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1.1. Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу пәнінің ӛзектілігі 

 

Қазақстан Республикасы азаматтарының Конституцияда кепілдік берген әлеуметтік 

құқықтарын іске асыру әлеуметтік қорғау және қамсыздандыру жүйесіне тікелей байланысты. 

ХХІ ғасыр кез келген мемлекеттің ішкі саясатының негізгі бағыттарының бірі әлеуметтік 

саясат болуы керек екенін дәлелдеді. Әсіресе, әлемдік дағдарыс әрбір елдің экономикалық-

әлеуметтік жағдайына әсер еткені белгілі. Әлеуметтік саясат аясында халықты, оның ішінде 

кӛмекке аса мұқтаж адамдар, асыраушысынан айырылған, мүгедек жандар, жетім балаларды 

әлеуметтік қорғаудың маңызы зор. Қазақстан Республикасының Ата Заңында «ӛзін 

демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең 

қымбат қазынасы адам және адам ӛмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп кӛрсетілген. Әрине 

әлеуметік мемлекеттің негізгі қағидасы да әлеуметтік саясатты жүргізіп, негізгі функциясы 

халықты әлеуметтік қолдау болып табылады. Әлеуметтік қолдау – саяси немесе әлеуметтік одақты 

сақтау функциясы. 

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі мақсаты – халықтың әл-ауқатын арттыруға қол 

жеткізу болып табылады. Адам факторы, адам дамуы – Қазақстан үшін стратегиялық міндет. Адам 

әрқашан да қоғамдық ӛмірді жаңарту, алдыңғы қатарлы экономикалық жетістіктерге жетуде 

негізгі рӛл атқарады. Қоғамның барлық жіктері мен әлеуметтік топтарының ӛмір сүру деңгейін 

ұдайы жақсарта түсу мемлекет саясатының негізгі басымдығы болуы қажет. 

Қазақстан республикасының ұзақ уақыт аралығында жүзеге асып келе жатқан ауқымды 

экономикалық реформалардың жалғасуы әлеуметтік-экономикалық дамуды басқарудың жаңа 

әдістерін қолдануымен байланысты. Бұған жалпы әлемдік даму үрдісі, жаһанданудың 

жоғарылауы, халықаралық бәсекелестіктің күшеюі, жаңаша экономикадағы адами капиталдың 

маңыздылығының жоғарылауы, сонымен қатар мемлекеттің демографиялық жағдайы себепші 

болды. 

Соңғы бес жыл аралығындағы халықтың нақты табыстарының ӛсуі әлеуметтік игіліктер мен 

қызмет кӛрсетулерге сұраныстың жоғарылауына себепші болды. Сәйкесінше бұл жағдай ақылы 

қызмет кӛрсету, соның ішінде ақылы медицина мен білім берудің жоғарылауына әкеп соқты. Бірақ 

бұл әлеуметтік сфера салаларының барлық даму мәселелерін шеше қойған жоқ. Қазіргі таңда 

халыққа кӛрсетілетін сапалы әлеуметтік қызмет тапшылығы әлі де болса сезіледі. 

Мемлекеттің белсенді қатысуынсыз, әлеуметтік сфера салаларын мемлекеттік реттеудің 

жаңа әдістерінсіз бұл мәселелерді шешу мүмкін емес. Халықты әлеуметтік қолдауды мемлекет 

тарапынан дамыту жүйесінің әдіснамасын, нысандары мен тәсілдерін ғылыми-баламалы 

тұжырымдама арқылы әзірлеу Қазақстанның негізгі проблемаларының бірі болып табылады, 

ӛйткені оны шешу мемлекеттің келешектегі әлеуметтік қана емес экономикалық ӛсуіне де жағдай 

жасайды. 

 

1.2. Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу пәніне кіріспе 

 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу бүгінгі күннің ең ӛзекті шешілмей келе жатқан 

мәселелерінің бірі болып, нарықтық экономиканың қарқынды дамуына қосар үлесі кӛп. 

Әлеуметтік сала республикамыздың экономикасының гүлденуіне, оның тұрақтылығына және 

оның экономикалық ӛсуіне қатысты экономикалық бағытттағы мамандарды дайындау териялық -

тәжірибелік білімсіз әлеуметтік ортаны қалыптастыру мүмкін болмайды.  

«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» курсының оқыту мақсаты стуенттерді 5В051000 – 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша әдістемелік экономикалық-

ұйымдастырушылық және әкімшілік құқықтық негіздегі экономикалық бірлік пен аумақтардағы 

кӛп ұлтты экономиканы ескере отырып әлеуметтік саланы жетілдіру. 

Пәннің мақсаты: Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамтамасыз ету жүйелерін, әлеуметтік 

саясаттың негізгі бағыттарын зерделеу. 

Пәннің міндеттері: 
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-әлеуметтік объектілер мен үдерістерді мемлекеттік реттеудің құралдары ҚР 

Конституциясы, Азаматтық Кодексі, Еңбек Кодексі, Бюджет Кодексі, әлеуметтік сфера салалары 

қызметін реттейтін нормативтік актілерді білуді қалыптастыру; 

-әлеуметтік объектілер мен үдерістерді мемлекеттік реттеудің формаларын, әдістері мен 

құралдарын жан-жақты қарастыру; 

-стратегиялық аспектіде әлеуметтік мақсаттарды мемлекеттік биліктің жоғары органдары 

әлеуметтік дамудың ұзақ мерзімді концепциясын талдап білу; 

-мемлекеттік әлеуметтік реттеуде ұйымдастыру, ынталандыру, жедел реттеу, есеп, бақылау 

сияқты функцияларды білуді қалыптастыру. 

«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» пәнінің объектісі – елдің әлеуметтік сфера 

салаларын мемлекеттік реттеу бағыттарын жүзеге асырудың мемлекеттік бағдарламалары мен 

аталған салада қалыптасын нақты әлеуметтік-экономикалық қатынастар. 

«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» пәнінің пәні – қазіргі таңда әлеуметтік сфера 

салаларын мемлекеттік реттеудің әдіс-тәсілдерін сапалы жағдайын зеттеу және негізгі бағыттары 

мен мемлекеттік бағдарламалардың ерекшелігін зерттеп оқу.  

«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» пәнінің методологиясы «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» мамандығы бойынша оқитын студеттер үшін аталмыш курсы ұлттық 

экономикаға байланысты қазақстандық тарихи, әлеуметтік-экономикалық, саяси ерекшеліктерімен 

ұштастыра отырып әлеуметтік салалардың ерекшеліктерін үйренуге ықпал ету және пайдалануға 

дағдыландыру.  

«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» курсының экономикалық, саяси және әлеуметтік 

сипаттағы пәндермен байланысы ескеріледі: «Әлеуметтану», «Экономикалық теория», 

«Макроэкономика», «Мемлекеттік басқару теориясы», «Экономиканы мемлекеттік реттеу» және т. 

б. 

Пәнді оқыту процесінде мынадай әдістерді: проблемалық әдістерді, бейне әдісті, 

тестілеуді, жобалар әдісін, бақылау әдістерін қолданған дұрыс. 

Қҧзыреттіліктер:  
-әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі және мәнін, сондай-ақ 

әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарын айқындап, әлеуметтік-экономикалық процестерді басқара 

білу. 

- халықтың ӛмір деңгейін болжамдау және мемлекеттік реттеуді талдауға және қорытынды 

жасауға құзыретті болу.  

- әлеуметтік сала тәжірибесінде мемлекеттік басқарудың механизмін және құралдардын 

қолдана білу. 

Оқыту нәтижелері: 

-Қазақстанда мемлекеттік органдардың әлеуметтік ортадағы мәселелерді шешудегі ролін 

түсіну. Әлеуметтік ортадағы мемлекеттік реттеудегі ерекшеліктерін үйрену. Нарықтық 

экономикасы дамыған елдердегі әлеуметтік ортаны ретеудегі ерекшеліктерін түсініп білу керек. 

-Әр саланың ерекшеліктерін анықтау және әлеуметтік ортаның моделі бойынша жасалатын 

ғылыми-теориялық жұмыстарды студент ӛзінің кәсіби қызметінде және тәжірибеде қолдануы 

қажет. 

-«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» ерекше пәні екендігін негізге ала отырып, 

«мемлекет пен әлеуметтік сала» қатынастарын тиімді басқару мәселелерін шешу жолдар жайлы 

ақпараттың пайымдауларын сипаттау мен айқындау дағдыларын меңгеруі қажет. 

-Студент меңгерген білімін заң қызметкерлеріне, кәсіпорын қызметкерлеріне, мемлекетік 

органдардың қызметкерлеріне, әлеуметтік мекемелердің басқару қызметкерлері мен 

жұмысшыларына әрбір түрде мәлімет бере алуы керек. Айтарлықтай ӛз коммуникативтік 

қабілеттіліктерді дамыту қажет. 

-«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» пәні бойынша жеткілікті білім алған жас 

мамандар ӛзінің тәжірибелік қызметінде, қазіргі кезеңдік шаруашылық жағдайға сәйкес келетін 

бақылау-тексерістік жұмыстың ұйымдық формалары мен әдістерін жетілдірудің басқарудағы 

ролін білуді және ӛзіндік жұмыс істеу қабілеттілігін жоғарлатуы керек. 

 

 

 

 

ДӘРІС №2. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ ОБЪЕКТИВТІ ҚАЖЕТТІЛІГІ ЖӘНЕ МӘНІ 
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Дәріс жоспары 

2.1.Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу жүйесі. 

2.2. Әлеуметтік саясаттың принциптері және моделі. 

 

2.1. Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу жҥйесі. 

Қазіргі мемлекеттің барлығында дерлік азаматтарды экономикалық қиыншылықтан 

қорғауды қамтамасыз ететін әлеуметтік қлодау жүйесі. 

Әлеуметтік қолдау жҥйесі дегеніміз – қоғамның табысы аз мүшелеріне қаржылай кӛмек 

ретінде кӛрсетілетін үкімет бағдарламасы. Оларға жұмыссыздық бойынша жәрдемақы қарттар мен 

мүегдектерге берілетін зейнетақы және әл ауқаты нашар отбасыларға берілетін әлеуметтік 

кӛмектер жатады. Әлеуметтік қорғау жүйесі - әлеуметтік тәуекелділік пайда болған жағдайда 

тұрғындарды қолдаудағы экономикалық құқықтық және ұйымдастырушылық мінезді қамтитын 

мемлекеттік шаралардың кешені б.т. әлеуметтік қорғау жүйесі адамның барлық ӛмірлік жолын 

қолдауды және барлық ӛмірлік жолда оның құқықтары мен қызығушылықтарын қорғауы керек. 

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесі мемлекеттің әлеуметтік саясатының басты бағыты 

болуы керек. Ал бұл жағдайда әлеуметтік саясат мемлекеттегі саясаттың бір бӛлігі болып 

табылады және ӛз ішінде мынадай бағыттарды қосады: 

1) жұмыспен қамту саласы және салалар бойынша жұмысшылардың кірістік қалалай 

теңестіру керек екендігін. 

2) жекелей жұмыспен, категориямен қамтылғандардың кірістерінің деңгейін қалай ӛтелуін 

керектігін 

3) тұрғындардың жұмыспен қамтылғандарды реттеудің белсенді әдістерін қолдану. 

Кез келген елдің экономикалық жүйесінің функциясын қамтамасыз етуге басты рольді 

мемлекетт атқарады. Әлеуметтік қорғаудың талай ғасырлар бойы негізгі субъектісі болып 

мемлекет табылады, яғниолар әлеуметтік қорғаудың қызметін жүзеге асыратын институттар мен 

ұйымдар. 

Мемлекет ӛзінің барлық ӛмір сүру тариихында ішкі тәртіпті, заңды сақтау, ұлттық 

қорғанысты ұйымдастыру сияқты бірқатар міндеттемелер мен бірге экономикака саласында 

белгілі бір қызметтер атқарады. Яғни ақаш айналымын реттеу, салық жинағын ұйымдастыру және 

т.б. Ал қазіргі жағдайында кез-келген дамыған нарықтық экономика мәні бойынша аралыс 

экономика мемлекеттік сектордағы еркін кәсіпкерлікпен қатар мемлекеттің ұлттық 

шаруашылықты реттеуі де жатады. 

ҚР әлеуметтік сфера құрылымы. 

Әлеуметтік инфрақұрылым – денсаулық сақтау, білім беру, тұрмыстық кӛлік және 

тұрмыстық мәдениет, ӛнер және туризм саласындағы бірегей жүйе. 

Әлеуметтік индикаторлар 

Әлеуметтік жоспарлауда кейде зерттеушілер мен практиктер әлеуметтік даму деңгейлерін 

ӛлшеудің дербес саласына бӛлінетін индикаторлар сияқты әлеуметтік кӛрсеткіштердің ерекше 

нысаны белсенді қолданылады. Индикаторлардың дәстүрлі түрі адамның тіршілік ету салалары 

бойынша жіктеу болып табылады: Еңбек, қоғамдық-саяси ӛмір, мәдениет, тұрмыс, тұлғааралық 

қарым-қатынас. 

Біріншіден, индикаторлар 10 (100) мың адамға шаққанда материалдық ресурстармен 

қамтамасыз етілуін кӛрсетеді. Оларды қолдану ӛңірдегі немесе елдегі әлеуметтік процестердің 

даму деңгейінің артта қалуын, озуын немесе нормативтік талаптарға сәйкестігін бағалауға 

мүмкіндік береді. 

Екіншіден, олар қалалық және ауылдық елді мекендерге қойылатын талаптарда кӛрініс 

табуы мүмкін. Мұндай индикаторлар сәулет-жоспарлау шешімдерімен және халықтың ұтымды 

ӛмірін ұйымдастыру қажеттілігімен байланысты. Олардың қатарына ауылдық елді мекендердің 

мектептермен, киноқондырғылармен, жолаушылар кӛлігімен және т. б. қамтамасыз етілу деңгейін 

жатқызуға болады. Қалаларға қатысты бұл қалалардың шағын аудандарын күнделікті ӛмір үшін 

барлық қажеттіліктермен жабдықтау және қамтамасыз ету немесе әрбір қала тұрғынына қатысты 

нормативтік талаптардың сипаттамасы, мысалы, жасыл желектердің нормативі, сауда және 

тұрмыстық қызмет кӛрсетумен қамтамасыз ету. 

Үшіншіден, «адам – адам» жүйесін пайдалануға байланысты нормалар бар, басқаша 

айтқанда, қандай да бір кәсіптің қанша адамы 10 (100) мың тұрғынға келеді, мысалы медицина 

қызметкерлері, мұғалімдер, мәдениет қызметкерлері және т.б. тәжірибе бұл арақатынас неғұрлым 

аз болса, соғұрлым жұмыс сапасына, жеделдігіне, маневрлігіне, әлеуметтік-психологиялық 
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климатқа шағымдар кӛп екенін кӛрсетеді. Белгілі бір модификация мамандық түрлері бойынша 1 

мың халыққа шаққанда кадрлармен қамтамасыз етілу кӛрсеткіші болуы мүмкін. 

Әлеуметтік индикаторлардың ерекшелігі оларды нормативтермен салыстыру кезінде 

кӛрінеді. Ӛз негізінде индикаторлардың нақты сандық және сапалық анықтығы бар, ол 

жоспарланған процесті дамытудың идеалды (қалаулы) мақсатын сипаттайтын шаманы білдіреді. 

Осыған байланысты, әлеуметтік дамудағы қажеттіліктер мен мүмкіндіктердің неғұрлым тиімді 

арақатынасын белгілеу үшін нормативтер әдетте алдымен эксперименталды, содан кейін жаппай 

тәртіппен (мысалы, тұтынудың ұтымды нормалары) сынақтан ӛткізіледі. 

Әлеуметтік қорғау 

Тұрғындарды әлеуметтік қорғауда 2 негізгі механизмді бӛліп кӛрсетуге болады: 

 міндетті әлеуметтік сақтандыру жұмыспен қамтылған тұрғ. барлығы. 

 әлеуметтік кӛмек – тұрғындардың басқа категориясына әртүрлі кӛмек кӛрсетулер мен 

тӛлемдерді тӛлеуді жүзеге асырады. 

 

2.2. Әлеуметтік саясаттың принциптері және моделі. 

Әлеуметтік саясаттың негізінде ӛндірістік-қоғамдық ӛнімді тарату жатыр. Бұл таратудың 

принциптері әртүрлі болып келеді және лоарды мынадай түрде бір-бірімен байланысты болады. 

- Либералды модель. Ең бастысы жеке тұлғаға сүйене отырып, минималды түрде 

тұрғындардың ӛміріне мем-к жағынан әсер ету. 

- Әлеуметтік-демократиялық модель. Мемлекеттің арнайы ролін қарастыра отырып, 

тұрғындардың әртүрлі топтар арасында кірістерді қайта таратуды және әлеуметтік нашар 

топтардың қажеттіліктерін есептеуді жүзеге асырады. 

-Кеңестік модель. Бұл модель мемлекеттің жеке меншігіне ӛндірістің орталықтандырылған 

реттеуіне және таратылуына сүйенеді. 

- Дамып келе жатқан елдерде қабылданған модель. Бұл жерде ресурстың жағдайына 

бйланысты әлеуметтік саясат ӛз алдына үлкен мақсаттарлы қояды, яғни бұл мақсат кедейшілікті 

жою, антисанитарлық және де эпидемияға қарсы шаралар жүргізу, әлеуметтік нашарлық күрес 

жүргізу. 

Әлеуметтік саясат мыналарды қамтуы тиіс: 

• тиімді демографиялық саясат 

• адамдық капиталдың дамуы мен кедейшілікті тӛмендетуге жағдайлар жасау 

• қоғамдық капиталды дамыту немесе халықтың қоғамдық ӛміріне қатысуы мүмкіндіктерін 

кеңейту. 

Осы спецификаға байланысты тұрғындардыды әлеуметтік қорғауда келесідей белгілерін 

бӛліп кӛрсетуге болады: 

1) Объективті негізделу – адам ӛмірінің анықталған деңгейін қамтамасызз етуге және оны 

қолдауға бағытталған механизм. 

2) Ӛмір сүру үшін әртүрлі әдістер мен тәсілдерді ұсыну 

3) Әлеуметтік қорғауда ұсынылған ережелерді қорытындылау. 

Қазақстан Республикасындағы тұрғындардың әлеуметтік қорғау жүйесі 

- Әлеуметтік тӛлемдер  

- Әлеуметтік қызмет кӛрсетулер 

- Әлеуметтік қамсыздандыру  

- Әлеуметтік кӛмек  

- Адресті әлеуметтікк кӛмект 

Сондықтан әлеуметтік қоғаудың құрылу принциптері келесідей жіктеледі: 

 Шаралардың адрестілігі 

 Кӛмектің түрін және ӛлшемін анықтаған кездегі дифференцияларын жағдай қолдану 

 Бірнеше түрлі ұсынатын әлеуметтік кӛмектің кешенділігі 

 Әлеуметтік қорғаудың мақсаттарын шешуге тұрғындардың барлық деңгейлерінің 

әлеуметтік бірігуі және кеңестілігі. 

 

 

 

ДӘРІС №3. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ НЕГІЗГІ ТҤСІНІКТЕРІ ЖӘНЕ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ БАСҚАРУ 

Дәріс жоспары 
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1. Әлеуметтік саясат ұғымы, міндеттері 

2. Әлеуметтік саясатты жүзеге асырудағы мемлекеттің экономикалық саясатының әдістері 

3. Әлеуметтік саланың негізгі түсініктері мен бағыттары 

 

1. Әлеуметтік саясат ҧғымы, міндеттері 

 

Әлеуметтік мәселелерді реттеу ең алдымен әлеуметтік саясатты қажет етеді. Әлеуметтік 

саясат – бұл барлық азаматтардың жан-жақты дамуы, тұрмыс жағдайы, әл-ауқатын жоғары 

деңгейде қамтамасыз етуге бағытталған экономиканы мемлекеттік реттеудің маңызды 

бағыттарының бірі болып табылады. Әлеуметтік саясаттың маңыздылығы жұмыс күшін ұдайы 

ӛндіру процесіне, еңбек ӛнімділігін арттыруға, еңбек ресурсының білім және мамандық деңгейін 

кӛтеруге, ӛндіргіш күштердің ғылыми техникалық деңгейіне, қоғамның мәдени және рухани 

ӛміріне байланысты анықталады. Әлеуметтік саясат адамдардың ауыруға шалдығу деңгейін 

тӛмендететіп ӛндірістегі экономикалық шығындарды қысқартады. Қоғамдық тамақтану, мектепке 

дейінгі білім беру сияқты әлеуметтік салалар халықтың басым бӛлігін үй шаруашылығы 

салаларынан босатып, қоғамдық ӛндірістегі жұмысбастылықты кӛтеруге мүмкіндік туғызады. 

Әлеуметтік саясаттың негізгі мақсаты — қоғам мүшелерінің материалдық, мәдени және рухани 

қажеттіліктерін қамтамассыз ету. 

Әлеуметтік саясаттың негізгі мақсаттары: 

Қоғамдық қатынасты үйлесімді дамыту, халықтың әр түлі топтарының мүдделері мен 

қажеттіліктерін қоғамның мүддесімен келістіру, қоғамдық саяси жүйені тұрақтандыру. 

Халықтың материалдық тұрмыс жағдайын кӛтеруге жағдайлар жасау, қоғамдық ӛндіріске 

қатысу үшін экономикалық ынталандыру, әлеуметтік мүдделерді теңестіру. 

