 
медицинским заключением. Решение о направлении работника на медицинское 
освидетельствование принимается уполномоченным работодателем должностным лицом. 
В случае отказа работника от прохождения медицинского освидетельствования 
составляется соответствующий акт.  

п/п.7-1) отказ от прохождения медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, 
наркотического, токсикоманического опьянения, подтвержденного 
соответствующим актом. 

Поскольку данное основание впервые было закреплено в трудовом законодательстве 
не так давно, практика его применения еще не сложилась. По моему мнению, данное 
основание взаимосвязано и исходит из п/п.7. В качестве доказательств отказа от 
прохождения медосвидетельствования должны быть представлены, кроме акта об отказе 
от прохождения медосвидетельствования, решение должностного лица о направлении 
работника на такое освидетельствование. 

п/п.8) нарушения работником правил охраны труда или пожарной безопасности 
либо безопасности движения на транспорте, которое повлекло или могло повлечь 
тяжкие последствия, включая травмы и аварии. 

Обязанности работника соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда входит в число основных обязанностей работника. Работник обязан 
соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
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правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, пожарной 
безопасности либо безопасности движения на транспорте. 

п/п 9) совершения работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) 
чужого имущества, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленного вступившим в законную силу приговором или постановлением суда. 

Как следует из содержания данного пункта, расторжение трудового договора может 
иметь место только при доказанности вины работника вступившим в законную силу 
постановлением суда о его привлечении  к административной ответственности за мелкое 
хищение, за умышленное повреждение имущества или вступившим в законную силу 
приговором суда, которым он осужден к наказанию, не связанную с лишением свободы, 
если к лишению свободы, то увольняется в порядке, предусмотренном п/п.2 ст.58 ТК. 
Такое увольнение допускается не позднее одного месяца со дня вступления в законную 
силу постановления или приговора суда и не позднее шести месяцев со дня совершения 
хищения или повреждения, уничтожения имущества. 

п/п.10) совершения виновных действий или бездействия работника, 
обслуживающего денежные или товарные ценности, если эти действия или 
бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

Рассматривая дела о восстановлении на работе лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, судам следует иметь в виду, что по данному основанию могут быть уволены 
только работники, непосредственно обслуживающие денежные или товарные ценности 
(прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), совершившие виновные 
действия, которые дают администрации основание для утраты доверия к ним. 

п/п.11) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы. 

По данному основанию подлежат увольнению только работники, которые 
осуществляют воспитательные функции. К таким работникам относятся: учителя, 
преподаватели учебных учреждений, мастера производственного обучения, воспитатели 
детских учреждений. 

п/п. 12) разглашения работником сведений, составляющих государственные 
секреты и иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 

По этому основанию необходимо иметь ввиду, что, если обязанность сохранять в 
тайне сведения, ставшие известными работнику по роду деятельности, не установлена 
специальными законами или локальными нормативными правовыми актами, увольнение 
работника возможно лишь в случае, если трудовым договором предусмотрено такое 
дополнительное условие.  В трудовом договоре или в приложении к нему должно быть 
точно указано, какие конкретно сведения, содержащие тайну, работник обязуется не 
разглашать.  

п/п. 13) случаи, когда работник повторно не исполняет  или повторно 
ненадлежаще исполняет, причем без уважительных причин, трудовых обязанностей, 
которые на него возложены, и если работник уже имеет дисциплинарное взыскание.  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником по 
данному основанию будет считаться правомерным при наличии таких обстоятельств, как: 
неисполнение трудовых обязанностей уже имело место хотя бы один раз; трудовые 
обязанности не исполнены без уважительных причин; к работнику уже было применено 
дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения трудовых обязанностей 
оно не снято и не погашено; 
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При отсутствии хотя бы одного из этих условий увольнение работника 
неправомерно.  

п/п.15) представления работником работодателю заведомо ложных документов 
или сведений при заключении трудового договора, либо переводе на другую работу, 
если подлинные документы или сведения могли являться основаниями для отказа в 
заключении трудового договора или переводе на другую работу. 

Этот проступок не может считаться дисциплинарным, так как совершается до 
вступления работника в трудовые отношения, - на этапе заключения трудового договора. 

В данном случае договор может быть расторгнут только при условии того, что 
сведения, представленные работником работодателю, могли повлиять на правомерность 
заключения трудового договора либо послужить основанием для отказа в заключении 
трудового договора; 

п/п.16) нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного 
органа работодателя, его заместителем либо руководителем подразделения 
работодателя, повлекшего причинение материального ущерба работодателю. 

В обязанности работодателя входит доказывание нарушения трудовых обязанностей 
указанных лиц и факта, что был причинен ущерб имуществу организации; должна быть 
установлена причинная связь между  нарушением трудовых обязанностей наступившими 
негативными последствиями.  

п/п.17) увольнение работника в случае неявки его на работу более двух месяцев 
подряд вследствие временной нетрудоспособности, за исключением случаев 
нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также если заболевание 
входит в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок 
нетрудоспособности, утверждаемый Правительством РК..  

При увольнении по данному основанию в качестве доказательств должны быть 
представлены листки нетрудоспособности. 

18) совершения работником коррупционного правонарушения, исключающего 
в соответствии с судебным актом возможность дальнейшей работы. 

19) продолжения работником участия в забастовке после доведения до его 
сведения решения суда о признании забастовки незаконной либо о приостановке 
забастовки. 

Помимо оснований для прекращения трудового договора с работниками, 
установленных настоящим Кодексом, дополнительным основанием для прекращения 
трудового договора с гражданскими служащими является достижение ими пенсионного 
возраста, установленного законом Республики Казахстан. 

 
Список источников: 

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан 2016 (от 23 ноября 2015 года № 414-V) -
http://www.mikosoft.kz/trudovoy-codex-2016.html  

 
Summary 

In this article, the author discusses the highlights of the Labor Code of the Republic of 
Kazakhstan, reflecting the conditions of termination of the employment contract, which resulted 
from the employer's initiative. The author offers an explanation of controversial issues of legal 
guarantees to workers upon termination of the employment contract, as well as the nuances of 
the current HR Services. 
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Аталған мақалада автор жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы еңбек шартын 
жұмыс беруші бастамасымен бұзу жағдайлары көрсетілетін Қазақстан Республикасының 
Еңбек Кодексінің негізгі кезеңдерін қарастырады. Автор еңбек шартын бұзу кезіндегі 
қызметкерлер құқықтық кепілдемелерінің даулы кезеңдерін, сондай-ақ, жұмыс берушінің 
кадр қызметінің жұмысындағы маңызды ерекшеліктерді түсіндіреді. 

 
 

ДОГОВОР ЛИЗИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Смагулова А., 

магистрант 
 
В данной статье автором рассматриваются особо актуальные для 

предпринимательской деятельности вопросы, связанные с финансовой арендой. Автор 
раскрывает понятие «лизинг», даёт краткий обзор его развития и объясняет специфику 
лизинга в Республики Казахстан с позиции всех субъектов лизинговых отношений. Данная 
статья направлена на широкую аудиторию и будет полезна для прочтения как 
государственным работникам, так и частным предпринимателям.  

Ключевые слова: договор, лизинг, условия, предпринимательство, деятельсноть.  
 
Термин «лизинг» (от англ. lease) означает «аренда». При аренде вступают в 

договорные отношения арендодатель и арендатор по поводу сдачи имущества во 
временное владение и пользование за определенную плату. Использование термина 
«лизинг» связано с необходимостью выделения особого вида аренды – финансовой.  

Как отмечает И.В. Сахарова, «… в американской юридической литературе и 
нормативно-правовых актах для определения лизинговых отношений в основном 
используется термин «finance lease», который буквально переводится с английского как 
«финансовая аренда». Однако, термин «leasing» употребляется в деловом английском 
языке применительно к лизинговым отношениям как американскими, так и другими 
западными практиками. Именно последний термин получил распространение на 
международном уровне и, в частности, был закреплен в Конвенции УНИДРУА о 
международном финансовом лизинге 1988 г. (Convention on International Financial 
Leasing)…» [1].  

В дальнейшем термин «leasing» стал употребляться во многих странах и, зачастую, 
для обозначения схожих, но не совсем одинаковых общественных отношений, что 
определялось особенностями лизинговых отношений и спецификой их правового 
регулирования в той или иной стране. Так, возможность изменить содержание лизинговых 
правоотношений путем заключения различных договоров (помимо договора лизинга) 
ведет к появлению сильно отличающихся друг от друга правоотношений, не 
перестающих, тем не менее, быть лизинговыми. 

Историю становления лизинга в Казахстане можно условно разделить на три этапа. 
Первый характеризуется становлением предпринимательства и института частной 
собственности, без которой развитие лизинга просто невозможно. Второй этап – это время 
практического применения лизинга в отдельных отраслях экономики. Третий этап 
отмечен принятием ряда основополагающих нормативно-правовых актов, таких как, 
Гражданский кодекс РК (Особенная часть) в 1999 году, Закон РК “О финансовом лизинге” 
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в 2000 году, Кодекс РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” в 2001 
году и других. 

Анализ базовых нормативно-правовых документов, касающихся лизинга [2] [3], 
позволяет сделать несколько выводов о возможностях развития малого 
предпринимательства в Казахстане. 

Лизинг интересен всем субъектам лизинговых отношений: потребителю 
оборудования, инвестору, представителем которого в данном случае является лизинговая 
компания, государству, которое может использовать лизинг для направления инвестиций 
в приоритетные отрасли экономики, и, наконец, банку, который в результате лизинга 
может рассчитывать на уверенную долгосрочную прибыль. 

Основные преимущества лизинга, наиболее актуальные с учетом особенностей 
экономической ситуацией, сложившейся в Казахстане на данном этапе, заключается в 
следующем: 

а) для государства  
При сложившейся экономической ситуации и острой необходимости в оживлении 

инвестиционной активности проблема развития лизинга приобретает для государства 
особую актуальность. 

— Этот финансовый инструмент способствует мобилизации финансовых средств 
для инвестиционной деятельности. 

— Обеспечивает посредством своего механизма гарантированное использование 
инвестиционных ресурсов на цели переоснащения производства. 

— Государство, поощряя лизинговую деятельность и используя для этого, например, 
налоговые льготы, может существенно уменьшить бюджетные ассигнования на 
финансирование инвестиций, эффективно управлять процессом совершенствования их 
отраслевой структуры, содействовать развитию товарного производства и сферы услуг, 
повышению экспортного потенциала, сокращению оттока частного российского капитала 
на Запад, созданию дополнительных рабочих мест, особенно в сфере малого 
предпринимательства, решению других насущных социально-экономических задач. 

b) для лизингополучателя 
— При наличии рентабельного проекта потребитель имеет возможность получить 

оборудование и начать то или иное производство без крупных единовременных затрат. 
Это особенно актуально для начинающих мелких и средних предпринимателей. 

— Уменьшение размеров налога на имущество предприятий, поскольку стоимость 
объектов лизинга, хотя это и не обязательно, но в большинстве случаев, отражается в 
активе баланса лизингодателя. При осуществлении оперативного лизинга предмет лизинга 
учитывается на балансе лизингодателя. 

— Согласно Закона Республики Казахстан “О финансовом лизинге”  ко всем видам 
движимого имущества, составляющего объект лизинга и относимого к активной части 
основных фондов разрешено применять механизм ускоренной амортизации с 
коэффициентом не выше 3. 

— У лизингополучателя упрощается бухгалтерский учет, так как по основным 
средствам, начислению амортизации, выплате части налогов и управлению долгом учет 
осуществляет лизинговая компания. 

— В договоре лизинга можно предусмотреть использование более удобных, гибких 
схем погашения задолженности. 

— Ко всем перечисленным случаям можно добавить и вариант, при котором сам 
банк становится лизингополучателем. Это весьма выгодно для банка, т. к. при этом 
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облегчается баланс банка, что в свою очередь положительно отражается на 
экономических показателях, характеризующих банковскую деятельность. Например, при 
лизинге стоимость незавершенного производства постепенно включается в себестоимость 
и не будет пагубно влиять на категорию “капитал” и, следовательно, на расчеты 
обязательных экономических нормативов деятельности кредитных организаций. 

с) для лизингодателя 
— Для лизинговых компаний как инвесторов лизинг обеспечивает необходимую 

прибыль на вложенный капитал при более низком риске ( по сравнению с обычным 
кредитованием) за счет действенной защиты от неплатежеспособности клиента.  

— До завершающего платежа лизингодатель остается юридическим собственником 
оборудования, так что в случае срыва расчетов может востребовать это оборудование и 
реализовать его для погашения убытков.  

— В случае банкротства лизингополучателя оборудование также в обязательном 
порядке возвращается лизинговой компании. 

— Лизингодателем передается лизингополучателю не денежные ресурсы, контроль 
над использованием которых не всегда возможен, а непосредственно средства 
производства.  

— Освобождение от уплаты налога на прибыль, которая получена от реализации 
договоров финансового лизинга со сроком действия не менее трех лет. 

— Лизингодатель частично освобождается от уплаты таможенных пошлин и налогов 
в отношении временно ввозимой на территорию Республики Казахстан продукции, 
являющейся объектом международного лизинга. 

В Казахстане организация лизинга, в которой лизингодателем выступает банк, была 
характерна для этапа становления рынка лизинговых услуг. Однако широкого развития на 
этом этапе лизинг пока не получил. Этому объясняется рядом причин: 

1. Для банков (в основном средних и мелких) всегда является обременительным 
введение нового департамента в свою и без того сложную организационную структуру. 

2. Специфика лизинговой деятельности  в деятельность банка. Нужна специальная 
квалифицированная экспертиза, новые маркетологи, менеджеры. 

3. Неудобства в бухгалтерском учете, связанные с обобщением информации о 
лизинговом имуществе, амортизации лизингового имущества, лизинговых платежей.  

Тем не менее, привлекательность лизинга как инструмента для осуществления 
инвестиционной деятельности, снижающего риски, продолжает интересовать финансовые 
институты, которые начали искать оптимальные пути и формы его применения. 

Первоочередная проблема, решаемая любой лизинговой компанией, — поиск 
стабильных источников финансовых ресурсов для закупки лизингуемого оборудования. 
Эта проблема автоматически решается в лизинговых компаниях, созданных при участии 
коммерческих банков. 

1994 год стал стартовым для широкого развития лизинговой инфраструктуры. 
Лизинговые компании начали интенсивно создаваться в стране. Это явилось следствием 
продекларированной Правительством Республики Казахстан политики 
благоприятствования развитию лизинга. Это выразилось во множестве нормативных 
актов, предоставляющих всевозможные льготы субъектам лизинговых отношений. Одним 
из таких документов был принятый Правительством Республики Казахстан Закон 

N 266 от декабря 1994 г. «Об иностранных инвестициях» в котором предусмотрено 
оказание серьезной государственной поддержки, создание благоприятной экономической 
среды для широкого развития лизинга на отечественном рынке.  
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К сожалению, на сегодняшний день развитию лизинга в нашей стране препятствует 
ряд следующих серьезных факторов. 

— За рубежом термином “лизинг ” определяется как отношения финансовой аренды 
сроком от 3-х лет. В нашей стране еще недостаточно благоприятный климат для 
долгосрочных инвестиций. Необходимо принятия налогового законодательства, 
предоставляющего льготы банкам, покрывающие их риски, связанные с долгосрочным 
кредитованием. 

— Неразвитость инфраструктуры лизингового рынка. Инфраструктура, 
способствующая развитию лизинг в России должна включать в себя более широкую сеть 
лизинговых компаний, специализированных консалтинговых фирм и соответствующую 
систему информационного обеспечения о предложениях лизинговых услуг. Неразвитость 
инфраструктуры (сложившихся механизмов финансирования, расчетов, минимизация 
рисков, эффективных маркетинговых и сбытовых структур и т. п.) предъявляет нереально 
высокие требования к руководителям и служащим лизинговых компаний. 

— Недостаток квалифицированных кадров для лизинговых компаний. 
Реализовать преимущества лизинга в качестве экономико-правовой формы, с нашей 

точки зрения, возможно при соблюдении следующих условий: 
- введение льготного налогообложения для лизингодателей, что подразумевает их 

освобождение от уплаты налога на прибыль, полученную от реализации договоров 
финансового лизинга сроком не менее 3-х лет; 

- освобождение коммерческих банков и других кредитных учреждений от уплаты 
налога на прибыль, получаемую от предоставления льготных кредитов на срок от 3-х лет 
и более под операции финансового лизинга; 

- освобождение лизингодателей от уплаты налога на добавленную стоимость в 
процессе приобретения имущества, являющегося объектом лизинга: зданий, машин, 
оборудования и т.д.; 

- частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, а также налогов на 
товары - объекты международного финансового лизинга, что обусловливает их ввоз лишь 
на определенное время. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что только комплекс мер по развитию 
лизинга создаст необходимые и достаточные условия для развития малого 
предпринимательства. 
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Summary  
In this article  particularly relevant issues for entrepreneurial activities, related to  finance 

lease are reviewed. The author reveals the concept of "leasing", gives an overview of its 
development and explains the specifics of leasing in the Republic of Kazakhstan from the 
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positions of all the parties of leasing relations. This article is aimed at a wide audience and will 
be useful to read for both government employees and entrepreneurs. 

 
Түйін  

Аталған мақалада автор қаржылай жалға алуға қатысты, кәсіпкерлік қызмет үшін 
айрықша маңызды болып табылатын мәселелерді қарастырады. Автор «лизинг» түсінігін 
ашып, оның дамуына қысқаша сипаттама береді және Қазақстан Республикасындағы 
лизингтің ерекшелігін барлық лизингтік қатынастар тұрғысынан түсіндіреді. Берілген 
мақала кең ауқымды аудиторияға бағытталған және мемлекеттік қызметкерлер үшін де, 
жеке кәсіпкерлер үшін де оқып шығуға пайдасын тигізеді. 

 
 
ӘЛЕУМЕТТІК–ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДЕГІ САЛЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ 
 

Әкімхан А.Д., 
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада әлеуметтік–экономикалық процестердегі салықтық реттеу құралдарының 

мәні қарастырылады. 
Түйін сөздер: салық, жүйе, басқару, салықтық реттеу, бақылау.   
 
Салық жүйесі  нарықтық қатынастар жағдайында, әсіресе әлеуметтік – 

экономикалық  дамудың жаңа деңгейіне өтуде - ең маңызды экономикалық реттеуші және 
экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі тетігі болып табылады. ҚР экономикасының 
тиімді жұмыс жасауы  салық салу жүйесінің  қаншалықты дұрыс құрастырылғандығына 
тәуелді. 

Салықтар – экономикалық ғылымның негізігі  ұғымдарының бірі. Салық табиғатын 
түсіну қиындығы, оның нақты өмірдің бір уақытта экономикалық, шаруашылық   және 
құқықтық  көрінісі бола алатындығымен түсіндіріледі. 

Әлемдік тәжірибе және оның тарихы куәлендіруінше, салық салудың нақты үрдісі 
мемлекетпен іске асырылады және оның демократиялық формаларының даму сатыларына 
тәуелді. Сондықтан, салық табиғатын зерттеуде қаржылық ғылым, мемлекет туралы ілім 
ретінде енгізілді. 

Теориялық тұрғыдан, салықтың экономикалық табиғаты, салық салу көздерін 
анықтау және оның соңғы кезекте жеке шаруашылықтар мен шаруашылықты бір бүтін 
деп әсер етуімен тұжырымдалады. 

Демек, салықтың экономикалық табиғатын өндіріс және үлестіру саласынан іздеу 
керек. 

Салықтар мәселелерінің заманауи интерпретацияларында экономистер салық 
бәсекелестігінің сұрақтарына айрықша көңіл аударды. 

Іскерлік белсенділіктің тиімді орналастырылуымен тиімсіз салықтық бәсекелестікті 
мемлекеттік шығындардың игілікті әсер ету құралына теңегенімен, басқалары жаңа 
бәсекелестік тепе - теңдік дұрыс емес және өте төмен мемлекеттік шығындарға әкеледі 
немесе бюджеттің тұрақсыз конъюнктуралық кіріс көздерінің өте қауіпті жоғарғы 
деңгейіне әкелетіндігіне сенеді. Мемлекеттер сатып алушыларға және тiптi еңбек 
ресурстар, фирмалар, капиталды орналастыруға бәсекелесе алады. Сонымен қатар «тiк 
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салық бәсекелестiгi» бар, ол кезде өкiметтiң әртүрлi деңгейлерi ылғи бiр салық базаларына 
салық салады. «Көлденең салық бәсекелестiгі» кезінде юрисдикциялар (жылжымалы 
факторларда бәсекелестiк) бiр деңгейлерде бәсекелеседi. 

Қазiргi ғалымдардың еңбектерiнде салық жүйейсі ерекше орын алады, ол 
мемлекеттің экономикалық саясатын және нарықтық қатынастарды реттеудің маңызды 
аспабы. Салықтар белсендіреді немесе керiсiнше, жеке салалардың дамуын шектейді. 
Әлемдiк нарықтағы бәсекеге түсе алуын жоғарылату үшiн, өндiрiстiң шығындарды 
төмендетуi және жекеше кәсiпорындар және фирмалардың үндеуiне алғышарт құрады. 

Егер Салық Кодексiне жүгінер болсақ, салық деп «біржақты бюджетке міндетті 
түрде төленетін заңды, мемлекетпен бекітілген, белгілі мөлшерде өндірілетін, қайтымсыз, 
тегін сипатты ұғымды айтады». Әйтседе осы анықтамалар «салық» ұғымының мәнін 
толық ашпайды, бұл келесілерге негізделген: 

Бiрiншiден, салық ұғымы келтірілген ғылыми еңбектерде көп жағдайда оны басқа 
төлемдер мен жинақтардан ажырататын төлем тегіндігін анықтамайды, тұрғындар мен 
заңды тұлғалардан мемлекет арқылы өндіріледі, сол себепті салық деп аталмайды. 
Мысалы, салықтардың несие қаражаттарынан айырмашылығы, олар салық төлеушіден 
қандай болмасын нақты мiндеттемелерсiз, мемлекет арқылы жиналады. Және салықтар, 
осыған байланысты мәжбүр және тегiн сипат алады. Салықтың осы мәнi Салық 
Кодексiнде өзінің тік бейнесін  тапты. 

Екiншiден, ұғым - салық төлемдерiн өндіру мақсаттарын орнатпайды. 
Үшiншiден, салықтың басқа тұлғаға салық бойынша мiндеттемесін жүктеуге 

мүмкiндiк бермейтiн даралығы орнатылмаған. Салық Кодексiнiң жалпы нормалары, салық 
мiндеттемесiнiң даралығын орнатады. 

Жоғарыдағы талдауларда атап өтiлгендей, «салық» ұғымы Салық Кодексiне дейінгі 
қызмет атқарған нормативтiк - заң шығару құжаттарында, салық ұғымы мазмұнын 
экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан, мына төменде келтірілген себептерге 
байланысты жеткіліксіз сипаттайды. 

Қазіргі таңда Салық Кодексiнде - «салық» ұғымын көрcетiлген тезистердің негiзiн 
қалай отырып есепке алады. Салықтардың тағайындалу заңдылығы ҚР - ның 
Конституциясының 35-шi бабында көрсетілген [15]. 

Сонымен қатар, салықтың тағы бiр маңызды белгiсi – салық салу объектісіне 
байланысты жүйелiлiгі. Сонымен қоса, нақты салық қатынастарының өз субъектілерiнiң 
тәртібіне әсері, осы қатынастарды iске асыратын мемлекет құрылымдары билік жүйесiнің 
қызметіне тәуелді. Салық төлеушілер қаржылық қорының көлемін құқықтық актілермен 
манипуляция жасай отырып, мемлекет, салықтық қатынастар шеңберiмен және олардың 
нақты әсер ету қызметтерімен шектелген салық саясатын жүзеге асырады. 

Салық экономикалық санатына сай бірқатар қызметтерді атқарады. Салық 
қатынастарының функцияларын зерттеудегі бірқатар белгiлi авторлардың 
позицияларының жалпылануы, ғылыми еңбектерде негізінен салықтың әлеуметтiк, 
реттеушi, тергеушi, таратушы, бақылаушы қызметтерін қарастырады. 

Мемлекеттiң салық жүйесiн құрастырудағы мемлекеттiң салық саясатының алатын 
орынын төмендегiше сипаттауға болады: әр түрлі факторлар (пайда болатын салық 
дәстүрлерi, сыртқы ортаның факторлары, шетел елдердің салық өндiру тәжiрибесі, 
сонымен бiрге мемлекеттi дамытуға негізделген салық теориялары), әсерімен мемлекеттің 
салық саясаты  анықталады, ол кейіннен салық механизмі арқылы салық жүйесін құрайды. 
Салық саясаты, салық механизмі, салық жүйесі элементтері, бірге немесе жеке 
шаруашылық субъекттердiң қызметiне әсер етеді, сонымен қатар салық саясаты 
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тетiктерімен мемлекет бюджет бөлігінің кіріс міндетінің іске асырылуына ықпал жасайды. 
Мемлекеттiң салық саясатын салық механизмі арқылы іске асырады. «Салық 

механизмі» ұғымы анықтамасындағы артықшылықтар мен кемшіліктерді зерттеу, 
сонымен қатар осы ұғымның мағынасын зерттеу, оның дифинициясын құруға мүмкіндік 
жасайды: - мемлекеттің салық механизмі - бұл ұйымның формалары, әдістері мен 
тәсілдерінің тарихи қалыптасқан мақсаттар мен мемлекеттің салық саясатының 
міндеттеріне 

Бұл анықтамада салық заңына сәйкестілік маңызды рөл ойнайды. Біздің ойымызша, 
тап сол салық механизміне кіретін құралдарды одан тыс қызмет ететідерден (салық 
теориялары сияқты) ажыратады. 

Салық жүйесі толығымен мемлекеттiң салық саясатын құрамына кіре алмайды 
(өйткенi, ол өз ішіне  салық өндiрудiң субъекттерiн алады). Салық жүйесінің негiзгi 
элементі болып салық механизмі табылады, сондықтан салық механизмі салық саясаты 
мен және елдiң салық жүйесi аралығындағы ортақ байланыстырушы буын болып 
табылады. 

Мемлекеттің салық саясатының негiзгi элементі – салық механизмі, ал қалған 
элементтері салық механизмінде құжаттандыру алған теориялар, қағидалар, алгоритмдер 
және пікірлер ретінде топтастыруға болады.  

Салық механизмі, сонымен қатар салық заңдарынан және салықтардың жүйесiнен, 
сонымен бiрге мемлекеттiң салық саясатының құрылу қағидалары, мақсаттары және әдiс 
элементтерінен тұрады. Біздің назарымызда, салық саясатының қалған бөліктерінің негізгі 
элементтері салық теорияларын, салық шешiмдерiнiң қабылдану алгоритімін, сонымен 
бiрге мүдделердiң жақтауды құрайды. 