Халықты әлеуметтік қорғау мен мемлекеттік кепілдік беретін әлеуметтік экономикалық 

құқықты қамтамассыз ету. Оның ішінде халықтың табысы аз, тұрмыс жағдайлары тӛмен бӛлігіне 

қолдау кӛрсету. 

Қоғамдағы еңбекпен қамтамасыз етуге ықпал ету. 

Қоғамдағы қылмыс деңгейін тӛмендету. 

Әлеуметтік салаларды (білім беру, денсаулық сақтау, ғылым, мәдениет, тұрмыстық үй т.б. ) 

дамыту. 

Еліміздің экологиялық қауіпсіздігін қамтамассыз ету. 

 

2. Әлеуметтік саясатты жҥзеге асырудағы мемлекеттің экономикалық саясатының 

әдістері 

 

Әлеуметтік саясатты жүзеге асыру үшін мемлекеттік реттеу әдістері қолданылады: 

- құқықтық реттеу – бұл барлық деңгейде қабылданған құқықтық актілер мен нормативтік 

құжаттардағы міндеттердің орындалуы; 

- қаржы- несиелік реттеу – қаржы ағындарын реттеу құралдары, яғни әлеуметтік саланы 

қаржыландыру үшін мемлекеттік бюджетте арнайы баптың қаралуы. Сондай-ақ бюджеттен тыс 

әлеуметтік қорлар құру (зейнетақы, әлеуметтік сақтандыру, міндетті медициналық сақтандыру 

т.б.) 

- жекешелендіру — әлеуметтік саладағы кәсіпорындарды жеке меншікке беру шектелген, 

ӛйткені мұндай кәсіпорындардың шығындарын кӛпшілік жағдайда мемлекет ӛтейді. Сондай-ақ 

әлеуметтік саясатта тӛмендегі маңызды ұғымдар қарастырылады. 

 

Әлеуметтік саясатты жүргізу құралдарына мыналар жатады: 

- Әлеуметтік кепілдік - мемлекеттің азаматар алдындағы, азаматтардың мемлекет 

алдындағы міндеттері мен жауапкершілктерін заңды түрде қамтамасыз ету. 

- Әлеуметтік стандарттар - бұл әлеуметтік қызмет кӛрсетудің әр түрлі формалары мен 

кӛлемдерін қалыптастыру. Бұл қаржы норматиытерін белгілеу үшін қажет. Мемлекеттік 

әлеуметтік стандарттар бірыңғай негізде және жалпы әдістемелік принциптерде жасалады. 

- Минималды тұтыну бюджеті тұрмысы тӛмен отбасыларына кӛмек беру үшін, сондай-ақ 

зейнетақы мен жалақының минималды деңгейін белгілеу үшін қолданылады. 

 

3. Әлеуметтік саланың негізгі тҥсініктері мен бағыттары 
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Ӛмір сҥру минимумы - бұл минималды табыс. Ол әлеуметтік саясаттың маңызды құралы. 

Оның кӛмегімен халықтың ӛмір сүру деңгейі бағаланады, табыстар реттеледі және әлеуметтік 

тӛлемдер белгілегенде қолданады. Ӛмір сүру минимумы экономиканың белгілі деңгейінде 

адамның денсаулығын сақтау мен қызметке қабілетін қамтамассыз ету үшін қажет. Оның 

құрамына ғылыми негізделген азық-түлік, ӛндірістік тауарлар мен қызметтердің жиынтық құны 

және салықтар мен міндетті тӛлемдер кіреді. Минималды ӛмір сүру минимумын анықтау үшін 

тұтыну қаржыны қолданылады. 

Жалақының минималды кӛлемі – квалификациясы тӛмен қарапайым еңбекке негзделген 

жалақының ең тӛменгі шегі. Оны басқа маман жұмысшылардың жалақысын белгілеу үшін 

қолданады. 

Зейнетақының минималды деңгейі – нормативті актілер бойынша белгіленетін 

зейнетақының ең тӛменгі шегі. Ол минималды жалақы мен ӛмір сүру минимумына негізделеді.  

 

Әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары: 

1. Халықтың ӛмір сүру деңгейін кӛтеру, яғни халықты материалдық және рухани 

игіліктерімен қамтамассыз ету. Ресейлік ғалымдар ӛмір сүрудің 4 деңгейін атап кӛрсетеді: 

- молшылық — жан-жақты қамтамасыз етілген ӛмір, яғни ӛмір сүрудің жоғары деңгейі;. 

- қалыпты ӛмір — адамның физикалық және интелектуалды күшін қалпына келтіру 

деңгейі; 

- кедейшілік – еңбекке қабілетін сақтау мүмкіндігі; 

- жоқшылық — бұл биологиялық критерий бойынша ӛмір сүру. 

БҰҰ бойынша ӛмір сүру деңгейінің кӛрсеткіштер жүйесі құрылған. Оған мыналар кіреді: 

Ӛмірге келу; Ӛмірден кету; Ӛмір сүрудің санитарлық — гигиеналық жағдайы; Азық-түлікті 

тұтыну; Тұрғын үй жағдайы; Жұмысбастылық; Білім деңгейі немесе сауаттылық; Мәдениеттілік 

деңгейі; Демалыс; Кӛлікпен қамтамасыз етілуі; Адам құқықтарының қорғалуы. 

2. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыты әлеуметтік қорғаудың тиімді 

жүйесін қалыптастыру. Халықтың кедейшілікке ұшыраған тобына, аурулар, мүгедектер, қарттар, 

кӛп балалы отбасыларға мемлекет тарапынан әлеуметтік кӛмекті қажет ету жүйесін қалыптасыру. 

Бұл топтар мемлекеттен ӛмірге қажетті минималды игілктер мен қамтамассыз етілуі тиіс. Ол үшін 

түрлі мақсаттағы қорлар, арнайы кӛмектер, тегін мемлекеттік мектептер, тегін медициналық кӛмек 

кӛрсетілу түрлі жеңілдіктер алуға міндетті. 

Мемлекеттік әлеуметтік саясатта міндетті түрде еңбек пен халықты жұмыспен қамту 

бағытын қамтиды. 

Мемлекеттік еңбек нарығы тек құқықты мамандық таңдау еркіндігіне кепілдік беруі тиіс. Ол 

үшін орта және жоғарғы білім беру жүйелері бар минималды жалақы деңгейі белгіленіп, жұмыс 

аптасының ұзақтығы демалыс уақыты заңды түрде келісім арқылы белгіленеді. Сондай-ақ 

жұмыссыздықпен күресу шаралары қолданылады. Мұндай бағдарламалармен еңбек биржалары 

айналысады. Олардың қызметтеріне сонымен қатар тӛмендегілер жатады: 

- кӛші-қон үрдістерін реттеу; 

- зейнетақы жүйесін жетілдіру; 

Мемлекеттің денсаулық сақтау мен әлеуметтік медициналық сақтандыру саласындағы рӛлі. 

Бұл бағыт мемлекет тарапынан тегін медициналық кӛмек берілуін қамтамассыз етуді кӛздеуді. 

Казіргі кездегі аймақтық саясат ерекшеліктері. 

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының ұзақ мерзімге арналған стратегиясы табиғи, 

әлеуметтік-экономикалық және т.б. аумақтық факторлары толықтай ескеріп, оларды мемелекеттік 

саясаттың барлық бағыттарында нақтылағанда ғана ғылми тұрғыдан негізделген және жүзеге асу 

мүмкіндігі жоғары болады. 

Қазіргі уақытта ресрублика кеңістігіндегі әлеуметтік-экономикалық даму жағдайларының 

біркелкі болмауы мемелект тарапынан жүргізілетін аймақтық саясат ерекшеліктерін анықтайды. 

Соған орай мемелекеттің аймақтық саясатының мақсаттары мен міндеттері, оларды жүзеге асыру 

механизімдері анықталады. 

Мемелекет нарықтық қатынастардың дамуы барысында кәсіпорындарға толықтай дербестік 

бере отырып, олардың шаруашылық қызыметіне тікелей араласпағанымен де, жанама түрде 

(салықтар, экологиялық, монополияға қарсы шектеулер т.б,) арласады. Бұл нарық жағдайында 

кәсіпорындардың тимді қызымет етуінің бір шарты деуге болады. Ал егер мемелекет аймақтармен 

дұрыс ӛзара қарым-қатынас орнатпаған болса, немесе халықтың ӛмір сүруін қамтамасыз ететін 

ортасы болып табылатын мемелекеттің барлық аумақтарының дамуы үшін жауапкершіліктен бас 
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тартатын болса, онда жүргізіліп жатқан реформалардың оң нәтижеге жеткізбейтіндігі анық. Демек, 

аймақтардың дамуын мемелекеттік реттеу олардың дамуының қажетті шарты. 

Экономиканы мемелекеттік реттеудің ерекше бағытты ретінде қарастырылатын аймақтық 

саясаттың қазіргі ерекшеліктерін қарастыру оның тимді жүзеге асуына ықпалын тигізетін негізгі 

мәселердің бірі болып табылады. Сондықтан да аймақтар дамуындағы қазіргі қалыптасып отырған 

жағдайды саралау және соған орай аймақтық саясаттың бағыттарын айқындау ӛзекті мәселеге 

айналды. 

Республиканың қазіргі экономикалық кеңістігі әлеуметтік, экономикалық, экологиялық 

ерекше мәселелермен сипатталатын әр түрлі аумақтарды қамтиды. Осы тұрғыдан алғанда және 

аймақтардың мамандандырылу қағидасына сәйкес республика аймақтарын тӛрт топқа бӛлуге 

болады. 

- шаруашылықтарының құрылымы экспортқа бағытталған; 

- индустриялық дамыған; 

- агроӛнеркәсіптік; 

- дағдарыстық. 

Бірінші топ – стратегиялық сипаттағы минералды ресурстардың айтарлықтай қорларын 

иеленетін және ғылми-ӛндірістік әлеуетінің қарқынды дамуына жеткілікті мүмкіндігі бар, бірақ 

ауылдық аумақтарының экономикалық — әлеуметтік артта қалуымен, экологиялық 

жағдайларының нашар болуымен ерекшеленетін аймақтар. Бұл аймақтарға Қазақстанның 

экономикасын дағдарыстан шығару және тұрақтандырудың рӛлі беріледі. Осы аймақ топтары 

үшін тӛмендегідей мәселелер кешенін шешу қажет деп атап кӛрсетуге болады: 

- минералдық шикізат және кӛмірсутек шикізаттарын кешенді ӛндірумен ӛңдеудің жаңа 

технологияларын енгізу негізінде стратегиялық щикізат түрлеріне бай жерлерді интенсипті игеру; 

- отандық және шетелдік инвесторлар үшін қолайлы инвестициялық климатты анықтайтын 

және әлемдік стандартқа жауап беретін жоғары дамыған ӛндірістік, әлеуметтік және нарықтық 

инфрақұрлымдарды құру; 

- ауылдық аумақтарының дамуындағы «жинақталған» күрделі мәселелерді (әлеуметтік, 

экономикалық, экологиялық, т.б.) шешу. 

Екінші топқа- ауыр индустрия салаларына нақты маманданған, жоғары техногиялық 

ғылыми жетістіктер қажетсінетін ӛнріс құру үшн қолайлы экономикалық жағайлары және жоғары 

ғылми-ӛндісті әлеуеті бар, негізінен қаржылық ресурыстармен ӛзін-ӛзі қамтамасыз ете алатын 

аймақтар жатады. 

 

Бұл аймақтарды дамытуда шешуді талап ететін мәселелер қатарына тӛмендегілерді 

жатқызуға болады: 

- шетел инвестицияларын тарту жолымен экспорттық әлеуетті қалыптастыру; 

- жаңа ғылымды қажетсінетін ӛнімдер шығаруды ұйымдастыру, жаңа технологиялар 

негізінде құрал-жабдықтар мен машиналар, элоктроника құралдары, автомобиль құрлысы жаңа 

материялдар, лазер технологиясын дамыту; 

- нарықтық инфрақұрлымды дамытуды жеделдету. 

Үшінші топ- ауыл шаруашылығына маманданған агроӛнеркәсіптік кешенді аймақтар. Бұл 

топтағы аймақтар үшін халықтың жұмысбастылығын қамтамасыз ету және жаңа жұмыс 

орындарын ашу мақсатында ауыл шаруашылығы мен оған сабақтаса дамитын салаларда шағын 

және орта бизнесті дамыту қажет. 

Олардың әлеуметтік-экономикалық дамуын тұрақтандыру үшін келесідей мәселелер ӛз 

шешімін табуы тиіс: 

- ауыл шаруашылық ӛнімдерін ӛндіру үшін тимді мамандандыруды жүзеге асыру; 

- ауыл шаруашылық ӛнімінің жоғары сапалылығын және экспорттық әлеуетінің ӛсуін 

қамтамасыз ететіндей ӛндірістік үрдістерге жаңа технология мен техникаларды енгізу және 

пайдалану, 

- тұтыну нарығын тепе-тең түрде дамыту мақсатында, тұтыну заттарын ӛндіретін ауыл 

шаруашылығының және ӛнеркәсіп салаларының материялдық-техникалық базасын нығайту, 

міндетті түрде ӛндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды құру. 

Төртінші топқа- қысылшаң (экстремльный) табиғи-климаттық, әлеуметтік — 

экономикалық және техника — технологиялық жағдайдағы, шаруашылықтың салалық құрлымы 

ұтымды емес дағдарыстық аймақтар, сонымен қатар экологиялық дағдарысқа ұшыраған аудандар 

жатады. Бұл аймақтарда жинақталған мәселелерден «арылу» үшін мемелекеттік реттеудің нақты 
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шаралары қажет. Сонымен бірге осы топтағы аймақтардың дамуы үшін шешілуі тиіс мәселелер 

келесідей: 

- экологиялық дағдарыстың тереңдеу үрдісінің алдын алу; 

- осы аймақтарда тұратын халықтардың ӛмір сүру сапасын және деңгейін кӛтеру үшін 

материялдық негіз құру жӛнінде нақты шаралар қабылдау; 

- қоршаған табиғи ортасы адамдардың денсаулығына ӛте қауіпті ауылдық аймақтардан, 

кіші және шағын қалалардан және басқада тұрғылықты жерлерден республикамыздың басқа 

аймақтарына орын ауыстырғысы келетін халықтар үшін қажет жағдайлар жасау; 

- шетелдік техникалық және гуманитарлық кӛмектерді тарту және оларды тиімді 

пайдалану. 

Аймақтағы дағдарыстың нақты белгілері мынадай: 

- ӛндіріс қарқынының тӛмендеуі; 

- халықтың ӛмір сүру деңгейінің тӛмендеуі (жан басына шаққандағы табыстың тӛмендігі); 

- жұмысбастылыққа қатысты жағымсыз тенденциялардың етек алуы (жұмыссыздықтың 

жоғары деңгейі); 

- демографиялық, экологиялық, әлеуметтік қызыметтер кӛрсету саласындағы мәселелердің 

күшеюі және т.б. 

 

 

 

 

ДӘРІС №4. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ МЕН 

МЕХАНИЗМДЕРІ 

 

Дәріс жоспары 

1. Әлеуметтік саланы каржыландыру кӛздері  

2. Әлемнің дамыған және дамушы елдеріндегі әлеуметтік саланы қаржыландыру 

механизмдерінің салыстырмалы сипаттамасы 

 

 

1. Әлеуметтік саланы каржыландыру кӛздері  

 

Әлеуметтік сала кез-келген мемлекет үшін стратегиялық тұрғыдан аса маңызды. Дегенмен 

бұл сала кӛптеген қаржылық ресурстарды қажет еткендіктен мемлекет арнайы әлеуметтік саясат 

жүргізеді.  

Әлеуметтік саясат – халықтың ӛмір сүру деңгейін қалыптастыруға, адами капиталды 

жаңғыртуға, әлеуметтік қорғауға, әлеуметтік қызметтер кӛрсетуге және Федералдық, ӛңірлік және 

жергілікті деңгейлерде әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға қатысты мемлекет қызметінің 

саласы. 

Әлеуметтік саясатты дамытудың экстенсивті жолына бағдарлау әлеуметтік салаға арналған 

шығыстардың ұлғаюын білдіреді. Халықты әлеуметтік қорғау бойынша әлемнің барлық елдері 

үшін жалпы негізгі функционалдық бағыттар: әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік сақтандыру 

және әлеуметтік кӛмек кӛрсету болып табылады. Әлеуметтік қорғаудың мазмұнын және оны 

кезең-кезеңмен қалыптастыру процесін қарастырайық: 

1. Барлық халықтан әлеуметтік қорғауға мұқтаж нысаналы топтар бӛлінеді. 

2. Мақсатты кӛмекті қамтамасыз ететін әдістер таңдалады. Ол үшін кӛмектің елдің нақты 

ӛңірлеріне және халықтың әлеуметтік топтарына байланысы жүзеге асырылады. 

3. Мақсатты топтарды дұрыс анықтау үшін қажетті ӛмір сүру деңгейін бағалау жүргізіледі, 

ақшалай және заттай нысандағы барлық табыстарды ескере отырып, отбасылық бюджеттер 

тексеріледі. Әлеуметтік кӛмек объектілерін анықтау мақсатында тұтынудың ең тӛменгі қажетті 

деңгейінің тұжырымдамасы қолданылады,яғни ең тӛменгі тұтыну себеті анықталады. 

4. Жәрдемақы, дотациялар, жеңілдіктер беру тәсілдерін таңдау жүзеге асырылады. Олар 

ақшалай және заттай нысанда берілуі мүмкін. 

Әлеуметтік саланы қаржыландырудың орталықтандырылған және орталықсыздандырылған 

кӛздері болады.  

Нарықтық экономикада әлеуметтік саланы қаржыландырудың кӛп каналы бар: 

1. мемлекеттік және жергілікті қаржыландыру;  
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2. жеке қаржыландыру;  

3. мақсатты несиелеу; 

4. қайырымдылық жарналар; 

5. шетелдік қаржыландыру. 

Қаржыландыру кӛздерінде барлық деңгейдегі бюджеттердің және Мемлекеттік әлеуметтік 

бюджеттен тыс қорлардың қаражаты негізгі орын алады. Мемлекеттің әлеуметтік саясатын 

жүргізуге арналған қаржы мынадай баптарға бӛлінеді:: 

1. әлеуметтік қамсыздандыру мекемелері және жұмыспен қамту қызметі; 

2. әлеуметтік кӛмек; 

3. жастар саясаты; 

4. әскери қызметкерлердің зейнетақысы; 

5. зейнетақы мен жәрдемақы, құқық қорғау органдары; 

6. кӛші-қон саясаты; 

7. әлеуметтік саясат саласындағы ӛзге де іс-шаралар. 

 

 
 

Сурет 1. Әлеуметтік саланың қаржыландыру кӛздері 

 

Ескерту 1. Орталықтандырылған кӛздер (олар 80% - ға әлеуметтік шығыстарды қамтамасыз 

етеді) - бұл мемлекеттің немесе жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының ведомствосындағы 

кӛздер. 

Мұндай кӛздер бүкіл ел мен оның барлық экономикалық субъектілері үшін белгіленген 

жалпы ережелер бойынша жұмыс істейді. Негізінен, олар салық және сақтандыру түсімдерінің 

кӛмегімен қалыптасады. Олардың қатарына жатқызуға болады:  

 республикалық бюджет (салықтардан түсетін кірістер),  

 ӛңірлік бюджеттер (салықтардан түсетін кірістер, бюджетаралық трансферттер),  

 жергілікті бюджеттер (салықтардан түсетін кірістер, бюджетаралық трансферттер),  

 зейнетақы қоры, міндетті медициналық сақтандыру қоры және әлеуметтік 

сақтандыру қоры (бюджеттен тыс қорлар деп аталатын).  

Жергілікті бюджеттерді егжей-тегжейлі қарастыру керек. Жергілікті бюджеттердің шығыс 

бӛлігі елдегі экономикалық және әлеуметтік процестердің салдарын неғұрлым айқын кӛрсетеді. 

Жергілікті бюджеттердің жекелеген түрлері шығыстарының құрылымы бірдей емес және 

шаруашылық кӛлеміне және оның әртүрлі деңгейдегі аумақтық органдарына ведомстволық 

бағыныстылығына байланысты болады. 

1-мысал. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық кәсіпорындарының басым бӛлігі қалалық 

және аудандық билік органдарында тұр, сондықтан халық шаруашылығына қаржыландыру осы 

бюджеттерде жоғары болады және 40% - дан асатын болады. Ал әлеуметтік-мәдени мекемелер, 

ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӚЗДЕРІ 

Республикалық 

бюджет 

Бюджеттік емес 

қорлар 

Аймақтың шоғырландырылған 

бюджеті 

аймақтық жергілікті 

Білім беру 
Денсаулық 

сақтау 
Мәдениет 

Әлеуметтік 

саясат 

ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛМАҒАН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӚЗДЕРІ 

Халық 
Кәсіпорындар 

мен мекемелер 

Коммерциялық 

емес ҧйымдар 
Жеке қорлар 
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әдетте, ауылдық және кенттік билік органдарының ведомствосында орналасқан, сондықтан 

бюджеттен шығыстардың негізгі бӛлігі дәл осыған бағытталатын болады. 

Осылайша, жергілікті бюджеттердің шығыстары жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге 

бағытталған қаржыландыруға, сондай-ақ ӛңірдің немесе қаланың әлеуметтік-экономикалық 

ахуалын дамытуға байланысты. 

1 анықтамасы. Орталықсыздандырылған кӛздер қатарына азаматтардың ӛздерінің 

әлеуметтік саладағы қандай да бір қызметтерге арналған шығыстары, сондай-ақ КЕҰ-ның 

материалдық қолдауы жатады. 

Азаматтардың ӛз шығындарына тӛлемді жатқызуға болады: 

 оқыту,  

 ерікті медициналық сақтандыру,  

 қызметкерлердің бос уақыты,  

 уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақыларды қоса қаржыландыру, 

 ӛмірлік қиын жағдайларда материалдық кӛмек кӛрсетуді қоса қаржыландыру •   

Бюджет саласындағы қаржыны жұмсау бағыттары  

Шығындарды екі үлкен топқа бӛлуге болады:  

 әлеуметтік қорғау бойынша,  

 әлеуметтік қамсыздандыру бойынша.  

Ӛз кезегінде бұл топтар қаржыландыруды жұмсаудың мынадай топтарына бӛлінеді:  

 денсаулық сақтау,  

 дене шынықтыру, спорт,  

 білім беру және кадрларды даярлау,  

 мәдениет және ӛнер, БАҚ,  

 әлеуметтік қамтамасыз ету.  

Әлеуметтік саладағы қаржыны жұмсаудың тиімділігін арттыру тетіктері: 

 Бағдарламалық-мақсатты және стратегиялық тәсілдерді қолдану, қоғам 

қажеттіліктеріне қатысты болжамдар жасау. 

 Әлеуметтік маңызы бар қызметтерді қаржыландырудың жалғыз нұсқасы ретінде 

конкурстық негізде орналастырылатын мемлекеттік тапсырыс арқылы 

қаржыландыру.  

 Әлеуметтік қызмет кӛрсету саласының тиімді мониторинг жүйесін қалыптастыру.  

 Барлық азаматтар үшін әлеуметтік маңызды қызметтердің тең қол жеткізуін 

қамтамасыз ету.  

 Мекемені ұстауға нақты шығыстар бойынша емес, ұсынылған әлеуметтік 

қызметтерге байланысты қаржыны бӛлу.  

 Тиімділік, кӛлем, сондай-ақ оларды кӛрсету сапасы бойынша ресурстар мен 

нәтижелерді келісуді қамтамасыз ететін әлеуметтік қызметтерді ұсынуға қаржы 

шығындарының нормативтерін енгізу. 

 

Әлеуметтік саланы қаржыландырудың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін бюджеттік 

теңестірудің әлеуметтік-бағдарланған тетігін іске асыру қажет: 

1. Әлеуметтік даму міндеттерін шешуде Федералдық, ӛңірлік, жергілікті билік органдары 

арасындағы жауапкершілікті нақты ажырату және тиісті бюджеттерге қажетті кіріс кӛздерін 

бекіту. 

2. Аймақтық және жергілікті билік органдарының әлеуметтік міндеттерін шешудегі 

ӛкілеттіктерді кеңейту, бұл ӛз қаражатымен қамтамасыз етілуін ұлғайтумен қатар жүруі тиіс. 

3. Құрылымын, ел бойынша және ӛңірлер бойынша ең тӛменгі күнкӛріс деңгейін нақтылау, 

сондай-ақ ең тӛменгі жалақы мӛлшерін, зейнетақыларды, стипендиялар мен әлеуметтік 

жәрдемақыларды күнкӛріс минимумының нақты кӛлеміне біртіндеп жақындату жолымен қаржы 

нормативтерінің негізділігін арттыру. 

4. Жалпы қаржылық кепілдіктерді бекіту және қамтамасыз ету, заңдарды қабылдау және іске 

асыру тетіктері. 

5. Балалары бар азаматтарға мемлекеттік жәрдемақылар, Мүгедектерді әлеуметтік қорғау, 

ардагерлерге әлеуметтік кӛмек және басқа да бағыттар федералдық бюджеттен толық 

қаржыландыруды қамтамасыз ету. 
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6. Жекелеген шығыстар мӛлшерін, сондай-ақ оларды бӛлудегі басымдықтарды 

экономикалық негіздеумен бюджеттік сыныптаманың арнайы бӛліміне біріктіру жолымен 

әлеуметтік блокқа жататын бюджеттің шығыс баптарының тізбесін нақтылау. 

 

2. Әлемнің дамыған және дамушы елдеріндегі әлеуметтік саланы қаржыландыру 

механизмдерінің салыстырмалы сипаттамасы 

 

Зерттеушілердің кӛпшілігі бұл фактіні ғылыми-техникалық революцияның және еңбек 

мазмұнын ӛзгертудің әсерінен болған экономикалық және қоғамдық құрылымның жоғары 

ӛзгерістерімен байланыстырады. Қызметкердің білімі мен кәсіби біліктілігі ӛндірістің ең маңызды 

факторына айналды, бұл адам капиталы, ӛмір сапасы және еңбек ӛмірінің сапасы сияқты бірқатар 

теорияларда ӛз кӛрінісін алды. 

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі дамыған мемлекеттің моделі халықтың ӛмір сүру сапасы 

жоғары мемлекет моделіне немесе оны ресми түрде бірқатар елдердің Конституцияларында — 

"әлеуметтік мемлекет" немесе "жалпыға ортақ әл-ауқат мемлекеті "деп жариялағанына қайта түрне 

отырып, эволюциялайды. 

Отандық ғалымдар "жалпыға ортақ әл-ауқат мемлекеті" санатын қоғамның әрбір мүшесінің 

әл-ауқатын әділ бӛлу және қамтамасыз ету тұрғысынан анықтайды. Ӛнеркәсіптік дамыған 

елдердегі мемлекеттің осы моделінің қазіргі экономикалық сипаттамаларын талдау оның базалық 

функцияларының қатарына халықтың табысын реттеу және жоғары ӛмір сүру сапасы үшін 

алғышарттар жасау кіретінін куәландырады. 

Осыған байланысты мемлекеттің әлеуметтік моделінің орнықты сипаттамаларына мыналар 

жатады: 

- қоғамның жалақыға жоғары шығыстары (ЖІӚ-нің 40-60%)); 

- халықтың табыстарының теңдестірілген жүйелері, олар олардың жоғары саралануын 

ескертуге мүмкіндік береді (шеткі децильді топтар бойынша 1 : 10 артық емес)); 

- шығыстар ЖІӚ-нің кемінде 20-25% - ын құрайтын әлеуметтік қорғаудың дамыған жүйесі; 

- денсаулық сақтауға арналған мемлекеттік бюджетте әлеуметтік шығыстардың елеулі үлесі 

(ЖІӚ-нің 7-9% - ы) және білім беруге (ЖІӚ-нің 4-6% - ы). 

Ӛнеркәсіптік дамыған елдердің әлеуметтік саясатының ерекшелігі-ол адамды әлеуметтік 

тәуекелдерден (ауруына, мүгедектігі мен қарттығына байланысты табысты жоғалтудан) қорғауға 

ғана емес, сондай-ақ шұғыл материалдық және әлеуметтік теңсіздікке жол бермеуге, халықтың 

мұқтаж топтарына әлеуметтік қолдау мен кӛмектің жеткілікті жоғары деңгейін қамтамасыз етуге, 

азаматтарға сапалы Денсаулық сақтау мен білім алуға қол жеткізуге бағытталғаны. 

Осы мақсатта мемлекет бюджет-нос әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруды белсенді 

пайдаланады,міндетті, ерікті әлеуметтік және жеке сақтандыру институттарын дамыту жӛнінде 

жан-жақты шаралар қабылдайды, қоғамда әлеуметтік функцияларды орындаудың орталық 

субъектісіне айналады. 

Егер XX ғасырдың 50-ші жылдарында мемлекеттік әлеуметтік бағдарламаларға (әлеуметтік 

сақтандыру және қамтамасыз ету) арналған шығыстар Батыс елдерінің кӛпшілігінде ЖІӚ-нің 7-

10% - ға жуығын құраса, онда 1960-1990 жылдары олар қарқынды ұлғайған (жылына 8% - ға 

жуық), бұл ЖІӚ-нің ӛсу қарқынынан екі есе асып түсті. Тіпті Ұлыбританияда Маргарет Тэтчердің 

басқаруы кезінде тиісті қаржы 1980 жылы ЖІӚ - нің 20,5% - дан 1993 жылы 27,3% - ға дейін ӛсті. 

ГФР-да 1998 жылы міндетті әлеуметтік сақтандыру па шығыстары ІЖӚ-нің 24,5% - ын 

құрады. 

Бұл ретте XX ғасырдың соңғы тӛрт онжылдығында алдыңғы қатарлы елдерді әлеуметтік 

сақтандыру және қамтамасыз етудің ұлттық жүйелері еңбек нарығын мемлекеттік реттеумен, 

бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын денсаулық сақтау және білім беру саласындағы 

мемлекеттік бағдарламалармен толықтырылды. Мәселен, 1990 жылдардың соңында ЭЫДҰ 

елдерінде білім беруге арналған мемлекеттік шығыстар ЖІӚ — нің 5-8% - ын, денсаулық сақтауға 

- ЖІӚ-нің 6-8% — ын құрады, ал тұтастай алғанда мемлекеттік әлеуметтік трансферттер: 

Францияда-ЖІӚ-нің 28% - ын, Италияда-25% - ын, Германия мен Швецияда-21% - ын, 

Ұлыбританияда, АҚШ пен Жапонияда-16% - ын құрады. 

Бүгінгі күні мемлекеттік әлеуметтік трансферттер басым кӛпшілікті — дамыған елдер 

халқының 50-ден 90% - ға дейін қамтитынын атап ӛткен жӛн. Орта есеппен Еуропалық Одақ 

бойынша бұл кӛрсеткіш 73% құрайды. Нақ осы мемлекет ӛнеркәсіптік дамыған елдерде 
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әлеуметтік саланы қаржыландыруға негізгі жауапты. ЭЫДҰ елдеріндегі мемлекеттің үлесіне 

барлық әлеуметтік шығыстардың 87% - дан астамы келеді. 

Осы кезеңде мемлекет әлеуметтік бағдарламаларды бюджеттік қаржыландыруды 

айтарлықтай кӛлемде енгізді, ол қоғамдағы әлеуметтік функциялардың басым субъектісі болды 

және ерікті зейнетақы және медициналық сақтандыру бойынша түрлі преференциялар беру 

арқылы басқа әлеуметтік субъектілердің қызметін жандандырды. 

ХХ ғасырдың 90-шы жылдары әлеуметтік мемлекет пен жалпыға ортақ берекелі 

мемлекеттің сыны ӛсуде. Бұл бірқатар себептерге байланысты: батыс еуропалық елдердің 

кӛпшілігі бойынша ЖІӚ-нің үштен бір бӛлігін құрайтын мемлекеттің әлеуметтік 

міндеттемелерінің экономикалық жүгі және демографиялық проблемалар ("қоғамның қартаюы"). 

Мысалы, Германияда 2015 жылға қарай неміс қоғамы әлемдегі ең кәрі болып табылады: 

азаматтардың жартысы 50 жастан асады4. 

Әлеуметтік мемлекеттің "эрозиясының" тағы бір себебі-индустриядан кейінгі сервис пен 

білім Қоғамына кӛшу. "Қарапайым" жұмыс орындарының үлесі азаяды, ал жаңалары (неғұрлым 

күрделі) персоналдан жоғары кәсіби дайындық пен икемділікті, жұмыс орнын жиі ауыстыруды 

талап етеді, бұл еңбек қарқындылығы мен ұзақтығы, оның шығармашылық компоненті, жалақы 

мӛлшері бойынша, сондай-ақ әлеуметтік тәуекелдердің жиілігі мен түрлері бойынша жұмыс 

істейтін топтар арасында елеулі айырмашылықтардың пайда болуымен сүйемелденеді. Бұл 

тәуекелдерді бағалау мен болжау ("ынтымақтастық мәдениетінің" ӛзі) бұрынғы (жақында ғана 

қолайлы) тетіктерінің бұзылуымен байланысты және мұндай персоналды әлеуметтік қорғау 

нысандарын дараландырудың артуына алып келеді. 

Білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік сақтандыру саласында осы саланы басқаруда 

Бәсекелестік және жеке менеджмент қағидаттары, сондай-ақ жеке бизнес құрылымдары неғұрлым 

белсенді рӛл атқара бастады. Жаңа тәсілдер ретінде "әл — ауқат-еңбек үшін" тұжырымдамасы 

ұсынылады, оның мәні "ӛмір бойы оқыту" идеясы болып табылады, бұл социал-демократияның 

қазіргі заманғы идеологтарының пікірінше, азаматтарға еңбек ӛмірінің барлық кезеңінде қоғамға 

қосылуға мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік шығыстардың әлеуметтік құрамдас бӛлігі неғұрлым ұтымды іске асырылады. 

Кӛптеген елдердің әлеуметтік бюджеттері жүргізілген "ревизияға" қарамастан, абсолюттік 

мӛлшерде, ал кӛптеген жағдайларда салыстырмалы түрде ӛсуде (кесте. 1) мемлекеттің бұрынғы, 

тіпті қайта қаралған міндеттемелері халықтың қартаюы, үздіксіз білім беруге кӛшу, 

жұмыссыздықтың ӛсуі, кӛші-қон ағындарының кеңеюі, отбасының тұрақсыздығы және т. б. 

сияқты құбылыстарға байланысты бірқатар жаңалармен айтарлықтай толықтырылады. 

 

1-кесте. Бірқатар шет елдердегі әлеуметтік шығыстар (әлеуметтік сақтандыруға арналған 

шығынсыз), ЖІӚ-ге % 

 

Мемлекет 1980 ж. 1990 ж. 1999 ж. 

Германия 20.5 22.8 22.0 

Франция 23.2 26,4 28,2 

Италия 18,4 22,3 22,7 

Ұлыбритания 13,9 15,0 16,8 

Швеция 23,2 21,0 28,1 

АҚШ 11,9 12,4 13,9 

Жапония 12,0 12,9 17,6 

Ресей 26,0 17,0 12,7 

 

Бұл ретте әлеуметтік саясаттың бір кездері ӛте ӛзгеше модельдерінің жақындауына 

тенденция байқалуда: әлеуметтік кепілдіктердің деңгейі салыстырмалы түрде тӛмен, әлеуметтік 

құрамдас бӛлігі күшейіп келе жатқан либералды модельдері бар елдерде (АҚШ, Канада, 

Австралия, Жапония, Корея); басқаларында — кері қозғалыс белгіленуде. 

Қазақстан, ӛкінішке орай, бұл тұрғыдан жалпы ӛркениетті дамудың "жиегінде" кӛрсетіледі: 

кеңес уақытында болған әлеуметтік саладағы жетістіктер жоғалды, ал дамыған елдермен 

салыстырғанда халықтың ӛмір сүру деңгейі мен сапасындағы терең айырмашылықтарды еңсеру 

жолдары елдің отандық саяси элитасы әзірше тұжырымдалмаған. 
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ДӘРІС №5. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ РЕТТЕУДІҢ САЛАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

1. ҚР әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономикасының салалық аспектісі  

2. ҚР денсаулық сақтау саласын реттеу ерекшеліктері  

3. ҚР білім беру саласын реттеу ерекшеліктері  

4. ҚР мәдениеті мен ӛнер саласын реттеу ерешеліктері 

5. ҚР Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын реттеу ерешеліктері 

 

1. ҚР әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономикасының салалық аспектісі  

 

Әлеуметтік инфрақұрылым-халықтың қалыпты ӛмір сүруін функционалдық қамтамасыз 

ететін салалар мен кәсіпорындардың жиынтығы. Бұған: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 

денсаулық сақтау, білім беру, сауда, қоғамдық тамақтану, жолаушылар кӛлігі және халыққа 

қызмет кӛрсету жӛніндегі Байланыс, құқықтық, қаржы-несиелік сипаттағы қызметтер кӛрсететін 

мекемелер жүйесі және басқалар жатады. 

ХХ ғасырдың ортасынан бастап нарықтық экономикасы дамыған барлық елдерде әлеуметтік 

инфрақұрылымды дамыту процесі күрт жеделдеді. Ғылыми-техникалық революцияны ӛрістету 

біріншіден, интеллектті дамыту, денсаулықты нығайту, еңбек уәждемелерін ӛзгерту есебінен 

жұмыс күшінің сапасын күрт арттыруды талап етті, бұл әлеуметтік инфрақұрылымның түрлі 

салаларын дамытуды ынталандырды, екіншіден, техникалық-технологиялық жоспарда жаңа 

әлеуметтік инфрақұрылым салалары мен салаларында материалдық-техникалық база құрылды, 

бұл оның жұмыс істеуінің жоғары тиімділігін қамтамасыз етті.; үшіншіден, материалдық ӛндіріс 

салаларында ғылыми-техникалық революцияны ӛрістету жұмыспен қамтылғандар санының едәуір 

қысқаруымен қатар жүрді,бұл жұмыс күшін қызмет кӛрсету саласына, оның ішінде әлеуметтік 

инфрақұрылым саласына айтарлықтай қайта бӛлуге мүмкіндік берді. Қызмет кӛрсету нарығын 

аумақтық ұйымдастыру бірқатар факторлармен анықталады,оның ішінде демографиялық, табиғи, 

әлеуметтік-экономикалық және тарихи факторлар. 

Н.А.Назарбаевтың бес әлеуметтік бастамасы 

2018 жылдың 5 наурызы, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 

азаматтарының ӛмірін жақсартуға бағытталған жаңа әлеуметтік бастамаларды жариялады. 

Бірінші бастама: отбасылар ҥшін тҧрғын ҥй барынша қолжетімді жасау 
• Мемлекет басшысы жаңа «7-20-25» бағдарламасын ұсынды. Осыған схемаға сәйкес, 

ипотекалық несиенің жылдық мӛлшерлемесі 7% аспайтын болады (қазіргі уақытта 14% -16%), 

бастапқы жарнасы 20% дейін құрайды (қазіргі уақытта 30% және 50%) және несие тӛлеу мерзімі 

25 жылға дейін болады (қазір 10-15 жыл). 

• Президенттің айтуынша, осы бағдарламаны іске асыру тұрғын үй құрылысына қуатты 

серпін береді және нәтижесінде кӛптеген қазақстандықтар тұрғын үйге қол жеткізеді. 

Екінші бастама: тӛмен ақылы қызметкерлердің жалақысын арттыру ҥшін салық 

ауыртпалығын азайту 
• Мемлекет басшысы 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап олардың салық жүктемесін 10 есеге 

азайтып, 1 процент қана салық салуды ұсынды. 

• Осы бастама арқылы жұмыс берушілерге ауыртпалық жүктелмей 2 млн жұмысшының 

жалақысы артады. 

• Мемлекет басшысы сондай-ақ, болашақта мемлекеттік прогрессивті салық жүйесін енгізу 

мүмкіндігін зерделеу керек деп ұсынды. 

Ҥшінші бастама: жоғары білім беру қолжетімділігін және сапасын арттыру және 

студенттердің тҧрмыс жағдайларын жақсарту 
• Мемлекет басшысы қосымша 2018-19 оқу жылында тағы 20 мың грант бӛлу керек деп 

мәлімдеді. Шамамен 11000 жаңа экономикаға қажетті техникалық мамандықтар бойынша 

бакалаврлық білім беруге тиесілі болады. 

• Мемлекет басшысы 2022 жылдың соңына дейін студенттерге арнап кемінде 75000 

орындық жатақхана салуды тапсырды. Бұл мемлекеттік-жекеменшік әріптестік арқылы жасалуы 

тиіс. 

Тӛртінші бастама: кәсіпкерлер ҥшін қарыздар кеңейту 
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• Мемлекет басшысы биыл қазақстандықтарға берілетін шағын несиені былтырғымен 

салыстырғанда 20 млрд теңгеге ($ 62,4 млн) кӛбейтуді тапсырды, оның жалпы сомасы жылына 62 

млрд теңге болады. 

• Мемлекет басшысының айтуынша, бұл шағын несие беру бағдарламасы нәтижесінде несие 

алып, ісін бастайтын азаматтардың саны былтырғыдан 2 есеге артып, 14000-ға жетеді. 

• Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл бастама ӛз ісін бастағысы келетін мыңдаған 

адамдарға кӛмек болады және ауылдық жерлерде ӛз бизнесін бастағысы келетіндер үшін ӛте 

маңызды болып табылады деп қосты. 

Бесінші бастама: Астана жаңа газ қҧбыры 

• Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қызылорда облысынан Астанаға табиғи газ 

құбырын салу шешімін жариялады. 

• Мемлекет басшысы осы бағдарлама 2,7 млн адамды газбен қамтамасыз етумен қатар, 

шағын және орта бизнесті дамытуға кӛмектеседі деп мәлімдеді. 

• Сондай-ақ Астананың ӛзінде зиянды қалдықтардың ауаға таралуы 6 есеге немесе жылына 

35 мың тоннаға азаяды және Арқаның экологиялық жағдайына зор ықпал етеді. 

• Мемлекет басшысы халықаралық инвестицияларды тарту, оның ішінде осы жобаны 

қаржыландыру жолдарын зерттеуге тапсырды. 