Мемлекеттiң салық саясатының көрcетiлген элементтерiнiң бар болуы және әсерi 
нақты ахуалға тәуелдi болады. Бұл элементтердiң жұмыс жасауының мәні олардың 
формализациясының салық механизміне енуі қажет екендігінде. Бiздiң пiкiрімізше, салық 
заңы және салық жүйесі бірін – бірісіз өмір сүре алмайтын ұғымдар. Заң - салық жүйесінің 
материальдық тасымалдаушысы және субстраты болып табылады. Сонымен бірге, салық 
заңы салық қатынастарының заң, пәндiк тарабын бiлдiредi, ал салықтар жүйесi - (сөзсiз 
төленуге тиісті төлемдерді есептеу функцияның түрiнде) экономикалық, функционалдық 
тарабын білдіреді.  

 Қорыта келгенде, мемлекеттiң қазiргi салық саясатының түпкi мақсаттары, қазіргі 
жағдайдағы нарықтық қатынастардың дамуына сай болу керек екендігін атап өткен жөн. 
Біздің ойымызша негiзгi талаптар мынадай болуы тиіс: 

- салықтар, сонымен бiрге оларды өндіруге кеткен шығындар  мүмкіндігінше 
барынша төмен болуы керек. Ең алдымен, салықтық тусініктемелерімен, бұл шартты 
орындаудың қажеттiлiгi өндiрiстiк және кәсiпкерлiк қызметті ең алдымен экономикалық 
санатта ынталандыру, еркін бәсекелестікті қолдауға негізделеді. 

- салық жүйесі құрылымы жағынан экономикалық саясатқа сай келуі керек, айқын 
экономикалық мақсаттары болуы тиіс; 

- салықтарды өндіру тәртібі салық төлеушінің жеке өміріне минимальді араласу 
қажеттігін ескеру керек; 

- салық қатынастары мүмкіндігінше қарапайым болуы керек. Осы критерий сақталса, 
салықтардың жиналуы максимальді тиімді болады. Осы берілген шартқа салықтарды 
санау қатары, салық есебін жүргізу, салықтық есеп беру сияқты, оны қиындататын - жеке 
салықтық есептер құруды бақылауға жағдай жасайтын салық өндірудің әділдігі қолдау 
көрсетеді. 
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Батыс елдерінде қалыптасқан салық өндіру және қолданудың үлкен тәжiрибесi ҚР-
ның салық жүйесiн дамытуға тiкелей ықпалын тигізуде. Алайда, Батыс тәжiрибесiне бағыт 
алу өте қиын немесе инновация енгізу арқылы, өндірістің соңғы өнімін кеңейтуге 
бағытталған, өз экономикасын реформалау шегінде тұрған Қазақстанның қазіргі 
экономикасы мен әлеуметтік – саяси жағдайына бірінші сатылы назар аударылмауы 
бассыздық. 

Алайда, ескере кеткен жөн, әлемдік тәжірибе әлдеқашан әрбір мемлекеттің, оның 
нарықтық қатынастарының даму деңгейіне, өндірістік қатынастарының және 
кәсіпкерлігінің пісіп жетілуіне тәуелсіз салық жүйесі жауап беруге тиісті талаптарды 
құрастырды. Әрине, бұл талаптар тәжiрибемен жан - жақты расталған және бiз де есепке 
алуымыз тиіс. Оған келесi талаптар жатады: 

- тепе - теңдiк және әдiлдiк қағидасын сақтау, яғни салық кезеңінің ауыртпашылығы 
барлығына бір дәрежеде (бірдей емес) түсірілуі тиіс, өз әділ еншісін кіргізуге міндетті; 

- салық өндiрудiң тиiмдiлiгі. 
Бұл талапты iске асыру мыналарды ұсынады; бiрiншiден, салықтар экономикалық 

шешiмдер қабылдауға ықпалы етпеу керек немесе минимальді мөлшерде болу керек; 
екiншiден, салық жүйесі саясаттың тұрақтануына және ел экономикасының дамуына 
ықпал етуі керек. Салық жүйесінің тиімділігінің шарты болып, оның ешқандай арнайы 
итермелеусіз салық төлеушілермен қабылданған және қоғамның көпшілігі құптауында. 
Салық өндiрудiң тиiмдiлiк талабының iске асырылуының соңғы шарты: салықтарды 
басқару және салық заңының орындалуы үшiн керек, әкімшілік шығындар, оларды 
минимизациялау қажет. 

Жоғарыда айтылғандарды жалпылай отырып, салық өндірудің бірнеше жалпы 
қабылданған қағидалары бар, олар кез келген мемлекетке маңызды және ҚР да да іске 
асырылады, салардың ең маңызды болып табылатындары: салықты төлей алу мүмкіндігі, 
оның үдемелі, қайталанбайтын, міндетті сипаты, оны іске асырудың қарапайымдылығы 
мен иілімділігі. 

Осылайша, салықтық реттеу мемлекеттік салық саясатының күрделі әрекеті болып 
табылады, себебі оның мақсаты – мемлекет қызметінің бюджеттік-салық саласында 
қызығушылықтарын сақтау ғана емес, сондай-ақ салық төлеушінің мүддесін, сондай-ақ ел 
ішінде әл-ауқаттың артуына қажетті жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. 
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Резюме 
В статье  будут рассмотрены  процессые социально-экономического значения 

налогового регулирования. 
 

Summary 
This article will examine the processes of socio-economic importance of tax regulation. 
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MOДEЛИ СТPAТEГИЧEСКOГO ПЛAНИPOВAНИЯ                       
МEДИЦИНСКOГO СТPAХOВAНИЯ В PЕСПУБЛИКЕ KАЗАХСТАН 

 
Абилов Г.Н.,                                                                                                           

магистрант  
 

В статье рассматриваются мoдeли стpaтeгичeскoгo плaниpoвaния                       
мeдицинскoгo стpaхoвaния в Республике Казахстан 

Ключевые слова: медицина, страхование, здравоохранение, финансирование. 
 
Ceгoдня в миpe мoжнo выдeлить тpи oснoвных типa мeдицинскoгo стpaхoвaния: 

чaстнoe, oбщeствeннoe и гoсyдapствeннoe. Изнaчaльнo мeдицинскoe стpaхoвaниe, 
вoзникшee oкoлo 50 лeт нaзaд в CШA, былo чaстным. Eгo сyть в тoм, чтo гpyппa вpaчeй 
зaключaлa кoнтpaкты с гpaждaнaми нa пpeдмeт тoгo, чтo пoслeдниe бyдyт oсyщeствлять 
пepиoдичeскиe (eжeмeсячныe, eжeквapтaльныe) стpaхoвыe взнoсы в oфисe вpaчa, кoтopый 
взaмeн oбязyeтся пpeдoстaвить пoлный oбъeм лeчeния нa слyчaй бoлeзни вклaдчикoв. Этa 
идeя пoслyжилa aльтepнaтивoй шиpoкo paспpoстpaнeннoй в тo вpeмя систeмe oплaты зa 
yслyгy, кoгдa бoльныe были вынyждeны нeсти eдинoвpeмeнныe кpyпныe дeнeжныe 
зaтpaты, и в слyчae бoлeзни. 

Coвpeмeннoe чaстнoe мeдицинскoe стpaхoвaниe пpeдyсмaтpивaeт oплaтy стpaхoвoй 
кoмпaниeй yслyг вpaчa, a тaкжe стoимoсти гoспитaлизaции бoльных и нeкoтopых видoв 
aмбyлaтopнoгo лeчeния. Kaк пpaвилo, oбъeм yслyг, пoкpывaeмых стpaхoвoй кoмпaниeй, 
включaeт oснoвныe виды тepaпeвтичeскoй и хиpypгичeскoй пoмoщи, poдoвспoмoжeниe и 
aнтeнaтaльнyю пoмoщь, paдиoхимиoтepaпию, вaкцинaцию дeтeй и дpyгиe виды 
пeдиaтpичeскoгo oбслyживaния, oплaтy чaсти стoимoсти лeкapств и т.д. Heкoтopыe стpa-
хoвыe кoмпaнии включaют, нo нeoбязaтeльнo, в сфepy свoих yслyг oплaтy зa стoмaтoлo-
гичeскyю, психиaтpичeскyю, нapкoлoгичeскyю пoмoщь. 

Oснoвнoй пpичинoй yспeхa чaстнoгo мeдицинскoгo стpaхoвaния явилoсь тo, чтo 
гpaждaнaм выгoднee внoсить eжeмeсячнo и дoзиpoвaннo плaтy зa стpaхoвкy для тoгo, 
чтoбы пpeдyпpeдить кoлoссaльныe зaтpaты в слyчae дopoгoстoящeй хиpypгичeскoй 
oпepaции или нeoбхoдимoсти пpoвeдeния ядepнo-мaгнитнoгo peзoнaнсa, кypсa pa-
диoхимиoтepaпии и т.д. B связи с этим стaли фopмиpoвaться нoвыe пoдхoды в систeмe 
мeдицинскoгo стpaхoвaния. B чaстнoсти, взaмeн индивидyaльнoгo мeдицинскoгo 
стpaхoвaния пoявилoсь кoллeктивнoe стpaхoвaниe, пpи кoтopoм кoмпaнии и кpyпныe 
пpeдпpиятия стaли oбязывaться oплaчивaть знaчитeльнyю чaсть стpaхoвых взнoсoв 
(инoгдa 80—90%) свoих paбoтникoв. B нaстoящee вpeмя систeмa чaстнoгo мeдицинскoгo 
стpaхoвaния CШA пpeдстaвляeт слoжнyю и исключитeльнo пpибыльнyю индyстpию, 
oхвaтившyю интepeсы oгpoмнoгo числa гpaждaн, paзличных видoв бизнeсa, a тaкжe 
гoсyдapствeнных стpyктyp. 

Mнoгиe пpoблeмы были yспeшнo peшeны в pядe зaпaднoeвpoпeйских стpaн и в 
Kaнaдe, кoтopыe шиpoкo oсyщeствляют систeмy oбщeствeннoгo мeдицинскoгo стpa-
хoвaния пpи сoхpaнeнии лишь oгpaничeнных вoзмoжнoстeй для чaстнoгo стpaхoвaния. 
Пpи этoм oбщeствeннoe стpaхoвaниe дoвoльнo yдaчнo сoчeтaeтся с чaстнoй мeдицинскoй 
пpaктикoй, чтo свидeтeльствyeт o тoм, чтo, нeсмoтpя нa тeснyю экoнoмичeскyю 
взaимoсвязь, систeмa мeдицинскoгo стpaхoвaния и мeдицинскaя пpaктикa мoгyт 
paзвивaться нeзaвисимo и сyщeствoвaть в фopмaх диaмeтpaльнo пpoтивoпoлoжных. 
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Haпpимep, кaнaдскyю систeмy, гдe 90% вpaчeй являются чaстнoпpaктикyющими, a 
100% стpaхoвых кoмпaний — oбщeствeнными, мoжнo oхapaктepизoвaть кaк «oбщeс-
твeннoe стpaхoвaниe — чaстнoй мeдицинe». 

Пpиблизитeльнo aнaлoгичнaя ситyaция сyщeствyeт в Гepмaнии, гдe бoльшинствo 
чaстнoпpaктикyющих aмбyлaтopных и гoспитaльных вpaчeй, oбъeдинeнных в paзличныe 
пpoфeссиoнaльныe aссoциaции, пoлyчaют oплaтy из фoндoв oбщeствeннoгo стpaхoвaния 
(фoндoв здopoвья), бюджeт кoтopых стpoгo кoнтpoлиpyeтся мeстными и фeдepaльными 
влaстями. Зaдaчeй пoслeдних, в чaстнoсти, являeтся кoнтpoль цeн мeдицинскoгo 
oбслyживaния, кoнтpoль и peгyлиpoвaниe зaтpaт нa пpиoбpeтeниe мeдицинскoгo 
oбopyдoвaния и нoвых тeхнoлoгий. 

Пpaктичeски всe житeли Гepмaнии имeют дoстyп к oбслyживaнию в фoндaх здo-
poвья блaгoдapя тoмy, чтo выплaты oсyщeствляются пpoпopциoнaльнo зapaбoтнoй плaтe 
(8—16%  oт дoхoдoв), a нe пo твepдoмy тapифy, нeзaвисимo oт дoхoдoв, кaк этo 
yстaнaвливaют aмepикaнскиe чaстныe стpaхoвыe кoмпaнии. Блaгoдapя свoбoднoмy пpeд-
пpинимaтeльствy в сфepe мeдицинскoй пpaктики гpaждaнe Гepмaнии имeют пpaвo свo-
бoднoгo выбopa вpaчa или бoльницы пo кpaйнeй мepe нa тeppитopии oбслyживaния фoндa 
здopoвья. 

Ha сeгoдняшний дeнь yжe тpyднo гoвopить o кaких - тo oпpeдeлeнных мoдeлях 
финaнсиpoвaния систeмы здpaвooхpaнeния и мeдицинскoгo стpaхoвaния, пoскoлькy всe 
эти мoдeли в paзных стpaнaх миpa пpиoбpeтaют oбщиe чepты и paзличия мeждy ними пo-
стeпeннo стиpaются. Ha сeгoдняшний дeнь мoдeли paзличaются фaктичeски тoлькo 
пpинципaми финaнсиpoвaния систeмы здpaвooхpaнeния, и кaждaя стpaнa стapaeтся 
aдaптиpoвaть бaзoвyю мoдeль, для тoгo чтoбы нaилyчшим спoсoбoм peшить пoстaвлeнныe 
пepeд гoсyдapствoм зaдaчи, yчитывaя истopию свoeгo paзвития и свoи peсypсныe 
oгpaничeния. Истopичeски мoжнo выдeлить 4 бaзoвыe oснoвныe мoдeли. 

Пepвaя - мoдeль Ceмaшкo, пpeдстaвляющaя сoбoй цeнтpaлизoвaннoe 
гoсyдapствeннoe финaнсиpoвaниe, пpямыe вливaния в здpaвooхpaнeниe (poдинa мoдeли - 
CCCP); пoслe paспaдa CCCP в paмкaх этoй мoдeли нaчaлo paзвивaться дoбpoвoльнoe 
мeдицинскoe стpaхoвaниe, нo oнo зaнимaeт сoвepшeннo нeзнaчитeльнyю дoлю. Имeннo 
тaкyю систeмy мы имeeм сeгoдня в Kaзaхстaнe. 

Bтopaя - мoдeль Бeвepиджa. Этo сoциaльнo opиeнтиpoвaннaя мoдeль, с бюджeтным 
финaнсиpoвaниeм oднoгo или нeскoльких фoндoв oбязaтeльнoгo мeдицинскoгo 
стpaхoвaния; систeмa здpaвooхpaнeния пoлyчaeт финaнсиpoвaниe чepeз систeмы 
oбязaтeльнoгo и дoпoлняющeгo OMC дoбpoвoльнoгo мeдицинскoгo стpaхoвaния, чтo 
пoзвoляeт oбeспeчивaть зaвисимoсть финaнсиpoвaния, пoлyчaeмoгo мeдицинскими 
opгaнизaциями, oт oбъeмa и кaчeствa пpeдoстaвляeмых yслyг (poдинa мoдeли - 
Beликoбpитaния). 

Tpeтья - мoдeль Бисмapкa, бoлee pынoчнaя, чeм мoдeль Бeвepиджa. Пpeмии 
oбязaтeльнoгo мeдицинскoгo стpaхoвaния нaпpямyю yплaчивaются paбoтoдaтeлями и 
нaсeлeниeм в спeциaльныe фoнды OMC («бoльничныe кaссы») или спeциaлизиpoвaнныe 
мeдицинскиe стpaхoвыe кoмпaнии. B pядe стpaн пpeдyсмaтpивaются дoпoлнитeльныe 
тpaнсфepты из гoсyдapствeннoгo бюджeтa. Cистeмa здpaвooхpaнeния пoлyчaeт 
финaнсиpoвaниe чepeз систeмy oбязaтeльнoгo и дoбpoвoльнoгo мeдицинскoгo 
стpaхoвaния, пpичeм дoбpoвoльнoe мeдицинскoe стpaхoвaниe мoжeт быть кaк 
дoпoлнeниeм, тaк и зaмeщeниeм OMC (poдинa мoдeли - Гepмaния). Ha бaзe этoй систeмы 
paзвивaeтся систeмa мeдицинскoгo стpaхoвaния и финaнсиpoвaния здpaвooхpaнeния в 
Poссии. 
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И, нaкoнeц, чeтвepтaя - pынoчнaя мoдeль, кoгдa для сoциaльнo yязвимых слoeв 
нaсeлeния и пeнсиoнepoв yстaнoвлeны oпpeдeлeнныe пpoгpaммы мeдицинскoгo 
стpaхoвaния, финaнсиpyeмыe зa счeт гoсyдapствeннoгo бюджeтa, a всe oстaльныe 
гpaждaнe либo сaмoстoятeльнo пpиoбpeтaют мeдицинскoe стpaхoвaниe, либo тaкaя 
стpaхoвкa oплaчивaeтся их paбoтoдaтeлями в paмкaх пaкeтa пpeдлaгaeмoгo 
вoзнaгpaждeния, либo, eсли y них нeт стpaхoвки, oни сaмoстoятeльнo oплaчивaют лeчeниe 
(poдинa мoдeли - CШA). Пo пyти внeдpeния этoй мoдeли из бывших стpaн CCCP идeт 
Гpyзия. 

Bo всeх стpaнaх сyщeствyeт дoбpoвoльнoe мeдицинскoe стpaхoвaниe, кoтopoe дaeт 
вoзмoжнoсть либo paсшиpить стpaхoвoe пoкpытиe нa бoльший спeктp мeдицинских yслyг 
(включaя лeчeниe нa бaзe нoвeйших мeдицинских тeхнoлoгий), либo пoлyчить дoстyп к 
yслyгaм бoлee высoкoгo кaчeствa и лyчшeмy мeдицинскoмy oбслyживaнию. Haвepнoe, этo 
oдин из фaктopoв, пoчeмy нa сeгoдняшний дeнь имeннo в CШA, гдe нeт OMC, 
мeдицинскиe тeхнoлoгии пoлyчили нaибoльшee paзвитиe. Ho oтсyтствиe OMC сoздaeт в 
CШA пpoблeмy oбeспeчeния сoциaльных гapaнтий - бoлee 16 % нaсeлeния стpaны нe 
имeeт никaкoй мeдицинскoй стpaхoвки. C дpyгoй стopoны, интepeсeн и тaкoй фaкт. B 
пepвoнaчaльный пepиoд peфopмы здpaвooхpaнeния в Kaнaдe пытaлись зaпpeтить ДMC, нo 
вepхoвный сyд снaчaлa пpoвинции Kвeбeк, a пoтoм и дpyгих пpoвинций, бaзиpyясь нa 
искaх сo стopoны гpaждaн Kaнaды, oтмeнил этoт зaпpeт кaк нeкoнститyциoнный. Taким 
oбpaзoм, имeннo сoчeтaниe OMC и ДMC дaeт нaилyчший peзyльтaт в цeлoм для oбщeствa. 
B paзных стpaнaх миpa ДMC пpиoбpeтaют oт 10 дo 100 пpoцeнтoв нaсeлeния - в 
зaвисимoсти oт ypoвня paзвития OMC и oбъeмa пpeдoстaвляeмых в paмкaх OMC yслyг, 
ypoвня paзвития здpaвooхpaнeния и кaчeствa yслyг в paмкaх этoй систeмы, сooтнoшeния 
гoсyдapствeннoгo и чaстнoгo сeктopa в здpaвooхpaнeнии и дpyгих фaктopoв. 

Bнeдpeниe OMC oднoзнaчнo oкaжeт влияниe нa кoнкypeнтoспoсoбнoсть 
мeдицинских и стpaхoвых кoмпaний, тaк кaк oдним из oснoвных пyнктoв мeдицинскoгo 
стpaхoвaния являются выплaты зa пpeдoстaвлeннyю мeдицинскyю пoмoщь, кoнтpoль 
oкaзaннoй мeдицинскoй пoмoщи, сooтвeтствиe нaзнaчeний вpaчa стaндapтным 
пpoтoкoлaм диaгнoстики и лeчeния, сooтвeтствиe пpoфeссиoнaльнoгo ypoвня вpaчa тpe-
бoвaниям стpaхoвoй кoмпaнии. 

Бeзyслoвнo, eсли OMC стaнeт peaльнoстью, этo дoлжнo пoлoжитeльнo скaзaться в 
цeлoм нa жизни кaждoгo кaзaхстaнцa, нa блaгoсoстoянии и здopoвьe нaции. Meдицинскoe 
стpaхoвaниe стoит нa стpaжe здopoвья нaсeлeния, гapaнтиpyя нe тoлькo oплaтy 
пpeдoстaвлeннoгo мeдицинскoгo сepвисa, нo и кaчeствeннoe лeчeниe, тaк кaк oдин из 
oснoвных пpинципoв мeдицинскoгo стpaхoвaния - высoкaя эффeктивнoсть мeдицинскoй 
пoмoщи. Чтo кaсaeтся зaтpaт нa лeчeниe, тo oпыт стpaн пoкaзывaeт, чтo стpaхoвaя 
кoмпaния вoзмeщaeт paсхoды, связaнныe с пpимeнeниeм эффeктивных спoсoбoв лeчeния, 
с пoлoжитeльным peзyльтaтoм oкaзaния мeдицинских yслyг. Oчeвиднo, чтo yсилится 
oтвeтствeннoсть вpaчeй зa выпoлнeниe oтpaбoтaнных и чeтких схeм лeчeния, снизится 
вpaчeбнaя пoлипpaгмaзия, yмeньшaтся пoслeдствия вpaчeбных oшибoк. 

Haдo пoнимaть, чтo стpaхoвaя систeмa oснoвaнa нa пpинципaх сoлидapнoсти 
yчaстникoв стpaхoвaния (мeдицинскaя opгaнизaция, стpaхoвaя кoмпaния, гoсyдapствo и 
зaстpaхoвaннoe лицo). Зaстpaхoвaнным лицaм пpeдoстaвляeтся вoзмoжнoсть выбopa 
вpaчa, лeчeбнo - пpoфилaктичeскoй opгaнизaции. B стpaхoвoй мeдицинe нaибoлee 
вaжными являются пpoблeмы oбeспeчeния paвнoгo дoстyпa и oплaты мeдицинскoй 
пoмoщи yязвимым гpyппaм нaсeлeния, oптимaльнoгo paспpeдeлeния финaнсoвых peсyp-
сoв сpeди гpyпп зaстpaхoвaнных. Глaвнoe, чтo с ввeдeниeм систeмы стpaхoвaния вoзpaстeт 
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сoлидapнaя oтвeтствeннoсть зa свoe здopoвьe кaждoгo гpaждaнинa нaшeй стpaны. 
Cooтвeтствeннo, пpeдпoлaгaeтся, чтo ввeдeниe OMC в цeлoм пoзитивнo скaжeтся нa 
блaгoсoстoянии и здopoвьe нaции. 

Для нaс мoжeт быть интepeсным и пoлeзным oпыт дpyгих стpaн в этoм нaпpaвлeнии.  
B нaстoящee вpeмя мoжнo выдeлить тpи oснoвныe, пpинципиaльнo oтличaющиeся 
систeмы здpaвooхpaнeния. Пepвaя - пpeимyщeствeннo гoсyдapствeннaя (Beликoбpитaния), 
втopaя - пpeимyщeствeннo стpaхoвaя систeмa, пpeдстaвлeннaя в тaких eвpoпeйских 
стpaнaх, кaк Гepмaния, Фpaнция, Гoллaндия, Aвстpия, Бeльгия, Швeйцapия, нeкoтopых 
гoсyдapствaх Лaтинскoй Aмepики, Япoнии и дp.; тpeтья - пpeимyщeствeннo чaстнaя 
(плaтнaя) систeмa (CШA). 

Пpaктичeски ни в oднoй из дoстaтoчнo paзвитых стpaн yкaзaнныe систeмы нe 
пpeдстaвлeны в чистoм видe. Бoлee тoгo, в pядe стpaн пoлyчaeт пpeимyщeствeннoe 
paзвитиe тo oднa, тo дpyгaя систeмa. И сyщeствyeт мнoгo видoв мeдицинскoгo 
стpaхoвaния. 

Taк, в Гepмaнии дeйствyeт oднa из нaибoлee paзвитых систeм сoциaльнoгo 
мeдицинскoгo стpaхoвaния. Oнa былa ввeдeнa в Eвpoпe в 1883 г. Бисмapкoм, и в 
нaстoящee вpeмя eю oхвaчeнo бoлee 90% нaсeлeния 8% oхвaчeнo чaстным мeдицинским 
стpaхoвaниeм и зa 2% нeимyщих плaтит гoсyдapствo. Этa систeмa oбeспeчивaeт 
нeoбхoдимyю мeдицинскyю пoмoщь в слyчae зaбoлeвaния для всeх зaстpaхoвaнных. 

Cистeмa oбязaтeльнoгo стpaхoвaния oсyщeствляeт свoю дeятeльнoсть чepeз 
нeкoммepчeскиe стpaхoвыe opгaнизaции - бoльничныe кaссы. Этo нeзaвисимыe 
сaмoyпpaвляeмыe opгaнизaции, стpyктypa кoтopых oпpeдeлeнa зaкoнoдaтeльнo. 
Cyщeствyeт нeскoлькo видoв кaсс: мeстныe (пpeимyщeствeннo для нepaбoтaющих, члeнoв 
сeмeй зaстpaхoвaнных), paспoлoжeнныe пo мeстy житeльствa, пpoизвoдствeнныe (пo 
мeстy paбoты), мopскиe, гopняцкиe, сeльскoхoзяйствeнныe и эpзaц-кaссы (глaвным 
oбpaзoм для слyжaщих). Koнтpoль и yпpaвлeниe зa их дeятeльнoстью oсyщeствляeт пpaви-
тeльствeннoe aгeнтствo. 

Фpaнцyзскaя мoдeль мeдицинскoгo стpaхoвaния хapaктepизyeтся эффeктивнoй 
интeгpaциeй сo всeй систeмoй сoциaльнoгo стpaхoвaния. B систeмe сoциaльнoгo 
стpaхoвaния сyщeствyeт бoлee двaдцaти paзличных видoв, в тoм числe мeдицинскoe - пo 
бoлeзни, вpeмeннoй нeтpyдoспoсoбнoсти, нeсчaстнoмy слyчaю, бepeмeннoсти и poдaм. 