 

 

2. ҚР денсаулық сактау саласын реттеу ерекшеліктері  

Қазақстан Республикасының қазіргі жағдайында халықтың денсаулығына байланысты 

мәселелер маңызды орынға ие. Дені сау адамдар елдің әлауқатының қателеспейтін индикаторы 

және сенімді кепілі. Ұлт денсаулығы да ғалымдармен адам дамуының маңызды индикаторы мен 

мемлекеттің даму әлеуеті ретінде жанжақты талданылады. Сәйкесінше, ұлт денсаулығы ұлттық 

қауіпсіздік саясатының басым бағыты ретінде бекітілген. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Конституциясының 29-бабы азаматтардың денсаулық 

сақтау саласындағы бірқатар құқықтарын бекіткен, атап айтар болсақ: «Қазақстан Республикасы 

азаматтарының денсаулығын сақтауға құқығы бар. Республика азаматтары заңмен белгiленген 

кепiлдi медициналық кӛмектiң кӛлемiн тегiн алуға хақылы. Мемлекеттiк және жеке меншiк емдеу 

мекемелерiнде, сондай-ақ, жеке медициналық практикамен айналысушы адамдардан ақылы 

медициналық жәрдем алу заңда белгiленген негiздер мен тәртiп бойынша жүргiзiледi» [1]. 

ҚР Конституциясы нормаларымен азаматтардың денсаулығын қорғауға құқығын бекіте 

отырып, мемлекет халық денсаулығын нашарлатпауға, эпидемологиялық және ӛзге де аурулардың 

алдын алуға, ауру адамдарға сапалы медициналық кӛмек кӛрсетуге бағытталған шаралар кешенін 

жүзеге асыруға, сондай-ақ Қазақстан азаматтарының ұзақ және белсенді ӛмір сүруіне жағдайлар 

жасау міндетін ӛзіне алады. 

Демек, денсаулықты қорғау ретінде, «саяси, экономикалық, құқықтық, әлеуметтік, мәдени, 

ғылыми, медициналық, санитарлық-эпидемиологиялық сипаттардағы, әрбір адамның физикалық 

және психикалық денсаулығын сақтау мен нығайтуға бағытталған, оның белсенді ұзақ ӛмір сүруін 

қолдау мен денсаулығынан айырылған жағдайда медициналық кӛмекті кӛрсету жӛніндегі іс-

шаралар кешенін» түсінетін ғалымдармен келісуге болады [2, 207 б.]. 

Қазақстан Республикасында денсаулық саласы мен тұрғындардың денсаулығы «Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 

қыркүйектегі N 193-IV Кодексімен реттеледі. 

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат: 

1) азаматтардың қауіпсіз, тиімді және сапалы медициналық кӛмек алу құқықтарының 

теңдігін қамтамасыз ету; 

2) мемлекеттің, жұмыс берушілер мен азаматтардың жеке және қоғамдық денсаулықты 

сақтау мен нығайту үшін ортақ жауапкершілігі; 

3) ана мен баланы қорғау; 

4) тегін медициналық кӛмектің кепілдік берілген кӛлемін қамтамасыз ету; 

5) денсаулық сақтау жүйесі қызметіндегі профилактикалық бағыттың басымдығы; 

6) медициналық кӛмектің қолжетімділігі; 

7) медициналық кӛмектің сапасын ұдайы арттыру; 

8) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету; 

9) медициналық кӛмек кӛрсету кезінде денсаулық сақтау ұйымдарының қызметінің 

сабақтастығы; 
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10) медициналық және фармацевтикалық білім берудің үздіксіздігі мен сабақтастығын 

қазіргі заманғы оқыту технологияларын пайдалана отырып қамтамасыз ету; 

11) отандық медицина мен фармацевтика ғылымын мемлекеттік қолдау, профилактика, 

диагностика, емдеу және медициналық оңалту, жаңа дәрілік заттар мен технологиялардың 

инновациялық әзірлемелері саласындағы ғылым мен техниканың озық жетістіктерін және 

технологияларды, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы әлемдік тәжірибені енгізу; 

12) ерікті ӛтемсіз донорлықты кӛтермелеу; 

13) отандық әзірленімдерді және бәсекеге қабілетті медициналық және фармацевтикалық 

ӛнеркәсіпті дамытуды мемлекеттік қолдау; 

14) азаматтардың денсаулық сақтау құқықтарын қамтамасыз етуге қоғамдық бірлестіктердің 

қатысуы; 

15) денсаулық сақтаудың халықтың сұранысын, мұқтажын қанағаттандыруға және ӛмір 

сапасын жақсартуға бағытталған әлеуметтік бағдарлылығы; 

16) саламатты ӛмір салтын және дұрыс тамақтануды қалыптастыруға жәрдемдесу; 

17) халықтың денсаулығын, дәрілік заттардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету факторларына жатқызу; 

18) қауіпсіз, сапалы және тиімді дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың 

қолжетімділігін және олардың ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету қағидаттары негізінде 

жүргізіледі. 

 

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеуді: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті. 

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі. 

3. Уәкілетті орган. 

4. Осы Кодексте, Қазақстан Республикасының ӛзге де заңдарында, Қазақстан 

Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген 

құзыреті шегінде ӛзге де орталық және жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады. 

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеу: 

1. Медициналық, фармацевтикалық қызметті мемлекеттік бақылау және мемлекеттік 

санитариялық-эпидемиялогиялық қадағалау. 

2. Медициналық және фармацевтикалық қызметті лицензиялау. 

2.1. адамның ағзаларын (ағзаларының бӛліктерін) және (немесе) тіндерін, қан мен оның 

компоненттерін Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді 

және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкетуді лицензиялау. 

3. Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу. 

4. Денсаулық сақтау саласындағы аттестаттау. 

4.1. денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттау. 

5. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, 

адам денсаулығына зиянды әсер ететін ӛнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік 

тіркеу, қайта тіркеу және олардың тіркеу дерекнамасына ӛзгерістер енгізу. 

6. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы 

қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы тауарлардың (жұмыстардың, кӛрсетілетін 

қызметтердің) техникалық регламенттерде, стандарттау жӛніндегі нормативтік құжаттарда және 

шарттар талаптарында белгіленген талаптарға сәйкестігін растау. 

7. Тегін медициналық кӛмектің кепілдік берілген кӛлемі шеңберінде дәрілік заттардың, 

медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медициналық кӛрсетілетін қызметтердің бағаларына 

мемлекеттік реттеу жүргізу жолымен жүзеге асырылады. 

 

3. ҚР білім беру саласын реттеу ерекшеліктері  

 

Мемлекеттің білім беру саясаты жалпы тұрғыдан алғанда мемлекеттің ұлттық білім беру 

жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ету жӛніндегі алуан түрлі қызметі болып 

табылады. Білім беру саясатында әртүрлі элементтерді сипаттайтын бірнеше аспектілер, олардың 

арасындағы ӛзара байланыс, оны жүзеге асырудың формалары мен сипаты ерекшеленеді. Олардың 

ішінде саяси, идеологиялық, әлеуметтік, әлеуметтік-психологиялық, құқықтық, моральдық, 

конфессиялық (діни), ұйымдастыру-басқару, материалдық-техникалық, білім беру саясатының 

қаржы-экономикалық құрамдастары ерекше орын алады. 
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Мемлекеттің білім беру саясаты қоғам дамуының нақты кезеңінде және перспективада 

білім беру саясатының стратегиясы мен тактикасын негіздейтін бірқатар қағидаттарға негізделеді.  

Бұл қағидаттар ұлттық білім беру жүйесінің әр түрлі жақтарын реттейтін қолданыстағы 

заңнамада, ең алдымен, білім беру саласын құқықтық реттеу үшін мазмұнды-ӛзекті сипаттағы 

конституциялық және ӛзге де актілерде бекітілген. 

"Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 маусымдағы N 546 Қаулысы. 

3-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптері 

1. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері мыналар болып 

табылады: 

1) барлығының сапалы білім алуға құқықтарының теңдігі; 

2) білім беру жүйесін дамытудың басымдығы; 

3) әрбір адамның зияткерлік дамуы, психикалық-физиологиялық және жеке ерекшеліктері 

ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге қол жеткізуі; 

4) білім берудің зайырлы, гуманистік және дамытушылық сипаты, азаматтық 

құндылықтардың, адам ӛмірі мен денсаулығының, жеке адамның еркін дамуының басымдығы; 

5) адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу; 

6) жеке адамды білімдарлыққа ынталандыру және дарындылығын дамыту; 

7) білім беру деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз ететін білім беру процесінің 

үздіксіздігі; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; 

8) білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білім беру жүйесі қызметінің ашықтығы; 

9) білім беру ұйымдарының меншік нысандары, оқыту мен тәрбиенің нысандары, білім беру 

бағыттары бойынша алуан түрлі болуы. 

2. Білім беру ұйымдарында саяси партиялар мен діни ұйымдардың (бірлестіктердің) 

ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне жол берілмейді. 

 

4. ҚР мәдениеті мен ӛнер саласын реттеу ерешеліктері 

«Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2014 жылғы 4 қарашадағы № 939 Жарлығы. 

Саланың тарихи қалыптасқан және тәуелсіздік жылдары қарқынды дами бастаған 

инфрақұрылымы қазақстандық мәдениеттің одан әрі дамуы үшін негізгі тұғырнама қызметін 

атқарады. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 

деректері бойынша 2017 жылғы 1 қаңтарға елімізде 4,1 мың кітапхана, шамамен 3,2 мың мәдени-

демалыс ұйымдары, 238 музей, 64 театр, 94 кинотеатр, 39 концерттік ұйым, 132 мәдениет және 

демалыс саябағы, 8 хайуанаттар бағы және 4 цирк жұмыс істейді. 

Инфрақұрылымның даму серпіні тұрақты оң сипатқа ие. Мәселен, соңғы жылдарда 

музейлердің, клуб үлгісіндегі мекемелердің және кино қоюды жүзеге асыратын ұйымдардың саны 

13%-ға артты; театрлар саны 16,4%-ға ӛсті; кітапханалар саны 4,6%-ға кӛбейді. Саланы жүйелі 

мемлекеттік қолдау да тұрақты қаржыландырумен айқындалады. 

Елімізде ӛзінің сәулеті бойынша бірегей ―Қазақстан‖ орталық концерт залы, Орталық 

Азиядағы ең ауқымды ―Астана Опера‖ опера және балет театры, ―Astana Ballet‖ театры, халықтың 

мәдени мұрасының маңызды құндылықтары жинақталатын елдегі аса ірі орын болуға арналған 

Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі ашылды. 

Сала инфрақұрылымы жылына орта есеппен 90,5 миллионнан астам адамға қызмет 

кӛрсетуге мүмкіндік береді. Әлеуметтік зерттеулердің деректері бойынша халықтың кӛрсетілетін 

мәдениет қызметтеріне қанағаттану деңгейі 66-70,3%-ды құрайды. 

Қазіргі бағыттардың, жанрлар мен стильдердің барлығы дерлік ӛз дамуын классикалық, 

халықтық және бұқаралық мәдениеттен алды. Қазақстандық музыка, бейнелеу, кино және театр 

ӛнері әртүрлі халықаралық ӛнер фестивальдарында, кӛрмелерде, форумдарда, биеннале мен 

конкурстарда лайықты таныстырылды. Қазақстандық үздік ӛнер шеберлерінің әлем ӛнерінің ең 

беделді алаңдарында тағылымдамадан ӛтуге мүмкіндігі бар. 

Еліміздің театр алаңдарында жыл сайын 38 мыңнан астам спектакль қойылады, олардың 

400-і – отандық және шетелдік хореографтардың, балетмейстерлердің, режиссерлердің жаңа 

қойылымдары, ―Тәуелсіздік толғауы‖ шығармашылық конкурстарының шығармалары. 

Отандық киноиндустрия белсенді дамуда. Шәкен Айманов атындағы ―Қазақфильм‖ 

акционерлік қоғамының киностудиясында түрлі жанрлар мен форматтардағы фильмдерді түсіруге 
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мүмкіндік беретін киноӛндірісінің қазіргі заманғы толық технологиялық тізбегі қамтамасыз 

етілген. Кинобазаның ӛндірістік қуаты жыл сайын 100-ден астам фильмді құрайды. Қазақстандық 

картиналар халықаралық кинокӛрсетілімдер мен фестивальдарға қатысуда. 2014 - 2016 жылдары 

Шәкен Айманов атындағы ―Қазақфильм‖ акционерлік қоғамында 200-ден астам картина әлемнің 

48 елінде 150 кинофестиваль мен халықаралық кӛрсетілімнің қатысушылары болды және 100-ден 

астам жүлделерге ие болды. Қазақстанның Тәуелсіздігі мерейтойы қарсаңында 26 

кинокартинаның, оның ішінде 9 кӛркем, 9 деректі, 7 дебютті және 1 толықметражды анимациялық 

фильмнің тұсаукесері болды. Барлық картиналар халықаралық нарық прокатына бағдарланған. 

Ресейде ―28 панфиловшылар‖ Қазақстан-Ресей картинасы 2016 жылдың үздік фильмдері қатарына 

енді. Ресейде, Қытайда, Францияда, Гонконгта, Грецияда ―Елбасы жолы‖ - ―Жұлдыздар 

тоғысқанда‖ кино-эпопеясы жалғасының тұсаукесері болып ӛтті. ―Под вечным оком неба‖ 

ғылыми-танымал фильмі Қытайда креативті индустрия және мәдениет кӛрмесінде ―Инновациялық 

жоба үшін‖ атты номинациясы бойынша жоғары наградаға ие болды, итальялық және қытайлық 

әріптестермен бірлесіп жасалған ―Марко Поло‖ деректі фильмі Қытайдың және Италияның 

прокатында кӛрсетілді. 2017 жылы режиссер А. Сатаевтың ―Анаға апарар жол‖, режиссер С. 

Нарымбетовтің ―Аманат‖ картиналары және тағы басқалар бірқатар беделді халықаралық 

наградаларға ие болды. ―Құнанбай‖ картинасы Қазақстанның әдебиет пен ӛнер саласындағы 

Мемлекеттік сыйлықтың бірінші иегері болды. ―Алмас қылыш‖ картинасы 2017 жылғы отандық 

прокаттың кӛшбасшыларының біріне айналды. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ұлттың негізгі зияткерлік ресурсы болуға 

бағытталған Қазақ ұлттық электрондық кітапханасының (ҚазҰЭК) қорын кеңейту бойынша 

жұмыс жүргізілуде. Электрондық каталогтың кӛлемі 30 мың библиографиялық жазбаны құрайды. 

Қашықтықтан пайдаланушылардың сұрау салуы бойынша кітаптардың е-кӛшірмелерін жасауға 

жыл сайын орта есеппен 3 мың тапсырыс қабылданып ӛңделеді. 

Шетелде қазақстандық мәдениетті танымал ету шеңберінде соңғы бірнеше жыл бойы 

Мәдениет күндері форматындағы іс-шаралармен ТМД-ның барлық дерлік елдері, Еуропа мен 

Азияның, Таяу Шығыстың жетекші елдері қамтылып келеді. 

―Мәдени мұра‖ мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысында іс-шаралар кешені жүзеге 

асырылып, нәтижесінде тарих пен мәдениеттің жаңа ескерткіштері ашылды, маңызды тарихи-

мәдени объектілер консервацияланды, реставрацияланды және реконструкцияланды, елдің мәдени 

мұрасын зерделеудің тұтас жүйесі үшін база құрылды. 

―Қазақтың дәстүрлі мың күйі‖, ―Қазақтың дәстүрлі мың әні‖ және ―Батырлар жыры‖ бірегей 

жобаларының шеңберінде халық шығармашылығының ең үздік үлгілері жүйелендірілді. 

Қазақстан халықаралық ынтымақтастық желісі бойынша мәдениет саласындағы мынадай 

конвенцияларға қатысушы болып табылады: Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау 

туралы конвенция (Париж, 1972 жылғы 16 қараша), Материалдық емес мәдени мұраны қорғау 

туралы конвенция (Париж, 2003 жылғы 17 қазан), Қарулы қақтығыстар болған жағдайда мәдени 

құндылықтарды қорғау туралы Гаага конвенциясы (Гаага, 1954 жылғы 14 мамыр), Еуропа мәдени 

конвенциясы (Париж, 19 желтоқсан 1954 жылғы), Мәдени құндылықтарды заңсыз әкелуге, әкетуге 

және оларға меншік құқығын беруге тыйым салу мен олардың алдын алуға бағытталған шаралар 

туралы конвенция (Париж, 1970 жылғы), Халықаралық кӛрмелер туралы конвенция (Париж, 1928 

жылғы 22 қараша). 

ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен Тамғалы 

археологиялық ландшафтының петроглифтері мәдениет ескерткіштері, сондай-ақ ―Сарыарқа - 

Солтүстік Қазақстанның даласы мен кӛлдері‖ табиғи мұра объектісі енгізілді. Жібек жолының 

Жетісу бӛлігінің қазақстандық сегіз объектісі: Талғар, Қаялық, Қарамерген, Ақтӛбе 

―Степнинское‖, Ӛрнек, Құлан, Қостӛбе, ―Ақыртас‖ археологиялық кешені ―Жібек жолы: Чанань-

Тянь-Шань дәлізі маршруттарының желісі‖ атты сериялық трансұлттық номинациясы бойынша 

ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне кірді. 

Тұтастай алғанда, саланың әлеуеті мейлінше жоғары, мұны кӛрсетілетін мәдени қызметтерді 

тұтынудың тұрақты ӛсу серпіні айғақтап отыр. Тек соңғы он жылда ғана театрларға бару 

кӛрсеткіші 1,3 есе артты, кітапханалардың тұрақты оқырмандарының саны 18%-ға ӛсті, 

кинотеатрлардың кӛрермендер саны 2,3 есе ұлғайды. 

Алайда, жалпы сала кӛрсеткіштері қарқынды ӛскенімен, мәдениет және ӛнер саласы 

қызметкерлерінің әлеуметтік мәртебесі мен беделі бұрынғысынша тӛмен күйінде қалып отыр. 

Сала қызметкерлерінің орташа айлық еңбекақысы республикадағы қызметтің барлық салалары 

бойынша осыған ұқсас кӛрсеткіштің 61-72%-ын құрайды. Қызметтің кӛрсетілген түрі бойынша 
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еңбекақы қоры елдегі жалпы еңбекақы қорының 1,3%-ын құрайды. Мәдениет саласындағы жаңа 

жұмыс орындарын ашу серпіні саланың жұмыспен қамтудың орташа республикалық 

кӛрсеткішінен артта қалғанын кӛрсетіп отыр. 

 

Саланың түйінді проблемалары 

 

Ағымдағы ахуалды талдау негізінде саланың мынадай проблемаларын бӛліп кӛрсетуге 

болады: 

1) атқарушы билік органдары мен жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары қабылдайтын 

шешімдерде тиімді үйлестірудің жетіспеушілігі, сондай-ақ мәдениет ұйымдарының, әсіресе, 

ауылдағы мәдениет ұйымдарының желісін дамытуда сақталып келе жатқан теңсіздік; 

2) мәдениет мекемелерінің желісін дамыту қажеттілігі мен бюджеттің оларды ұстау 

жӛніндегі мүмкіндіктері арасындағы сәйкессіздік бар және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті 

енгізу тәжірибесінің әлсіз жандануы орын алып отыр; 

3) жастар мен балалардың шығармашылық әлеуетін дамытуға жүйелі тәсіл толық 

қолданылмайды; 

4) ӛнердің қазіргі заманғы бағыттары мен оның жаңа ағымдары тиісті даму мен қолдау 

таппай келеді; 

5) ұлттық рухани құндылықтар мен бағдарларды жарқын кӛркемдік образдарда бейнелейтін 

заманауи ӛнер туындыларының жетіспеушілігі; 

6) ғылыми тәсіл және ӛнер теориясы мен практикасының ӛзара байланысы жеткілікті 

айқындалмаған: кӛркемӛнер білімін беру, ӛнертану, музей ісі, археология, реставрациялау, туризм, 

кино, театр салалары ӛзара біріктірілмеген және келісілмеген; 

7) музейлер мен музей-қорықтар ғылыми-зерттеу қызметін дамыту әлеуетін жеткілікті 

пайдаланбайды; 

8) мәдениет саласында меценаттық, демеушілік және волонтерлік институттар дамымаған; 

9) бос уақыт мәдениеті мен мәдени сервисті дамытудың жүйелі тәсілін іске асыру жӛніндегі 

практикалық қадамдар жеткілікті пысықталмаған. 

Мәдениет саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық база заманауи инновациялық 

және ықпалдасушылық процестердің талаптарына толыққанды сәйкес келмейді, ӛңірлердің, 

моноқалалар мен шалғайдағы ауылдардың қажеттіліктерін ескермейді. 

Елімізде қолданыстағы шығармашылық білім беру жүйесінің музыка, балет, 

орындаушылық, бейнелеу ӛнері бойынша кадрлар даярлаудағы кӛрсеткіштері жоғары 

болғанымен, кино, анимация, сурет ӛнері, мүсін, графика, дизайн, декоративті-қолданбалы ӛнер, 

музей, реставрация, кітапхана ісі саласындағы мамандар тапшылығының спектрін толық 

қамтымайды. Кӛркемӛнер білімі оқытудың барлық деңгейлерінде шығармашыл мамандарды 

даярлауды жүйелі қайта құруды талап етеді. 

Кадр тапшылығы ―креативті‖ жаңа таптың - белсенді және бұқаралық әлеуметтік топтың 

пайда болуы мен дамуын тежеп отыр, мәселен, АҚШ-та оның үлесі қазірдің ӛзінде халықтың 30%-

ынан асады. 

Ӛнердің, музейтанудың және мәдениеттанудың барлық салаларында ғылымды дамыту жеке 

назар аударуды талап етеді. Бүгінде музей ісі, тарих, археология, этнография, реставрациялау, 

ӛнертану және мәдениеттану саласында ғылыми зерттеулерді жүргізудің үйлестірілген саясаты 

жоқтың қасы. Ғылыми және практикалық нәтижелерге, артефактілерге, тарихи-мәдени 

объектілерге тиісті түсінік берілмейді және ол құндылықтарды мұраға алу мен мәдени бірегейлікті 

қалыптастырудың қазіргі заманғы процестеріне ықпалдастырылмаған. 

Жастар мәдениетін, сондай-ақ балалар мен жасӛспірімдер шығармашылығын және 

кӛркемдік-эстетикалық білім беруді қолдау жүйесін дамыту тиісінше кӛңіл бӛлуді талап етеді. 

Осы жағдай қоғамның, әсіресе, жастардың шетелдік мәдени құндылықтар мен идеалдарына 

жаппай бағдарлануына себеп болды, бұл құндылықтар мен мәдени иммунитеттің орнықты 

шкаласын қалыптастыруға теріс әсер етеді. 

Эстетикалық талғамға, адамгершілікке тәрбиелеуге, отандық мәдениетке деген 

қызығушылық пен құрмет сезімін қалыптастыруға бағытталған балаларға арналған түрлі мәдени 

ӛнімдерді (оның ішінде анимациялық) шығару стратегиясы жоқ. 

Қазақстан мәдениеті мен ӛнерінің кӛптеген салаларының әріптестігі мен бәсекелестігі 

шарттарында әлемдік мәдени процеспен ықпалдасу әлеуеті толыққанды іске асырылмаған. 

Танымал имидждік жобаларды іске асыру - халықаралық конкурстар мен фестивальдарды ӛткізу, 
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туристік трансұлттық маршруттар мен кластерлерді дамыту әлемдегі қазақстандық мәдениеттің 

мәртебесін нығайтуға ықпал ете алады және ықпал етуге тиіс. 

Зор мүмкіндіктер бола тұра, мәдениет және ӛнер саласындағы креативті индустриялар мен 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың нашар дамуы саланы дамытудың инновациялық 

тәсілін қалыптастыруға және мәдениет ӛнімдері мен кӛрсетілетін қызметтеріне кең 

қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. 

 

Мәдени саясаттың модельдері 

 

Мәдени саясат саласында әртүрлі жолдар мен тәсілдер бар және әрбір дамыған мемлекет 

қазіргі тарихи-мәдени тәжірибесіне, объективті саяси және экономикалық артықшылықтарға 

негізделетін ӛзінің бірегей стратегиясын басшылыққа алады. 

Мәдени саясаттың модельдері мынадай негізгі басымдықтарға бағдарланған: қолда бар 

мәдени құндылықтарды қорғау, мәдени шығармашылықты қолдау және ілгерілету, мәдени ӛмірді 

(ортаны) дамыту. Басқару (жоспарлау), қаржыландыру және заңнамалық қамтамасыз ету қазіргі 

заманғы дамыған және дамушы елдердің мәдени саясатының негізгі аспектілері болып табылады. 

 

Басқару модельдері: 

 

1) басым саясат - мемлекеттің күш-жігері құндылықтардың берік жүйесін құруға, 

жалпыұлттық және әлемдік маңызы бар имидждік жобаларды, шығармашылық ұйымдарды, 

ұжымдар мен тұлғаларды қолдауға бағдарланған; 

2) қолжетімділік саясаты - мемлекеттің негізгі күш-жігері элитарлық мәдениет пен ӛнерді 

ілгерілетуге, халықтың қалың жігі арасында талғам мен жоғары эстетикалық құндылықтарды 

қалыптастыруға бағытталған; 

3) мәдени ӛзін-ӛзі кӛрсете білу саясаты - классикалық мәдени иерархия және эстетикалық 

санаттардың айқын болмауы, басты рӛлді мәдени ӛзін-ӛзі сәйкестендіру мен ӛзін-ӛзі кӛрсетуге 

деген (этностық, әлеуметтік, кәсіптік және тағы басқалар) кез келген ұмтылыс атқарады. 

Мәдениет саласындағы кез келген басқару моделінің негізін елдің бірыңғай мәдени 

кеңістігін құруға мемлекеттің жоғары дәрежеде қатысу қағидаты айқындайды. 

Сонымен бірге, әлемдік практикада мәдениет саласын дамытудың айқын және әмбебап 

стандарттары мен оның табыстылығының ӛлшемшарттары қалыптаспаған. Әрбір ел ӛзінің 

ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін және стратегиялық перспективаларының пайымын ескере 

отырып, мәдени саясаттың міндеттері мен құралдары жиынтығын айқындайды. 

Дамыған елдердің мәдени саясатының заманауи бағытын сипаттайтын бірқатар жалпы 

әлемдік үрдістер бар, олардың ішіндегі ең маңыздылары: 

1) шығармашылыққа жәрдемдесу және шығармашылық бостандық генерациясы; 

2) мәдени мұраның сақталуын, ұлттық мәдениет пен тілдің қорғалуын қамтамасыз ету; 

3) халықтың барлық жіктерінің мәдени ӛмірге қатысуына тең мүмкіндіктер жасау; 

4) жастардың, әсіресе балалардың шығармашылық жетілуі үшін жағдайлар жасау; 

5) қоғамның мәдени және әлеуметтік-экономикалық дамуын ықпалдастыру және тағы 

басқалары болып табылады. 

Қазақстан үшін ұсынылған басқару модельдерінің әлемдік үздік практикаларының оң, 

элементтерінің синтезі маңызды. Мәдениет саласындағы серпінді дамып келе жатқан 

процестердегі мемлекет, қоғам және тұлға мүдделерінің теңгерімін ұстап тұру орнықты және 

табысты мемлекеттің мәдени саясатының неғұрлым оңтайлы қағидаты болып табылады. 

 

Қаржыландыру модельдері 

 

АҚШ: мәдениетті мемлекеттік қолдаудың мықты идеологиялық негізі бар және ―шабыт 

беретін мемлекет‖ ретінде белгілі. Қаржыландыруды гранттар, қорлар мен демеушілер 

қамтамасыз етеді. Мәдениет миссиясы америкалық құндылықтар жүйесі мен ӛмір салтын 

жаһандық ауқымдарда ілгерілетуді, АҚШ-тың бүкіл әлемде демократияның, адам құқықтары мен 

бостандығының қорғаушысы ретіндегі ерекше имиджін қалыптастыруды қамтиды. 

Ресей: ―2013 - 2020 жылдарға арналған мәдениет пен туризмді дамыту‖ мемлекеттік 

бағдарламасы қолданылады, оның негізгі мақсаты - тұлға мен мемлекеттің рухани-адамгершілік 

дамуы, елдің біртұтас мәдени кеңістігі мен кӛпұлтты халықтың рухани бірлігін нығайту. Негізгі 
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қаржыландыру кӛзі - федералдық бюджет. Тікелей қаржыландыру Ресейде бұқаралық мәдениет 

ұйымдарының орта есеппен 80%-ға дейінгі кірісін қамтамасыз етеді. Жеке қайырмалдықтар, 

демеушілер мен меценаттар үшін салықтық жеңілдіктер пайда бойынша салық салынатын базаны 

мәдениет пен ӛнерді дамытуға жасалған қайырмалдықтар шамасына азайтудан кӛрініс табады. Бұл 

жағдайларда салық салынатын пайда кәсіпорындар үшін 5%-ға дейін, ал банктер үшін - 3%-ға 

дейін азайтылады. Ресейдің мәдени саясаты мәдениет пен оның әлеуметтік рӛлінің ұлттық 

ұғымына негізделген. 

Қытай: мәдени саясаттың екі бағыты бар - мемлекет тарапынан қаржыландырылатын және 

бақыланатын дәстүрлі бағыт: идеология, әлеуметтік мәдени кӛрсетілетін қызметтер, 

шығармашылық, ғылыми зерттеулер, мәдени мұраны қорғау, сондай-ақ еркін бәсекелестік 

жағдайларында мәдениет ӛнімдерін шығаратын мәдениет индустриясы. Мемлекеттік 

қаржыландыру инвестициялардың мемлекеттік емес нысандарымен үйлеседі: мәдениет 

саласындағы инвестициялауды кӛтермелеу, қаржы қорларын кеңейту, серпінді және жоғары 

технологиялық жобаларға мемлекеттік кредит беру және тағы басқалар. Үкімет мәдениетті дамыту 

қорын құру мен мәдениет саласындағы коммерциялық кәсіпорындар арқылы мәдени индустрия 

саласын қалыптастырудың тиімді тетігін жасады. 

Ұлыбритания және Канада: мемлекет ұлттық мәдениетті қолдау бойынша негізгі қаржылық 

ауыртпалықты ӛзіне алады, бұл ретте оны бӛлуге қатыспайды - ―қол созу‖ қағидаты. Бұл 

функцияны тәуелсіз әкімшілік органдар жүзеге асырады, олар ӛз кезегінде қаржы қаражатын 

арнайы комитеттер мен сарапшылар топтарына береді. Корпоративтік демеушілік мәдениетті 

қаржыландырудың мемлекет күш-жігеріне барабар маңызды тетігін білдіреді. 

Германия: бюджеттік қаржыландыруды негізінен ӛңірлік және жергілікті биліктер жүзеге 

асырады, экономикалық еркіндіктің үстем мәні мойындалады. Мәдениет саласындағы саясат 

мемлекеттік қаржыландырумен қатар гранттық қолдау жүйесінің тетіктері дамыған жекеше және 

қоғамдық қаржыландыруды қамтиды. 

Франция: мәдениетті қаржыландыруды орталық, ӛңірлік және жергілікті билік органдармен 

және жеке сектормен аз дәрежеде жүзеге асырады. Орталық органдар ұлттық деңгейдегі 

жобаларды іске асыру жӛніндегі міндеттемелерді ӛздеріне алады. Мәдениет істері жӛніндегі 

кеңестер жұмыс істейді. 

Швеция, Норвегия, Дания мәдениет саласында орталық деңгейдегі мықты әкімшіліктің 

болуына негізделген, ол мәдени саясаттың барлық қатысушыларының қызметінде, атап айтқанда 

ӛңірлік және жергілікті қоғамдастықтарда үйлестіруші рӛлін атқарады. 

Аустрия: Аустрияда мәдениет ұйымдарын мемлекеттік субсидиялау 75%-дан бастап 100%-

га дейінгі құрайды. Франциядағы сияқты Аустрияда да мемлекеттік қаржыландыру негізгі үш: 

федералдық, ӛңірлік, муниципалдық деңгейде жүзеге асырылады. 

Оңтүстік Корея, Малайзия, Сингапур: мәдени саясаттың шығыс азиялық нұсқасы әлеуметтік 

жауапкершілікті, әлеуметтік ұйымшылдықты қалыптастыру, қалаларды жаңғырту, қоршаған 

ортаны қорғау арқылы мәдениеттің әлеуметтік тартымды рӛлін қайта жаңартуды қамтиды. 

Мәдениет институттарына, туризм кӛлемін ұлғайту мақсатында экономикалық бағдарланған 

жобаларды қолдауға зор мән беріледі. 

Әлемдік тәжірибені талдау мәдениет саласындағы мемлекеттің мүдделілігі мен сауатты 

құрылған саясат әлеуметтік тұрақтылыққа, құндылықтар жүйесі мен оның сабақтастығын 

қалыптастыруға, патриотизм мен ұлттық сәйкестікке ықпал ететінін, саланың инновациялық 

дамуы мен орнықты экономикалық ӛсуді ынталандыратынын кӛрсетті. 

Әлемдік үздік практикаларды ескере отырып, Қазақстан үшін АҚШ, Ұлыбритания, 

Германия, Оңтүстік Корея және Сингапур сияқты елдердің үлгісі бойынша мәдениет саласындағы 

демеушілік пен меценаттықты қолдаудың пәрменді құқықтық тетіктерін құру айрықша ӛзекті. 

Қазіргі заманғы әлемдік тәжірибе икемді кластерлік құрылымдардың жоғары табыстылығын 

кӛрсетіп отыр. Серпінді бағыттарға дәлдеп шоғырлану жалпы мәдени саланы дамыту бағдарларын 

белгілеуге мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік маңызы бар жобалар мен коммерциялық емес салаларды - әсіресе, Ресей, Қытай, 

Франция, Аустрия және тағы басқалардың үлгісі бойынша классикалық және академиялық ӛнерді 

мемлекеттік қаржыландыруды сақтап қалу да маңызды. Орталық органдар ұлттық деңгейдегі 

жобаларды іске асыру бойынша міндеттемелерді ӛздеріне алатын және мәдениет істері жӛніндегі 

кеңестер жұмыс істейтін Францияның тәжірибесі оңтайлы болып табылады. 

 

5. ҚР Тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық саласын реттеу ерешеліктері 
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ҚР Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы «Тұрғын үй қатынастары туралы» 

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуiрдегi N 94 Заңымен және ӛзге НҚА реттеледі. 

Бұл салаға электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, жылумен жабдықтау, энергия үнемдеу, 

сумен жабдықтау және су бұру, кәріз, желдету және ауаны орталықтандырылған кондиционерлеу, 

Лифт шаруашылығы, қоқыс шығару, ғимаратты найзағайдан қорғау, ӛрт қауіпсіздігі жүйесі, 

Жӛндеу және жинау, санитарлық-эпидемиологиялық ӛңдеу кіреді. Осы саладағы реформалар 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметтерінің сапасын жақсартады. 

 

 

ДӘРІС №6. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ЖОСПАРЛАУ 

Дәріс жоспары 

1. Әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлау, объектісі мен субъектісі 

2. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың методологиясы 

3. Болжам мен жоспарлаудың методологиялық қағидалары 

4. Әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері 

5. Аймақтық деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлау ерекшеліктері  

6. Әлеуметтік саланы аймақтық дәрежеде жоспарлау ерекшеліктері  

 

1. Әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлау, объектісі мен субъектісі 

 

Жоспарлау ғылымының қоғамдық және әлеуметтік – экономикалық ғылымдармен 

байланысы. Міндеттер мен курстың құрылымы. Әлемнің кез-келген елінде қоғамның тіршілік 

әрекетінің бірнеше аспектілері бар: экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және рухани. Олардың 

барлығы қоғамдық қатынастарды ұйымдастырудың әртүрлі формаларында ӛтуі мүмкін. Яғни, 

олардың негізінде нарықтық қатынастар немесе қатаң мемлекетпен орталықтандырылып 

басқарылатын қатынастар болуы мүмкін. 

Нарықтық қатынастар тұтыну құралдары мен ӛндіріс жабдықтарына жеке меншікке, тауар 

ӛндірушілердің еркін қызметіне, еркін бәсекелестік пен баға құрылымына, адамның ӛмір сүруі мен 

дамуын қамтамасыз етуге қызмет түрін еркін таңдауға, экономика ашықтығына негізделген. 

Орталықтандырыла басқарылатын экономиканың сипаттамалық белгілері: ӛндіріс жабдықтарына 

мемлекеттік меншік; халық шаруашылығы жүйесінің барлық деңгейлерінен ӛтетін жоспарлау; 

ӛндірістің жоғары деңгейі және оның мемлекеттік кәсіпорындарда монополиялануы; қоғамның 

жоғарғы мақсаты болып адамның жан-жақты дамуы; елдің біртұтас халықшаруашылығы 

кешенінің жабықтығы.  

Қазіргі заманғы ӛркениеттің даму тәжірибесі нарықтық қатынастар жүйесінің командалық-

әкімшілік, бюрократиялық жүйемен салыстырғанда қоғамның тіршілік әрекетінің барлық 

аспектілерінің тиімдірек қызмет етуін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, бұл тәжірибе тағы бір 

тұжырымға негіз береді – нарықтық қатынастар жүйесіне негізделген барлық елдер қоғам ӛмірінде 

ӛтіп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеудің әдістерін түрліше 

бейнеде кеңінен қолданады. 

Қазіргі нарықтық шаруашылық әдетте, адамның әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

бағытталады. Сонымен қатар, кӛптеген ӛнеркәсіптік дамыған елдерде ол әлеуметтік-

экономикалық процестерге мемлекеттік араласу арқылы ӛз азаматтарының қорғалуын жоғарғы 

деңгейде қамтамасыз етеді (құрылған игіліктерді қайта бӛлу, салық саясаты, құқықтық қамтамасыз 

ету және т.б.). Бұл мұндай шаруашылықтың әлеуметтік-нарықтық деп айқындалуына негіз болды. 

Әлеуметтік-нарықтық шаруашылық концепциясының негізін қалаушы және соғыстан 

кейінгі жылдардағы Германияның шаруашылық реформасын ұйымдастырушы ФРГ халық 

шаруашылығы министрі, кейін оның канцлері Людвиг Эрхард болатын. Оның концепциясының 

мазмұны 1956ж. шығарылған «Барлығына арналған игілік» кітабында баяндалады. Ол Ресейде 

1960ж., кейін 1991ж. қайта шығарылған. Ол әлеуметтік-нарықтық шаруашылыққа былайша 

анықтама берген болатын: «тұлғаның толықтай және еркін жетілуіне, тұтыну заттарын еркін 

таңдауға, еркін бәсекелестік принциптеріне негізделген шаруашылық». «Экономиканың кез-

келген жетістігі, еңбек ӛнімділігінің кез-келген жоғарылауы халық игілігіне арналады және 

тұтынушылардың қажеттіліктерін жеткілікті қамтамасыз етуге қызмет етеді, нарықтық 

шаруашылықтың әлеуметтік мәні де сонда» деген. 

Әлеуметтік нарықтық шаруашылық мемлекеттің саясаты концепциясы экономиканың, 

тұтастай қоғамның еркін, экономикалық тиімді, берік, әлеуметтік және шынайы құрылымына 
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мақсатталған. Оны капитализм мен орталықпен басқарылатын экономика арасындағы «үшінші 

жол» деп қарастыруға болады. 

Әлеуметтік нарықтық шаруашылық азаматтарды әлеуметтік қорғау, әлеуметтік әділдікті 

қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік қызметтің нәтижесінде жаңа сапаға ие болған нарықтық 

экономиканың бір моделі болғандықтан, оған келесідей анықтама беруге болады: 

Әлеуметтік нарықтық шаруашылық – бұл азаматтардың, тауар және қызмет кӛрсетулерді 

ӛндірушілердің экономикалық еркінді мен дербестігі, еркін бәсекелестік және баға құрылымы, 

барлық меншік түрлері негізінде қызмет етуші, мемлекеттің кӛмегімен ұлттық жалпы ӛнімнің 

әрбір азаматының нақты еңбегіне қатаң сәйкестеліп әділ бӛлінуін қамтамасыз етуші және 

халықтың қорғансыз бӛлігіне әлеуметтік кепілдемелерді ұсынушы әлеуметтік-экономикалық 

жүйе. 

Бұл анықтамадан әлеуметтік нарықтық шаруашылықта ӛз азаматтарының әлеуметтік 

мәселелерін шешуде мемлекеттің рӛлінің айтарлықтай күштілігін байқауға болады. Осылайша, 

оның басты міндеттері келесіде: 

 елдегі сенімді құқықтық тәртіпті нығайту және қолдау; 

 ішкі және сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

 ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету; 

 әлеуметтік инфрақұрылым салаларын дамыту (білім беру, денсаулық сақтау, ғылым 

және ӛнер т.б.); 

 бәсекелестік күрес аймағында заңның сақталуын бақылауды жүзеге асыру; 

 қоғамның әлсіз мүшелері үшін еңбек құқығы аймағында кепілдемелер мен 

әлеуметтік жеңілдіктерді қамтамасыз ету; 

 қоршаған ортаны сақтау үшін талаптарды жасақтау және жүзеге асыру; 

 нарықтық шаруашылық мүмкіндіктері ширегінде әлеуметтік-экономикалық 

процестерді макроэкономикалық басқару. 

Бұл міндеттердің мемлекетпен тиімді шешілуі келесі мақсаттар бойынша жетістіктерге 

жетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді: а) халық ӛмірінің сапасы мен деңгейін арттыру; ә) баға 

деңгейі тұрақтылығын қамтамасыз ету; б) жұмыбастылықтың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету; 

в) әлеуметтік әділдік пен әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің тиімді қызмет етуін қолдау. Кез-

келген экономикалы (нарықтық немесе нарықтық емес) қоғамда экономикалық және әлеуметтік 

прогрессті қамтамасыз ету, ондағы процестерді басқарусыз мүмкін емес. Оның астарында не 

түсіндіріледі? Яғни, басқару субъектісінің оның нысандарына, ӛзгермелі сыртқы орта 

жағдайларына бейімделе отырып, оның дұрыс қызмет етуін сақтауды қамтамасыз ету үшін 

саналы, мақсатты, жоспарлы әсері жүйесі. 

Басқару субъектілері басқару әрекеттерін жүзеге асырушы, яғни шешім қабылдаушы және 

оның жүзеге асырылуын қамтамасыз етуші әлеуметтік институттар, ұйымдар, адамдар топтары 

және жеке тұлғалар болып табылады. 

Басқару субъектілерінің екі түрін ажыратады: тікелей және негізгі. 

Басқарудың тікелей субъектісі: а) макродеңгейде мемлекет, оған қатысты ӛкілетті, заңдық 

билік органдары, президент, аппараты және қызметкерлерімен, биліктің атқарушы органы – 

Үкімет; б) жергілікті билік органдары деңгейінде – сәйкесінше биліктің ӛкілетті және атқарушы 

органдары. Коммерциялық кәсіпорындар мен ұйымдарда – әкімшілік-басқару аппараты. 