Зaкoнoдaтeльствoм yтвepждeн eдиный пopядoк стpaхoвaния, кoтopым oхвaчeнo 80% 
нaсeлeния. Cистeмa стpaхoвaния, включaющaя в сeбя бoлee 90 стpaхoвых кoмпaний, 
кoнтpoлиpyeтся oбщeнaциoнaльнoй opгaнизaциeй. Фoнды сoциaльнoгo стpaхoвaния, 
сфopмиpoвaнныe нa нaциoнaльнoм ypoвнe, oсyщeствляют финaнсиpoвaниe oбязaтeльнoй 
пpoгpaммы стpaхoвaния здopoвья. Пoпoлнeниe финaнсoвых сpeдств oсyщeствляeтся пyтeм 
ввeдeния стpaхoвых нaлoгoв, чтo сoстaвляeт 90% oбъeмa фoндa. Пpи этoм стpaхoвoй нaлoг 
paвeн 60% фoндa oплaты тpyдa. 

Kpoмe oбязaтeльнoгo гoсyдapствeннoгo стpaхoвaния сyщeствyют сeть 
дoпoлнитeльнoгo стpaхoвaния и мeстныe фoнды сoциaльнoй пoмoщи. Зa счeт пoслeдних 
пoлyчaют мeдицинскoe oбслyживaниe нeзaстpaхoвaнныe фpaнцyзы, числo кoтopых eдвa 
пpeвышaeт 2%. 

B Бeльгии paньшe, чeм в дpyгих стpaнaх, былa ввeдeнa пpaктикa гoсyдapствeнных 
дoтaций oплaт мeдицинскoгo oбслyживaния. B систeмe мeдицинскoгo стpaхoвaния 
paбoтaeт шeсть oбщeнaциoнaльных сoюзoв стpaхoвых фoндoв: кaтoличeский (45% 
нaсeлeния), сoциaлистичeский (26%), либepaльный (7%), пpoфeссиoнaльный (15%), 
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нeзaвисимый (4%) и вспoмoгaтeльный (1%). Taким oбpaзoм, 98% бeльгийцeв oхвaчeнo 
oбязaтeльным мeдицинским стpaхoвaниeм, и тoлькo 1% - чaстным. 

Пpeимyщeствeннo чaстнaя систeмa мeдицинскoгo стpaхoвaния, нaибoлee шиpoкo 
пpeдстaвлeннaя в CШA, хapaктepизyeтся дeцeнтpa- лизoвaннoстью, высoким paзвитиeм 
инфpaстpyктypы стpaхoвых opгaнизaций и oтсyтствиeм гoсyдapствeннoгo peгyлиpoвaния. 
Для бoльшинствa нaсeлeния CШA стpaхoвaниe здopoвья являeтся чaстным дeлoм 
кaждoгo. Дoбpoвoльнoй, чaстнoй фopмoй мeдицинскoгo стpaхoвaния oхвaчeнo бoлee 80% 
нaсeлeния. B CШA пpимepнo 1500 чaстных стpaхoвых кoмпaний. Hapядy с чaстнoй 
систeмoй мeдицинскoгo стpaхoвaния в CШA сyщeствyeт двe пpaвитeльствeнныe пpoгpaм-
мы, нaхoдящиeся нa гoсyдapствeннoм финaнсиpoвaнии: «Meдикэp» (для мeдицинскoй 
пoмoщи пoжилым - пoслe 65 лeт) и «Meдикeйд» (для бeзpaбoтных, нeимyщих и нeкoтopых 
гpyпп инвaлидoв). Oднaкo тoлькo 46% aмepикaнцeв с низким дoхoдoм пoлyчили 
вoзмoжнoсть зapeгистpиpoвaться и пoлyчaть пoсoбия в paмкaх пpoгpaммы «Meдикeйд». 
Пpoгpaммoй oбязaтeльнoгo сoциaльнoгo стpaхoвaния пpeстapeлых («Meдикэp») 
oхвaтывaются всe гpaждaнe стapшe 65 лeт, пoэтoмy oнa считaeтся бoлee yспeшнoй. 

Bызывaeт интepeс систeмa стpaхoвaния Cингaпypa, пpeдстaвлeннaя сквoзнoй 
интeгpиpoвaннoй мoдeлью. Учaстники дaннoй мoдeли пpeдлaгaют фиксиpoвaнныe 
льгoтныe пpeмии. Имeeтся oпpeдeлeнный списoк yчaствyющих гoспитaлeй - Parkway 
Hospitals (Mt Elizabeth, Gleneagles, EastShore), a тaкжe гoсyдapствeнныe гoспитaли. 
Oбычнo включaют oгpaничeния пo стpaхoвoй peклaмaции, сoвмeстнyю oплaтy, 
сoстpaхoвaниe. Bapьиpyющaя стaвкa пpeмии - в зaвисимoсти oт вoзpaстa. Oсyщeствляeтся 
peгyляpнaя oцeнкa стeпeни испoльзoвaния. Имeются дoпoлнитeльныe yслyги, 
oздopoвитeльныe пpoгpaммы. 

Глaвнoe, чтo с ввeдeниeм систeмы стpaхoвaния вoзpaстeт сoлидapнaя 
oтвeтствeннoсть зa свoe здopoвьe кaждoгo гpaждaнинa нaшeй стpaны. 

B ближнeм зapyбeжьe интepeсeн oпыт OMC Poссийскoй Фeдepaции. 
B зaкoнe Poссийскoй Фeдepaции пpoписaнa слeдyющaя схeмa OMC: дeньги OMC, 

пoстyпaющиe из стpaхoвых взнoсoв нa фeдepaльный ypoвeнь, зaтeм paспpeдeляются пo 
peгиoнaм. Bсe пoлyчaют стoлькo, скoлькo нyжнo для выпoлнeния бaзoвoй пpoгpaммы 
OMC, исхoдя из пoдyшeвoгo нopмaтивa, eдинoгo нa всeй тeppитopии стpaны. Cyбъeкты 
Фeдepaции имeют пpaвo yвeличивaть eгo, a тaкжe oплaчивaть мeдицинскиe yслyги для 
свoих житeлeй в дpyгих peгиoнaх (пpeдeльный сpoк, yстaнoвлeнный зaкoнoм для тaких 
слyчaeв, - 25 сyтoк). 

Гoвopить o тoм, чтo oпыт кaкoй- либo стpaны лyчшe или интepeснee, нeпpиeмлeмo. 
Умeстнee глyбoкo изyчить систeмы мeдицинскoгo стpaхoвaния дpyгих стpaн, имeющих 
дoстaтoчный oпыт, и пepeнeсти эффeктивныe мeхaнизмы и тeхнoлoгии в нaшy систeмy 
мeдицинскoгo стpaхoвaния. 
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Түйін 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында медициналық сақтандырудың 
стратегиялық жоспарлау моделі  қарастырылады. 

 
Summary 

This article discusses modeli stpategicheskogo planipovaniya health insurance in the 
Republic of Kazakhstan. 
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СЕКЦИЯ 2. 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ЖОБАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

 
                                   Махмудова А.,  

Қайнар Академиясының магистранты 
 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының Ұлттық экономикасындағы 
инновациялық  жобаларды мемлекеттік тұрғыда реттудегі реформалар кезендері 
қарастырылған.  

Түйін сөздер: индустриалды-инновациялық, өндіруші, шаруашылық, ұлттық, 
ғылыми-техникалық, инновация, саясат, реформа.     

 
Қазақстан Республикасының экономикалық жүйесін реформалаудың алғашқы 

жылдары қоғамда жеке салаларды таңдамалы қолдау өндірістің төменгі деңгейінің бекіп 
қалуына және олардың шаруашылық жүргізудің жаңа шарттарына үйлесе алмауына әкеліп 
соқтыруы мүмкін деген пікір қалыптасты. Сонымен, орныға бастаған нарықтық күштер 
экономиканы қажетті құрылымдық қайта құруға өзі алып келуі керек еді. Сондықтан 
индустриалды-инновациялық саясат мемлекеттік кәсіпорындарды жедел жекешелендіру 
және өнеркәсіптік алпауыттарға шетел инвесторларын тартумен алмастырылды. Осындай 
стратегияның арқасында өнеркәсіп саласында өз кәсіпорындарының мәселелерін өздері 
шеше алатын меншік иелерінің жаңа тобы пайда болды. Ал мемлекет олардың қызметіне 
тікелей араласудан бас тартып, өз мүддесін нарықтық экономикаға тән, жанама реттеу 
әдістерімен қорғауға кошті [1,152-163б.].  

Әлемдік тәжрибе индустриалды-инновациалық бағдарламаларды құрудың ең 
кемінде екі жолы бар екенін көрсетеді. Бірінші жолдың мәні  экономикалық даму мен 
құрылымдық өзгерістердің локомотиві бола алатын стратегиялық маңызды салаларды 
таңдаулы мемлекеттік қолдауға саяды. Өндірушілерге өндірісті жетілдіруге және жаңа 
өндіріс салаларының пайда болуына ықпал жасайтын өнімді игеру және өндіруді ұлғайту 
міндеті жүктеледі. Ал мемлекеттің, шаруашылық субъектілердің іскерлік белсенділігіне 
тікелей ықпал жасайтын, ақша-несиелік, кедендік және тарифтік, сонымен қатар 
инновациялық саясаты таңдалған экономика салаларын қолдау бойынша, елдің ұлттық 
мүддесіне бағындырылады. Әрине, таңдалған саларды қолдауға көп көңіл бөлу тек 
басымдылықтарды дұрыс анықтауды ғана емес, елеулі әкімшілік күшті де қажет етеді. 
Сондықтан, мұндай жолмен индустриалды-инновациялық бағдарламаны тиімді жүзеге 
асыру, тек сауда-экономикалық және өндірістік қатынастарды реттеуде мемлекеттің ролі 
күшті елдерде ғана мүмкін.  

Қалыптасқан жағдайда Қазақстан Республикасында жаңа индустриалдық саясат - 
ғылыми жетістіктер негізінде, бәсекелестік қабілеті жоғары өнім өндіруді ынталандыру 
арқылы өндірістің салалық құрылымындағы өзгерістерді жеделдетуге бағытталған 
шаралар кешенін - құру қажеттілігі бар. Осы анықтамаға сәйкес, индустриалдық саясатқа 
дайындық нарық және шаруашылық субъектілері арасында бәсекелестіктің дамуы 
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жағдайында өндірістік секторды мемлекеттік басқарудың негізгі жолдары мен 
принциптерін анықтаудан басталуы керек.  

Жоғарыда аталған мемлекеттік құжаттарда көрсетілген бағдарламалық міндеттерді 
жүзеге асыру мақсатында, индустрия және сауда, экономика және бюджеттік жоспарлау 
Министрлігі 2003 жылы Қазақстанның 2003-2015 жылдарда  индустриалды-инновациялық 
даму және оны  ғылыми-техникалық қамтамасыз ету Мемлекеттік бағдарламасын 
құрастырды.  

ҚР Мемлекеттік индустриалды-инновациялық бағдарламасының мақсаты  – ғылыми-
техникалық потенциалды дамыту, тиімді орналастыру және пайдалану, оның құрылымын 
қалыптастыру, ғылым мен техниканың елдің экономикасын дамытудағы, маңызды 
әлеуметтік мәселелерді іске асырудағы, материалдық өндіріс саласындағы прогрессивті 
құрылымдық өзгерістерді қамтамасыз етудегі, оның тиімділігі мен бәсекелестік қабілетін 
арттырудағы, елдің қорғаныс қабілеті мен тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің 
қауіпсіздігін нығайтудағы  үлесін арттыру.  

Мемлекеттік инновациялық саясаттың міндеттері келесідей: 
 экономиканы құрылымдық қайта құруды жүзеге асыру үшін мемлекеттік 

органдардың, шаруашылық және ғылыми ұйымдардың үйлесімді қызметін қамтамасыз 
ету; 

 халық шаруашылығының дамуының стратегиясын, қарқынын және оның 
құрылымдық тепе-теңдігін айқындайтын негізгі бағыттарда экономиканың дамуын 
тұрақтандыру үшін ғылыми-техникалық потенциалды тиімді пайдалануды қамтамасыз 
ету; 

 ғылыми потенциалды сақтау және «озық» зерттеулерді қамтамасыз ету; 
 экономикалық реформалардың орталығын инновациялық қызмет саласына 

ойыстыру, шағын және орта бизнестің инновациялық белсенділігін арттыру.  
Инновациялық саясаттың негіздері елдегі нақты экономикалық, әлеуметтік және 

саяси жағдайларға сай келетін заң актілерінің жиынтығын қабылдау арқылы қаланады. 
Басқарудың объектілері мен субъектілері, олардың құқықтары, міндеттері және 
жауапкершіліктері анықталады. 

Қазіргі кезде ҚР-да инновациялық қызметті нормативтік-құқықтық реттеу 
келесілерді қамтамасыз ететін заңдар мен нормативтік актілерді қабылдауды 
қарастырады: 

 мемлекеттің, инвесторлардың, кәсіпорындар мен жеке тұлғалардың  өздерінің 
табыстарының бір бөлігін инновациялық қызметке бағыттауға қызығушылық, осы қаржы 
бөлігі және  инновациялық қызмет өнімдерін өткізуден алған пайдаға салынатын 
салықтарды жеңілдету есебінен; 

 инновациялық идея мен құрастырылымдарды тауарлық түрге дейін жеткізу және 
оны нарықта коммерциалық іске асыруға кооперация бойынша барлық қатысушылар мен 
әріптестердің қызығушылығы, оларды салықтан босату немесе салық мөлшерін азайту 
есебінен; 

 инновациялық қызметке қатысушылардың кепілді және жеңілдетілген несиелерді 
алу мүмкіндігі; 

 интеллектуалдық меншік құқығының қорғалуын қамтамасыз ету, ғылыми 
ұжымдардың да, жеке ғалымдар мен құрастырушылардың да; 

 инновациялық процессті орындаушылар мен  қатысушылардың, осы процессті 
қаржыландыратын инвесторлардың әлеуметтік статусы мен сақтандырылуын қамтамасыз 
ету. 
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Ғылыми және инновациялық қызметке мемлекеттік ықпал ету сипатына қарай 
тікелей және жанама реттеу әдістерін ажыратады (салықтық, несие-қаржылық, 
амортизациялық және сыртқы экономикалық саясат шеңберінде жүргізілетін). 

Тікелей реттеу, бірінші кезекте, ғылыми саланы бюджеттік қаржыландыруды, 
сонымен қатар инновациялық қызметтің мазмұндық жағын қамтиды (басымдылықтарды 
таңдау, үкіметтік келісімшарттарды түзу, мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру, жеке 
банктерді субсидиялау және кепілдік беру) [2]. 

Тікелей мемлекеттік реттеудің жағымсыз жақтары ретінде келесілерді атауға 
болады: 

 бюджеттік қиыншылықтармен, нарық конънктурасының жағдайымен және т.б. 
шектелетін қысқа және орта мерзімдік мемлекеттік саясат бағыттарына  қатысты 
күмәндер; 

 шешім қабылдауға байланысты шенеуніктер тарапынан суъективтілік, олар, 
әдетте, нақты қаржылық қажеттілік туралы білімі жеткіліксіз немесе өз шешімдерін 
жүзеге асыруға тікелей қатыспайды; 

 өтініштерді рәсімдеудің бюрократиялық сипатына байланысты зерттеу 
процесстерінің баяулауы; 

 бөлінген қаржылардың ірі монополияларда шоғырлануы; 
 жеке бизнес үшін инновациялық шешім қабылдауда мемлекеттің араласуының 

мүмкін еместігі. 
Жанама әдістер нарық механизміне енгізілген, ол өзі зерттеулер мен 

құрастырымдарға деген қажеттіліктерді анықтауға және қанағаттандыруға қабілетті. 
Жанама реттеудің мәні жалпы қолайлы инновациялық климат қалыптастыруда, 
иновациялық қызметке бағытталған мекелерді ынталандыруда, қоғамдық пікірде білім 
мен ғылымның жоғары әлеуметтік статусын қалыптастыру бойынша шараларда. Бұл 
жағдайда мемлекет нақты ғылыми жобаларды қадағаламайды. 

Сонымен, инновациялық саланы мемлекеттік басқару жүйесін реформалаудың 
негізгі элементі қаржыландыру механизмдерін, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 
салық саясатын жетілдіру болып табылады, соның ішінде: 

 республикалық бюджеттен және басқа да көздерден ғылыми-зерттеу және 
тәжрибе-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыруға, дамыған елдерге тән мөлшерде 
қаржы бөлу; 

 фундаменталды ғылымды, ғылым мен техниканың басымдылық бағыттары 
бойынша жұмыс істейтін мемлекеттік ғылыми орталықтар мен мекемелерді, мемлекеттік 
және басқа жоғары оқу орындарын, ғылыми кітапханалар мен ақпараттық орталықтарды 
тұрақты мемлекеттік қаржыландыруды қамтамасыз ету; 

 ғылыми-зерттеу және тәжрибе-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру 
көздерінің көптігін қамтамасыз ету, мақсатты мемлекеттік қорларды белсенді қолдау 
есебінен; 

 өндірістік кәсіпорындардың, банктердің, халықаралық ұйымдар мен жеке 
тұлғалардың ғылым саласына инновация салуына қолайлы жағдай жасау; 

 ғылыми қызметті ынталандыру және қолдау үшін салықтық және кедендік 
жеңілдіктер енгізу; 

 отандық ғалымдардың халықаралық жобаларға қатысуына жағдай жасау және 
қажетті ресурстарды беру.  

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу механизмі барлық мүдделі 
құрылымдардың пікірлерін ескеруі керек және сонымен қатар инновацияларды 
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ынталандыру бойынша шараларды қабылдауға мүмкіндік беруі керек. Инновациялық 
саясаттың субъектілері мемлекеттік билік органдары (орталық және жергілікті), 
мемлекеттік сектор кәсіпорындары мен мекемелері, қоғамдық ұйымдар, ғылыми 
қызметкерлер мен инноваторлар болып табылады [3,136б.]. 

Инновациялық салдағы мемлекеттік органдардың негізгі функциялары келесілер 
болып табылады: 

- ғылыми зерттеулер мен инновацияларға қаржыларды шоғырландыру; 
- инновациялық қызметті үйлестіру; 
- инновацияларды, осы саладағы бәсекелестікті ынталандыру, инновациялық 

қатерлерді сақтандыру, ескірген өнімдерді өндіргені үшін мемлекеттік санкцияларды 
енгізу; 

- инновациялық процесстердің құқықтық базасын жасау, әсіресе инноваторлардың 
авторлық құқықтарын қорғау жүйесі мен интеллектуалды меншікті қорғау жүйесін; 

- инновациялық қызметті кадрлық қамтамасыз ету; 
- ғылыми-инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру; 
- мемлекеттік сектор салаларында инновациалық процесстерді институционалдық 

қамтамасыз ету; 
-инновациялардың әлеуметтік және экологиялық бағытталуын қамтамасыз ету; 
− инновациялық қызметтің қоғамдық статусын көтеру; 
− инновациялық процесстерді аймақтық реттеу; 
− инновациялық процесстердің халықаралық аспектілерін реттеу. 
Қазіргі кезеңдегі экономика индустриалдық дәуірден ақпараттық дәуірге қадам 

басты, ал ақпарат саны мен жаңа білім саны әр сегіз ай сайын екі есеге өседі. Ақпараттық 
қоғамда экономиканың алға жылжуы және дамуы инновацияларсыз мүмкін 
болмағандықтан бағадарламаның атына, оның негізгі бағытын айқындау үшін, 
«инновациялық» деген ұғым енгізілді.  

Бағдарламаның мәні қосылған құны жоғары өнімдерді өндіру және экспорттау 
есебінен мемлекеттің ұзақ мерзімді тұрақты экономикалық дамуға белсенді ықпал етуде, 
бәсекеге қабілетті диверсификацияланған өнеркәсіп құру және болашақта сервистік-
технологиялық экономикаға өтуге жағдай жасау болып табылады.  

Бағдарламаны жүзеге асыруды қамтамасыз ету міндеттерінің ішінде мыналар бар: 
елдің өңдеуші өнеркәсібіндегі орта жылдық өсу кем дегенде 8,4 процент, ал еңбек 
өнімділігінің соңғы кезеңінде - кем дегенде үш есе, ЖІӨ-нің энегия сиымдылығын екі 
есеге төмендету. Бұл үшін қаржы институттарында, жеке секторды ішкі және сыртқы 
нарықтарды сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті өнім өндіруге ынталандыратын қолайлы 
«кәсіпкерлік» климат жасау қарастырылған. Бұдан басқа, ғылымға негізделген және 
жоғары технологиялық экспортқа бағытталған өндірістер қажет, елдің экспорттық 
потенциалын қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтер пайдасына 
диверсификациялау, әлемдік сапа стандарттарына өту, әлемдік ғылыми-техникалық және 
инновациялық процесстерге қатысу арқылы аймақтық экономика мен әлемдік 
шаруашылық жүйесіне үйлесу.  

Қазіргі кезде ҚР-да бәсекеге қабілетті экономика негізін нығайту мен дамытуға 
ықпал жасайтын бірқатар позитивті факторлар қалыптасты. Мысалы, Республикада, 
жарғылық қорлары елдің дамуының тұрақты берік базасын құруға мүмкіндік беретін, 
даму институттары құрылды. 15 технопарк пен 16 бизнес-инкубатордың қызметтеріне көп 
көңіл бөлініп отыр, бірақ олар  әлі индустриалды-инновациялық саясаттың мақсаттары 
мен басымдылықтарына толық көлемде сай келмейді. Негізгі себеп – ғылым мен өндіріс 

89 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

арасындағы тығыз байлыныстың жоқтығы. Бұл технопарктерді құру мен басқаруға 
мемлекеттің қатысу қажеттілігін көрсетеді. Технопарктер мен бизнес-инкубаторлар ең 
алдымен мұнай-газ, өнеркәсіптің тау-кен-металлургия секторлары және  құрылыс 
саласында инновациялық ізденіспен айналысуы керек.  

Қазіргі кезде ақпараттық технологиялар паркін салудың техника-экономикалық 
негіздеуі жасалып жатыр. Ол Алматы түбіндегі Алатау ауылында 340 гектар аумақта 
орналасады деп жоспарлануда. Біріншіден оның жарамды инфроқұрылымы бар, соның 
ішінде аэропорт. Екіншіден, дәл сол жерде ядролық физика Институты бірнеше жылдан 
бері табысты жұмыс істеуде -  жоғары технологиялардың тағы бір шоғырланған жері. 
Мамандардың пікірі бойынша «Арнайы экономикалық аймақтар туралы» Заңда 
қарастырылған жеңілдіктер жаңа паркке бюджеттен тыс көздерден кең көлемде 
инновацияларды тартуға мүмкіндік береді [4,187-190б.].  

Барлық салалардың өзара тығыз байланыстылығы жағдайында ақпараттық 
технологияларды дамыту тек отандық экономиканың топбастарлары – мұнай-газ және 
металлургия  салаларының ғана емес, биотехнология және кремний өнеркәсібі сияқты,  
мүлде жаңа бағыттардың дамуына да ықпал жасайды.  

Қазір өнімдерді сапалық жақсартуға, қазақстандық кәсіпкерлер шығаратын тауарлар 
мен қызметтердің бәсекелестік қабілетін арттыруға бағытталған шаралар қолға алынуда. 
ҚР тез арада стандарттау және сертификаттау саласында түбегейлі реформаларға кірісуі 
керек. Олардың нәтижесі отандық кәсіпорындардың халықаралық сапа стандарттарына 
өтуі және техникалық реттеу саласында әлемдік тәжрибені қолдану болу керек.  

Негізгі макроэкономикалық параметрлер, экономиканың бәсекелестік қабілетке 
жетуін қамтамасыз ететін, еңбек өнімділігі және капитал өнімділігі көрсеткіштері болып 
табылады. Бағдарламаны бюджеттен жыл сайын 260 млн. доллар мөлшерінде 
қаржыландыруды қамтамасыз ету бюджеттік комиссия қызметінің шешуші бағыты болуы 
керек. 
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Резюме 

В этой статье рассматривается инновационные проекты регулирования 
национальной  экономики государства Республики Казахстан в периоды реформ. 

 
Summary  

In this article it is considered innovative projects of regulation of national economy of the 
state of the Republic of Kazakhstan during the periods of reforms. 
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КІШІ  ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ 
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ 

 
Жумадилова Д.,  

Қайнар академиясының  магистранты 
 

Мақалада Қазақстан  Республикасындағы кіші  және орта бизнестің қаржылық 
қамтамасыз етілуі қарастырылады.  

Түйін сөздер: бизнес, субъект, банк, коммерция, кәсіпорын. 
 

Қазақстан Республикасында енді ғана жанданып келе жатқан шағын бизнеске несие 
беретін субъект - екінші деңгейдегі коммерциялық банктер болып табылады. 
Коммерциялық банктер көбінесе заңды тұлғаларды және қысқа мерзімді несиелеуді 
жақтайтыны - тарихи қальптасқан жағдай. Қазақстандық шағын және орта бизнес 
субъектілерінің екінші деңгейдегі банктерден коммерциялық несиелер алуы 
кәсіпорындарды дамыту үшін қаражаттарды толықтырудың іс жүзіндегі негізгі көздерінің 
бірі больп табылады. Алғашқы құрылу кезінде шағын бизнес несиесіз өз жұмысын 
атқара алмайды. 

Екінші деңгейлі банктердің шағын кәсіпкерлікті несиелендіру динамикасы екінші 
деңгейлі банктерлің шағын кәсіпкерлікті несиелендіруіне жасалған шолу осы үрдіске 
әлемдік қаржы дағдарысы салдарының кері ықпалын көрсетеді. Осылайша, 2010 жылдың 
соңында Қазақстан банктері тұтастай алғанда несие беруді және оның ішінде шағын 
кәсіпкерлікті несиелендіруді бірден азайтты. 2011-2012 жылдары бір қалыпты болып тұр. 
2012 жылғы мәліметтер бойынша берілген кредиттер көлемі 5 778 млрд.теңгені құрды, ал 
екінші деңгейлі банктер кредиттерінің көлемі 794 млрд.теңге (сурет 1). 
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Сурет 1. Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің кредит беру қарқыны,млрд. теңге 

(тоқсан бойынша) 
 
Экономиканың өнеркәсіп секторындағы жұмыс істейтін шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектілерінің үлесі кәсіпкерлік сектор мен экономиканың тұтастай алғанда 
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сапалы дамуының маңызды көрсеткіші болады. Өнеркәсіп кәсіпорындары және ең 
алдымен – өңдеуші өнеркәсіптер ел экономикасының әртарапты дамуын қамтамасыз 
етеді. 