Басқарудың басты субъектісі халық болып табылады, олар ӛздерніңі ӛкілдерін 

мемлекеттің билік органдарына сайлау арқылы, ӛз істерін басқарады. Іскерлік кәсіпорындарда 

басқарудың басты субъектісі, олардың жеке немесе ұжымдық меншік иелері болып табылады. 

Ӛз кезегінде басқару нысаны болып басқару әсерін сезінетін, оларға тікелей еңбектік 

қызметі арқылы жауап қайтаратын барлық әлеуметтік институттар, ұйымдар, топтар және жеке 

тұлғалар. 

Қоғамдық жүйелерде басқару екі жақты сипатқа ие. Бір жағынан, ол тікелей ӛндіріс 

процесі функциясы болып табылады, яғни еңбек процесі функциясы, нақты экономикалық, 

әлеуметтік, құқықтық, саяси және технологиялық жағдайда адамдардың қызметін реттеу. Бұл 

басқарудың ұйымдық-техникалық жағы. Алайда еңбек кооперациясы, біріккен еңбек жұмысын 

ұйымдастыру ӛндіріс құралдарына меншік иесіні арқылы жүзеге асырылады, немесе оның 

тапсыруымен кәсіби басқарушы-менеджерге жүктеледі. Сондықтан, екінші жағынан, басқару 

әрқашан ӛндіріс құралдарына меншіктің функциясы болады. Және бұл басқарудың әлеуметтік-

экономикалық жағы. Және де осы басқармалық қызметтің мақсаттарын, сипатын және құралдарын 

айқындайды. 
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Басқарудың мәні оның негізгі функцияларында ашылады. Олар: 

1. Басқарушылық шешімдерді дайындау және қабылдау. 

2. Басқарушылық шешімдердің орындалысын ұйымдастыру. 

3. Шешімдердің орындалуын ынталандыру. 

4. Шешімдердің орындалу жүрісін есептеу және талдау. 

5. Шешімдердің орындалу процесін реттеу. 

Нарықтық экономика жағдайларында ұлттық экономиканың дамуын реттеу функциясы 

айрықша маңызға ие. Оның маңызы нарықтық жүйенің келесідей кемшіліктерін игеру 

қажеттілігімен шартталады: 

1. қоғамдық маңызға ие тауарлар мен қызмет ӛндірісі үшін стимулдың болмауы; 

2. жұмыс жасай алатындар мен жұмыс жасағысы келетіндердің еңбегіне кепілдіктің 

болмауы; 

3. азаматтардың тұрақты игілікті тұрмыс жағдайлары құқығына кепіл бере алмауы; 

4. тұрақты негізде ғылымдағы зерттеу жұмыстарының дамуына әсер етуге қабілетсіздігі; 

5. инфляциялық процестерге тұрақсыздығы. 

Бұл мәселелерді қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерге әртүрлі түрде 

араласу арқылы мемлекет қана шешеді. 

Экономиканы және әлеуметтік қатынастарды реттеу – бұл мемлекеттің ұлттық 

экономика және оның ұдайы ӛндірісінің қажетті барысын тұрақтандыруды, еркін тауар 

ӛндірушілердің жақсы қызмет етуінің жалпы жағдайларын қамтамасыз ету бойынша, олардың 

әлеуметтік қорғалуын кепілдеу бойынша жүргізілетін мақсатты қызметі. Оның негізгі формалары: 

 құқық нормасы; 

 бюджеттік-салықтық тұтқалар; 

 ақша-несие құралдары және 

 стратегиялық жоспарлау. 

Әкімшілік-қҧқықтық реттеудің мақсаты – құқық нормалары кӛмегімен а) адамдардың 

әртүрлі қызметі түрін; ә) ӛкілеттілігі мен міндеттерін ұйымдастыру. Құқықтық реттеу механизмін 

әртүрлі нормативтік актілер (заңдар, нұсқаулар, заінамалық актілер) құрайды. 

Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінің маңызды құрылымдық элементі 

бюджеттік-салықтық тҧтқалар болып табылады. Бұл негізгі элементтері: 

1. Салық саясаты. Ол экономикалық ӛсуді, ғылыми-техникалық прогрессті ынталандыру 

үшін, отандық тауарлардың экспорттық бәсекеге қабілеттілігін кӛтеру үшін пайдаланылады. 

2. Мемлекеттік бюджет шығындары. Олардың кӛмегімен жүзеге асырылады: а) келесілерге 

бағытталатын мемлекеттік инвестицияларды қаржыландыру: 1) басымдықты ғылыми зерттеулерді 

қаржыландыру, елдің қорғаныс қабілеттілігін қамтамасыз ету бағдарламалары, инфрақұрылымды 

жетілдіру бағдараламаларын жасақтау және жүзеге асыру, жоғары білікті кәсіби мамандарды 

дайындау бағдарламалары; 2) экспорттық потенциал арнайы бағдарламаларын жүзеге асыру, 

негізгі капитал және оның ӛнімділігі ӛсімін модернизациялауға қаржылай марапаттар; 3) 

табиғатты үнемді пайдалану және табиғатты қорғау шараларын қаржыландыру; ә) әлеуметтік 

инфрақұрылым салаларын қаржыландыру; б) мемлекеттік материалдық резервтерді толтыру үшін, 

басқа да жалпы мемлекеттік қажеттіліктер үшін мемлекеттік ресурстарды сатып алу. Сонымен 

қатар мемлекеттік шығындар инфляциямен күрес құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін.  

3. Амортизациялық саясат, оның кӛмегімен негізгі капиталды жаңарту, сондай-ақ ғылыми-

техникалық прогрессті тездету қамтамасыз етіледі. 

Ақша-несие қҧралдары: 

 Есеп саясаты (ҰБ, учетная ставка). 

 Ақша эмиссиясын басқару. 

 Ашық нарықтардағы операциялар (құнды қағаздар нарығы). 

Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінде стратегиялық Жоспарлау ерекше 

орынға ие. Ол мүмкіндік береді: 

1. экономиканың жағдайы мен нақты мезгілдегі әлеуметтік мәселелердің шешілу деңгейі 

бойынша кӛріністі білуге; 

2. болашаққа экономиканың дамуына, әлеуметтік қатынастардың дамуына қазіргі заманғы 

тенденцияларды жасақтауға; 

3. сәйкесінше басқару субъектілерінің жетістіктеріне жету үшін ұмтылуға тиіс стратегиялық 

мақсаттарды айқындауға; 
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4. қойылған мақсаттарды, оларға жеткізуге қажетті ресурстардың барлық түрлері құрылымы 

және кӛлемімен байланыстыруға; 

5. елдің алдында тұрған маңызды экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешудің 

мемлекеттік және аймақтық бағдарламаларын біртұтас болуы үшін байланыстыруға; 

6. бюджеттік-салықтық және ақша-несиелік құралдарды стратегиялық міндеттерге жету 

механизміне кешенді, үйлесімді ендіруді қамтамасыз етуге; 

7. елдің іскерлік әлеміне ішкі және әлемдік нарық құрылымы бойынша кӛріністі алуға, 

ондағы тенденцияларды білуге және ӛз мүддесін жүзеге асыра отырып, осы үрдіске қосылуға 

мүмкіндік береді. 

Болжау  – бұл экономикалық жүйенің болашақ параметрлеріне қатысты  дәлелдендірілген 

мүмкіндіктер (сапалық және сандық түрде кӛрсетілген) кешені. Болжау амалы – бір немесе басқа 

шарттарда мүмкін болатын жайттарға объективті, шынайы болжам жасау. Бұл амалды шешу үшін 

ізденгіш болжам жасалынады, ол экономиканың дамуының (немесе оның бір қабатының), оған 

деген мемлекеттік әсер мінезі ӛзгеріссіз қалады деген шартта,  қандай екенің кӛрсетуі мүмкін.   

Сонымен ізденгіш болжам теріс үрдістерді жеңуге бағытталған  мемлекеттің бірінші болып 

араласуын талап ететін экономиканың  қабаттарын кӛрсетеді.  

Болжау болашақта мүмкін болатын жайттардың пассивті рӛліне ғана сүйенбейді. Мақсатты 

болжаулар да жасалынып жатыр. Олар мемлекеттің экономика алдына қойған мақсаттарын және 

оларға жетудегі мүмкін  жолдарын анықтайды.  

Кез келген деңгейдің не болмаса, кез келген территориядағы ӛндіріс, кешен тірлері мен 

мәселердің болжамы мүмкін және қажет болып табылады. Болжамдардың келесідей жүйелері 

перспективті болуы мүмкін: 

- мемлекеттегі және шет елдердегі мүмкін боларлық жайттардың қорытындысын болжау; 

- жеке орталардың, экономика кешендерінің, ӛндірістің нақты түрлерінің, аймақтың дамуын 

болжау; 

-  демографиялық болжау; 

- саяси болжау; 

- әлеуметтік болжау; 

- ғылыми-техникалық болжау; 

- сыртқыэкономикалық болжау; 

- экологиялық болжау. 

Болжамдар жекеленіп жасалынса да, ӛзара бір-бірімен тығыз байланыста болады. Олардың 

негізінде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының ортақ болжамы жасалынады.  

Нарықтық экономика жағдаында кез-келген болжамды жасау барысында келесі жайттар 

ескеріледі: 

1) материалдық ағындарды ұйымдастыру түрлері. Ӛнімнің барлық түрлерінің негізгі бӛлігі 

еркін түрде іске асырылады. Осыған байланысты кез-келген ӛндірісте ӛнімділікті арттырудың 

нақты болжамын жасау, тауар нарығының конъюнктурасыны туралы нақты ақпарат алынғаннан 

кейін ғана жүзеге асырылады;  

2) ақша ағымдарын қалыптастыру әдістері. Басты бӛлігінің қаржылық ресурстары тура 

мемлекеттік реттеу ортасынан шығып қалды. Сондықтан да жеке капиталдың қандай кӛлемде 

алынып, және оның қайда жіберілетіндігін анықтау маңызды болып табылады. 

3) баға динамикасы, оның ӛндіріске деген әсері, және де оны бӛлу. Қазіргі уақытта баға 

коньюнктурасын білмей ӛндіріс бойынша бірде бір нақты болжамдық баға алу мүмкін емес;  

4) теңгенің ішкі конвертирациясы. Валюта қандай кешендерде табысталынады, және қандай 

кешенде импортқа жіберіледі екені белгілі. Болжам оның қозғалысын, яғни бір меншіктен 

екіншіге ӛтуін анықтап отырады.  

Болжау жоспарлаумен тығыз байланысты, жоспарлы есептердің қажетті сілтемесі болып 

табылады.  

Жоспарлау – бұл мемлекеттің, басқару органдарының, мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық даму перспективаларын жасау бойынша шаруашылық субъектілердің, 

аймақтардың, кешендердің, меншіктің барлық түрлеріндегі кәсіпорындардың мақсатты 

бағытталған қызмет түрі. 

Болжау директивтік, индикативтік, келісімшарттық және кәсіпкерлік болып ӛз ішінде 

бӛлінеді. 

Директивтік жоспарлау мекен-жайлық тапсырмаларды бекіту бойынша және жоспарды 

орындаушылардың арасында оларды орындау үшін қажетті ресурстарды бӛлумен сипатталады. 
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Мемлекеттік меншіктің монополиялық шарттарында ӛнеркәсіптің негізгі заттарын жоспарлау 

қоғамның ӛмірлік шенінің барлық жақтарына түгелдей таратылады. Директивті жоспарлаудың 

негізгі рычагі ретінде бюджеттік қаржыландыру, капиталдық салымдардың лимиттері, 

материалды-техникалық ресурстардың қорлары, мемлекеттік тапсырыстар болып  табылады.  

Индикативтік жоспарлау дегеніміз нарықтық субъектілердің паритеттік тең бастамаларда 

мемлекетпен даму бағдарламаларының жасалуын және іске асыруын ӛзіндік қызықтыру әдісі 

болып табылады. Ол экономикалық рычагтардың пайдаланудың тауарӛндірушілерге, сатып 

алушыларға, және жалпы нарықтың ӛзіне  әсерлесуге негізделеді, сонымен қатар мемлекет және 

жеке капиталдың қызығушылықтарын үйлесімді реттеуге мүмкіндік береді.   

Келісімдік жоспарлау нарық субъектілерін коммерциялық қарым-қатынастарын реттейді, 

ол қатынастар ӛз кезегінде еркін немесе ӛзара пайда негізінде ӛнеркәсіптер арасында,  

бірлестіктер, банктер, басқару және билік органдары арасында құрылады. Келісімдік қарым-

қатынастар тұрақты ӛндірісті-экономикалық байланыстарды, ӛзара міндеттерді, оларды орындау 

шарттары мен нарықтық жағдайда жоспарлылықтың кепілдік шаруашылық механизмін 

қалыптастырады.  

Келісімдік жоспарлар келісім түрінде, жеткізу туралы контракт түрінде, қатысу жүйесі және 

басқа да түрлері бойынша іске асырылады. Келісімдік жоспарлауды қамтамасыз етуде сәйкесінше 

экономикалық және құқықтық сілтемелер келтіріледі: заңнамалық нормалар, тәуелсіз сот жүйесі 

және т.б. 

Кәсіпкерлік жоспарлау дегеніміз әсерлі даму жолдарын негіздеуге және тандауға 

бағытталған қаржылық қызметтің және ӛндірісті-шаруашылық қызметтің барлық субъектілерінің, 

кәсіпорынның, фирмалардың қызметі болып табылады. Оның негізі әртүрлі жеделдікпен 

орындауға тиісті фирмаішілік жоспарлар, яғни жедел түрде шешуге қажетті, ағымдағы және 

стратегиялық амалдардан тұрады.  

«Жүйе» термині грек сӛзінен шыққан, мағынасы – толық, бӛлшектерден және 

қосындылардан құралған дегенді білдіреді.   

Жоспарлау жүйесі негізінде ұйымдастырушылық үлгілер мен әдістердің жиынтығын 

құрайды, олардың негізінде қоғамның экономикалық заңдарының талаптары іске асырылады.  

Ол ӛз құрамына мерзімі бойынша барлық деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық дамудың 

болашақтағы және ағымдағы жоспарларын құрайды. Бұл жоспардағы амалдар, оларды жасау 

әдістері, оларда қолданылатын кӛрсеткіштері ӛзара шартталған.   

Теорияда және тәжірибеде құрамына, мағынасына, орындалу мерзіміне және тағы да басқа 

да белгілері бойынша жоспарлардың кӛптеген түрлерін ажыратуға болады: 

1) мағынасы бойынша экономикалық саясат және кәсіпкерлік қызмет аспектілерінде: 

- стратегиялық жоспарлау, онда мемлекеттік саяси-экономикалық саясатты іске асыру 

бағыттары мен әдістері, дамуы бойынша шаруашылық субъектілердің мақсатты амалдары, ұзақ 

кезендік уақыттағы қызметтің қайта бағытталу модификациялары  негізделеді. Ол жаңа 

мүмкіндіктерді іздеуді талап етеді; 

- тактикалық жоспарлау, онда нарықтың ӛзгермелі коньюнктурасын есепке ала отыра қысқа 

мерзімді даму амалдары шешіледі. Ол белгілі мүмкіндіктерге сілтемелерді анықтайды; 

- жедел жоспарлау, ӛте қолайлы қысқа мерзімдегі (жыл, мезгіл, ай, декада) бар 

мүмкіндіктердің іске асырылуы. 

2) қамту деңгейі бойынша:  

- жоспарлау, осы мәселеге қатысты барлық аймақтар мен кӛлемдер (кешенді, халықтық 

шаруашылық);  

- бӛдшектеп жоспарлау (белгілі бір аймақтар мен кӛлемдер, территориялық- аймақтық);  

- кәсіпорын деңгейінде  (фирма). 

3) орындалу мерзімі бойынш:  

-  қысқамерзімді (жедел) жоспарлау (жарты жыл, квартал, мезгіл, ай, апта); 2. ортамерзімді 

(тактикалық) жоспарлау ( 1-ден 5 жыл аралығында). 

4) жоспарлау тереңдігі бойынша:  

- ауқымды;  

- контурлық;  

- шектеулі; 

- бӛлшектік. 

5) қызмет ету аймақтары бойынша  –  жоспарлау бӛлінеді:  

- ӛндірісті жоспарлау;  
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- қызметкерлерді жоспарлау; 

- қаржыны жоспарлау;  

- инновациялық жоспарлау;  

- дайындалған заттар мен шығындарды жоспарлау. 

6) мәліметтердің ӛзгеруі бойынша: қатты (жоспарды орындау барысындағы кӛрсеткіштердің 

ӛзгермеуі); иілгіш (шарттардың ӛзгеру есебіндегі кӛрсеткіштерді кезеңдік дұрыстау); 

7) уақыт реті бойынша: тәртіптендірілген, ағымдағы (мерзімі ӛтуі бойынша – жаңа 

жоспарлар); 

8) уақытша бейімделу бойынша: 

- реактивті (тек қана ӛткенге мақсатталған);  

- инактивті (тек қана қазіргі уақытқа бейімделетіндер);  

- преактивті (тек қана болашаққа қарауды қалайтындар);  

- интерактивті (жоспарлаудың барлық жақсы идеяларының ӛзара әсерлесуіне бағытталған). 

9) жоспарлау тәсілдері бойынша: «астынан үстіне» (прогрессивті тәсіл); үстінен астына» 

(ретроградты тәсіл); айналмалы тәсіл (қарсы жоспарлау). 

Жоспарлау жүйесі мақсаттары мен амалдарына байланысты ӛзіне болжамдарды 

ұйымдастырудың әр түрлі түрлері мен әдістерін қосады. 

Болжамдар типологиясының маңызды белгілері болып болжам масштабы, уақыты, объект 

кескіні, болжам қызметі табылады   

Масштабы бойынша болжамды келесідей ажыратады:  

- макроэкономикалық (халықтық шаруашылық) және құрылымдық  (салааралық және 

аймақаралық) болжамдар; 

- халықтық шаруашылық кешендерді дамыту болжамдары           (жанармай-энергетикалық, 

агроӛнеркәсіптік, инвестициялық, ӛндірістік инфрақұрылым,  халыққақа қызмет кӛрсету 

орталықтары және т.б.);  

- салалық және аймақтық болжамдар, халықтық шаруашылық жүйелердің, яғни 

кәсіпорындар, ӛндірістік бірлестіктердің, сонымен қатар жекеленген ӛндірістер мен ӛнімдердің 

алғашқы түйіндерін болжау. 

Алдын-ала уақыты бойынша болжамдар бӛлінеді: жедел, қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ 

мерзімді, алыс мерзімді. Жедел болжамның орындалу кезеңі – бір айға дейін, қысқа мерзімді – бір 

айдан бір жылға дейін, орта мерзімді – бір жылдан бес жылға дейін, ұзақ мерзімді – бес жылдан 

жоғары болғанда. 

Жоғарыда кӛрсетілген болжам түрлері зерттелетін мәселелерге баға беру келбеті және ӛзінің 

мағынасы бойынша бір-бірінен ажыратылады.   

Жедел болжамдар бойынша болжанып отырған кезеңде ешқандай ӛзгерістер болмайды, 

және зерттелетін объектіде сандық және сапалық ӛзгерістердің болмайтынынан негізделеді. 

Оларда күтілетін жайттардың сандық бағалануы басым болады.  

Қысқа мерзімді болжамдар тек қана сандық ӛзгерістерге сүйенеді.  

Орта мерзімді және ҧзақ мерзімді  болжамдар  – зерттелетін объектіде сандық қана емес 

сапалық ӛзгерістерге де бағынышты болады. Орта мерзімді болжамдарда баға сандық-сапалық 

болса, ұзақ мерзімді болжамда керісінше сапалық-сандық болады.  

Зерттелетін объектінің мінезіне байланысты болжамдардың бӛлінуі ӛндіргіштік үрдістің әр 

түрлі аспектілерімен байланысты болады.  

- ӛндіргіш күштер мен ӛндіргіштік қарым-қатынастардың дамуы, әлеуметтік-экономикалық 

алғышарттар  және ҒТП қорытындылары;  

- халықтық шаруашылықтың ӛсу динамикасы, темпі, факторлары және құрылымы, еңбек 

ресурстарын ӛндіру, табиғат ресурстарын экономикалық тұрғыда пайдалану, негізгі қорлар мен 

капиталдық салымдардың қайта жасалынуы;  

- халық ӛмірінің деңгейі, қаржылық қарым-қатынастар, кірістер мен бағалар, сыртқы 

экономикалық байланыстар. 

Келтірілген бағыттардың әр қайсысының ӛз мағынасы бар және де ӛз негізіне сүйеніп 

жасалына алады. Сонымен қатар олардың арасында әдістемелік бірлік бар, ал ол жалпы халықтық 

шаруашылықтың болжамына ғылыми негізді қамтамасыз етеді. 

Экономикалық болжам болжамның басқа түрлерімен бірігіп жұмыс істейді. олар: 

әлеуметтік, саяси, демографиялық, ғылыми-техникалық,  табиғи ресурстарды болжау. Бұл 

болжамдардың қорытындылары халықтық шаруашылық және экономикалық болжамның басқа да 

түрлерінде ескеріледі. ӛз кезегінде, экономикалық болжам – басқа да барлық қоғамдық үрдістердің 
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дамуының жоспары мен болжамын құрайды. Болжамның әр түрлі түрлерінің байланысы оларды 

жасау ретінде де айқын байқалады. Сонымен, экономикалық болжамдар ғылыми-техникалық 

болжамдардан кейін , табиғи ресурстар және демографиялық үрдістерден кейін жасалынады.   

 

2. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың методологиясы 

Методология – бұл қазіргі нақты жағдайды мойындау және қайта қалыптастыру мақсатында 

зерттелетін әдістердің жиынтығы болып табылады. Ол ортақ философиялық әдіспен бірге, нақты 

ғылым әдістерін де қосып алады.  Философиялық әдіс диалектиканы қосып алады, оның негізін 

табиғаттың және қоғамның дамуының ортақ заңдары, сонымен қатар ғылыми ойлау қағидалары 

құрайды. (индукция, дедукция, талдау, синтез, аналогия, салыстыру, эксперимент). 

Формальды, математикалық заңдармен қатар диалектикалық логикадағы заңдар да 

қолданылады. Нақты жетістіктерге жетуге қажетті формальдық логика дедукцияның логикалық 

жүйесін құруға мүмкіндік береді.  Математикалық логика, формальдық логиканың даму кезеңі 

бола тұра, белгілер мен формулалардың арнайы тілімен қаруландырады, оның кӛмегімен 

логикалық есептер, бағдарламаландырулар жүргізіледі. Диалектикалық логика білім мен ойлаудың 

ортақ әдісі болып табылады. Ӛзара ӛткізе алатын қарама-қайшылықтарды тіркейтін логикалық 

категориялар жүйесі абстрактыдан нақтыға, қарапайымнан күрделісіне қарай ӛтуге мүмкіндік 

береді. Танып білу теориясы болып жатқан жайттарды ойлауға кӛрсеткіш үрдіс түсіндіріледі.  

Әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлау экономикалық теориямен қалыптасатын 

объективті түрде қызмет ететін заңдар және заңнамаларды біліп және пайдалануға тәуелді. 

Экономикалық ғылым жоспарлы қызметтің объектілерін зерттейді және сәйкес түсініктер, 

категориялар мен заңдарды қалыптастырады.  

Заң қатаң тәуелділікті, экономикалық жайттар арасындағы себепті-тергеу шарттылықты 

кӛрсетеді. Заңнама тенденция түрінде, белгілі деңгейлер мен байланыс тығыздығымен 

сипатталады. Болжам мен жоспарлаудың методологиясының негізін ортақ заңдармен қатар, 

қоғамдық ӛнімді ӛндірудің ерекшелігінің экономикалық заңдары да құрайды.  

Экономикалық және әлеуметтік дамудың жоспарлау және болжау методологиясының 

әлемдік тәжірибеде екі түрі қалыптасқан.  

Біріншісі кең ӛндірілетін маркстік теорияға негізделген.  

Екіншісі  – кейнстік, монетарлық және басқа да теориялар.  

Біріншісінде командалық-әкімшілік жүйе шарттарындағы жоспарлау (директивті 

жоспарлау) байқалады.  

Ал екіншісі нарықтық экономикасы бар мемлекеттердегі болжау мен жоспарлаудың негізі 

болып табылады. Бұрынғы социолистік мемлекеттердің нарықтық қатынастарға кӛшуіне 

байланысты ортақ біріңғай методология қалыптасады. 

Экономиканы жоспарлауды болжау мен жоспарлаудың методологиясы  болжанатын және 

жоспарланатын есептердің негізгі қағидалары мен әдістерін анықтайды, болжамдар мен 

жоспарларды қалыптастыру логикасы мен оларды орындаудың амалдарын ашып сипаттайды. 

Қағидалар  – бұл жоспарлау мен болжаудың негізін қалаушы тәртіп, яғни ол дегеніміз, 

олардың нақты бағыттылығының, жүйелігінің, құрылымының, логикасы мен ұйымдастыру 

тарапынан жоспарларды болжау және негіздеуді қалыптастырудың алғашқы күйі. Басқаша 

айтқанда бұл болжам мен жоспарды жасаудағы негізгі талаптар болып саналады.  

Әдістер – бұл болжамдарды, жоспарларды, бағдарламаларды жасауда қолданылатын 

әдістер, тәсілдер. Олар болжау мен жоспарлаудың методологиялық қағидаларын іске асыруға 

мүмкіндік беретін құрал ретінде қызмет етеді.  

Логика – болжамдық есептер мен негізделген жоспарлы шешімдерді келтірудегі 

ісәрекеттердің тәртіпті реті. 

Методологияны құраушы негізгі бӛлігі болып методика қарастырылады. Ол ӛз алдына жеке 

Она носит частный характер и находится в соподчинении с методологией.  

Методика – нақты болжамдарды немесе жоспарлы есептерді жүргізу үшін қолданатын 

әдістер мен тәсілдердің жиынтығын айтады. Оған мысал ретінде макроэкономикалық 

кӛрсеткіштерді болжау бойынша Халықаралық валюталық қор методикасы немесе ғылыми-

техникалық іс-шараларды еңгізу әсерлігін анықтау методикасын және микродеңгейдегі 

кӛрсеткіштер деңгейін келтіруге болады. 

Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді зерттеуге ортақ методологиялық ықпал 

диалектикалық әдісті анықтайды, олар зерттелу объектілеріне жататын зерттелетін жайттар мен 
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фактілереге жетік енуді, олардың арсындағы байланысты құруды қамтамасыз етеді. Ал ол 

зерттеудің ортақ ғылыми әдістерінің негізімен қатар ерекшеліктерімен бірге іске асырылады.  

Ортақ ықпалдардың ішінен келесілерді ажыратып кӛрсетуге болады:  

тарихи – оның мағынасы әр жайттың оның тарихи үлгілерімен ӛзара байланыста болуымен 

түсіндіріледі;  

кешенді – ӛзара байланыстағы жайттарды қарап, оның басқа да үрдістермен, жайтттармен 

байланысын кӛрсетеді;  

жҥйелі-қҧрылымды – бір жағынан дамушы тұтастықтың экономикалық жүйесін қараушы 

болса, екінші жағынан жүйенің ӛзің құраушы элементтеріне және онымен әсерлесушілерінің 

мүшенленуін айтады.   

Кешенді ықпалдың ӛз шегінде келесі түрлері бӛлінеді: генетикалық және мақсатты 

ықпалдар. Генетикалық ықпалдың мағынасы даму заңдылықтарын зертеуді анықтау және 

шыққан деңгейіне баға беруге сүйеніп, болашақтағы дамуының кезеңдері мен мүмкін бағыттарын 

қадағалап отырумен сипатталады.   Бұл ықпал ӛткен шақта болған, қазіргі екпінді жайттарды, 

сонымен қоса болашаққа әсер ететіндерді толыққанды ескереді. Осы ықпалды іске асыру 

барысында құбылыстардың реті ӛткен және қазіргі жайттардан болашаққа ӛтетіндігі 

қарастырылады. Генетикалық ықпал объектіні жан-жақты қарап, олардың даму тенденцияларын 

және осы объектіге әсері тимейтін мүмкін боларлық шешімдерді анықтайды.  

Мақсатталған ықпалда мақсат анықталады, және оған жетудің мүмкін боларлық жолдары 

белгіленеді, яғни ол келешекте іске асырылатын нақты қорытындыдан шығады. Бұл ықпалда 

жайттардың байланысы келешектегіден қазіргіге дейін қарастырылады.  

Бұл екі ықпал бір-бірімен ӛзара тығыз байланыста болғанда пайдаланылады, себебі объект 

туралы мәлімет алып отыру керек, оған еш әрекет етпестен, және де мақсат қоя отыра, оған қол 

жеткізу жолдарын анықтау керек.   

Жоспар мен болжаудың методологиясының ғылыми негізі болып қоғамның даму заңдары 

мен экономикалық теория жатады. Болжамдық қызметтерді диалектика заңдары орындайды: 

қарама-қайшылықтардың бірлігі және олармен күрес заңы, сандық және сапалық ӛзгерістердің 

ӛзара ауысым заңы, теріске шығару заңы. Экономиканың болашақ дамуы бойынша ғылыми 

қӛзқарастардың қалыптасуының теориялық негізі болып экономикалық теория саналады. 

Кейнстік, монетарлық және маркстік теориялардың маңызды қырларын қарастырайық, олар 

экономикалық және әлеуметтік үрдістердің болжау және жоспарлау методологиясына бағынады.  

Кейнстік теория жиынтықтық шығындар (жиынтықтық сұраныс) мен оларды құраушыларға 

бекінеді. Кейнстік теңдіктің негізгі құраушылары: 

 

C + G + I + (E~ М) = Y, 

 

 мұнда С – жеке сектордағы ішкі сұраным, қолданыс; 

G – мемлекеттік шығындар; 

/ – инвестициялар;  

Е – тауарлар мен қызметтер экспорты; 

М – тауарлар мен қызметтер импорты;  

У – аралық пайдалануды алып тастағандағы тауарлар мен қызметтердің кӛлемдері.  

Теңсіздік жағдайында сол жақ бӛлігі (жиынтықтық шығындар)  он жақ бӛлікке 

(мемлекеттегі ӛнім кӛлемене) тең болады. Экономикалық ӛсудің кейнстік моделі балансты ӛсуді 

қамтамасыз ететін сұраным роліне негізделеді. Осы модельде ҮҰӚ есептеу методикасы, мүмкін 

боларлық инвестициялық ағымдар, тауарлар мен ӛнімдердің экспорты мен импорты кӛрініс 

табады.  

Монетарлық теорияның негізін қалаушы М. Фридмен болып табылады. Осы теорияға сәйкес 

тұрақтандырылған саясаттың негізгі параметрі болып, ақша ұсынысының кӛлемі саналады, яғни 

осыдан монеторизмнің басты бағыты ақшаға негізделеді. Негізін қалаушысы – айырбас теңдігі 

болады 

 

MnV = PQ, 

 мұнда МД – ақша ұсынысы;  

V – ақша айналымының жылдамдығы;  

Р – бағалар деңгейі;  

Q – ӛндірілген тауарлар мен қызметтердің физикалық кӛлемі.  
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Монетарлық саясат – ақша ұсынысына әсер ететін ақшалы-несиелі жүйенің мүмкіндігіне, 

сәйкесінше процент ставкасына сүйенетін негізгі макроэкономикалық құралдардың бірі болып 

табылады.   

Маркстік теорияның негізгі күйлерінің ішінен келесілерді ажыратып кӛрсетуге болады: 

қоғамдық ӛндірісті екі сфераға бӛлеміз, біріншісі – материалдық ӛндіріс сферасы, онда 

материалдық игіліктері мен қызметтері ӛндіріледі, ал екіншісі ӛндірістік емес сфера, ол ӛз 

кезегінде әр түрлі материалдық емес қызметтер кӛрсетеді, яғни ӛндірісті сфераны екіге бӛліп 

қарастырады:  

  I бӛлімі – ӛндіріс құралдарының ӛндірілуі,  

  II бӛлімі – тұтыну құралдарының ӛндіру; жиынтықты қоғамдық ӛнімге және ӛндірілген 

ӛнімнің (тауар) кез-келген түрінің бағасы бойынша екі бӛлікке бӛлінеді: пайдаланып кеткен ӛнім 

заттарының құны (с) және жаңа құрылған құн (v + т), мұндағы v –қажетті ӛнімнің құны және т – 

қосылатын ӛнімнің құны; q жағдайы қосылатын ӛнім жиын кӛзі ретінде, және жиын туралы, ол 

кең кӛлемдегі ӛнім кӛзі ретінде болады. Бұл жайттар болжанатын (жоспарланған) кезеңдегі ортақ 

экономикалық сәйкестіктердің қалыптасу барысында үлкен маңызға ие болады. Солардың 

негізінде приоритеттері, яғни артықшылықтары бӛлінеді, тұтыну қорлары және жинақтар 

арасындағы, ӛндіріс пен тұтынушы арасындағы және басқаларының қарым-қатынасы 

қалыптасады.  

 

3. Болжам мен жоспарлаудың методологиялық қағидалары 

Болжам мен жоспарлардың жасалынуы методологиялық қағидаларына негізделеді. 

Болжамның негізін қалаушы қағидалар келесілер:  

Альтернативтік қағида, ол кӛп нұсқалық болжамдық жасалымдарды (альтернативаларды) 

талап етеді. Осы қағидаға сәйкес, негізгісі болып осы екеуінің ең жақсы нұсқасы немесе бірнеше 

мүмкін нұсқалары алынады. Бұл қағида болжамның бар мінездерінен шығады, және де 

экономиканың дамуының мүмкіндіктерімен, сонымен қатар оның әр түрлі траекториялар бойынша 

буындарына байланысты болады.   

Болжамның, және де жоспарлаудың маңызды методологиялық қағидаларына келесілерді 

жатқызуға болады: жүйелілікті, үздіксіздікті, кешенділікті, баламалықты, мақсаттылықты және 

приоритеттілікті, оптимальділікті; бірегейлікті және қарама-қайшылықты, әлеуметтік 

бағытталушылықты, жоспарлаудың кешенді және аймақтық аспектілерінің бірлестігін айтуға 

болады. 

Жҥйелілік қағидасы экономикалық жүйелердегі сандық және сапалық заңдылықтарды 

зерттеуді түсіндіреді, логикаға сүйенсек, мұндай зерттеу тізбегін құрудың ӛзі жүйенің ортақ 

мақсаттық анықтамасынан кез-келген шешімді жасау және негіздеу үрдісінен шегіну керектігін 

және де барлық жүйе бӛлімдерінің қызметін алға қойған мақсатқа жетелеу керектігін кӛрсетеді. Ол 

кез-келген жүйені кӛптеген жүйе бӛлімдеріне мүшелеуге мүмкіндік береді (экономика кешендерге 

бӛлінеді, ал кешендер – кешен бӛлімдеріне жәнек т.б.). Бұл қағида 38 моделдік әдісі бойынша 

кӛрсеткіштер жүйесін құрады, және олар әр объектінің мағынасына сай келіп, оның дамуының 

тұтас бейнесін құруға мүмкіндік береді. 

Экономикалық дамудың үздіксіщдігіне байланысты ғылым мен техниканың даму 

деңгейіндегі ӛндірістің жаңдануында жоспарлаудың ҥздіксіздік қағидасы сақталауы керек, яғни 

болжамдар мен жоспарлардың ауыспалылығы. Осы қағидаға байланысты әр түрлі уақытша 

аспектідегі болжамдар мен жоспарлар жасалынуы керек және ӛзара байланыста болу керек. 

Сонымен, орта мерзімді жоспарлар ұзақ мерзімді жоспарларда кӛрініс табатын перспективті 

бағыттардың негізінде жасалынуы керек, ал қысқа мерзімділер – сәйкесінше орта мерзімді 

жоспарлардың кӛрсеткіштеріне сүйену керек. Ұзақ мерзімді жоспарлар түзетуге жарамды болу 

керек, және қажетті сәйкес кезеңге ұзартылып отыруы тиіс. Бұл қоғамның жаңа қажеттіліктерінің 

пайда болуымен, техникадағы үлкен ӛзгерістердің болуымен және басқа себептерге байланысты 

болады.  

Мақсатты бағытталған және артықшықты қағидалар әр жоспардың мақсатты болуын 

талап етеді, басқаша айтқанда нақты мақсатқа жетуді кӛздеу керек, ал артықшылық ретінде 

экономика салалары мен әлеуметтік-экономикалық мәселелер бӛлінеді, олардың дамуынан және 

шешілуінен жалпы экономиканың дамуының қандай деңгейде екенін білуге болады. Осы қағида 

ресурстарды экономиканың дамуының басты бағыттарына, жалпы мемлекеттік мағынасы бар 

мәселелерді шешуге жетелейді.   
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Артықшылық қағидасы кешенділік қағидасымен тығыз байланыста іске асырылады, ол 

зерттеудің барлық жақтарын қарастырып, оның басқа үрдістер және жайттармен байланысының 

тәуелділігін кӛрсетеді. Маңызды кешендердің дамуында артықшылықты қамтамасыз етуде оның 

басқа да кешендердің сай дамуы қарастырылады. Оы қағидалармен бірге әлеуметтік бағитталған 

қағида да тығыз байланыста іске асырылу керек, ол әлеуметтік мәселелердің артықшылығының 

шешілуін қамтамасыз етеді.  

Экономиканың жүзеге асырылуының ең бір әсерлі дамуын қамтамасыз ету мақсатында, ең 

қолайлы қағидасы сақталу керек. "Оптималді" термині ең күшті деген мағына береді, яғни барлық 

мүмкін боларлық нұсқалардың ішінде ең күштісі, ең әсерлісі.  Оптималділік әрине ӛнімділіктің 

әсерлілігінің жоғарылауымен байланысты болады. Оптималділік – бұл экономиканың мынадай бір 

түрі: халықтық шаруашылық пен қоғамның бар ресурстарын, оларды тиімді пайдалануын ескере 

отыра керекті қажеттіліктерді максималды түрде қанағаттандырумен сипатталады. Бұл қағида 

оптималды жоспарлауды дамыту жоспарларымен, яғни ЭЕМ пайдалануға негізделумен, 

экономикалық-математикалық моделдеумен, БЖА (басқару жүйесін автоматтандыру) шегіндегі 

оптималдық амалдарды шешумен іске асырылады.   

Адекваттылық қағидасы әлеуметтік-экономикалық үрдістердің жасалынуында кӛп жағдайда 

міндетті түрде қарастыру мақсатты болып саналады. Экономиканың дамуын болжауда және тиімді 

жоспарлауда үрдісінде қолданылатын экономикалық-математикалық моделдеулер барабар болуы 

тиіс, яғни шынайы үрдістерді кӛрсетуі тиіс. Барлық жоспарлық және болжамдық есептердің 

шешімдері кӛп жағдайларда осыған байланысты болады.  

Экономиканың бірегей және үйлесілімділіктің дамуы бірегей және үйлесілімділік 

қағидасының жоспарлары мен болжамдары жасау үрдісін есептеу барысында ғана мүмкін болады. 

Бұл қағиданың ӛмір шендігі кӛрсеткіштердің бірегейлік байланысымен, үйлесілімділікті құрумен, 

оларды сақтауды қамтумен байланысты болады.  

Барлық үйлесілімділіктердің келбеті және мағынасы жағынан бірнеше топтарға бӛлінеді: 

- ортақ экономикалық;  

- аралық және ішкі салалық; 

- аймақтық;  

- сыртқы экономикалық.  

Нарықтық қарым-қатынастарға ӛту кезеңінде аса үлкен кӛңілді ортақ экономикалық 

үйлесілімділіктерді қалыптастыруға және оларды орындауды қамтамасыз етуге бӛлуіміз керек. 

Ортақ экономикалық үйлесілімділіктерге  келесі қарым-қатынастарды жатқызуға болады: сұраныс 

пен ұсыныс арасындағы, тұтынушылық және жинақталушылық арасындағы, мемлекеттің кірістері 

мен шығыстары арасындағы, ақша массасы мен тауар ресурстарының арасындағы, ӛнеркәсіп 

ӛнімдерін ӛндіру және тұтыну ӛімдерін ӛндіру арасындағы, еңбек ӛндіргіштігінің ӛсуі және 

жалақы арасындағы және т.б. айтылған қарама-қайшылықтарың бұзылуы экономикада теріс 

кӛрініс табады (инфляция, ӛндірістің тӛмендеуі және сол сияқты). 

Экономиканың әр түрлі салаларының арасындағы қарым-қатынасты кӛрсететін сала аралық 

үйлесілімдіктер де маңызды. Олар сала аралық баланстың кӛгімен құрылады.    

Ішкі салалық үйлесімдер біріккен ӛндірістердің жекеленген түрлерінің арасындағы 

қатынастарға байланысты болады.  

Мысалы, жеңіл ӛндірістегі, жіпті иіру ӛндірісі (иіру), маталар (тоқымашылық)  мен оларды 

ӛндеу ӛндірістері арасындағы қатынас. 

Аймақтық үйлесімдер ӛңірлер арасындағы қатынасты кӛрсетіп, мемлекет территориясы 

бойынша ӛндірісті орналастыруды реттеп отырады.  

Сыртқы экономикалық үйлесімдер – бұл мемлекет ішіндегі ӛндірілетін ӛнім мен 

тауарлардың экспорты мен импорт кӛлемінің арасындағы қатынас.  

Жоспарлаудың салалық және аймақтық аспектілерінің үйлесімдік қағидасы, чсалалық 

жоспарлардың белгілі бір аймақтың қызығушылықтарын ескере отры жасалуын және жергілікті 

ресурстарды тиімді пайдалануын қадағалап отыруды талап етеді. Салалық жоспарлау әр салада 

бірыңғай техникалық саясатты жүргізуге, сала ӛніміне сұранысты анықтауға, қажетті 

үйлесілімділіктерді қолдауға (сала ішілік, сала аралық), берілген тәжірибені пайдалануға және 

тағы да басқа амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ӛңірлердің шаруашылығының кешенді 

дамуын, ӛндірістің тиімді орналасуын, әлеуметтік және экологиялық мәселелерді шешуде 

аймақтық жоспарлаудың маңызы ӛте зор. Осы қағиданы ұстану қоғамық ӛндірістің, халық 

жағдайының және қоршаған ортаның жағдайының жақсаруының әсерлігін жоғарылатады.  

Жоспар-болжам кӛрсеткіштер жҥйесі 
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Экономиканың дамуын кӛрсеткіштер жүйесі сипаттайды, ал олардың құрамы мен қатарын 

болжамдар және жоспарлар мағынасы анықтайды.   

Кӛрсеткіш – экономикалық котегорияның, үрдістің немесе құбылыстың сандық түрдегі 

үлгісін кӛрсетеді.  

Кӛрсеткіштер жүйесіне сонымен қоса нормативтер және лимиттер қосылады. 

 Нормативтер – қатысты кӛріністегі кӛрсеткіштер.  