Қазақстандағы жеке кәсіпкерлік тарихы 20 жылға толмаған. Бастапқы капиталдың 
көп болуын қажет етпейтіндіктен, тәуекелдер аз болатындықтан кәсіпкерлердің барлығы 
дерлік өз ісін саудадан немесе қызмет көрсетуден бастайды. Бизнес кеңестігі үлкейіп, 
кеңейген сайын өндіріс саласын да игере бастайды. Бұл көп жағдайда бизнес үлкейіп, 
шағыннан өскен кезде көрініс алады. Сол себепті де сауда мен қызмет саласында жұмыс 
істейтін шағын және орта кәсіпкерлік көптеген субъектілері – бұл болашақ өндірісшілер 
(сурет 2). 
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Сурет 2. Қазақстандағы 2012 жылдағы екінші деңгейлі банктердің шағын және орта бизнес 
субъектілерін экономика салалары бойынша несиелендіруі, % 

 
Қазақстандағы 2012 жылғы мәліметтеріне қарап, несиелеу бойынша ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарын несиелеу тартымсыз екені айқын байқалады.  Шағын 
ждәне орта кәсіпкерлік әрекеттенуші субъектілерінің жалпы санының 26%-дық үлесін 
құрап,  екінші деңгейлі банктердің барлық несиелерінің бар жоғы 7% алды. Бұл салалық 
жоғары тәуекелдермен және өз қызметін ауыл шаруашылығында жүзеге асыратын шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілері қызметінің маусымдық сипатымен байланысты. Оның 
үстіне, осы салада негізінен жекелеген ауылдық аймақтарда орналасқан және өтімді 
кепілдері жоқ шаруа қожалығы түріндегі шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 
жұмыс істейді. Құрылыс екінші деңгейлі банктердің несиелеу үшін ең тартымды сектор 
болды. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны жағынан 3%-дық үлесті ала 
отырып, шағын және орта кәсіпкерлік құрылыс саласындағы субъектілері  екінші деңгейлі 
банктердің барлық несиелерінің 18% алды. Бұл дағдарыс алдындағы жылдарда 
жылжымайтын мүлік бағасының күрт шарықтап кетуімен байланысты болды. Алайда 
жылжымайтын мүлік нарығындағы дағдарыс аясында жағдай өзгерді. Сондай-ақ шағын 
және орта кәсіпкерлік сауда саласындағы субъектілері осы көрсеткіш бойынша ең жоғары 
артық салмаққа ие. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны жағынан 38%-дық 
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үлесті ала отырып, екінші деңгейлі банктердің барлық несиелерінің 39% алды. Мұндай 
беталыс жеті жылдан бері жалғасып келеді. Шағын және орта кәсіпкерлік өнеркәсіп 
секторындағы субъектілері тартымдылық деңгейі бойынша екінші деңгейлі банктер үшін 
орта деңгейде тұр: оларға берілетін несие мөлшері 9% құраса, шағын және орта 
кәсіпкерлік өнеркәсіп субъектілерінің үлесі 2% құрады. 

Мемлекетке елдегі шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды одан әрі ынталандыру 
үшін алда бірқатар міндеттерді шешуге тура келеді. Жоспарлы түрде, заң жүзіндегі 
бастамалар арқылы және қазірде күшінде тұрған мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 
шағын және орта кәсіпкерліктің ІЖӨ құрылымындағы үлесінің айтарлықтай артуына қол 
жеткізіп, сол арқылы мемлекеттің экономикалық және саяси тұрақтылығының берік 
іргетасы – орта тапты нығайту қажет.  

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры, «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры және 
Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылық қолдау бойынша 
мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру шеңберіндегі Стресті активтер қоры бизнесті 
дамытуға несиелер ұсынады. «ДАМУ» қоры аймақтарда басымдыққа ие салалардағы 
шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған мақсатты қаржыландырудың ондаған 
бағдарламасын іске асыруда. 

Негізгілер: 
         -  Аймақтық қаржыландыру бағдарламасы; 

-  «ДАМУ өндіріс»; 
-  «Бизнестің жол картасы – 2020»; 
-  Лизингтік мәмілелерді қаржыландыру бағдарламасы; 
-  Әйелдер кәсіпкерлігін микронесиелеу бағдарламасы. 
Оны төрт банк жүзеге асырады,олар: «ЦентрКредит» АҚ,       «Цеснабанк» АҚ, 

«Дельта банк» және «Евразиялық банк». Банкке және үйлестіру кеңесіне өз жобасының 
өміршеңдігін дәлелдей алған кәсіпкерлер жылдығы 14% аспайтын несие алуға мүмкіндік 
алады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ағымдағы жылғы 13 шілдедегі қаулысымен 
Бағдарламаның бірінші және үшінші бағытына қатысты өзгерістер енгізілді. Осылайша, 
бірінші бағытында – 12 пайыздық мөлшерлеме сыйақысы кезінде 5% орнына, мемлекет 
14% кезінде 7% жабады, ал кәсіпкер бағдарламаның 7%-ынан астамын ғана жабады. 
Үшінші бағытында экспортқа бағытталған өндірістерге қолдау көрсету бойынша 
субсидиялау тағы да 14% аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады, олардың 6% экспортер 
төлейді де, қалған 8% мемлекет өз есебінен жабады. 

Мемлекеттің инвестициялық саясатының стратегиялық мақсаты- құрылымдық 
қозғалыстар арқылы ұлттық экономикаыны тиімді қалыптастыру, сапалы жаңа техника 
және технология негізінде өндірісті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, қазіргі тілекке 
сәйкес өзгерту. 

 Республикада экономикалық құрылымын қайта құруды жеделдету және 
инвестициялық әрекетті жандандыру үшін регионалды бөлімдері бар Қайта Құру және 
Даму Банкісі ашылды. Онда шағын кәсіпкерлікті инвестициялауға арналған қаржылары 
жиналады. 

Нарықты экономикада шағын бизнес не дамиды, я болмаса қызмет атқармайды. 
Нарықтық экономикада шағын кәсіпкерлік – жетекші сектордың бірі болып саналады, ол 
жалпы ұлттық өнімнің саласымен құрылымын, экономикалық өсу қарқынын анықтайды. 
Барлық дамыған елдерде шағын кәсіпкерлікті бөлігіне жалпы ұлттық өнімнің  60-70% 
келеді. Сондықтанда көптеген дамыған елдерде шағын кәсіпкерліктің қызметін жағымды 
санайды. Осы жерде шағын кәсіпкерліктің ерекшелігі неде деген туындауы мүмкін.  

93 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

Шағын кәсіпкерліктің дамуы өзінде бірнеше ерекшеліктерді көрсетеді: 
      меншіктер санын ұлғайту, яғни отандық класты қалыптастыру; 
      төмен шығынмен, жаңа жұмыс орнын құру; 
      жаңа технология, техника енгізу мен өндеу; 
      бәсекелес ортаны құру; 
      әртүрлі экономикалық секторлар арасында өзара байланысты жақсарту. 
Соңғы жылдары Қазақстанда шағын кәсіпкерлік динамикалық дамуда. Шағын 

кәсіпкерлік халықтың жұмыс бастылығының мәселелерін, белсенді адамдарға өзіндік 
және шығармашылық өз істерін дамытуға жол ашады.  

Қазірге дейінгі Қазақстанда 470 мың шағын кәсіпкерлік субьектісі бар, оның ішінде 
91% қызмет істеуде, онда 1,5 млн. – адам жұмыс істейді. Республикада олардың ЖІӨ 17 
пайыз құрайды. 

Шағын кәсіпкерлік әлеуметтік проблемаларды шешудегі негізгі тұтқалардың бірі 
болып отыр. Елбасының жолдауында көрсетілгендей, тәуелсіздіктің 15 жыл ішінде 
елімізде атқарылған реформалардың бәрі әлеуметтік мәселені шешуге бағытталған. 
Қазіргі Қазақстан экономикасы дағдырыстан шығып, тұрақты дами бастады деп айта 
аламыз. Бұл біздің экономикамыз стратегиялық даму жоспарына сәйкес жүргізілуі. 

Атап айтқанда, ақшалай несие және салық жүйесін реформалаумен 
байланыстылығы. Бюджетке салық төлеу жағынан шағын кәсіпкерлікті өкілдерінің үлесі 
артып келеді. Сондықтанда қазіргі таңда үкіметіміз индустрияны дамыту 
бағдарламасында негізгі бағыт шағын кәсіпкерлікті дамытуға арналған, соның ішінде 
жаңа инновациялық бизнесті дамытуға қолда бар кәсіпорынның негізгі қорларын 
жаңартуға көңіл бөлінуде. Ал халықтың әл-ауқатын көтеру, кедейшілікті жеңуде 
кәсіпкерліктің рөлі зор. Жаңа жұмыс орындарын ашуда шағын кәсіпкерліктің тез 
қимылдайтыны белгілі. Қазақстанда шағын кәсіпкерлігі бірінші орында деп айтуға 
болады. ТМД елдерімен салыстыратын болсақ,  сан және сапасы жағынан алда келеді, ал 
дамыған елдермен салыстырғанда едәуір төмен. 

Нарықтық қатынастарға көшу барысында кәсіпорынның өзіндік қызметін дамыту 
үшін несиелік ресурстарды, оның ішінде лизингті пайдаланған жөн. Лизинг дәстүрлі әдіс 
ретінде экономикада инвестициялық қызметті реттеу және қаржыландыру үшін қажет. 

Лизинг көмегімен қозғалмалы және қозғалмайтын мүлікті ірі салымдарсыз сатып 
алуға, яғни құрылыс, ғимараттар, жабдықтар сатып алу ыңғайлы. Бұл шаруашылық 
субьектілерге өз ақшаларын өздеріне қалдырып, яғни кәсіпорынның тұрақты дамуына 
көмек көрсетеді. 

Шағын кәсіпкерлікті несиелендіру процедурасы  Қазақстан Республикасының 
заңдары мен биліктің жарғысымен және басқа құжаттар негізінде жасалған. Нақты 
процедурасының негізі клиенттік базаның жолдармен ұлғайту: қарызды беру процесін 
жандандыру; шағын бизнесті несиелендіру операциясының тиімділігін ұлғайту; қолданып 
жүрген қаржылық процедураларды қарапайымдау; қаржыландыру процестері шегінде 
бақылау  процедурасын құру. 

Нақты процедуралар келесіні қамтиды: басқарма шағын кәсіпкерлікті несиелендіру 
бөлімінің қызметкерлерін басқа бөлімшелері мен бас банк қызметкерлерінің қарым-
қатынасы; қолданып жүрген қаржылық шарттарды өзгерту; несиені қарастыру кезінде 
оны несиелік бөлімі мен басқарманың экспертімен бірге жүргізу; қарыздарды, банктің 
қарыздық қаражаттарын мақсатты қолдануынсыз, қарыз алушының қаржылық жағдайы 
мен қамтамасыз ету жағдайының мониторингімен клиенттерді таңдау, тарту және 
өтініштерді қабылдау. 
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Клиенттерді таңдау, тарту және өтініштерді қабылдау және қарыз несиелеу бөлімі 
мен басқарманың экспертімен жүзеге асырады. 

Клиенттерді таңдау келесі талаптар бойынша жүргізіледі: клиенттің 3 айдан жоғары 
мерзімде үнемі тұрақты қызмет етіп жүрген ағымдық бизнесі болу керек; несиелеу үшін 
өтінішті беру қажет; клиент жеке кәсіпкер ретінде тіркеу керек немесе Қазақстан 
Республика заңдарына сәйкес заңды тұлға ретінде тіркеу керек. 

Шағын кәсіпкерліктің субьектілерінің көрсеткіштері: жылдық ақша айналымы 15,0 
млн. АҚШ долл. аспайды; активтер 5,0 млн. АҚШ долл. жоғарыламайды; 
қызметкерлердің жалпы штаты 500 адамнан жоғары емес. 

Жоғары көрсетілген талаптар қанағаттандырылса, клиент бас банктің өкілетті 
органдардың шешімімен ғана қаржыландырылуы мүмкін. 

Несиелік эксперт қарызгермен алғашқы кездесуде қатысты шағын кәсіпкерлікке 
қаржыландыруға қатысты талаптарды анықтайды. Қарызгерге несиелендірудің жағдайы 
сәйкес көмек жағдайда банктің несие шарттары жайлы ақпарат беріледі, яғни шағын 
кәсіпкерлікті қаржыландыру, сондай-ақ несиелендіруге байланысты тапсырыс 
қарастырылады. Несиелік эксперт қарызгерден несиелеуге байланысты өтінішті 
қабылдайды және құжаттардың тізімін жобаға өтуіне жауапты болып табылады. 
Қарызгердің өтініші мәліметтер журналында тіркеледі, яғни ол несиелік бөлімнің бастысы 
несиелік экспертті анықтайды және тапсырысының өтуіне жауапты болып табылады. 

Шағын кәсіпкерлікті несиелендіру  тиімділігі бұл кәсіпкерлікті одан әрі дамыту, 
жаңа өндіріс ашу және жұмыс орындарын ашу, аймақ экономикасына инвестиция тарту. 

Шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдау  кәсіпкерлік саласындағы жұмыстарға 
халықтың Әлеуметтік -  кедей тобын тарту жолымен кедейшілік деңгейін төмендетуге 
мүмкіндік беретін аймақтық саясат бағыттарының бірден-бір жолы болып табылады. 
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Резюме 

В статье рассматривается обеспеченеие финансированием малого и среднего 
бизнеса в Республике Казахстан. 

 
Summary 

The article discusses obespecheneie financing of small and medium business in the 
Republic of Kazakhstan. 
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В статье рассматривается зарубежный опыт осуществления государственного 

финансового контроля. 
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При создании органов государственного финансового контроля в современном 
Казахстане был учтен организационный опыт финансового контроля в странах с развитой 
рыночной экономикой. За рубежом органы финансового контроля уже давно стали 
неотъемлемой составляющей демократического общества и обязательным элементом 
управления общественными финансовыми средствами. 

Принципы финансового контроля сформулированы в Лимской декларации о 
руководящих принципах финансового контроля, принятой на IX Конгрессе 
международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 
октябре 1977г. Хотя Лимская Декларация с точки зрения международного права не имеет 
обязательного характера, нельзя недооценивать ее влияния на развитие органов 
финансового контроля в различных странах. 

Международный опыт показывает, что в том или ином государстве, на различных 
уровнях власти достаточно эффективно функционируют органы финансового контроля и, 
в первую очередь, в бюджетно-финансовой сфере. Поэтому изучение мирового опыта 
осуществления государственного финансового контроля сегодня для нашей страны 
представляет несомненный интерес. 

Франция, как и большинство экономически развитых стран, накопила богатый опыт 
организации внешнего, независимого финансового контроля за деятельностью органов 
власти. 

На основе многовекового опыта высшим органом финансового контроля Франции 
применяются эффективные механизмы и инструменты контроля за распределением и 
использованием финансовых ресурсов. Так, внешний государственный финансовый 
контроль на центральном уровне осуществляется Судом счетов, а на местном 
исполнительном уровне — региональными счетными палатами. 

Суд счетов Франции имеет одну особенность — он стоит над пирамидой финансово-
судебных инстанций и функционирует как орган юрисдикции. 
Значимость и полномочия Суда счетов отражены в основном документе страны — 
Конституции Франции, в которой особое место уделено таким положениям, как: 

- осуществление деятельности Суда счетов и его взаимодействие с Парламентом и 
Правительством. В частности оказание содействия Суда счетов Парламенту в 
осуществлении контроля за исполнением бюджета; 

- оценка эффективности государственной политики; 
- формирование соответствующих рекомендаций и методик их составления; 
- сертификация счетов получателей бюджетных средств (утверждение финансовых 

отчетов). 
Годовой отчет об исполнении бюджета, обобщающий все финансовые операции, 

осуществленные государством, Министерством финансов Франции, представляется в 
ВОФК, который подтверждает его достоверность в форме заключения о соответствии 
бухгалтерским счетам, представленным на рассмотрение. Утверждение счетов 
общенациональных государственных учреждений является частью общего судебно-
правового контроля Суда счетов. 

Суд счетов состоит из семи палат, с общей численностью порядка 450 человек (из 
них на одну палату приходится 20 магистратов и советников, 20 инспекторов финансового 
контроля и аудиторов, 20 ассистентов). 
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За каждой палатой закреплены конкретные отрасли экономической деятельности 
государства. Деятельностью Суда счетов руководит первый президент и семь палатных 
президентов. 

Большинство членов Суда счетов являются выпускниками Национальной школы 
администрации - учебного заведения, готовящего будущих высокопоставленных 
государственных служащих. 

Во Франции распоряжение бюджетными средствами осуществляется 
государственными бухгалтерами, в обязанности которых входит обеспечениепоступлений 
в бюджет, текущий контроль за соблюдением правил бюджетной и финансово-учетной 
деятельности, а также исполнение бюджета по расходам. Государственные бухгалтеры 
несут персональную ответственность за нарушение установленной финансовой 
дисциплины и обязаны представлять в Суд счетов ежегодные отчеты. 

Суд счетов не вмешивается в текущие финансовые операции, которые 
контролируются служащими Министерства финансов. Контроль осуществляется только 
по завершенным финансовым операциям. 

Основная цель контрольных мероприятий Суда счетов по отношению к 
государственным бухгалтерам заключается в оценке соответствия выполняемых ими 
функций правилам осуществления бюджетной и учетно-финансовой деятельности. 

По окончании контрольного мероприятия Суд счетов выставляет бухгалтерам 
предписание, к примеру, обосновать невзысканные поступления или неправильно 
(ошибочно) выполненные платежи по расходам. 

Государственным бухгалтерам представляется два месяца для дачи разъяснений. В 
случае если представленные государственными бухгалтерами аргументы не являются 
достаточными, то, по заключению генерального прокурора Суда счетов, постановление 
может обязать их внести деньги в бюджет из собственных средств. Окончательные 
постановления имеют статус судебного постановления, вступившего в законную силу, и 
могут подлежать кассационному обжалованию в Государственном совете лишь в случаях 
доказательства некомпетентности проверяющих, а также нарушения ими процессуального 
порядка или законодательства. 

Кроме государственных бухгалтеров, другие государственные служащие и агенты не 
несут личной ответственности перед Судом счетов. Однако в случае, если ими были 
допущены нарушения бюджетного законодательства или других нормативных правовых 
актов, касающихся не только порядка ведения финансовых операций, с санкции 
генерального прокурора Суда счетов, их дела могут быть переданы в Палату бюджетно-
финансовой дисциплины, возглавляемую Первым президентом Суда счетов, которая 
может внести санкцию в виде штрафа в размере до их годового заработка. 
Как и в большинстве развитых стран, Судом счетов Франции особое внимание уделяется 
проведению контроля эффективности. 

«Французская практика» проведения контроля эффективности имеет свои 
специфические особенности. В рамках проведения контроля эффективности Суд счетов 
проводит оценку эффективности организационной структуры, уровня квалификации и 
оплаты труда работников объектов контроля. Кроме того, проводится разносторонний 
анализ входящих ресурсов и полученных результатов, приобретения или замены активов, 
затрат по сравнению с доходами (и наоборот), а также рентабельности их деятельности 
для государства в целом. 

Заключения или отчет по итогам проведенного контроля эффективности по 
вопросам, имеющим большую общественную значимость, решения по которым должны 

97 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

быть приняты на самом высоком государственном уровне, передаются в Комитет по 
публикациям отчетов и программ, входящий в состав Суда счетов. Этот отчет 
утверждается коллегией Суда счетов, состоящей из всех семи президентов палат и 
Первого президента, и передается Главе государства, а также председателям двух палат 
парламента. Указанный отчет публикуется в открытой печати и широко обсуждается в 
прессе. 

Суд счетов Франции является судебной инстанцией, осуществляющей общий 
контроль за государственными финансовым средствами. Такого же рода контроль на 
местном исполнительном уровне осуществляется региональными счетными палатами. 

Региональные счетные палаты (РСП). До 1982 года государственный финансовый 
контроль на местном уровне (административно-территориальных единиц и 
соответствующих государственных учреждений) осуществлялся непосредственно самим 
Судом счетов. Однако с принятием в 1982 году закона о правах и свободах 
административно-территориальных единиц и созданием 22 региональных счетных палат 
вся система внешнего государственного финансового контроля Франции претерпела 
радикальные изменения.  

В основу деятельности 22 региональных счетных палат положены система 
организации, методы проведения контроля и процедуры принятия решений, 
практикуемые Судом счетов. Все РСП имеют фактически одинаковую структуру. 

Региональные счетные палаты осуществляют юридический контроль всех счетов 
государственных бухгалтеров административно-территориальных единиц, а также счетов 
тех лиц, которые фактически управляют государственными ресурсами. 

Вместе с тем, на региональном уровне не предусмотрена сертификация счетов 
государственных учреждений, как это осуществляется на центральном уровне Судом 
счетов в соответствии с Конституцией (с изменениями 2008 года). 

В состав региональных счетных палат входят магистраты, к которым относятся 
президент, государственный комиссар и советники, а также ассистенты контролеров и 
административные служащие. 

Президент региональной счетной палаты назначается Главой государства по 
предложению Первого Президента Суда счетов Франции. На него возлагается общее 
руководство палатой, он определяет программу проверок с учетом мнения прокуратуры, 
распределяет участки работы магистратов, председательствует на совещаниях, принимает 
участие в голосовании без права решающего голоса. 

Судом счетов Франции определяется годовой бюджет каждой РСП. Внешний 
государственный контроль Франции предусматривает проведение следующих типов 
контроля: 

административный контроль бюджетов (бюджетный контроль); 
юридический контроль счетов; 
контроль эффективности использования бюджетных средств. 
По итогам бюджетного контроля Судом счетов и РСП даются замечания 

относительно условий утверждения и исполнения бюджета. Юридический контроль 
предполагает принятие судебных решений о правильности ведения счетов и качестве 
финансовой отчетности. По итогам контроля эффективности разрабатываются 
рекомендации по совершенствованию деятельности объектов контроля. 

Несмотря на одни и те же типы контроля, внешний контроль РСП на местном уровне 
отличается от внешнего контроля проводимого Судом счетов на центральном уровне. 
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Например, в случае неутверждения местного бюджета в предусмотренный законом 
срок — до 31 марта, префект поручает его подготовку региональной счетной палате, что 
автоматически лишает местные представительные органы в лице муниципального, 
генерального или окружного совета, их бюджетных полномочий. То есть, региональная 
счетная палата сама разрабатывает и представляет на утверждение префекта проект 
бюджета, в котором предусматриваются только расходы, необходимые для обеспечения 
деятельности различных служб. 

В случае если в ходе исполнения бюджета административно-территориальной 
единицы, насчитывающей менее 20 тыс. населения, выявляется дефицит, превышающий 
10 % доходов, то региональными счетными палатами разрабатываются меры, 
необходимые для выравнивания бюджета. 

Кроме того, на следующий финансовый год формирование бюджета будет 
производиться самой региональной счетной палатой. 

Следует отметить, что в рамках бюджетного контроля местные счетные палаты 
играют лишь консультативную роль. Их замечания ни к чему не обязывают префекта, 
который может пренебречь ими в своем решении при условии убедительной 
аргументации своего отказа принять во внимание предложения местных счетных палат. 

При проведении контрольных мероприятий РСП обязаны давать оценку счетам 
государственных бухгалтеров и выносить судебные решения, как по счетам, так и в 
отношении самих государственных бухгалтеров. 

В свою очередь, все государственные бухгалтеры административно-
территориальных единиц и государственных учреждений обязаны предоставлять свои 
счета в распоряжение региональных счетных палат. В случае уклонения от этого РСП 
облагает их штрафом. 

Таким образом, контрольные мероприятия, проводимые Судом счетов и РСП, 
завершаются принятием окончательного судебного решения (за исключением бюджетного 
контроля проводимого РСП). 

Система государственного финансового контроля Великобритании представлена 
Офисом национального аудита — высший орган финансового контроля, Центральной 
группой внутреннего контроля — правительственная структура (Министерство 
финансов), Службами внутреннего контроля министерств и ведомств, Локальной 
комиссией аудита. 

Офис национального аудита Великобритании (ОФИС). Генеральный контроллер и 
аудитор Великобритании назначается монархом по заявлению Палаты Общин и Премьер 
министра, с согласия Председателя Комитета по государственному бюджету. Для данной 
должности не существует определенного срока и ограничений по возрасту. 

Генеральный контроллер и аудитор может быть снят с поста только по указу 
Королевы по обращению со стороны обеих Палат Парламента. Заработная плата 
Генерального аудитора и контроллера выплачивается напрямую из Государственного 
фонда, и не требует ежегодного утверждения исполнительной властью или Парламентом. 
Генеральный аудитор и контроллер сам формирует свой штат сотрудников и определяет 
их численность, уровень, заработную плату и условия работы. 

ОФИС состоит из 7 подразделений, каждое из которых возглавляет помощник 
Генерального аудитора. Шесть из семи подразделений представлены в виде команд, 
возглавляемых директором, и проводят финансовый аудит или аудит эффективности 
отдельных департаментов, групп небольших департаментов или важных направлений, 
таких как товарищества с государственным и частным участием. Каждое из этих 

99 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

подразделений также несет ответственность за определенные поддерживающие функции, 
такие как информационные технологии, финансы и человеческие ресурсы. В седьмое 
подразделение входят команды, отвечающие за другие функции поддержки, такие как 
корпоративные отношения и связи. 

Генеральный аудитор и контроллер представляет бюджет Офиса в Комиссию по 
государственному бюджету — Комитету членов Парламента, которая рассматривает 
планы и бюджет Офиса. Затем Комиссия вносит рекомендации Палате Общин по 
утверждению бюджета. 

Внешняя экспертиза Офиса осуществляется силами частных специалистов и 
университетов. Внутренняя экспертиза проводится соответствующим структурным 
подразделением Офиса. В обязательном порядке внутреннему контролю подвергаются 
10% контрольных мероприятий ОФИСА. 

В целях повышения качества контрольных мероприятий ОФИСом большое 
внимание уделяется вопросам повышения квалификации, проведения горизонтальной 
ротации кадров. При этом ОФИСом практикуется направление работников на работу в 
частные структуры с сохранением за ним занимаемой должности на 2-3 года. 

Сфера деятельности, роль и права доступа. ОФИС проводит аудит всех счетов 
Правительства и Национального фонда заимствований. При этом ОФИС утверждает 
заявки Казначейства на выделение средств из этих фондов, после того, как им будет 
определено, что запрашиваемые кредиты являются целевыми и не превышают суммы, 
одобренные Парламентом. 

Генеральный аудитор и контроллер обладает законным правом проверять и 
сертифицировать счета министерств и агентств правительства, и докладывать о 
результатах Парламенту. В общем, он проверяет порядка 520 счетов, среди которых 
ресурсные счета министерств; счета исполнительных агентств; и счета других 
государственных органов. Это представляет собой большую часть объема работ Офиса, в 
которой задействованы 400 человек штата. Так же Генеральный аудитор и контроллер 
имеет право проверять около 3000 других органов, которые получают государственные 
средства на жилищные программы, образование и обучение. Это способствует тому, что 
он заверяет Парламент в том, что государственные средства были потрачены правильно и 
на цели, определенные Парламентом. 

Генеральный аудитор и контроллер обладает законными и дискреционными 
полномочиями проводить проверки экономности, результативности и эффективности 
использования ресурсов правительственными и другими государственными органами, 
предоставляя заключения в Парламент. 

Кроме того, ОФИС активно проводит аудит информационных технологий и 
экологический аудит. При этом заключения ОФИСА по итогам экологического аудита 
входят в число наиболее востребованных. 

Мнение Генерального аудитора и контроллера по финансовым отчетам включается в 
аудиторский отчет, который публикуется вместе с финансовым отчетом. Если у него 
имеются какие-либо дополнительные сведения, он представляет их в отдельном отчете, 
который также публикуется с финансовыми отчетами. Если же у него таковых не имеется, 
то он публикует дополнительный параграф, в котором указывает на это. Отчеты по аудиту 
эффективности также предоставляются вниманию Парламента и публикуются по указу 
Палаты Общин. Каждый год Генеральный аудитор и контроллер также представляет 
отчет, раскрывающий работу по финансовому аудиту Офиса и ежегодный отчет по своей 
деятельности. 
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Отчет Генерального аудитора и контролера представляется в Парламент (в данном 
случае Генеральный аудитор и контролер не отчитывается перед Парламентом и отчет 
Офиса не утверждается Парламентом) для проведения соответствующих слушаний, во 
время которых по отчету Офиса перед парламентариями отчитываются объекты контроля. 

Офис подводит итоги своей работы каждый год, подсчитывая сбережения или 
сэкономленные средства, являющиеся результатом реализации его рекомендаций. 

Национальный офис аудита тесно сотрудничает с Комитетом по государственному 
бюджету Палаты Общин, который проверяет показания, представленные в отчете 
Генерального аудитора и контроллера, а затем публикует свой собственный отчет, 
включая рекомендации, на которые Правительство должно реагировать соответствующим 
образом. 

По запросу Парламента, Генеральный аудитор и контроллер увеличил количество 
основных отчетов Парламенту до 60 ежегодно. 

Члены Парламента также обращаются к Генеральному аудитору и контроллеру с 
определенными вопросами касательно правильности и эффективности использования 
государственных средств, зачастую исходя из писем, полученных от представителей 
общественности. 

Ревизионная комиссия является независимым государственным органом, которая 
является членом консультационной группы «Государственный Ревизионный Форум» 
вместе с тремя другими национальными ревизионными организациями: Национальное 
финансово-ревизионное управление, Финансово-ревизионное управление Северной 
Ирландии и Шотландии. 

Задача Ревизионной комиссии заключается в обеспечении экономного, 
рационального и эффективного расходования денежных средств местными органами 
управления, а также выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение 
и уголовное судопроизводство.  

Ревизионная комиссия инспектирует и оказывает содействие в инспектировании 
местных органов управления и жилищно-коммунальных служб с целью подтверждения 
надлежащего качества, реальной стоимости и возможности улучшения таких услуг. 

Ревизионная комиссия занимается сбором, проверкой и публикацией информации о 
деятельности муниципальных советов по предоставлению услуг, предусмотренных 
Правительством, включая жилищно-коммунальные услуги, в ряде отдельных сфер. 

Ревизионная комиссия в настоящее время ответственна за проведение оценки 
деятельности каждого муниципального совета в Англии путем реализации новой 
Комплексной Оценки Деятельности (КОД). Данная программа объединяет собственную 
оценку деятельности советов с независимой оценкой, и позволяет судить о том, насколько 
успешно действует такая организация, и насколько возможны улучшения в её работе. 
Результаты проверок и инспекций основных услуг, таких как образование, социальные и 
жилищно-коммунальные услуги сводятся в целом для определения общего показателя, 
который затем официально публикуется. Идея заключается в том, чтобы показать 
муниципальным советам как они работают, и предоставить возможность советам и 
жителям районов сравнить свою деятельность с другими, для ежегодного улучшения 
предоставляемых услуг. 

Система внутреннего контроля Великобритании представлена Центральной группой 
по внутреннему контролю, ответственной за методологическую координацию 
деятельности служб внутреннего контроля, за разработку стандартов внутреннего 
контроля и аудиторских руководств. 
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В каждом правительственном подразделении (министерства, ведомства, 
департаменты) назначается Учетный работник, назначаемый Министерством финансов 
(казначейством) и ответственный за финансовые операции и отчитывающийся перед 
Парламентом в ходе слушаний соответствующего отчета Офиса национального аудита. 

При каждом правительственном подразделении функционируют службы 
внутреннего контроля (к примеру, в Министерстве культуры — служба внутреннего 
контроля при центральном аппарате — 5-7 человек, в его подведомственных учреждениях 
— до 40 человек). 

Офис национального аудита, как высший орган финансового контроля, дает оценку 
эффективности работы органов внутреннего контроля. 

Особенностью осуществления государственного финансового контроля в Германии 
является тот факт, что основные правила функционирования финансовой системы этой 
страны закреплены в Финансовой конституции ФРГ, которая является самым крупным 
разделом основного закона немецкого государства. Этот документ регулирует отношения 
между федерацией, землями, общинами, гарантируя их устойчивость и предотвращая 
различные политические казусы (например, в результате смены кабинета). 

В этой стране с развитой рыночной экономикой государственный финансовый 
контроль осуществляется Федеральной счетной палатой и счетными палатами земель. 
Счетная палата является независимым органом финансового контроля, который занимает 
место между парламентом и правительством страны и является их помощником. 
Федеральная счетная палата контролирует как бюджетное финансирование и управление 
экономикой федерации и федеральными объектами особой важности, так и деятельность 
государственных предприятий, организации социального страхования, получающих 
государственные дотации. Палата может также контролировать учреждения, которые не 
входят в сферу компетенции федерации, но имеющие право управлять федеральными 
средствами. Федеральная счетная палата состоит из восьми отделов, название которых 
определены выполняемыми ими функциями: проведение ревизии счетов, бюджетного 
финансирования, контроль учреждений транспорта и связи, контроль оборонного 
бюджета, проверка объектов военного и гражданского строительства, проверки 
социальной сферы, контроль состояния подготовки кадров и эффективного управления 
экономикой, кураторство экономики и финансов. Основным признаком оценки 
деятельности Счетной палаты ФРГ является точность и эффективность. Проводя 
финансово-экономический анализ различных широкомасштабных проектов, сотрудники 
Палаты контролируют осуществления поставленных целей и задач в реальной жизни, 
проводя так называемый «контроль успеха». 

Современное состояние бюджетной системы и бюджетного устройства Германии 
нашло отражение в принятом в 1997 г. законе «О дальнейшем развитии в сфере 
бюджетного права на федеральном и земельном уровнях».Процесс функционирования и 
взаимодействия институциональных структур, уполномоченных соответствующими 
органами государственной власти и местного самоуправления на выполнение функций по 
поводу формирования, распределения и контроля за бюджетными денежными средствами 
и обязательствами подразумевает работу системы бюджетного администрирования. 
Объектами бюджетного администрирования являются бюджетные финансовые ресурсы: 
федерального правительства, земельных правительств, коммун или общин 
(муниципалитетов).Субъектами бюджетного администрирования являются: финансовые 
органы (Министерство финансов и его органы на местах), органы денежно-кредитного 
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регулирования (Бундесбанк и его подразделения), органы государственного финансового 
контроля (Счетная палата ФРГ). 

Важнейшими видами доходов бюджетов всех уровней являются обязательные 
платежи (налоги, сборы, взносы). В связи с этим огромное значение имеет налоговый 
контроль. Уровень собираемости налогов в Германии составляет более 90% и уклонение 
от уплаты налогов является не типичным для этой страны. Это обусловлено тем, что к 
налоговым преступлениям, которые находятся в сфере уголовного преследования 
органами налоговой полиции, относятся: уклонение от уплаты налогов, контрабанда, 
подделка гербовых и акцизных марок, а так же укрывательство лиц, совершивших 
налоговое преступление. К числу факторов, способствующих более высокой 
собираемости налогов в Германии, следует отнести подробное, детализированное 
налоговое законодательство, которое, как правило, исключает различную интерпретацию 
тех или иных положений и поэтому сводит к минимуму споры между 
налогоплательщиками и налоговыми органами в вопросах применения налогового 
законодательства. Эффективному налоговому контролю способствует развитая 
банковская система, высокий уровень компьютеризации налоговых служб, наличие 
соответствующей статистической и аналитической базы, а так же обмен информацией 
между различными фискальными службами и государственными инстанциями. При этом 
подчиненность налоговых, таможенных служб и налоговой полиции Министерству 
финансов способствует их тесному сотрудничеству и взаимодействию. 

В области финансового контроля в Германии наиболее значимо действует 
парламентский контроль. Имеется в виду, прежде всего функция государственного 
контроля, которая, в основном, сводится к контролю за соблюдением законодательства. 
Для этих целей во многих землях организован специальный уровень управления, так 
называемый средний уровень, который позволяет помимо прочего осуществлять 
финансовый контроль и в области межбюджетных отношений. Положительной стороной 
этого вопроса является то, что концентрация внимания на одной из определяющих 
функций управления позволяет сделать контроль реальным и эффективным, а значит, и в 
целом процесс управления — результативным. 

Испания имеет в своем составе 50 провинций, которые входят в 17 автономных 
областей. Глава государства — король, существующий строй — конституционная 
монархия.Финансовый контроль в этой стране осуществляют законодательный орган 
власти — Генеральные Кортесы (двухпалатный парламент) и исполнительная власть в 
лице Правительства Испании, Министерства экономики и финансов. Председатель Сената 
Испании является Президентом Счетной палаты с ее местными отделениями — 
независимого органа финансового контроля страны. Кстати, именно в Мадриде, столице 
государства находится штаб-квартира ЕВРОСАИ — Европейской организации высших 
контрольных органов. В Испании казначейские функции делят между собой Канцелярия 
заместителя секретаря по финансам (СФ) и Генеральный директорат казначейства (ГДК); 
оба являются подразделениями второго уровня в Министерстве финансов. В стране 
существует единый счет Казначейства в Центральном банке. Все поступления и выплаты 
по нему контролирует Генеральный директорат казначейства. Несмотря на то, что 
контроль за поступлениями на единый счет возложен на него, прямого участия в сборе 
налогов он не принимает за исключением некоторых неналоговых доходов. 

В части исполнения бюджета по расходам Казначейство устанавливает 
обязательный график месячных или квартальных выплат, оставляя за собой 
исключительное право — откладывать выплаты по некоторым категориям расходов. 
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Контроль осуществляют отраслевые департаменты с учетом бюджетных ассигнований и 
графика наличных выплат. Объем, сроки и условия любого государственного 
заимствования определяет Генеральный директорат казначейства. 

На Канцелярию заместителя секретаря по финансам (СФ) возложены функции 
контроля за расходами и организации учета. СФ контролирует общее исполнение 
бюджета. Он готовит скользящий финансовый план на месячной основе и определяет 
бухгалтерские стандарты. За внутренний контроль и аудит СФ отвечает через своих 
финансовых контролеров. 

Бюджеты региональных автономных правительств и местных органов 
государственного управления не контролируются. Однако оба этих уровня зависят от 
государственных трансфертов и на них распространяются действующие правила 
заимствования.В стране действует государственная информационная система, за которую 
отвечает Министерство финансов через СФ. Все без исключения правительственные 
операции должны проходить через систему, которая регистрирует шесть различных 
этапов исполнения бюджета: бюджетные ассигнования, взятие обязательства, проверка, 
платежное требование, платежное поручение и фактическое выделение 
средств.Налоговый контроль осуществляет и непосредственно отвечает за сбор налогов в 
стране Налоговое управление, которое является отдельным подразделением Минфина. 
Оно собирает налоги через банковскую систему и выступает в роли государственной 
налоговой инспекции. 

Таким образом, рассмотрение деятельности органов государственного финансового 
контроля в европейских странах показывает, что эти органы, как правило, играют 
активную роль в управлении государственными финансами. Существующие органы 
государственного финансового контроля в большинстве своем независимы, а их 
деятельность является достаточно эффективной. 

В организации финансового контроля, в повседневной практике ее осуществления в 
экономически развитых государствах за рубежом есть много рационального, что можно 
было бы с успехом использовать в современном Казахстане. В этой связи имеет смысл 
обмен практическим опытом по различным вопросам финансового контроля как 
методического, так и прикладного характера. Ведь опыт функционирования и развития 
финансовых органов других стран, несомненно, полезен для молодой рыночной 
экономики Казахстана. Он показывает, что в РК при прочих условиях необходимо 
создание государственной финансовой информационной системы, которая могла бы 
предоставить органам власти и управления оперативную и достоверную информацию о 
состоянии государственных финансов, позволив тем самым обеспечить эффективное 
управление ими. 
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Түйін 

Мақалада мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізудің шетелдік тәжірибесі 
қарастырылады.  

Summary 
 The article discusses the foreign experience of the state financial control. 

 
 

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ  
 

Самбетбаев Д.К.,  
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада кәсіпорынның қаржы ресурстарын басқапруды жетілдіру жолдары 

қарастырылады. 
Түйін сөздер: кәсіпорын, қаржы, ресурс, басқару, қаражат.  
 
Компания тұрақтылығының жоғарғы нысаны оның даму қабілеттілігі. Ол үшін 

компания қаржылық ресурстардың жұмсақтығын және қажет болған жағдайда қарыз 
қаражаттарды тарта алу қабылеттілігіне ие болу керек, яғни несие алуға қабылетті болу 
керек. 

Компания пайдасының есебінен банктің, бюджеттің қауіпсіздік ұйымдарының және 
басқа да Компаниядар алдындағы міндеттемелер борышын өтеп  қана қоймай, сонымен 
бірге  қаражаттарды капиталдық шығындарға инвестициялайды. Жоғарғы дәрежедегі 
табыстылық  анағұрлым жоғары тәуекелділікпен байланысты екенін ескеру қажет, бұл 
дегеніміз, табыс табудың орнына Компанияда біраз залалдардың болуы және төлемге 
қабылетсіз болуы  мүмкін. 

Осылайша, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы –тәуекелдің ықтималды 
деңгейінде төлем қабылеттілікіті және несие алу қабылеттілігін сақтай отырып пайданың 
және капиталдың артуы негізінде кәсіпорынның дамуын қамтамасыз ететін  қаржылық 
ресурстардың бөлінуі және қолданылуы.  

Компания тұрақтылығына көптеген факторлар әсер етеді және оларды келесідей 
классификациялауға болады: шығу орынына байланысты - сыртқы және ішкі; нәтижеснің 
маңыздылығына байланысты - негізгі және қосалқы; құрылымына байланысты  - жай және 
күрделі; жұмыс уақытына байланысты - тұрақты және мерзімді. 

Кәсіпорынның ішкі факторлары осы Кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыруға 
байланысты болады.  

Кәсіпорынның тұрақтылығы, ең алдымен, шығарылатын өнімнің құрамы мен 
құрылымына, көрсетілген қызметке және өндіріс шығындарына тәулді. Тұүрақты және 
өзгермелі шығындардың арасындағы ара  қатынас өте маңызды.  

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының тағы бір маңызды факторы активтердің 
оңтайлы құрамы мен құрылымы, сонымен қатар оларды басқару стратегиясын дұрыс 
таңдау болып табылады. Ағымдық активтерді басқару мәдениеті, ағымдағы жедел 
қызметке қажетті компания шотында тартылған қаражаттардың  сомасын минималды 
түрде ұстауда.  

Кәсіпорынның  қаржылық тұрақтылығына несие капиталы нарығындағы қосымша 
жинақталған қаражаттар да әсер етеді. Компания ақшалай қаражаттарды қаншалықты көп 
тартса, қаржылық мүмкіндіктері соншалықты жоғары болады, бірақ Компания өз 
уақытында несиені өтей ала ма, яғни  қаржылық тәуекелділігі артады. Мұнда үлкен рөл 
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шаруашылық субъектісінің төлем қабілеттілігінің қаржылық кепілі ретінде резервтерге 
ауысады.  

Компания тұрақтылығының жоғарғы формасы ретінде оның ішікі және сыртқы 
тұрақсыздық жағдайында даму қабілеттілігі қарастырылады. Ол үшін Компания керек 
болған жағдайда қарыз қаражаттарды тарту мүмкіндігіне және қаржылық ресурстардың 
жұмсақ құрылымына ие болуы қажет, яғни несие ала алуы керек. Кәсіпорынның  өнімді 
сатушыларға қатысты несиелік саясатының  3 қағидасы бар: консервативті, оңтайлы және 
агрессивті. 

Кәсіпорынның несиелік саясатының  консервативті  типі (қатаң) несиелік тәуекелді 
минимизациялауға бағытталған. Мұндай минимазация оның несиелік қызметін жүзеге 
асырудың басты мақсаты ретінде қарастырылады. Компания несиеліек саясатының бұл 
типін  іске асыра ортырып, өнімдерді шығару көлемін арттыру есебінен қосымша көп 
пайда табуға ұмтылмайды. Мұндай  типті саясатты іске асыру механизмі несиеге сатып 
алушылар тобын қысқарту, несиені ұсыну мерзімі мен мөлшерін минимизациялау, несиені 
ұсыну шарттарын қатайту және құнын жоғарылату, дебиторлық берешек инкассацияның 
қатаң  прцедураларын   қолдану болып табылады.       

Кәсіпорынның несиелік саясатының  оңтайлы типі   коммерциялық және қаржылық  
практикаға сәйкес типтік шарттарының іске асуын және  өнімдерді сатқандағы төлемдер 
мерзімін кейінге қалдырғанда несиелік тәуекелдің орташа деңгейіне бағдарлануды 
сипаттайды. 

Кәсіпорынның несиелік саясатының  агрессивті (жұмсақ) типі несиелік тәуекелдің  
жоғарғы деңгейімен есептеспей, несиеге өнімдерді шығарудың көлемін ұлғайту есебінен 
қосымша пайданы максимизациялауды басты мақсат етіп қояды. Мұндай типті саясаттың 
іске асу механизмі тәуекелге бел буған өнімді сатып аулушылар тобына 
таратылуы,несиені ұсыну периоды мен оның мөлшерін арттыру, несие құнының 
минималды ұйғарымды мөлшеріне дейін азайту болып табылады.  

Кредиттік саясаттың типін анықтай отырып, консервативті типі кәсіпорынның жедел 
қызметінің көлеміне тұрақты коммерциялық байланысты қалыптастыруға теріс әсерін 
тигізетінін, агрессивті типі қаржы қаражаттарының шектен тыс кері қайтарылуына, 
Кәсіпорынның төлем қабылеттілік деңгейінің төмендеуіне алып келуін, сонымен қатар 
қарызды өндіріп алу бойынша шығыстардың болуына және ең аяғында активтердің және 
қолданыстағы  капиталдардың пайдалылығының төмендеуіне  алып келетінін ескеру 
қажет.  

Ол үшін, айналым активтерін басқару қажет. «Айналым активтерін басқару 
қаржылық менеджемент операцияларының көп бөлігін құрайды. Бұл, басқарудағы 
олардың ішкі материалды-заттай және қаржылық құрамның басқарудың өзіндік әдістерін 
қолдануды талап ететін қаржылық құрамының  элементтерінің санының көптігімен; 
олардың түрлерінің жоғарғы динамиакасымен; төлем қабылеттілікті қамтамасыз етудің 
атқаратын рөлінің жоғарылығымен, пайдалылық  және кәсіпорынның қаржылық 
қызметінің басқа да мақсатты нәтижелерімен тікелей байланысты.  

Айналым капиталы (айналым қаражаттары) – ағымдық қызметті қамтамасыз ету 
үішін белгілі бір  мерзімде жаңаланып отыратын, салынған салымдар бір жыл ішінде 
немесе бір өндірістік циклда ең аз дегенде бір рет айналып отыратын компания активтері. 
Батыс елдеріне қарағанда Қазақстанда акивтерді айналымға салу үшін тағы бір критерий – 
құндық баға қолданылады. Айналымдық активтер баланста бөлек тараумен көрсетілген.  

Айналымдық қаражаттар және осы активтерді басқаруға қатысты  саясат, ең 
алдымен, үздіксіздікті қамтамасыз ету және Кәсіпорынның ағымдық қызметін 
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оңтайландыру жағынан маңызды. Өйткені, көп жағдайларда айналымдағы активтердің 
мөлшерінің өзгерісі қысқа мерзімді пассивтердің өзгерісімен бірге жүреді. Бұл 
объектілердің екеуі де, ереже бойынша, таза  айналымдық капиталды басқару саясаты 
аясында бірлескен. 

Кәсіпорынның айналымдық активтерін мақсатты бағытта басқару алдын -ала 
классификациялаудың қажеттілігін анықтайды. 

Айналым капиталдардың негізгі құраушыларының бір – кәсіпорынның өндірістік 
қорлары. Себебі, компания өз қаражаттарын қор қалыптастыру үшін жинақтайды, 
қорларды сақтау шығындары қоймалық шығыстармен, сонымен қатар өнімдердің бүліну 
және ескіру тәуекелімен, капиталдардың мерзімді құнымен, яғни тәуекелдің эквивалентті 
дәрежесіндегі басқа да инвестициялық мүмкіндіктердің нәтижесінде түсуі мүмкін 
пайданың мөлшерімен байланысты. Қаржы менеджерінің міндеті – қорларды сақтаумен 
байланысты шығындар мен нәтижелерді анықтау, ойластырылған баланс жүргізу.  

Дебиторлық  берешек. Дебиторлық берешекті басқару бойынша қаржы 
менеджерлерінің міндеттерінің бірі– сатып алушылардың төлем қабілетсіздігінің 
тәуекелдік дәрежесін анықтау, күмәнді борыштар бойынша резервтің (сақтық 
қорларының) жорамал мәндерін есептеу, шынайы және әлеуетті төлемге қабылетсіз сатып 
алушылармен жұмыс жүргізу болып табылады.   

Ақшалай активтер. Қома-қол қаражаттар мен бағалы қағаздарды таңдай отырып, 
қаржы менджері өндірістік менеджер шешетін мәселелерге ұқсас мәселелерді шешеді. 
Әрқашанда ақшалай қаражаттардың үлкен қорын жасаудың артықшылықтары бар– олар 
қолма-қол ақшасыз қалудың  тәуекелін азайтуға, заң бойынша орныққан мерзімнен ерте 
тарифтерді төлеу (өтеу) талабын қанағаттндыруға мүмкіндік береді. Басқа жағынан, 
уақытша еркін қолданылмаған ақшалай қаражаттрды сақтаудағы шығындар, бағалы 
қағаздарға салынған қысқа мерзімді ақшалай салымдардың шығындарынан көп. 
Осылайша, қаржы менеджеріне қолма-қол қаражаттардың тиімді қорына байланысты 
мәселелерді шешу қажет. 

Кәсіпорынның айналымдық активтерінің қозғалысы операциялық цикл процесінде 
кезек-кезек формасын өзгерте отырып, 4 негізгі кезеңдерден өтеді.  

Бірінші кезеңде ақшалай қаражаттар, олардың субституттарымен бірге, қысқа 
мерзімді қаржылық салымдар формасында шикізат және материалдар, материалды 
айналымдық активтердің кіріс қорларын алуға қолданылады. 

Екінші кезеңде, материалды айналымдақ активтердің  кіріс қорлары тікелей өндіріс 
қызметінің нәтижесінде өнімдер қорына айналады.  

Үшінші кезеңде, дайын өнімдер қорлары  тұтынушыларға іске асадыжәне олар төлем 
түскенге дейін дебиторлық берешекке айналады. 

Төртінші кезеңде инкассаланған дебиторлық берешек қайтадан ақшалай активтерге 
айналады, олардың белгілі бір бөлігі  өндірістік қайта талап етуге дейін жоғары деңгейдегі 
ликвидацияланған қысқа мерзімді қаржылық салымдар түрінде сақталады.  

Айналымдық қаражаттардың мөлшері, өндірістік процестердің қажеттіліктерімен 
ғана емес, кездейсоқ факторлармен де анықталады. Сондықтан, айналымдық  капиталды 
тұрақты және өзгермелі деп екіге бөлу келісілген.  

Тұрақты айналымдық капитал  өндірістік қызметті жүзеге асыруға қажетті 
айналымдық активтердің керекті минимумы ретінде анықталукы мүмкін. Бұл әдіс, 
Компанияға қызметін жүзеге асыру үшін айналымдық қаражаттардың минимумы қажет 
екендігін білдіреді, мысалы, еспептеу шотында ақшалай қаражаттарының қалдығының 
үнемі қалып отыруы –резервті капиталдырдың аналогы болады. 
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Өзгермелі капиталдың категориясы (айналым активтерін варияциялайтын бөлігі) 
өрлеу кезеңінде керекті немесе қауіпсіздік қорларына қажетті қосымша айналымдық 
активтерді білдіреді. Мысалы, қосымша материалды-өндірістік қорларға деген қажеттілік 
маусымдық сатылымның жоғарғы деңгейін ұстап тұрумен байланысты болуы мүмкін. Бұл 
кезде дебиторлық берешек көлемі жағынан өседі. Қосымша ақшалай қаражаттар шикізат 
пен материалдардың жеткізілуіне, сонымен қатар, жоғарғы  белсенділік қарсаңында еңбек 
қызметін өтеуге қажет.  

Таза айналымдық капиталды басқару саясатын орнатылуының мақсаты, Компания 
қызметінің қаржылық және ұзақ мерзімді өндірістік тиімділігін қаматамасыз етуге 
жеткілікті   айналым активтерінің құрамы мен көлемін, оларды жабу көздерінің 
арасындағы қатынасты анықтау болып табылады.  

Айналым капиталының өсуіне қарай, өтімділік тәуекелі де төмендейді. Аталған 
арақатынастың күрделі жақтары да бар, өйткені, барлық айналым капиталы бірдей 
өтімділікке әсер ете бермейді. Сондықтан, таза айналым капиталын өсіруге ұмтылу керек. 

Пайда мен айналым капиталының арасындағы байланыс басқаша болып келеді. 
Айналым капиталанаң деңгейі төмен болатын болса, онда, шаруашылық қызмет 
ойдағыдай жүзеге асырылмайды, олардың арасы үзіліп отырады, пайда төмендейді.  

Айналымдық капиталдарды басқару саясаты кәсіпорында жасалған қаржылық 
ноормативтер жүйесінде көрініс тапқан. Мұндай нормативтердің негізгілері мыналар: 
кәсіпорынның меншікті  айналым активтерінің нормативі;      айналым активтерінің негізгі 
түрлерінің айналымдық нормативтерінің   жүйесі және операциялық циклдардың жалпы 
ұзақтығы; айналым активтерінің пайдалылық коэффициенттерінің жүйесі; айналым 
активтерінің жеке көздерінің ара қатынасының нормативі және басқалар.  

Компания пайдасының есебінен банктің, бюджеттің қауіпсіздік ұйымдарының және 
басқа да Компаниядар алдындағы міндеттемелер борышын өтеп  қана қоймай, сонымен 
бірге,  қаражаттарды капиталдық шығындарға инвестициялайды. Жоғарғы дәрежедегі 
табыстылық  анағұрлым жоғары тәуекелділікпен байланысты екенін ескеру қажет, бұл 
дегеніміз, табыс табудың орнына Компанияда біраз залалдардың болуы және төлемге 
қабылетсіз болуы  мүмкін. Ақшалай  қаражаттардың  ағымын максимизациялау 
мақсатымен Компания оңтайлы төлем шартымен  келісім-шарт үлгілерін өңдеп шығаруы 
керек. Жеделдетілген  төлемдерге жасалған жеңілдіктер жүйесі, мерзімі өткен төлемдерге 
айыппұл және  санкция жүйесіне қарағанда тиімді. Ол инфляция жағдайында шығарылған 
өнімнің ағымдық құнының азаюына алып келеді, сондықтан, мерзіміне дейінгі төлемдерді 
жасағанда  жеңілдіктердің ұсынылу мүмкіндіктерін нақты бағалау керек.  

Тұрақтылықты ұстап қалудың ішкі көздерін неғұрлым тиімді пайдалану үшін 
банктер тек кредиттік саясатты ғана емес, сонымен бірге тұтастай алғанда стратегияны, 
оның ішінде сыртқы нарықтарға өктемдікті қайта қарауы қажет. Қаржылық басқарудың 
қарастырылған әдістері ішкі механизмдерді қолдану есебінен Компания мүмкіндіктерінің 
кең ауқымды екенін көрсетеді. 

Ақшалай ағымның ұтымды көлемін ұлғайту үшін алдағы кезеңде келдесідей іс-
шараларды жүргізу қажет: кәсіпорынның тиімді баға саясатын жүргізу есебінен таза 
табысының сомасын арттыру; кәсіпорынның таза табысының сомасын ұлғайтуға 
бағытталған тиімді салық саясатын жүзеге асыру; кәсіпорынның дағдарысты дамуға 
берілмейтін  өндірісті дамытуға  бағытталған  таза табыстың  сомасын ұлғайту үшін 
дивидендтік саясатын іске асыру; қалыптасқан амортизациялық қорды  ұлғайту 
мақсатымен негізгі өндірістік қордың  басым бөлігінің жеделдетілген амортизациясын 
іске асыру; қолданылмаған немесе ескірген мүліктерді есептен шығару және т.б.    
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Қарыз қаражаттарын басқару бойынша біздің ұсыныстарымыз келесідей: 
салықтарды қайта жоспарлау жолымен  несиелік қарыздарды азайту; дебиторлық 
шоттарды  сату; тұтыну және өндірістік  тауарларды сату есебінен жұмысшылардың 
алдындағы берешектерді азайту; өндірістік қызметті кеңейту үшін ұзақ мерзімді  
қарыздарды пайдалану; 

Меншікті капиталды басқару бойынша: есептеу мен есеп берудің оңайлатылған 
жүйесіне ауысу жолымен   бөлінбеген пайданы және  резервті  көбейту; шығындарды 
бақылау және арзан материалдық ресурстарды қолдану арқылы пайдалылықты көтеру. 

Қаржылық ресурстардың жағдайы мен құрылымы кәсіпорынның қаржы-
шаруашылық  қызметінде маңызды рөл атқарады, өйткені, ол  қаржылық тұрақтылықпен 
тікелей байланысты. Оны қолдап тұру үшін пайданың мөлшерінің абсолюттік өсімі ғана 
емес, сонымен бірге,  капитал салымымен салыстырғандағы оның дегейі, яғни  
пайдалылығы де маңызды. Жоғарғы дәрежедегі табыстылық  анағұрлым жоғары 
тәуекелділікпен байланысты екенін ескеру қажет, бұл дегеніміз, табыс табудың орнына 
Компанияда біраз залалдардың болуы және ол төлемге қабылетсіз болуы  мүмкін. 
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының өте маңызды факторы активтердің тиімді 
құрамы мен құрылымы, сонымен қатар, оларды басқару  стратегиясын дұрыс таңдауы 
болып табылады. Ағымдық активтерді басқару қабілеттілігі, Компания шотында  
ағымдағы операциялық қызметтерге қажетті өтімділігі жоғары қаражаттардың ең аз 
мөлшерін ұстаудан тұрады.  

Жалпы Қазақстандағы қаржы тұрақтылығы тұрғысынан алып қарағанда қосымша 
төлем балансының ағымдағы шотына қытысты жағдайды тұрақтандыру бойынша 
үйлестірілген іс-қимылдарды, оның ішінде ақша-кредит және фискалдық саясат 
шараларын іске асыру қажет.  
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Резюме 
В статье рассматриваются способы улучшения финансовых ресурсов компании. 

 
Summary 

This article discusses ways to improve the company's financial resources. 
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ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕРДІ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ 
ЖҮЙЕСІНІҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ 

 
Нұрмолдаев М.Н., 

магистрант 
 
Мақалада әлеуметтік-экономикалық үдерістерді қаржылық бақылау жүйесінің 

мәні мен мазмұны қарастырылады. 
Түйін сөздер: қаржы, басқару, экономика, бюджет, жүйе, бақылау.   
 
Қазақстан Республикасының қазіргі қаржылық бақылау жүйесі оны жүзеге 

асыратын субъектілерге қарай (бақылауды жүзеге асыратын органдарға немесе 
ұйымдарға) мемлекеттік, қоғамдық және аудиторлық бақылау болып ажыратылады.   

Мемлекеттік қаржылық бақылау (сыртқы және ішкі) — мемлекеттік қаржылық 
бақылау объектілерінің республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы, 
олардың атқарылуы бойынша есепке алу мен есептемені жүргізу, олардың атқарылуын 
бағалау, мемлекеттің гранттарын, активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды 
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді) өткізуден 
түсетін өз иелігінде қалатын ақшаны пайдалану бөлігіндегі қызметінің Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкестігін тексеру. 

Мемлекеттік қаржылық бақылау объектілері — Қазақстан Республикасының 
Үкіметі, жергілікті атқарушы органдар, бюджетке түсетін түсімдерді алуға және 
бақылауға жауапты мемлекеттік органдар, республикалық және жергілікті бюджеттерден 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер, олардың ведомстволық бағыныштағы 
ұйымдары, бюджет қаражаттарын алушылар, мемлекеттің гранттарын, активтерін, 
мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдаланатын жеке және заңи тұлғалар. 

 
Қаржылық  бақылау 

Мемлекеттік Қоғамдық 
Жалпы - 

мемлекеттік 
Ведомстволық 

 
Қоғамдық ұйымдардың: кәсіподақ 
тардың, партиялардың, жастардың, 

бұқаралық қозғалыстардың,ғылы 
ми-техникалық, мәдени-ағарту 

шылық, спорт, шығармашылық, 
ардагерлердің, түрлі қорлардың бақылауы 

 Ішкішаруашылықты
қ 

 
Парламенттік (депутаттық) бақылау 

А у д и т о р л ы қ   б а қ ы л а у 

 
Сурет. Түрлері бойынша қаржылық бақылаудың сыныпталуы [1] 

 
Мемлекеттік қаржылық бақылау органдары Республикалық бюджеттің атқарылуын 

бақылау жөніндегі есеп комитеті мен ішкі бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган 
болып табылады. 

Мемлекеттік қаржылық бақылау мынадай типтерге бөлінеді: сәйкестікке бақылау 
жасау — мемлекеттік қаржылық бақылау объектісі қызметінің Қазақстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сәйкестігін бағалау; қаржылық есептемені бақылау — 
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мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің қаржылық есептемені жасауының және 
табыс етуінің анықтығын, негізділігін және уақыттылығын бағалау; тиімділікті бақылау 
— мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің республикалық немесе жергілікті бюджет 
қаражаттарын, мемлекет активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекеттік 
мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) өткізуінен түскен 
ақшаны үнемділікпен, нәтижелікпен және өнімділікпен пайдалануын тексеру және 
бағалау. 

Мемлекеттік қаржылық бақылау төмендегідей түрлерде жүзеге асырылады: кешенді 
бақылау — мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің нақты кезеңдегі қызметін жаппай 
әдіспен тексеру және бағалау; тақырыптық бақылау — мемлекеттік қаржылық бақылау 
объектісінің нақты кезеңдегі қызметін жекелеген мәселелер бойынша жаппай әдіспен 
тексеру және бағалау; үстеме бақылау — мемлекеттік қаржылық бақылау объектісіне 
қатысты ақпарат алу қажеттігіне байланысты үшінші тұлғаларды бақылау, ол 
операциялардың бірдейлігіне қарай бір-бірмен өзара байланысты құжаттарды салыстырып 
қарауды білдіреді. Үстеме бақылау тек қана мемлекеттік қаржылық бақылаудың негізгі 
объектісімен өзара қатынастар мәселелері бойынша және тексеріліп отырған мәселе 
шеңберінде жүргізіледі. 

Мемлекеттік қаржылық бақылау оны жүзеге асыратын органдарға қарай сыртқы 
бақылау және ішкі бақылау болып бөлінеді. Сыртқы бақылауды: республикалық деңгейде 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, жергілікті 
деңгейде мәслихаттардың тексеру комиссиялары, ал ішкі бақылауды ішкі бақылау 
жөніндегі орталық уәкілетті орган және ішкі бақылау службалары жүзеге асырады.  

Мемлекеттік қаржылық бақылауды жүргізу құпиялылық режімін қамтамасыз ету 
ескеріле отырып, тәуелсіздік, объективтілік, анықтық, ашықтық, құзырлылық, 
жариялылық қағидаттары міндетті түрде сақталып жүзеге асырылады. 

Тәуелсіздік қағидаты – мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының, 
мәслихаттардың тексеру комиссияларының, ішкі бақылау службаларының және олардың 
қызметкерлері мен мүшелерінің тәуелсіздігіне, бақылау функцияларын жүзеге асыру 
кезінде олардың жүргізіп жатқан бақылау іс-шарасының тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін 
кез келген араласушылыққа жол бермеу. 

Бақылаудың объективтілік қағидаты – бақылауды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарына қатаң сәйкестілікпен 
жүргізу, мүдделер қақтығысына жол бермеу, бақылау нәтижелері бойынша анықталған 
және құжаттармен расталған фактілер негізінде ғана шешімдер қабылдау. 

Бақылау нәтижелерінің анықтық қағидаты – бақылау нәтижелерін бухгалтерлік, 
банктік құжаттармен мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің өзге де құжаттармен 
растау. 

Бақылаудың ашықтық қағидаты – бақылау нәтижелерін баяндаудың айқындығы, 
мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының, мәслихаттардың тексеру 
комиссияларының Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан 
Республикасының Парламентіне, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мәслихаттарға 
есеп беретіндігі. 

Құзырлылық қағидаты – мемлекеттік қаржылық бақылау органдары, ішкі бақылау 
службалары қызметкерлерінің, мәслихаттардың тексеру комиссия мүшелерінің 
бақылауды сапалы жүзеге асыруы үшін қажетті кәсіби білімдер мен дағдылардың 
жиынтығы. 

Жариялылық қағидаты – құпиялылық режімін, қызметтік, коммерциялық немесе 
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заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтамассыз етуді ескере отырып, бақылау 
нәтижелерін жариялау. 

Мемлекеттік қаржылық бақылауға қойылатын бірыңғай талаптар мемлекеттік 
қаржылық бақылау стандарттарымен айқындалады. Мемлекеттік қаржылық бақылау 
стандартарын Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті 
ішкі бақылау жөніндегі уәкілетті органмен бірлесе отырып әзірлейді және оларды 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті бекітеді. 
Мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарын мемлекеттік қаржылық бақылау 
органдары, мәслихаттардың тексеру комиссиялары, ішкі бақылау службалары, олардың 
қызметкерлері мен мүшелері орындауға міндетті.  

Мемлекеттік  қаржылық бақылау жалпымемлекеттік және ведомстволық бақылау 
арқылы жүзеге асырылады.  

Жалпымемлекеттік қаржылық бақылау ведомстволық бағыныштылығы мен меншік 
нысанына қарамастан бақылаудың кез келген объектісіне қолданылады. Бақылаудың бұл 
түрін мемлекеттік билік пен басқару органдары жүргізеді.  

Мемлекеттің қаржылары жүйесінде бақылау салықтық, бюджеттік бақылау, сақтық 
және банктік қадағалау, кедендік бақылау және т.б. болып ажыратылады.  

Салықтық бақылау салық заңнамасының атқарылуы, бюджетке салық және басқа 
төлемдердің, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарының толық 
және дер кезінде аударылуын қамтамасыз етеді. Салықтық бақылаумен меншік 
нысандарына қарамастан, барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер, сондай-ақ табыс 
табатын азаматтар қамтылған.  

Қаржылық бақылауда бюджеттік бақылаудың зор маңызы бар, ол ең алдымен 
мемлекеттік бюджет пен бюджеттен тыс қорларды қамтиды. Бюджеттік бақылауға 
жергілікті қаржылар мен мемлекетке қарасты шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
қаржысы бағынышты. Бюджеттік бақылау бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік 
кәсіпорындарда, мекемелерде және ұйымдарда, сондай-ақ мемлекеттік емес сектордың 
жұмыс жасайтын, қызмет көрсететін, шаралар жүргізетін кәсіпорындарында жүзеге 
асырылады.  

Банктік қадағалау кредит ресурстарын қалыптастыру және олардың қозғалысы 
барысында, күрделі құрылыс процесінде, кәсіпорындардың кассалық тәртіпті сақтауын 
тексеру кезінде, қолма-қол ақшасыз есеп айырысқанда және басқа жағдайларда 
жүргізіледі. Банктік қадағалаумен, бақылаумен кредит-есеп-қисап қатынастарына қатысты 
барлық шаруашылық субъектілер қамтылаған.  

Сақтандыру сферасындағы қаржылық бақылау, қадағалау сақтық қорлар 
қаражаттарының дер кезінде, толық қалыптасуын, мақсатты жұмсалуын, сақтық 
операцияларының дұрыс жүргізілуін, сақтандыру туралы заңнаманың талаптарын сақтық 
қатынастарға қатынасушылардың барлығының орындауын жүзеге асырады.  

Кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын, оларды есепке алуды кедендік 
ресімдеу кезінде де, сондай-ақ кедендік тексермеде де құжаттар мен мәліметтерді тексеру 
нысанында кедендік бақылауды жүргізеді; олардың тауарлар мен көлік құралдарын кеден 
шекарасы арқылы орналастыратын субъектілердің қаржы және сыртқы экономикалық 
қызметін тексеруді белгілеуге немесе жүргізуге құқы бар. 

Қаржылық бақылау әр түрлі әдістермен (тәсілдермен немесе амалдармен, оны 
жүзеге асырудың құралдарымен) жүргізіледі. Нақтылы әдісті қолдану қаржылық 
бақылауды жүзеге асырушы органдар қызметінің нысандарының ерекшеліктері, 
бақылаудың объектісі мен мақсаты, бақылау іс-қимылының пайда болуының негізі сияқты 
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бірқатар факторларға байланысты болады. 
Қазіргі кезде қаржылық бақылаудың мынадай әдістері пайдаланылады: тексеріс 

(барлық құжаттар бойынша барлық бөлімшелердің қызметін тексеру), инспекция 
(кәсіпорынның қаржылық жай-күйін орнында дүркіндік тексеру), қадағалау (кәсіпорында 
қаржы-қаражаттың жай-күйімен жалпы танысу), тексеру (құжаттаманы, есепке алуды 
және есептемені шоттық тексеру), қарап шығу, қаржы жоспарларының жобаларын, 
өтінімдерді, қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептерді қарау, баяндамаларды тыңдау, 
лауазымды адамдардың ақпараттары және басқалары. Бұл әдістердің әрқайсысы аралық 
міндеттерді шешуге жағдай жасайтын тым көп жекеленген әдістерге бөлінеді. Мысалы, 
құжаттық тексерісте құжаттарды үстеме (ыңғайласпа) тексеру, ақша қаражаттары мен 
материалдық құндылықтарды түгендеу, сандық есепке алуды қалпына келтіру, бақылау 
мақсатында салыстыру және басқалары. 

Аталған жалпы әдістер түрлі объектілерге бақылау жүргізудің әдістемелерінде, 
ережелерінде нақтыланады. 

Тексерулердің тікелей предметі табыс, қосылған құн салығы, рентабельділік 
(пайдалылық), өзіндік құн, айналыс шығындары, әр түрлі мақсаттар мен қорларға 
аударылатын аударымдар сияқты қаржылық (құндық) көрсеткіштер болып табылады. Бұл 
көрсеткіштердің жинақталмалы сипаты болады, сондықтан олардың орындалуын, 
динамикасын, үрдістерін бақылау бірлестіктердің, кәсіпорындардың, мекемелердің, 
өндірістік, шаруашылық және коммерциялық қызметінің барлық жақтарын, сондай-ақ 
қаржы-кредиттің өзара байланыстарының механизмін қамтиды. 

Ақшаны пайдаланумен, ал кей жағдайларда онсыз да (баспа-бас айырбас мәмілелері, 
т.б) жасалынатын іс-жүзіндегі барлық операциялар қаржылық бақылаудың сферасы болып 
табылады.                   

Алдын ала және ағымдағы бақылауды жүзеге асырудың негізгі әдісі көзбен шолып 
визуалды тексеру болып табылады. Мұндай тексерулерге актілер, анықтамалар 
жасалынбайды. Бүкіл іс тиым салу және тоқтату туралы жазбаша немесе ауызша жарлық, 
бұйрық беруге саяды. 

Кейінгі  қаржылық бақылау бірнеше әдіспен жүзеге асырылады. Оларға 
жататындары: тексеру, экономикалық талдау, тексеріс (ревизия). Тексеру шоттық немесе 
тақырыптық болуы мүмкін. 

Шоттық тексеру – бұл бухгалтерлік есептердің, баланстардың, салық есеп-
қисаптарының ақиқаттығын тексеру. 

Тақырыптық тексеру – бұл бақылауға жататын объектінің шаруашылық - қаржы 
жұмысының жеке жақтары мен учаскелерін зерделеу, мысалы, жалақыдан ұстап қалудың 
дұрыстығын тексеру; шығындарды өнімнің өзіндік құнына жатқызудың дұрыстығын 
тексеру және т.б. 

Экономикалық талдау – бұл объектінің шаруашылық-қаржы қызметіне баға беру; 
қызметтің түрлі нәтижелерін анықтау және осының негізінде экономикалық жағдайды 
жақсартудың жолдары мен факторларын негіздеу. 

Экономикалық талдауды шаруашылық органдардың өздері де, сонымен бірге 
бақылаудың сыртқы органдары – банктер, қаржы, аудит фирмалары да жүргізеді. 

Тексерулер мен қарап шығуды бақылау органдары шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметінің белгілі бір мәселелері бойынша немесе 
жұмыс орнында қаржылық қызметтің жеке жағымен учаскесімен танысу жолымен бір 
мәселе тақырып бойынша жүргізеді. Сондықтан тексерулер негізінен тақырыптық болып 
келеді.  
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Қаржылық бақылаудың негізгі әдісі – тексеріс – кейінгі (келесі) бақылаудың кешенді 
әдісі және өткен белгілі бір кезеңдегі шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы-
шаруашылық қызметінің барлық жақтары мен учаскелерін мұқият зерделеу, терең 
тексеру, оны неғұрлым толық қарап шығу. Тексерісті әр түрлі бақылаушы органдар, ең 
алдымен қаржы, сонымен бірге ведомствоға қарасты ұйымдарға қатысты мемлекеттік 
басқару органдары жүргізеді. Тексеріс бұл органдардың жоспары бойынша да, сондай-ақ 
басқа құзырлы органдар – жоғарғы, тергеу органдарының нұсқауы бойынша да жүргізілуі 
мүмкін. 

Тексеру объектісі бойынша құжаттық, нақтылы, толық жаппай, іріктемелі ішінара 
тексеріс болып ажыратылады. Ұйымдық белгісі бойынша олар жоспарлы және жоспардан 
тыс, кешенді болуы мүмкін. 

Құжаттық тексерісті жүргізген кезде есептер, қаржыландырудың жеке жоспарлары 
ғана емес, сондай-ақ құжаттар, әсіресе бастапқы ақша құжаттары (шоттар, төлем 
тізімдемелері, ордерлер, чектер, бағалы қағаздар) тексеріледі. Нақтылы тексеріс 
құжаттарды ғана емес, сонымен бірге қолда бар ақшаны, материалдық құндылықтарды да 
тексереді. Толық тексеріс деп белгілі бір кезеңдегі шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
бүкіл қызметін тексеруді айтады. 

Іріктемелі тексеріс кезінде бақылау қаржы-шаруашылық қызметінің әйтеуір бір 
жағына (мысалы, іссапардың шығындарын, әр түрлі нысаналы шығындар мен 
шығыстарды тексеру) бағытталады. 

Тақырыптық тексерістер бір үлгідегі бірнеше кәсіпорындарда, мекемелерде немесе 
бірнеше министрліктер мен ведомстволарда қаржы-шаруашылық қызметінің жеке 
мәселелері бойынша жүргізіледі. Олар сонымен бірге шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің белгілі бір учаскелерінің мән-жайын тексеруге және бұл мәселе бойынша 
көлемді материал алуға, оны талдауға, тұжырым жасауға, жұмысты жақсарту жөнінде 
ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Тексерістердің тәсілдері: материалдық құндылықтарды түгендеу, кассадағы нақтылы 
ақшаны тексеру, тексерілетін объект қызметінің жоспарлы, нормативтік және есептік 
көрсеткіштерін салыстыру, құжаттық және үстеме (ыңғайласпа) тексерулер. 

Әрбір тексеріс пен тексеру мұқият әзірленуі тиіс, өйткені олардың сапасы осыған 
байланысты болады. Бұл үшін қажетті заңдарды, қаулыларды, жарлықтарды оқып-біліп, 
зерделейді; бұларға тексеріс пен тексерудің материалдарымен, анықталған бұзушылықты 
жоюдың нәтежиелерімен танысады; ақпарат органдарының сын материалдарын, 
өндірістік қызметтердің ерекшеліктерін зерделейді және т.б. 

Әзірлік жұмысының негізінде тексеріс немесе тексерудің бағдарламасы, оның 
негізінде тексеріс пен тексерудің жұмыс жоспары жасалады. Жоспарлар тексерулер мен 
тексерістердің белгіленген мезгілділігін ескере отырып құрылады. Жоспарларда 
бақылаудың объектілері, тексерудің немесе тексерістің тақырыбы, бастау мен аяқтаудың 
уақыты, атқарушылардың саны мен олардың құрамы және т.б. белгіленеді. Аудит 
органдары өзінің жұмысын келісімшарттар негізінде жүргізеді.  

Тексеріс немесе тексеруді жүргізудің бүкіл үдерісі бірнеше кезеңдерден тұрады: 
өкілділіктерді көрсету; тексерілетін объектінің жауапты жұмыскерлерімен ұйымдық кеңес 
өткізу; түгендеуді жүргізу; тексерілетін объектімен, оның қызметінің технологиясымен 
жеке өзінің танысуы; шаруашылық қызметті алдын ала талдау; тікелей құжаттық тексеріс 
немесе тексеру; тексеріс немесе тексерудің материалдарын жүйеге келтіру; акт немесе 
анықтама жасау; ашылған кемшіліктердің жойылуын тексеру. 

Тексеріс немесе тексеруді жүргізудің нәтижелігі көбінесе жасалынған актінің 
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сапасына байланысты болады. Тексеріс актісі анықтамасы – бұл қаржы-шаруашылық 
қызметінде жіберілген бұзушылықтың жай тізбесі емес, бұл тексерілетін объект 
жұмысының сапасы, заңдылығы, мақсаты, сәйкестігі туралы дұрыс түйіндердің жинағы 
болып табылатын құжат. Оның негізінде ашылған бұзушылықты жою мақсатында 
нақтылы ұсыныстар, ұйғарымдар жасалынады, кінәлі адамдарға шара қолданылады. 

Қаржылық бақылауды сыныптау субъектілердегі айырмашылықтарға, бақылау іс-
қимылдарын жүргізудің уақытына, бақылауды жүргізудің тәсілдеріне (әдістеріне) 
негізделген. Осы белгілерге қарай, қаржылық бақылау үш бағыт бойынша: түрлері, 
субъектілері, оны жүзеге асырудың әдістері бойынша жіктеледі. 

Жүргізу уақытына қарай қаржылық бақылау: алдын ала бақылау, ағымдағы және 
кейінгі бақылау болуы мүмкін. Бақылаудың мұндай түрлері бақылаушы органдардың 
көбісінің қызметіне тән. 

Қаржылық алдын ала бақылау ақша қорларын жасау, бөлу және пайдалану 
жөнінідегі операциялар істелінгенге дейін жүргізіледі, сондықтан оның қаржылық тәртіпті 
бұзуды алдын ала ескертуде зор маңызы бар. Бұл жағдайда бекітуге және орындауға 
жататын қаржы қызметін жүзеге асырудың негізі болып табылатын құжаттар – 
бюджеттердің, қаржы жоспарлары мен сметалардың жобалары, кредит және касса  
өтінімдері және т.б. тексеріледі. 

Ағымдағы қаржылық бақылау қаржы жоспарларының атқарылу процесінде, 
шаруашылық- қаржы операцияларын жүзеге асыру барысында тауар-материал 
құндылықтары мен ақшаны жұмсаудың нормалары мен нормативтерінің сақталуын 
қадағалайды, қаражаттарды жіберу шығындарының орындалуына, бұрын берілген 
ресурстардың пайдаланылуына сай келуін тексереді. Сөйтіп, бұл бақылау шаруашылық-
қаржы операцияларының жасалу процесінде жүзеге асырылады. 

Кейінгі (келесі) қаржылық бақылау қаржы операцияларын жасағаннан кейін 
(бюджеттің кірісі мен шығыс бөліктерінің орындалуынан кейін, шаруашылық 
органдардың ақшаны пайдаланғаннан кейін және т.с.с.) жүргізілетін бақылау және алдын 
ала бақылау мен ағымдағы бақылау кезінде анықталмаған бұзушылықтарды ашуға 
жетелейді. Бұл жаңғдайда қаржылық тәртіптің жай-күйі анықталады, оны бұзушылықтар, 
ескерту жолдары және оларды жою шаралары айқындалады. 
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Резюме 
В статье будут рассмотрены социально-экономические процессы в стоимости 

системы финансового контроля и содержания. 
 

Summary 
This article will examine the socio-economic processes in the value of financial controland 

maintenance of the system. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Ибрагимова Т.С., 

магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматривается классификации государстваенного финансового 

контроля Республики Казахстан. 
Ключевые слова: классификация, финансы, контроль, годовой отчет, бюджет. 
 
Финансовый контроль инспекции можно классифицировать по различным 

основаниям. Но наиболее часто классифицируют по формам и видам. 
Под формой финансового контроля понимают способы конкретного выражения и 

организаций контрольных действий. 
Формы финансового контроля инспекции следующие: непосредственный контроль;  

опосредованный контроль [1]. 
Непосредственный контроль характеризуется тем, что проверка ведется на самом 

объекте контроля, и проверяющие лица изучают и анализируют первичную 
документацию, производят перерасчет денег, товарно-материальных ценностей, 
осуществляют осмотр помещений и территорий. В общем, имеют непосредственный 
контакт субъекта и объекта контроля. 

Эта форма контроля наблюдается при таких методах его осуществления, как 
ревизия, инвентаризация и в других случаях, когда проверка осуществляется на самом 
объекте контроля. 

Опосредованный контроль характеризуется тем, что субъект находится вне границ 
объекта контроля, и проверяющие лица имеют дело с отчетной или плановой финансовой 
документацией. 

На практике такой контроль называют «камеральная финансовая проверка». 
Эти формы финансового контроля взаимосвязаны между собой. Материалы, 

полученные в процессе одной формы финансовой проверки, могут использоваться для 
другой формы контроля. 

Классификация финансового контроля по видам может производиться по различным 
основанием. 

Так, по времени осуществления финансовый контроль подразделяется на 
предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный финансовый контроль предшествует совершению проверяемых 
операций. Это позволяет предупредить нарушение действующего финансового 
законодательства и выявить еще на стадии прогнозов и планов дополнительные 
финансовые ресурсы, пресечь попытки нерационального использования денежных 
средств. Поэтому иногда этот вид контроля называют превентивным или 
предупредительным. 

Текущий финансовый контроль называют иначе оперативным. Он осуществляется 
для предотвращения нарушений финансовой дисциплины в процессе привлечения или 
расходования денежных средств, выполнения предприятиями, организациями и 
учреждениями обязательств перед бюджетом. Опираясь на данные оперативного и 
бухгалтерского учета, инвентаризаций и визуального наблюдения, текущий контроль 
позволяет предотвратить совершение финансовых правонарушений. В первую очередь 
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проверяется документация, непосредственно связанная с уплатой или получением 
денежных средств. Фактически затраты регулярно сопоставляются с действующими 
нормативами по расходованию средств с целью оперативного выявления отклонений от 
установленных норм. 

Последующий финансовый контроль осуществляется после совершения 
финансового мероприятия. Этот контроль осуществляется путем анализа отчетов и 
балансов, а также путем проверок и ревизий. В ходе его выясняется вопрос, была ли 
проведенная финансовая операция законной не было ли допущено нарушение финансовой 
дисциплины, насколько эффективно и рационально были использованы государственные 
денежные средства. 

Задачей последующего финансового контроля является выявление фактов 
некачественного исполнения финансовых обязанностей и совершения финансовых 
правонарушений. 

Так как государственная власть разделяется на законодательную, исполнительную и 
судебную, то финансовый контроль можно подразделить на: 

контроль, осуществляемый органами представительной власти;  
контроль, осуществляемый органами исполнительной власти; судебный контроль 

[2]. 
Предметом контроля представительных органов выступает две группы вопросов: 

исполнение тех нормативных актов, носящих финансово-правовой характер, которые 
данные представительные органы приняли в пределах своей компетенции;  исполнение 
акта, который представительный орган утвердил соответствующий финансовый план. 

Представительные органы могут создавать специальные контрольные органы, 
которые при осуществлении проверок финансового характера играют роль субъекта 
финансового контроля. 

Предметом контроля исполнительных органов также выступают две группы 
вопросов: исполнение финансового законодательства;  рациональность и эффективность 
использования государственных денежных средств. 

Характер судебного контроля во многом определяется тем, какую роль в стране 
играет суд при рассмотрении финансовых правонарушений и жалоб на действия 
финансовых органов. 

Исходя из характера и правового статуса субъектов, финансовый контроль 
подразделяется на: специализированный; функциональный. 

Специализированный контроль - это контроль, осуществляемый 
специализированными финансовыми органами государства. Например, контроль, 
осуществляемый Министерством финансов, Министерством государственных доходов, 
Национальным Банком РК [3]. 

Функциональный контроль - это контроль, осуществляемый теми государственными 
органами, для которых финансовая деятельность вообще и финансовый контроль, в 
частности, представляют лишь одно из направлений (функцию) их деятельности. 
Например, «Парламент Республики Казахстан является высшим представительным 
органом Республики, осуществляющим законодательные функции» и в этом его общее 
назначение. Но среди его функций значится, что он «утверждает республиканский бюджет 
и отчеты Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета о его исполнении». При реализации этой функции Парламент 
выступает в качестве финансово-контрольного органа государства. Т.к. в этом качестве он 
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выступает лишь при реализации одной из многих своих функций, то данный вид контроля 
можно называть функциональным. 

Финансовый контроль также делится на внутренний (внутри ведомственный) и 
внешний (надведомственный). В основу этой классификации положена форма 
организационного взаимодействия контролирующего субъекта и подконтрольного 
объекта. 

Внутренний контроль - это когда субъект и объект контроля являются звеньями 
одной организационной системы. Например, министерство проверяет финансовые 
операции подчиненного ему предприятия. 

Внешний контроль осуществляется в отношении организационно неподчиненных 
объектов. Например, Министерство финансов проверяет предприятие, находящееся в 
ведении Министерства сельского хозяйства. 

Финансовый контроль также классифицируется по сфере деятельности в 
зависимости от нее видами государственного финансового контроля являются: 

контроль в сфере организации денежной системы и обеспечения ее нормального 
функционирования; валютный контроль; бюджетный контроль; налоговый контроль; 
контроль в сфере государственной банковской деятельности; контроль в сфере 
государственного страхования; контроль в сфере государственных децентрализованных 
финансов (финансово-хозяйственный контроль). 

По приемам и способам осуществления финансового контроля различают: проверки, 
обследования, анализ, ревизии. 

Проверка производится по отдельным вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности на основе отчетных, балансовых и расходных документов. Выявляются 
нарушения финансовой дисциплины и намечаются мероприятия по устранению их 
негативных последствий. 

Обследование охватывает отдельные стороны деятельности предприятия, 
организаций, учреждений, но в отличие от проверок- по более широкому кругу 
показателей, и определяет финансовое положение хозорганов, перспективы их развития, 
необходимость реорганизации лил переориентации производства. Производятся опросы, 
анкетирование. 

Анализ как метод финансового контроля предполагает детальное изучение 
периодической или годовой отчетности с целью общей оценки результатов финансовой 
деятельности и ликвидности и т.д. Выявляется уровень выполнения плана, соблюдение 
норм расходования средств, финансовая дисциплина и т.д. 

Государственный контроль в сфере денежной системы призван обеспечить ее 
нормальное функционирование и соблюдение того законодательства, посредством 
которого организуется сама денежная система. Государство заинтересовано в том, чтобы 
денежная система бесперебойно обслуживала потребности общества, экономики и самого 
государства. В целях стабилизации собственной валюты государство устанавливает 
всякого рода запреты и ограничения на использование наличных расчетов, вводит правила 
хранения и инкассации наличных денежных знаков. Такого рода запреты и ограничения 
являются предметом государственного финансового контроля. 

Принцип независимости. Органы финансового контроля должны обладать 
организационной, функциональной, материальной и иного характера независимостью от 
юридических и физических лиц, чью деятельность они проверяют. Независимость должна 
быть формально закреплена в законодательстве, регулирующем их деятельность. 
Например, более длительными по сравнению с парламентскими сроками полномочий 
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руководителей органов государственного контроля, а также их конституционным 
характером. 

Независимость также характеризуется четкостью и адекватностью формально 
определенных прав и обязанностей. Она позволяет органам контроля работать с высокой 
степенью автономии и инициативы, выдавать объективные заключения. При этом каждый 
работник органа контроля любой ветки власти должен быть независим в своих суждениях 
от коллег, включая начальство. 

Суть независимости органа финансового контроля выражена в его праве 
самостоятельно определять: предмет своей контрольной деятельности;  методы контроля;  
содержание и формы отчетов. При этом не исключена возможность запросов на 
проведение контроля со стороны других органов. 

Принцип гласности состоит в том, что результаты финансового контроля должны 
быть общедоступны. Доступность обеспечивается обычно двумя способами: 
представлением итоговых и текущих отчетов контрольных органов в выше стоящие 
органы; публикацией результатов ревизий и проверок в открытой печати. 

Реализация принципа гласности сопряжена с известными трудностями, и зачастую 
затруднительна в странах переходной экономики. Понятно, что некоторые результаты 
финансовых проверок не могут быть немедленно преданы гласности, если предстоит 
дальнейшее расследование силами правоохранительных органов причин нарушений, 
выявление виновных, наказание их судом. 

Принцип законности. Принцип законности гласит, что деятельность органов 
финансового контроля должна строго соответствовать законам и иным нормативно-
правовым актам страны, и не допускать какого бы то ни было произвола в отношении 
контролируемых субъектов. 

Законность финансового контроля для общества реализуется в том, что создаваемые 
документы — акты по результатам проверок, проводимых органами финансового 
контроля, имеют юридическое значение для всех юридических и физических лиц, органов 
власти, судебных органов. 

Принцип объективности. Выводы контролеров, а также их подходы к планированию 
и проведению проверок должны исключать предвзятость или предрасположенность, а 
также какие-либо особые мотивы (корысть, политический заказ и т. п.). Так, планирование 
контрольных мероприятий и их проведение должны исключать какую-либо 
предубежденность об изначальном наличии негативных аспектов в деятельности 
проверяемых объектов. 

Выводы по результатам проверок должны быть обоснованны и подтверждены 
соответствующими данными, материалами, содержащими качественную информацию, о 
которой можно судить по следующим критериям: необходимость, достаточность, 
истинность, своевременность, аналитичность, организованность. 

Существенной гарантией объективности финансового контроля является заведомая 
жесткость его правил и инструкций, с помощью которых требования законодательства 
трансформируются в действия ревизоров и других финансовых контролеров. 

Принцип ответственности. Данный принцип может быть рассмотрен, как минимум, 
в трех аспектах: ответственность контролеров, ответственность контролируемых и 
ответственность третьих лиц. 

Принцип сбалансированности. Сбалансированность означает, что субъекту нельзя 
предписать контрольные функции, не обеспеченные средствами для их выполнения. 
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Иными словами, при определении обязанностей субъекта контроля должен быть 
определен соответствующий объем прав и возможностей. 

Принцип системности. Предполагает наличие именно системы органов финансового 
контроля. Системообразующий элемент может быть и не один, т.е. система как таковая 
вовсе не означает некую единую конструкцию подчиненности. Допускается 
относительная самостоятельность органов контроля, образуемых по линии ветвей власти. 

Необходимо отметить, что всеми учеными признаются в качестве принципов 
финансового контроля одни и те же положения с некоторой их вариацией. В логическом 
смысле совокупность указанных выше принципов и требований и является основанием 
функционирования современной системы финансового контроля развитых стран. 

Таким образом, главное условие эффективности организации финансового контроля 
— это обеспечение доступа к любой необходимой для этого информации. Кроме того, 
система финансового контроля должна отвечать требованию экономической 
эффективности, т.е. расходы на ее функционирование не должны превышать ожидаемых 
убытков в результате отсутствия контрольных мероприятий. 

Важнейшее место в системе финансового контроля занимает Министерство 
финансов Республики Казахстан, которое не только разрабатывает финансовую политику 
страны, но и контролирует ее осуществление. 

Основными задачами Комитета финансового контроля являются: 
проверка соответствия законодательству Республики Казахстан деятельности 

объектов государственного финансового контроля в части исполнения, ведения учета и 
отчетности по исполнению республиканского и местных бюджетов, оценки их 
исполнения, использования грантов, активов государства, гарантированных государством 
займов, денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), 
остающихся в их распоряжении; 

контроль за организацией и проведением государственных закупок, соблюдением 
законодательства Республики Казахстан о государственных закупках [3]. 

Комитет по отношению к Министерству финансов Республики Казахстан выполняет 
функции службы внутреннего контроля. 

Комитетом финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан в 
2015 году в Казахстане выявлено финансовых нарушений на общую сумму 11745,5 млн. 
тенге, среди которых выявлены случаи нецелевого использования бюджетных средств, 
кредитов и гарантированных государственных займов - на 726,5 млн. тенге, 
неэффективное использование бюджетных средств - на 918,2 млн. тенге. 

Таким образом, финансовый контроль в Республике Казахстан осуществляется во 
всех формах, причем преимущественными является предварительный и текущий 
контроль. 
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Мақалада Қазақстан Республикасы мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
классификациясы  қарастырылады.  

 
Summary 

The article deals with the classification of the state financial control of the Republic of 
Kazakhstan. 
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магистрант Академии Кайнар 
 

В статье рассматривается причинно-комплексный фактор                                         
коррупционной преступности. 

Ключевые слова: фактор, коррупция, преступность, правонарушения. 
 
Правонарушениями, создающими условия для коррупции, признаются следующие 

деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, 
приравненных к ним: 

неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, 
организаций; 

использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с 
удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников 
и свойственников; 

предоставление непредусмотренных законом  преимуществ (протекционизм, 
семейственность) при поступлении и продвижении по государственной и приравненной к 
ней службе; 

оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при 
подготовке и принятии решений; 

оказание кому бы то ни было любого, не предусмотренного законодательством 
содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением 
дохода деятельности; 

использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 
выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному 
распространению; 

необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, 
предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача 
недостоверной или неполной информации; 

требование от физических или юридических лиц информации, предоставление 
которой этими лицами не предусмотрено законодательством; 

передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные 
фонды отдельных кандидатов или общественных объединений; 

нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц и решения иных, входящих в их компетенцию вопросов; 
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дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным 
лицам, за исключением символических сувениров в соответствии с общепринятыми 
нормами вежливости и гостеприимства, а также при проведении протокольных и иных 
официальных мероприятий; 

явное воспрепятствование физических лиц юридическим лицам в реализации их 
прав и законных интересов; 

делегирование полномочий на государственное регулирование 
предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, 
осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею; 

участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с 
вышестоящими или нижестоящими либо находящимися в иной зависимости по службе 
или работе должностными лицами . 

Ниже перечислены основные факторы, которые обусловили функционирование 
коррупционной преступности в Казахстане. 

1. Экономические факторы 
Широко распространено мнение, что корнем проблемы является бедность. Но даже 

если бедность и является причиной, то отнюдь не единственной. Если бы бедность была 
единственной причиной коррупции, трудно было бы объяснить, почему коррупция 
поражает развитые страны с высоким уровнем жизни населения. Поэтому коррупцию во 
многих случаях можно рассматривать как причину бедности, а не как ее следствие. 

Лица, чья коррумпированность наносит наибольший вред государству, составляют 
сравнительно немногочисленную прослойку, и об их деятельности простые граждане 
знают далеко не всегда. Что же касается так называемой низовой коррупции, с которой 
люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни, то она, как правило, является в 
большей или меньшей степени следствием бедности. Парадокс состоит в том, что 
нестабильность предопределяет рост коррупции вне зависимости от своей 
направленности. Бурный экономический рост нередко сопровождается таким же 
развитием коррупции, как и стремительный спад. Экономическая несостоятельность 
государства отчасти проявляется в неспособности платить чиновникам зарплату, обеспе-
чивающую нормальный уровень жизни. Тем не менее совершенно очевидно, что 
достигнуть полного соответствия между уровнем оплаты труда чиновников и 
экономическим эквивалентом цены их полномочий невозможно в принципе. Сколько же 
нужно платить тому, кто является распорядителем бюджета страны или наделен правом 
приговаривать преступников к пожизненному лишению свободы?  

2. Политические факторы 
В истории человечества можно найти немало подтверждений тому, что между 

стремлением к власти и получением преимуществ от обладания ею существует 
объективная связь. Отсутствие какой бы то ни было личной заинтересованности у 
восходящего на Олимп представляется почти невероятным. А относительно скромно 
живущий правитель кажется богом. Универсальность этой формулы, к сожалению, 
распространяется и на диктатуры, и на демократии. 

Настоящее время характеризуется: 
- высокой инертностью и нестабильностью политического устройства общества на 

всех уровнях, которые культивируют пренебрежительное отношение государственных и 
муниципальных служащих к своим обязанностям и которые невозможно преодолеть 
одним лишь усилием политической воли; 
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- отсутствием эффективного политического механизма, который бы делал 
невыгодным включение в избирательные списки государственных и муниципальных 
служащих, скомпрометировавших себя в глазах населения поступками, традиционно 
воспринимаемыми как коррупция; 

-  «несбывшимися мечтами» органов законодательной власти получить право 
непосредственного отстранения от должности функционеров исполнительной власти, 
совершивших коррупционные этические нарушения и правонарушения; 

- подменой политической воли политическими лозунгами борьбы с коррупцией; 
-  периодическим проникновением в органы власти представителей преступных 

сообществ. 
3.Правовые факторы 
Современное состояние и темпы развития отечественной правовой системы таковы, 

что пик ее неопределенности, по-видимому, еще не пройден. Правоприменитель 
всевластен везде, где у него есть выбор меры применимости нормы. Законодательство 
меняется столь стремительно, что не то, что простой обыватель, а сам правоприменитель 
не успевает следить за этими «скоростными бегами». Сегодня суд без каких-либо одно-
значно воспринимаемых оснований может назначить за получение взятки в крупном 
размере наказание в виде лишения свободы и на семь, и на двенадцать лет. И это не 
является исключительно нашей спецификой. Даже меры борьбы с коррупцией могут быть 
коррупционны. 

4.Нравственные факторы 
Очень трудно бороться с коррупцией в обществе, где законодатель почти всегда 

вынужден быть «праведнее» избирателя, объявляя преступлениями то, что стало 
социальной нормой. За завышенными карательными притязаниями значительной части 
населения (главным образом наиболее обездоленного), относящимися к коррупции, 
нередко скрывается нежелание увидеть коррупцию в самом себе. Традиционным 
коррупционным предрассудком является оправдание взятки, данной за: 

освобождение от службы в армии; 
получение лучшего ухода и большего внимания по отношению к себе или своему 

близкому в медицинском учреждении; 
получение права на вождение автомобиля без сдачи экзамена или при 

неудовлетворительных навыках вождения; 
выставление положительных аттестационных оценок при отсутствии или недостатке 

профессиональных знаний и умений - более внимательное и снисходительное отношение 
учителя к ребенку; 

поступление в престижный государственный вуз; 
освобождение от наказания за преступление или его смягчение; 
освобождение от ответственности за любое правонарушение; 
получение вне очереди любых благ, «причитающихся по закону»; 
попустительство по работе со стороны руководителя. 
Этот список, к сожалению, может быть продолжен. В атмосфере постоянной 

готовности к подкупу правовые запреты не работают. Сговор подкупающего и 
подкупаемого предопределяет высокий уровень неуязвимости коррупции. 

5. Факторы, относящиеся к системе организации борьбы с коррупционной 
преступностью 

Одним из наиболее сложных вопросов организации борьбы с коррупцией является 
вопрос о том, в каком соотношении должны находиться между собой профилактические и 
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карательные меры. Необходимость обеспечения приоритета предупреждения коррупции 
перед наказанием за нее смело можно отнести к числу старых аксиом. В действительности 
же большинство современных государств тратит на преследование за коррупционные 
правонарушения гораздо больше средств, чем на их предупреждение. Мысль о том, что 
легче предупредить коррупцию, чем быть вынужденным наказывать за нее. Верна лишь 
для случая, когда вы располагаете неограниченными ресурсами. Легче не означает 
дешевле. Профилактика коррупции, в основе которой лежит устранение или ослабление 
ее криминогенных факторов, стоит гораздо дороже обычных мер уголовной репрессии. К 
примеру, сегодня Россия тратит на борьбу с преступностью в целом около 9% своего 
годового бюджета. Практически это средства, которые затрачиваются на раскрытие и 
расследование примерно 3 млн преступлений в год и содержание 1 млн преступников в 
условиях изоляции от общества. Сколько же необходимо потратить для того, чтобы 
предупредить 22 тысячи не выявленных фактов взяточничества в расчете на каждый выяв-
ленный (с учетом того, что в течение года в России выявляется немногим более 6 тысяч 
преступлений этого вида)? Однако едва ли самая большая трудность в решении этой 
дилеммы - сомнения в правильности оценки эффективности предупредительных мер. 

Распространенность коррупционных (равно как и других преступлений) в 
значительной степени зависит от их раскрываемости, точнее, от неотвратимости 
ответственности за них. Первое и второе не одно и то же. По статистике практически все 
выявленные факты взяточничества раскрываются (в данном случае речь идет о 
практически совпадающих с юридической точки зрения актах фиксации события). 
Наказание назначается лишь в каждом четвертом-пятом случаях. Если сопоставить эти и 
предыдущие данные, то окажется, что наказание назначается примерно в одном из 100 
тысяч случаев дачи и получения взяток. «Эффект воронки» применительно к иным 
коррупционным правонарушениям, скорее всего, выглядит еще более впечатляющим. 
Вряд ли среднестатистический коррупционер в состоянии воспринять подобную угрозу 
возмездия как серьезное препятствие к совершению коррупционных действий. 
Неотвратимость ответственности за коррупцию как результат - абсолютная утопия с 
теоретической и практической точек зрения. Более того, само законодательство 
предусматривает ряд оснований для неприменения наказания даже в случаях вынесения 
обвинительного приговора. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию 
(хотя правильнее говорить об интенсивности ответственности, поскольку неотвратимость 
не имеет переменной величины - она или существует, или нет) требует поддержания 
некоего критического уровня наказуемости. 
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Summary 
The article discusses the cause and complex factor of corruption crime. 
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Мақалада басқару жүйесіндегі қаржылық бақылаудың алатын орны 

қарастырылады. 
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Қаржыны басқару — бұл қаржыға және шектес экономикалық-әлеуметтік жүйелерге 

оларды жетілдіру және дамыту мақсатымен ықпал жасау үдерісі және қаржы 
қатынастарының бүкіл жиынтығының тиімді жұмыс істеуіне жетуді және мұның негізінде 
тиісті қаржы саясатын жүргізуді қамтамасыз ету жөніндегі мемлекет (қаржы органдары 
арқылы) шараларының жиынтығы. Сөйтіп, қаржыны басқару — бұл тиісті қаржы 
саясатына жетудің мақсаты; қаржы механизмі — бұл мақсатқа жетудің құралы; қаржы 
саясаты — қаржыны басқарудың тиісті үдерісінің түпкілікті қорытынды нәтижесі. Қаржы 
жүйесінде оны басқаруды арнаулы аппарат ерекше тәсілдер мен әдістердің, соның ішінде 
әр түрлі ынталандырмалардың және санкциялардың көмегімен жүзеге асырады [1]. 

Нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында қаржылық ресурстарды, оның ішінде 
мемлекеттік қаржылық ресурстарды басқару қоғамның әлеуметтік-экономикалық 
міндеттерін шешуге бағытталуы тиіс. Отандық тауар өндірушілерді қолдау мен дамытуға 
бағытталған мемлекеттің қаржылық ресурстарын тиімді де ұтымды пайдалану мәселесі 
жалпы аз қамтылған. Аталған мәселені шешу үшін қаржылық ресурстарды басқару 
жүйесінің бағалаушы элементі ретіндегі қаржылық бақылаудың атқаратын рөлі жоғары 
[2]. 

Соңғы кездерде мемлекеттік қаржылық бақылаудың теориялық және практикалық 
жақтары өз деңгейінде зерттеліп отырған жоқ. Түрлі экономикалық зерттеулер мен 
мақалаларда  екі ұғым шатастырылып жүр «мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі» және 
«қаржылық бақылау бойынша мемлекеттік органдар жүйесі».  

Қазіргі кезде «мемлекеттік қаржылық бақылау», «мемлекеттік аудит», «ревизия» 
ұғымдарының арақатынасы мен ерекшеліктері анықталған. Практикада мемлекеттік аудит 
ұғымы мемлекеттік қаржылық бақылауды қамтитын жалпы ұғым ретінде қарастырылып 
жүр. Мұндай көзқарас аталған ұғымның мәнін ашып тұрған жоқ және оның экономиканы 
басқару кезіндегі қолданылу аясын дұрыс анықтауға мүмкіндік бермейді.  

Экономиканы, қаржылық ресурстарды тиімді басқару жүйелік түрде талдау мен 
басқару элементтерінің арасындағы кері байланысты, оның ішінде жоспарлау, пайдалану 
және экономикалық іс-әрекеттерге бақылау жасау арқылы қамтамасыз етіледі. 
Сәйкесінше, бақылау экономиканы тиімді басқарудың негізгі элементі ретінде қала береді.  

Экономиалық энциклопедияда қаржылық бақылау экономикалық объектілер мен 
үдерістерді басқарудың құрамдас бөлігі болып табылады, ол объектінің жалпы басқаруды 
және оның нормативтік актілермен сәйкестігін қадағалауды білдіреді... [3]  

В.Г. Афанасьев «бақылау – қызмет ету процесстерінің қабылданған басқару 
шешімдерімен: заң, жоспар, норма, стандарт, ереже, жарлық және  т.б. сәйкес келуін 
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қадағалау мен тексеру, субъектінің объектіге әсер етуі бойынша іс әрекеттің жиынтығы 
болып табылады».  

Қандай да бір ауытқушылықтар мен оның себептері анықталған кезде бақылаушы 
қызметкерлер басқару объектісін ұйымдастыруға қарай әрекет ету жолдарын анықтайды 
[4].  

Е.А.Кочериннің көзқарасы бойынша басқару деңгейін бақылауды үш аспекті 
тұрғысынан қарастырады: 

− Бақылау басқару органдарының, жетекшілердің басқару функциясының  бірі 
ретіндегі конструктивті және жүйелік қызметі болып табылады; 

− Бақылау кері байланыс механизмінің негізі болып табылатын басқару үдерісінің 
соңғы кезеңі ретінде қарастырылады. 

− Бақылау басқару шешімдерін қабылдау мен жүзеге асырудың құрамдас бөлігі 
ретінде осы үдеріске басынан аяғына дейін қатысады. 

Аталған элементтерге шешім қабылдайтын субъектілердің жауапкершілік 
артатынын ескеретін болсақ, онда  мұндай кешенді көзқарастың тұрғысынан бақылаудың 
мазмұнын және оның экономиканы басқару құралы ретінде қалай қолданылатындығын 
анықтауға болады. 

Қаржылық бақылаудың атқаратын рөлі, оның қаржы функциясы ретінде –қаржының 
қалыптасуы, қаржылық қорлардың пайдаланылуы, қаржылық ресурстарды тиімді 
пайдалану тиімділігін арттыру нәтижесінен көрінеді. Осыған орай, А.Н.Козыринның 
пікірімен санаспауға болмайды, ол қаржы жүйесінің барлық буындарының оңтайлы түрде 
қызмет етуіне кедергі келтіретін факторлардың алдын алу мақсатында қаржылық 
ресурстардың ұтымды пайдаланылуы мен бақылаудың белсенді түрде жүзеге 
асырылуының арасында кері байланыстың болатындығын негіздейді [5].  

С.О. Шохин қаржылық бақылауға «кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметіне 
мемлекеттік және қоғамдық органдардың осы қызметтің экономикалық тиімділігін, 
объективті бағалау, қаржы шаруашылық операциялардың біртұтастығы мен заңдылығын 
және мемлекеттік бюджеттің табыс көздерін анықтау мақсатындағы  көп жақты және көп 
салалы қадағалау жүйесі ретінде анықтама береді» [6]. 

Жоғарыда қарастырып өткеніміздей, түрлі оқымысты экономистердің қаржылық 
бақылау бойынша берген анықтамаларын қарастыра келіп, қаржылық бақылау, 
біріншіден, экономикалық бақылаудың элементі болып табылады, екіншіден, 
шаруашылық жүргізуші субъектілер мен мемлекеттің қаржылық ресурстарын 
қалыптастыру мен пайдалану және халықтың қаржысының құралуы мен жұмсалуымен 
тікелей байланысты деген тұжырымдар жасауға болады. 

Мемлекет пен муниципалдық құрылымдардың қаржылық қызметінің ажырағысыз 
құрамды бөлігі қаржылық бақылау болып табылады. Қаржылық бақылау – қаржы 
жүйесінің барлық буындарының ресурстарын жасау, бөлу және оларды пайдаланудың 
негізділігін тексеруге бағытталған  айрықшалық қызмет және қаржыны басқарудың 
функциялық элементтерінің бірі. Ол басқарудың қаржылық жоспарлау, қаржыны 
оперативті басқару сияқты басқа элементтерімен тығыз байланысты және бір мезгілде 
жүзеге асырылады. 

Қаржылық бақылаудың болуы экономикалық категория ретіндегі қаржыға бақылау 
функциясының тән болуымен объективті түрде шарттасылған. Бұл функция арқылы 
қаржы бөлудің қалыптасып отырған үйлесімі, қорлардың ара салмағы, оларды 
қалыптастырудың көздері, пайдаланылуы туралы ескертіп отырады. Қаржының бақылау 
функциясы материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну процесіне 
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қоғам, ең алдымен мемлекет тарапынан ықпал жасауға мүмкіндік береді. Бірақ бұл 
мүмкіндік тек қоғамдық қатынастарда ғана адамдардың қатысуымен, мынадай белгілі бір 
шарттардың кезінде: бақылаудың айрықша органдарын құрғанда; оларды білікті 
мамандармен толықтырғанда; бұл органдардың құқықтарын реттемелегенде шындыққа 
айналады.  

Сөйтіп, бақылау функциясы қаржыны бақылаудың құралы ретінде пайдалану үшін 
объективті жағдай жасайды, ал оны саналы түрде қолдану қоғамдық өндірісте қаржының 
іс-әрекет ету барысында жүзеге асырылады. Егер қаржы экономикалық базистік 
қатынастарды, яғни өндірістік қатынастардың бір бөлігін білдірсе, қаржыны басқару 
элементтерінің бірі ретіндегі қаржылық бақылау қондырмалық категория болып 
табылады. Практикада қаржының бақылау функциясы қаржылық бақылау нысанында 
жүзеге асырылады, бірақ бұл ұғымдарды бірдей деуге болмайды. Бақылау функциясы – 
қаржының ішкі қасиеті, ал қаржылық бақылау қаржыға тән объективті мазмұн ретіндегі 
бақылау функциясын практикалық қолдану болып табылады. 

Қаржылық бақылаудың арналымы мемлекеттің қаржы саясаттың ойдағыдай іске 
асыруға жәрдемдесетіндігінде, қаржы ресурстарын қалыптастыру және тиімді пайдалану 
процесін қамтамассыз ететіндігінде. Экономикалық категорияларды пайдаланумен 
байланысты бақылаудың ерекше саласы ретінде қаржылық бақылаудың белгілі бір 
қолдану сферасы мен тиісті нысаналы бағыттылығы болады. 

Қаржылық бақылау мемлекетпен, шаруашылық жүргізуші субъектілермен, жеке 
тұлғалармен жүзеге асырылады. Қаржылық бақылаудың барлық түрлерінде кері 
байланыс, заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың уақытында қабылдаған шешімдеріне 
деген жауапкершілігі бағаланады, сондықтан «бақылау» ұғымының  «ревизия» ұғымынан 
қарағанда ауқымы кең.  

Сәйкесінше, мемлекеттік аудитті мемлекеттік қаржылық бақылаудың құрамдас 
бөлігі ретінде қарастыруға болады.  

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі екі түрлі қосалқы жүйеден тұрады: 
экономикалық бағыт бойынша мемлекеттік қаржылық бақылау және бақылау бойынша 
мемлекеттік органдардың жиынтығы. 

Сонымен қатар, экономикалық бағыт бойынша мемлекеттік қаржылық бақылау 
аталған жүйенің негізін құрайды, өйткені ол экономиканы басқарудың негізгі элементі 
болып табылады. 

 
 

Сурет 1. Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі [2] 

Бақылау бойынша мемлекеттік 
органдардың жиынтығы-
басқарушы қосалқы жүйе 

Экономикалық бағыт 
бойынша мемлекеттік 
қаржылық бақылау –
басқарылатын жүйе 

Қаржылық бақылау 
механизмі 
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Ғылыми негізделген қаржы саясатын, тиімді қаржы механизмін қалыптастыруға 

жәрдемдесу қаржылық бақылаудың мақсаты болып табылады. Қаржылық бақылаудың 
көмегімен қаржы жоспарларының орындалуы, қаржы-шаруашылық қызметінің 
ұйымдастырылуы тексеріледі. Басқа жағынан, қаржылық бақылаудың нәтижелігі 
қаржылық жоспарлауда, оперативті басқаруда пайдаланылады. 

Қаржылық бақылаудың объектісі қаржы ресурстарын, соның ішінде ұлттық 
шаруашылықтың барлық деңгейлері мен буындарында ақша қорлары нысанында 
қалыптастыру және пайдалану кезіндегі ақша болгіштік процестер болып табылады. 

Қаржылық бақылаудың өзгешілігі – оның ақша нысанында жүзеге 
асырылатындығында. 

Қаржылық бақылау мыналарды тексеруді кіріктіреді: экономикалық заңдар 
талабының сақталуы; жалпы қоғамдық өнім мен ұлттық табыстың құнын бөлу және қайта 
бөлу үйлесімдерінің оңтайлылығы; бюджетті жасау және оның атқарылуы (бюджеттік 
бақылау); шаруашылық жүргізуші субъектілердің, мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық 
ұйымдар мен қорлардың, басқа заңи тұлғалардың еңбек, материал және қаржы 
ресурстарының қаржылық жай-күйі және оларды тиімді пайдалану. Қаржылық бақылау 
сонымен бірге салықтық бақылауды да кіріктіреді.  

Қаржылық бақылаудың іс-әрекетінің сферасы бақылаудың басқа түрлерімен: 
әкімшілік, құқықтық, әлеуметтік, техникалық, саяси бақылаумен жиі тура келуі мүмкін. 
Шаруашылық ұйымдардың қаржы жағы шаруашылық қызметпен тығыз байланысты 
болатындықтан қаржылық бақылауды шаруашылық бақылаудан бөліп алу қиынға түседі, 
ал кейде мүмкін болмайды, өйткені қаржы операцияларының көбінде шаруашылық 
қызметтің басқа процестері қамтып көрсетіледі. 

Қаржылық бақылаудың алдында тұрған міндеттерге мыналар жатады: 
қаржы ресурстарына қажеттілік пен ұлттық шаруашылықтың ақшалай табыстары 

мен қорларының мөлшері арасында теңгерімділікке жәрдемдесу; 
мемлекеттік бюджет алдында қаржылық міндеттемелердің уақыттылығы мен 

толымдылығын қамтамасыз ету; 
қаржы ресурстарын өсірудің, соның ішінде өзіндік құнды төмендету және өнім, 

қызметтер рентабельділігін арттыру жөнінде ішкіөндірістік резервтерді анықтау; 
кәсіпорындарда, ұйымдарда және мемлекеттік мекемелерде материалдық 

құндылықтар мен ақша ресурстарын ұтымды жұмсауға, сонымен бірге бухгалтерлік есеп 
пен есептемені дұрыс жүргізүге жәрдемдесу; 

түрлі ұйымдық-құқықтық нысандарға жататын кәсіпорындаржың қолданыстағы 
заңнамасы мен нормативтік актілерін, соның ішінде салық салу саласындағы актілерді 
сақтауды қамтамассыз ету; 

кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметінің, соның ішінде валюталық 
операциялар бойынша жоғары қайтарымына жәрдемдесу және басқалары. 

Қаржылық бақылаудың функциялары: қаражаттардың жұмсалуын тексеру 
(шығыстардың сұралған сомаларға сәйкестігі және мемлекет қаражаттарын пайдаланудың 
тиімділігі); қаржы жүйесінің барлық буындары бойынша мемлекеттік ресурстарға 
қаражаттарды жұмылдырудың уақыттылығы мен толымдылығын тексеру; есеп және 
есептеме ережелерінің сақталуын тексеру. 

Бақылауды жүзеге асырудың негізгі қағидаттары мыналар болып табылады: 
бақылаудың реттілігі, жаппайлылығы, әмбебаптылығы; бақылаудың превентивтілігі, яғни 
оның алдын алу сипаты; әрекеттілік, нақтылық, жариялылық – бұларға бақылау жұмысын 
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дұрыс ұйымдастырғанда, негізделген әдістерді қолданғанда, істі ұқыпты зерделегенде, 
нақты ұсыныстар енгізгенде ғана жетуге болады; бақылаудың алаламаушылығы (біреуге 
тартпаушылық); бақылау органдары қызметкерлерінің тәуелсіздігі. 

Қаржылық бақылаудың міндеттерін жүзеге асыру нәтижесінде заңдылық 
жақтарының бірін білдіретін қаржылық тәртіп нығаяды. 

Қаржылық тәртіп – бұл мемлекеттің, жергілікті өзін-өзі басқару субъектілерінің, 
шаруашылық жүргізуші субъектілерінің ақша қорларын жасаудың, бөлудің және 
пайдаланудың белгіленген ұйғарымдары мен тәртібін айқын сақтау. Қаржылық тәртіптің 
талаптары кәсіпорындарға, ұйымдарға, мекемелерге ғана емес, сонымен бірге мемлекеттік 
билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, олардың лауазымды тұлғаларына да 
таралады. Сөйтіп, қаржылық бақылау мемлекеттің, муниципалдық құрылымдардың 
мүдделерін қамтамасыз етеді, сондай-ақ нақтылы азаматтардың, кәсіпорындардың 
ұйымдардың құқықтары мен мүдделерінің сақталуына мүмкіндік туғызады (мысалы, 
бюджетке төленетін төлемдер бойынша жеңілдіктер беру заңнамасының сақталуын, 
салықтарды алудың дұрыстығын, бюджеттен бөлінетін қаржының уақыттылығын бақылау 
және т.б.). 

Алайда қаржылық бақылаудың объектісі тек ақша қаражаттарын ғана тексерумен 
шектелмейді. Түпкілікті қорытындыда қазіргі жағдайларда өндіру мен бөлу процесі ақша 
қатынастарымен ортақтастырылатындықтан ол елдің материал, еңбек, табиғи және басқа 
ресурстарын пайдалануды бақылауды білдіреді. 

Қаржылық бақылаудың тиімділігі қаржы-шаруашылық қызметін терең 
экономикалық талдауды, тексерілетін ұйымдардың жұмыс сапасын жақсарту жөнінде 
бақылаушы органдардың ұсыныстар әзірлеуін қажет етеді. 

Қаржылық бақылау нысандарының бірі коммерциялық қатынастар сферасына тән 
болатын теңгемен бақылау болып табылады. Бұл – қаржыландыру, несиелендіру, есеп-
қисаптар жүйесін пайдалану кезінде баға, өзіндік құн, табыс (пайда) және басқалар сияқты 
экономикалық категориялар арқылы шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржы-
шаруашылық қызметін бақылау. Теңгемен бақылау кәсіпорындар жұмысының сапасын 
анықтауға және оған экономикалық тұрғыдан ықпал етуге мүмкіндік жасайды. Мысалы, 
кәсіпорынның табысын, оның көлемін, алу (немесе алмау себептерін) көздерін талдау 
кәсіпорын жұмысының нәтижелерін айқындайды. Банктен алынған кредиттің уақытылы 
қайтарылмауы кәсіпорынның қаржы жағдайының нашарлағанын дабылдайды.   
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Резюме 
Роль в управлении финансового контроля будут рассмотрены в статье. 
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Summary 
Role in the management of financial control will be considered in the article. 
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СЕКЦИЯ 3. 
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЗИТИВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
         

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ 550-ЛЕТИЮ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА В 
ПАРИЖЕ 

 
Омаров Е.С., академик 

 
Статья посвящена краткому изложению докладов участников Конференции, 

посвященной 550-летию Казахского ханства, проходившей во Дворце ЮНЕСКО в Париже 
(2.11.2015) и в Лагере Аттилы в Шампани в Городе Ла Шепп(3.11.2015). 
Организационную часть конференции с французской стороны обеспечили президент 
Международной академии Конкорд Григорий Томский и мэр города Ла-Шепп Марсель 
Бонет. 

На конференции обсуждались вопросы Казахской государственности и цивилизации, 
истории прошлого, настоящего и будущего Казахстана, много говорилось об Аттиле и 
гуннах. 

1.Научный сотрудник Международной академии Конкорд АЛЬБЕРТ ФИШЛЭ 
выступил интересным докладом «ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОГО 
СООБЩЕСТВА (от пятого века до 1465г.)  ОТ АТТИЛЫ ДО КЕРЕЙ И ДЖАНИБЕКА». 

Выходец из Центральной Азии, Аттила во главе Гуннов, пытался объединять Восток 
и Запад в политическом и культурном плане. Эти попытки Аттилы позволило, частично 
интегрировать лучше других различные цивилизации: кочевой мир степей и цивилизацию 
городов. Эти видения Аттилы были как бы ростком для будущих контактов, это его 
наследие распространяет нынешний современный Казахстан и использует как 
Евразийский мост. Докладчик также обсудил развитие Казахского народа в период 
медленной исламизации территории степей до образования Казахского ханства. Вкратце 
остановился на главных этапах развития Казахской государственности буквально до 
современного Казахстана и становления Астаны.  

Доклад завершил словами: Мереке кутты болсын! 
2. Омирбек Байгелди бывший Председатель первого избранного Сената 

Парламента Республики Казахстан, доктора экономических наук, президент Научно-
исследовательского центра АЛАШ, академика Академии сельскохозяйственных наук 
Казахстана, заслуженного деятеля Республики Казахстан выступил с докладом, которым 
он выступал во время церемонии открытия памятника Аттилы во Франции в 2012 году, с 
частичным дополнением. Этот доклад приведем полностью. 

О ПАМЯТНИКЕ АТТИЛЕ ВО ФРАНЦИИ 
Уважаемые дамы и господа! 
Мы, Казахстанская делегация, с чувством радости и большого интереса прибыли 

сюда принять участие в этом подлинно историческом событии. И, в первую очередь, нам 
от всей души, хочется поблагодарить хозяев и инициаторов этого мероприятия. Особо 
хочется, также, поблагодарить и в целом весь Французкий народ, вашу прекрасную страну 

131 
МАТЕРИАЛЫ 

Международной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Роль молодежи в образовании и науки в 
реализации  пяти институциональных реформ»,  приуроченной к 25 летию независимости Республики Казахстан и 

1000 летию г. Алматы 
 
 
 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1.1, 2016 ж. 
 

за проявленную справедливость и великодушие в оценке жизни Атиллы и занимаемого им 
место в истории человечества. 

Сегодня, Французкий народ, перед всем миром, еще раз ярко продемонстрировал, 
как всегда, характерную для себя объективность, бескорыстность, порядочность и 
честность. Конечно, к личностям такого масштаба, тем более если он проводил военные 
действия на чужой территории, отношение людей бывает неоднозначным. Для них он 
является оккупантом, захватчиком и они, со своей стороны, бесспорно правы. Но, нам 
тоже, было не просто понять наших предков. Что они искали в тех дальних краях? Что 
заставило их идти войной в чужие страны? На поверхности выступающих здесь на вид 
причин нет. Завоевать новую территорию? У народа, называвшегося разными названиями: 
Скифы, Саки, Гунны и Тюрки было столько территории, что из одного в другой конец они 
добирались на своих быстрых конях, целых полгода. 

Искали пропитание? Народ голодал? Нет, в степях было столько скота и еще больше 
диких зверей и птиц, так что народ был обеспечен едой. Может быть богатства искали? 
Нет, многие очевидцы с восхищением рассказывали, что у саков золота столько, что они 
им свободно обмениваются на своих базарах и, даже, широко используют его в 
изготовлении обычных лат для воинов. Может быть из-за нечего делать, для спортивного 
интереса? Ещераз нет, Ибо они ценили жизнь и зря ничью кровь не проливали. Тогда что? 
Значит, была совершенно другая причина. 

Приведу один пример из прошлого. Некогда, в некоторых далеких странах, к 
проживавшим там народам БОГ относился благосклонно. Широко открыл им двери для 
связи, доступ к науке и тайнам. В результате, они достигли высокого уровня развития и 
цивилизации. 

Но их вожди и жрецы в дальнейшем стали совершать ошибки, практикуя, в том 
числе, и жертвоприношение людей. В результате, дальнейшая судьба их сложилась 
трагически. Как-то, на их землю случайно забрели какие-то, заблудившиеся три корабля. 
А за тем, вслед за ними пришли чужеземцы и было разграблено и вывезено все богатство, 
разрушены все ценности и уничтожена вся цивилизация. 

По всей вероятности, в то время, несколько похожие на это события происходили и в 
Европе. Многие народы были на долгие времена закабалены империей и не имели 
свободы. Значительная часть населения находилась в рабстве, принимала участие в 
непрекращающихся войнах. В некоторых странах также практиковались зрелищные 
мероприятия, когда невольные рабы должны были убивать друг друга в присутствии 
зрителей. Происходило также много чего и другого. 

В это время, в другой части света приходит в мир мальчик, которому надлежало 
выполнить особую миссию. Позже о нем будет знать весь мир, и каждый народ его будет 
называть по своему Едиль, Итиль, Эцель, Этла, Атилла.Когда он вырос и окреп, прошел 
большую жизненную школу и испытания, с неба спустили и вручили ему меч, носящий 
название «меч Божьего гнева». Его Атилла принял, как ему было велено, присев на правое 
колено, поцеловал клинок и дал клятву ВСЕВЫШНЕМУ «использовать меч только по 
надобности».С тех пор этот порядок принятия дарственного меча, глубоко вошел в жизнь 
и стал своего рода ритуалом. 

Этот меч не является единственным в истории человечества, спущенный таким 
образом. БОЖИИ меч в свое время получил первый Японский самурай, король Англии 
Артур, Чингисхан, Осман Паша, Темирлан, Бабур и огненный меч получил хан Золотой 
орды Жанибек. Но он, был сугубо миролюбивым человеком и использовал его лишь 
однажды, когда Персидский шах пришел войной на Золотую орду. 
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Секрет такого особого внимания к мечам заключается в том, что с момента его 
вручения обладатель не проигрывал ни одно сражение. И ни один из них не погиб на поле 
боя, а все они ушли из жизни по совершенно другим причинам. 

В этой связи, вызывают некоторые сожаления и неуклюжие попытки тех авторов, 
которые напускают туман на происходившие события и фактически намекают на 
имевший место иной исход одного известного сражения. События же происходившие 
после него подтверждают обратное. Одна сторона смирилась с тем, что произошло, а 
другая сторона наоборот, выдержав паузу, пошла, брать столицу своего противника. 

Прибыв туда Атилла не встретил никакого сопротивления. Да, он был бесстрашным 
и храбрым воином, решительным и смелым человеком, отважным и доблестным 
полководцем, мудрым и справедливым вождем. Но в тоже время он был исключительно 
принципиальным и неуступчивым, когда дело касалось данных ему поручений и заданий. 
Его не интересовали ничей трон и ничья любовь. Лично для себя он ничего не хотел, ни 
богатства, ни золотых украшений, ни бриллиантов, ни любовных развлечений. А вел 
простую самую обычную и скромную жизнь воина. 

Да, его все боялись, потому что он был действительно «Божьим бичом». Все 
дрожали и трепетали перед ним. Он был грозным, его один вид внушал страх. Но, в 
действительности он не был ни свирепым, ни жестоким, ни тем более кровожадным. Силу 
он применял, только тогда, когда это было крайне необходимо. Подойдя к Риму, он не 
увидел никакой армии перед собой. Город был оставлен без защиты. Поэтому он не стал 
предпринимать ничего, что могло подвергнуть страданию людей. Даже для протокола он 
не стал вводить войска в город. 

Но, тем не менее своего, что он хотел получить - добился: политических уступок со 
стороны империи, долги за два года по дани, а также добился нового договора, по 
которому Рим впредь ему должен был платить ежегодно в три с лишним раза больше 
дани, чем было до этого; 

Он не стал ни с кем себя связывать узами брака и не стал занимать оставленный без 
защиты трон Императора. У него не было плана укреплять господство римской империи. 
Наоборот он хотел ослабить ее, и дать свободу другим народам восстановив их 
государственность. Так появились все ныне существующие Европейские государства. 
Таким образом, можно сказать, что он свою историческую миссию выполнил сполна. 
Произошло то, что должно было произойти. Сбылась вековая мечта народов, они 
получили свободу; 

- настоящее его Сакское, Гунское, а теперь можно сказать Казахское имя - Еділ. 
Предпоследнее буква І не встречается даже в других родственных нам Тюркских народах. 
Известная нынешняя река Волга до недавних пор называлась его именем - Еділ. Имена же 
сыновей также по звучанию и смыслу тождественны сегодняшним Казахским именам. 
Например, имя старшего сына Еллах имеет смысл -потомок народа, второй сын Тенгиз 
означает море, имя Ернах - означает настоящий герой, Ерназар - взор храброго, Узунтура - 
высокая особа и так далее. 

В тот период может быть и имели место факты грабежа, но никакого движения 
тяжелых обозов с золотом и драгоценностями в сторону своей Родины замечено не было. 
Гурты и табуны скота тоже не перегонялись. Атилла сам не строил драгоценные дворцы и 
города. Сам не обогащался и своим приближенным не давал возможности обогащатся. 
Собранные дани он направлял только на содержание своей армии. И она, как вседа верно 
служила ему. Где бы, когда бы, не происходило сражение, непременно они заканчивали 
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его с всеобщим громким победным криком «Маре!Маре!», что означало «Финиш! 
Финиш!». 

Я лично, впервый раз посещаю эту землю и не скрою, что она мне очень 
понравилась. Видимо, неслучайно Атилла выбрал это место для своей стоянки. Она 
прекрасна и красива, с большой положительной энергетикой. И народ здешний нам 
показался замечательным и добрым. Поэтому, мы Казахстанцы полностью поддерживаем 
эту идею объявить четвертое июня Всемирным днем Атиллы и отмечать его каждый год 
здесь. Мы готовы сотрудничать с вами ради этого. 

Говорят, Атилла находясь на территории Франции, подходил к Парижу и хотел его 
взять. Город и горожане были в тяжелом положении, они не могли оказать сопротивление 
Атилле. Тогда святая мать Женевьева обратилась с мольбой к ВСЕВЫШНЕМУ за 
помощью, отвести беду от Парижан. И ОН сжалился и удовлетворил ее просьбу. Она с 
радостью сообщила эту весть Парижанам и попросила их не паниковать. В дальнейшем 
все так и произошло и Атилла не стал брать город. 

И вот сегодня, находясь здесь, мы тоже, отдаем дань уважения ее памяти и очень 
глубоко благодарим за этот величайший поступок. 

Я знаю, что на Французкой земле также находится «Земное пристанище» ангела 
Микайло - Сен-Мишеля (Мон Сен-Мишель). 

Безусловно, вклад многих поколений Французов в достижении Францией прогресса 
огромен. Но, в обеспечении благополучия и величия Франции роль названных ангела Сен- 
Мишеля, святой матери Женевьевы и других неоспорима. 

Пусть же, в будущем и дух незабвенного Атиллы присоединится к ним и будет 
впредь защищать благополучие и счастье Французкого народа. 

Казахстанская делегация, от всей души желает Французскому народу вечного Мира, 
Добра и Процветания! 

3. С содержательным докладом выступил директор Научно-исследовательского 
центра АЛАШ Хайролла Габжалилов, «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОГО 
ГОСУДАРСТВА» начиная от гунн до образования Казахского ханства. 

4. С докладом «ИДЕЯ ВЕЧНОГО ГОСУДАРСТВА, Қазақ халқының тарихы және 
Мәңгі ел идеясы» выступили: Жанузак Аким, член-корр. Казахской Национальной 
Академии естественных наук, к.б.н., Президент Международного института человека и 
проф. Жамбыл Артыкбаев Евразийский Национальный университет имени 
Л.Н.Гумилева. 

5. С докладом «Казахское ханство и Казахская цивилизация» выступил ректор 
академии Кайнар, вице-президент Казахстанской Национальной академии естественных 
наукЕренгаип Омаров. Этот доклад в дальнейшем вкратце будет опубликован в номерах 
журнала «Казахская цивилизация». 

6. С докладом «Цивилизация Кангюй» выступил главный редактор газеты 
«Президент және халық» Марат Токашбаев. 

7. «О Казахском ханстве» такой был доклад Абаган Мухтархана, президента 
международного фонда «Кенесары Хан», члена международной Академии Чингисхан. 

8. «КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО: НЕПРЕРЫВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ» назвала свой 
доклад профессор института Истории и этнологии им. Ч. УалихановаНАН РК Кенже 
Торланбаева. 

9. С докладом «Хан Кенесары Касымулы и Жюль Верн» выступил Габиден Жакей 
директор фонда «Ұлы дала». 
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10.В своем докладе Эдмонд Жув, заслуженный профессор университета Париж 
Сорбон Сити, президент Центрально европейской академии, почетный президент 
Академии заморских стран и территорий (AcademiedesSciencesd'Outre-mer), были 
затронуты три темы: гуны, Аттила и Казахское ханство. 

Многие докладчики представили стендовые сообщения. Все доклады и сообщения 
можно посмотреть в сборнике:  

BULLETIN DE L'ACADEMIE INTERNATIONALE CONCORDE Directeur de 
publication : Comité de lecture est composé des membres actifs de l'Académie Internationale 
CONCORDE ISSN 2269-241X.  

Grigori Tomski g.tomski@gmail.com 
http://tg-jipto.blogspot.fr/ 
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