Лимиты – бекітілген соңғы қорытындыларға жету үшін шығынның барынша мүмкін 

шамасы кӛрсетітінресурстық кӛрсеткіштер. 

Кӛрсеткіштер жүйесі блоктардан құралады, олар кең ӛндірілудің әр түрлі аспектілеріне сай 

келеді. Экономикалық және әлеуметтік үрдістердің болжам және жоспарлау кӛрсеткіштерінің 

негізгі блоктары болып саналады: ӛндіріс, еңбек ресурстарының, негізгі және сыртқы қорлар, 

капиталдық салынымдар, табиғи ресурстар, ғылыми-техникалық прогресс, қаржы және ақша 

айналым, халықтың әлеуметтік дамуы және деңгейі, сыртқы экономикалық байланыстардың 

кӛрсеткіштері.  

Экономиканы басқару деңгейіне байланысты оны макроэкономикалық кӛрсеткіштері 

бойынша салалық және аймақтық деп ажыратады. Кӛрсеткіштердің бір бӛлігі ӛтпелі сипат алады, 

олар барлық деңгейлерде қолданылады, мысалы қоғамдық ӛндірістің әсерлі кӛрсеткіштері (кӛп 

заттылық, қор алушылық, еңбек ӛнімділіг). Басқа кӛрсеткіштер салалық және аймақтық 

ерекшеліктерді анықтайды. 

Болжау мен жоспарлаудың кӛсеткіштері есеп және статистика кӛрсеткіштерімен тығыз 

байланысты бола тұра әдістемелік бірлік және салыстырушылықты игеру керек. Кӛрсеткіштер 

жүйесі кешенді болу керек, яғни тек қана экономикалық қана емес, сонымен қоса әлеуметтік 

үрдістерді де кӛрсете білу керек.  

Барлық кӛрсеткіштер бӛлінеді: табиғи және құнды, абсолютті және қатысты, сандық және 

сапалық, бекітілген, индикативті және есептік. 

Кӛрсеткіштерді табиғи және құнды деп бӛлу еңбектің екі жақты сипатынан туындайды, 

және тауарлы-ақшалы қарым-қатынастардың бар болуымен байланысты болады. 

Табиғи кӛрсеткіштер қайта ӛндірудің заттық аспектісін кӛрсетеді. Олар физикалық және 

шартты бірлік ӛлшемімен бекітіледі: тонналарда, метрмен, данамен, банктің шартты мыңдығымен, 

жанармайдың шартты тоннасымен және т.б. 

Қҧндық кӛрсеткіштер ақша үлгісінде анықталады. Олардың кӛмегімен ӛнімді ӛндірудің 

ортақ мӛлшерлері, ӛндіріске жіберілген шығындар, кәсіпорынның және мемлекеттің кірістері мен 

шығындары және тағы да басқалары есептелінеді. 

Кӛрсеткіштерді сандық және сапалық етіп бӛлу ӛндіріс масштабының сипаттамасы және 

оның интенсификациясының қажеттілігімен байланысты.                                                            

 Кӛрсеткіштер абсолюттік сипатта, және қатысты сипатты есеп алысады. Біріншісі – 

кӛрсеткіштердің жиытықтық абсолюттік кӛлемін кӛрсетсе, екіншісі – ӛсу қарқыны мен ӛсу 

барысын, яғни белгілі бір уақыт аралығындағы сәйкес кӛлемдердің динамикасы туралы мәлімет 

береді.   

Экономиканың тӛменгі звеноларының жоғары деңгейлерімн қарым-қатынасы бекітілген, 

индикативтік және есептік кӛрсеткіштерінің жүйесінде кӛрініс табады. 

Бекітушілік кӛрсеткіштерге жоғары дәрежелі органдармен бекітіліп, тӛмеңгі дәрежелілерге 

тапсырма түрінде берілетін кӛрсеткіштерді айтамыз, мысалға, ӛнімді жеткізу туралы немесе 

табиғи ресурстарды пайдалануға шектеу қоюлар сияқты және т.б. Оларға, сонымен қатар 

экономиканы реттеп отыратын реттеуіштер түрінде қолданатын экономикалық нормативтерді 

жатқызуға болады.  

Индикативтік кӛрсеткіштер ақпараттық сипатта болады. Олардың кӛмегімен мемлекет 

шаруашылық субъектілерін қажет етілетін экономикалық саяат туралы ақпараттандыра алады. 

Олар бизнес-жоспарларды жасау барысында негіз бола алады.  

Есептік кӛрсеткіштер басқаларымен салыстырғанда, қосалқы, кӛмекші түрінде болады.  

Экономиканың тӛменгі звеноларының ӛз бетінше қызмет етуінің кеңейюімен байланысты 

нарықтық қарым-қатынастарға кӛшуде бекітілетін кӛрсеткіштердің шеңбері тез қысқарған, соның 

салдарынан индикативтік кӛрсеткіштер айналасы кеңейген.  

Қазіргі уақытта бекітетін кӛрсеткіштерге мыналар жатады: мемлекеттік тапсырыс, олжа 

лимиттері мен табиғи ресурстарды ортақтандырылған мемлекеттік инвестицияларды, 

экономиалық нормативтер (монополистік кәсіорындар үшін тиімділік нормативтері, салықтар 

ставкасы, минимальды тұтынушылық  бюджет, минимальды жалақы және т.б.). 
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Мемлекеттік тапсырыс экономиканы реттеуші ролін атқарады. Ол шет елдерде (АҚШ, 

Жапония, Франция және т.б.) және ТМД елдерінде кеңінен қолданады.   

Шет елдерде ол ертеден пайдаланып келеді. Мысалы, АҚШ-та мемлекеттік тапсырыс 1933 

жылы алғаш бекітілген. Бұрынғы КСРО елдерінде ол ең алғаш рет 1988 жылдың әлеуметтік эәне 

экономикалық дамуының мемлекеттік жоспарының құрамында құрылған болатын. 

Мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру барысында келесідей қағидалар сақталу керек: оны 

конкурстық негізде орналастыру; тапсырыстың орындалуын ынталандыру; екі жақтың бірегейлі 

жауапкершілігі, сәйкесінше, орындаушы мен тапсырыс берушінің. 

Мемлекеттік тапсырыстың құрамына мемлекеттік қажеттілікті қанағаттандыру үшін қажетті 

маңызды ӛнім түрлерін жеткізу, ӛндірістік күштер мен ортақ мемлекеттік мағынасы бар 

объектілерді ске қосу, маңызды мәселелерді шешу бойынша ғылыми-техникалық бағдарламарды 

іске асыру, ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін ӛндіріске еңгізу кіреді, осылардың барлығы 

алдағы уақытта маңызды әсер береді.   

Мемлекеттік тапсырысты орындауды ынталандырудың шаралары ретінде жеңілдіктік 

шарттардағы несиелер пайдаланады:салық бойынша және бюджетке түсетін басқа тӛлемдердің 

жеңілдіктері; мақсатты дотациялар және субсидиялар; заттық ресурстарды ортақтандырып бӛлуді 

басты қамтьамсыз ету және тағы да басқа жеңілдіктер.  

Қалыптасу деңгейі бойынша экономикалық болжау әдістерін интуитивтік және қалыптасқан 

деп екіге бӛліп қарастыруға болады.  

Интуитивтік әдіс  интуитивтік-логикалық ойлауға сүйенеді. Оларды мынадай жағдайларда 

қолданады: болжау объектісінің аса күрделілігіне байланысты кӛптеген факторлардың әсерін 

ескеру мүмкін емес болғанда немесе объект тым қарапайым болып, үлкен есептерді қажет етпеген 

жағдайларда. Мұндай әдістерді болжамдардың нақтылығын жоғарылату үшін қалыптасқан 

әдістермен бірге басқа да жағдайларда да пайдалану мақсатты болады.    

Интуитивтік әдістердің ішінде эксперттік баға беру әдісі кең таралымға ие болды. Олар тек 

біздің елде ғана емес, шет елдерде де ӛндірістің дамуына болжамдық баға беру барысында, 

ғылыми-техникалық үрдісте, ресурстарды пайдалану әсерлілігінде және тағы да басқа 

жағдайларда кенінен қолданылады. 

Сонымен қоса тарихи аналогия әдісі мен үлгі бойынша болжау әдістері де кең кӛлемде 

қолданады. Бұл жерде ӛзіндік бір экстраполяция байқалады. Болжау техникасы жоғары дамыған 

жүйенің )мемлекет, аймақ, сала) бір және соған жақын деңгейдің , ал ол болса осындай жүйенің 

шамалы дамыған деңгейінде болады, осы айтылып отырған үрдістің даму тарихына сүйенетін 

болсақ, жоғары дамыған жүйеде шамалы дамығандары үшін болжам жасалынады. Тәдірибе 

кӛрсеткендей, осындай аналогияны жаңа саланың және жаңа техниканың (ЭВМ жасау, 

телевизорлар және т.б.) даму жолдарын, ӛндіріс құрылымдарын, тұтынушылықтарды және тағы 

басқаларды анықтауда пайдалануға болады. Әрине осындай жолмен алынған «үлгі» – ол тек 

болжамның алғашқы сатысы. Ал шешуші қорытындыға жету үшін ішкі шарттарды және даму 

заңдылықтарын анықтау барысында ғана келуге болады. 

Қалыптасқан әдістерге   экстраполяция әдісі мен моделдеу әдістері жатады. Олар 

математикалық теорияға негізделеді.  

Экстраполяция әдістеріңің арасында ең кіші квадраттар әдісінде (ККӘ) негізделетін 

қызметтерді тандау әдісі кең таралымға ие болды.  Қазіргі замандық жағдайларда ККӘ 

модификациясына мән бере бастады. 

Моделдеу әдістері математикалық тәуелділік және қарым-қатынастар түріндегі зерттелетін 

экономикалық үрдістің қалыптасқан сипатын кӛрсететін әр түрлі экономикалық-математикалық 

моделдерді болжау үрдісінде (объектісінде) пайдалануға болады. 

Моделдердің келесі түрлері бар: матрицалық, оптимальды жоспарлау, экономикалық-

статистикалық (трендтік, факторлық, эконометрикалық), имитациялық, шешімдерді қабылдау.  

Экономикалық-математикалық моделдерді қолдану үшін экономикалық-математикалық 

әдістерді пайдаланады. 

Болжау және жоспарлау тәжірибесінде сонымен қоса экономикалық (жүйелік) әдісі, 

нормативтік және баланстық әдістер пайдаланылады. Ал мақсатталған кешенді бағдарламаларды 

жасау үшін басқа да әдістермен байланысқан бағдарламалы-мақсатты әдістер (БМӘ) 

қолданылады.  

Берілген әдістер және олардың топтары жеткілікті болып табылмайтындығын атап ӛту 

керек. Әлемдік тәжірибеде кең таралған әдістерді қарастырайық.  

Эксперттік бағалаудың әдістері 
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Эксперттік бағалаулардың негізіндегі басты идеясы бағалаудың сандық әдістері және 

алынған жетістіктердің қайта жасалынуына сүйенетін адамның интуициялық-логикалық 

ойлауының тиімді процедурасын құрумен сипатталады.    

Эксперттік бағалау әдістерінің мағынасы арнайы мамандандырылған, ғылыми және 

практикалық тәжірибеге негізделген белгілі бір маманның немесе мамандар ұжымының 

болжамына сүйенеді. Эксперттік бағалаудың жекеленген және ұжымдасқан түрлерін ажыратуға 

болады.  

Жекеленген эксперттік бағалаулар осы профиль бойынша қызмет ететін эксперт-

маманның ойын пайдалануға бағынышты болады. Жекеленген эксперттік бағаланулардың ішінде 

кең таралғандары – «сұқбат», аналитикалық, сценарийдың жазылуы сияқты тәсілдер.   

"Сҧқбат" әдісінде «сұрақ-жауап» кестесі бойынша жүретін болжаушы мен эксперттің 

арасындағы тілдесуді кӛрсетеді, сол тілдесу барысында болжаушы алдын-ала жасалынған 

бағдарлама бойынша экспертке болжанып отырған объектінің даму перспективаларына қатысты 

сұрақтар қояды. Осындай бағалаудың жетістігі, маңызды бір деңгейде эксперттің әр қилы 

сұрақтарға қорытынды жауапты бірден беруіне де байланысты болады.  

Аналитикалық әдіс болса, эксперттің болжанатын объектінің даму жолдары мен 

жағдайына баға беруде, тенденцияларға талдау жасауында, тереңдетілген ӛзіндік жұмысты талап 

етеді.  Эксперт болжам объектісі жайындағы барлық қажетті ақпаратты қолдана алады.  Ӛзінің 

қорытындыларын баяндама түрінде рәсімдейді. Осы әдістің негізгі ерекшелігі – эксперттің жеке 

қабілеттіліктерін максимальды түрде пайдаланудың мүмкіндіктерінде. Алайда ол аса күрделі 

жүйелерді болжауда кӛп қажет емес, және әр түрлі аймақтар бойынша эксперт-маманның білімінің 

жан-жақтылығының жеткіліксіз болмағаннан кейін даму стратегиясы да аса байқалмайды.  

Сценарий жазу әдісін экспертік бағалаудың жекеленген және ұжымдық түрлеріне де 

жатқызуға болады.  Оның негізгі сипаттамалары тӛменде толығымен ашылатын болады.  

Нақты түрлерінің бірі болып ҧжымдық эксперттік бағалау саналады. 

Ҧжымдық эксперттік бағалау әдісі жекеленген мамандармен құралған болжам 

объектісінің дамуының перспективтік бағыттары бойынша эксперттердің ойларының келісілген 

дәрежесін анықтауды талап етеді.    

Қазіргі заман шарттарында эксперттердің жұмыстарын қорытындылауда математикалық-

статистикалық ережелер қолданылады. Мысалы, эксперттердің ойларының келісілген дәрежесін 

анықтау үшін сол немесе басқа зерттелетін мәселені шешу бойынша есептеліп шығарылатындар: 

бағалар дисперсиясы, орташа квадратты бағалардың ауытқуы, және осы негізде бағаның 

вариациялы коэффиценті, осы коэффицент аз болған жағдайда эксперттіердің ойларының 

сәйкестігі жоғары болады.  

Ҧжымдық идеялар генерация әдісінің мәні (ой шабуылы) мәселелік жағдайды «ой 

шабуылы» арқылы мамандардың шығармашылық потенциалын пайдалануды қажет етіп, 

алғашында идеялардың генерациясын жасап, кейіннен соңғы ағырға идеяларды және келісілген 

кӛз қарастарды (бұзу, критикалау) жоққа шығарады. Бұл әдіс 30-шы жылдардың соңында 

американдық ғалым А.Осборнмен жасалынды, ол аяқ асты пайда болған идеялар арқылы 

мәселелерді шешуді ұсынған. Осыған ұқсас әдістерді осыдан 400 жыл бұрын «Хинду» үндіс 

шеберлері қолданған болатын: дискуссия мен критикаға тыйым салынып, әркім ӛз идеясын еркін 

жеткізіп, оларға баға кейіннен берілген.   

 

4. Әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері 

 

Қазақстан Республикасында ең тӛмен әлеуметтік стандарттар жүйесіндегі мемлекеттік 

реттеуді Қазақстан Республикасы Үкіметі мен уәкілетті органдар жұзеге асырады.  

Еліміздегі әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері «Ең тӛмен әлеуметтік 

стандарттар және олардың кепілдіктері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 19 

мамырдағы № 314-V Қазақстан Республикасының заңында кӛрсетілген.  

Ең төмен әлеуметтік стандарттар мынадай салаларда белгіленеді және қолданылады: 

1) еңбек; 

2) әлеуметтік қамсыздандыру; 

3) білім беру; 

4) отбасы және балалар; 

5) денсаулық сақтау; 

6) мәдениет; 
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7) дене шынықтыру және спорт; 

8) мемлекет кепілдік берген заң кӛмегін кӛрсету. 

Ең төменгі әлеуметтік стандарттар: 

"Айлық жалақының ең тӛмен мӛлшері" ең тӛмен әлеуметтік стандарты; 

"Күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы" ең тӛмен әлеуметтік стандарты; 

"Жыл сайынғы негізгі ақылы еңбек демалысы" ең тӛмен әлеуметтік стандарты; 

"Ең тӛмен күнкӛріс деңгейінің шамасы" ең тӛмен әлеуметтік стандарты; 

"Ең тӛмен зейнетақы мӛлшері" ең тӛмен әлеуметтік стандарты; 

"Арнаулы әлеуметтік кӛрсетілетін қызметтердің кепілдік берілген кӛлемі" ең тӛмен 

әлеуметтік стандарты бекітілсін. 

2019 жылға арналған айлық есептік кӛрсеткіш: 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және ӛзге де 

әлеуметтiк тӛлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар 

мен басқа да тӛлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк кӛрсеткiш (АЕК) – 2 525 теңге. 

- Жалақының ең тӛменгi мӛлшерi (ЖТМ) – 42 500 теңге. 

- Мемлекеттiк базалық зейнетақы тӛлемiнiң мӛлшерi (МБЗ) – 16 037теңге. 

- Зейнетақының ең тӛменгi мӛлшерi – 36 108 теңге. 

- Базалық әлеуметтiк тӛлемдердiң мӛлшерiн есептеу үшiн ең тӛменгi күнкӛрiс 

деңгейiнiң шамасы – 29 698 теңге. 

 

5. Аймақтық деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестерді жоспарлау 

ерекшеліктері  

 

Аймақтық деңгейдегі әлеуметтік жоспарлау республика, облыс, экономикалық аудан және 

басқа әкімшілік бірліктердің деңгейіндегі әлеуметтік процестерді мақсатты реттеудің ерекше 

формасы болып табылады. Барлық қоғамдық организмнің тиімді қызмет етуі үшін территориялық  

кесікте әлеуметтік дамудың деңгейін теңестіру, әсіресе миграциялық ағындарды реттеудің, еңбек 

ресурстарын рационалды пайдаланудың, ұлттық қатынастарды дамытудың, мәдени 

құндылықтарды пайдаланудың маңызы зор. Тәжірибе кӛрсеткендей, аймақтық әлеуметтік 

жоспарлау үшін басты мақсат еңбек және күнделікті ӛмір үшін қолайлы жағдайлар жасау болып 

табылады. 

6. Әлеуметтік саланы аймақтық дәрежеде жоспарлау ерекшеліктері  

 

 

 

ДӘРІС №7. НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА АДАМЗАТ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕРІ. 

 

1. Адами капитал және оның теориялық аспектілері 

 

Білімнің қоғам мен адам дамуындағы айқындауыш ролін тану адам капиталы  

теориясының негізін құрды, ол бір мезгілде адам дамуы тұжырымдамасының пайда 

болуының  теориялық алғышарты және маңызды құрамдас бӛлігі болып табылады.  

Адам капиталының теориясы – білімнің әлеуметтік қызметіне принципті,  сапалық 

жаңа кӛзқарас.  

Сансыз кӛп теорияларда білім не тиімділігін арттырудың факторы, немесе ғылым 

және техникалық прогрестің  қозғаушысы  ретінде қаралып келді, бірақ барлық жағдайда 

да оған қосалқы, кӛмекші роль берілетін еді.  

Қоғамға білімді шындап бағалауға оған тек капитал ретінде қарау ғана кӛмектесеті,  

әрі ол құнды және ең сенімді капитал болады.  

Осындай ұғымды біз сонау ХVІІІ ғасырдан кездестіреміз. Әйгілі Ағарту  заманында 

Вольтер, Руссо; Дидро және Гельвенций  білім  мен ғылымның  қоғам дамуындағы  нағыз 

құдіретті күші туралы айтты. Одан кейінірек уақытта Бенджамин Франклин бүкіл даналық 

пікірлерге тән қарапайым ой айтты: «Егер әмиянның ішіндегісін басыңызға құйсаңыз,  

оны сізден ешкім де тартып ала алмайды. 
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Адам капиталы тұжырымдамасының кейбір алғышарттары классикалық  саяси 

экономияда, марксизмде, әлемдік экономикалық пікірдің ӛзге де ағымдарында  қаланған 

еді, бірақ ол үйлесімді және тиянақты теория болып тек ХХ  ғасырда ғана  ресімделді. 

Адам  капиталының теориасы ӛзінің  қазіргі  заманғы  қалпында  алғаш рет  

«чикаголық мектептің» ӛкілдері, американдық екі ғалым Т.Шульц пен Г.Беккердің  

еңбектерінде жүйелі түрде мазмұндалды. Т.Шульц  1960-1961 жж. «білім капиталын 

жасау» және «Адам капиталына инвестициялар» мақалаларын жариялады, мақалаларда 

жаңа теорияның негіз қалаушы қағидалары тұжырымдалды. Г.Беккер 1964 жылы «Адам 

капиталы: теориялық және эмпирикалдық талдау» іргелі еңбегін  шығарды. Кейіннен екі 

ғалым да ӛз еңбектері үшін Нобель сыйлығын алды.  

Беккердің пікірінше, экономикалық тәсіл адам мінез-құлқын түсінуде, айқындауда 

тұтас жүйені қажет етеді. Бұл бағытта зерттеу жүргізген ғалымдардың  бірнеше буын 

ӛкілдері талай сәтсіздікке ұшыраған болатын.  Беккердің есептеуі бойынша, АҚШ-та адам 

капиталы инвестициясы құнды қағаздар инвестициясына қарағанда бірнеше есе артық 

пайда әкеледі. 

Беккер ӛз талдауларында адамның даралығы, тӛзімділігі сияқты  рационалды, 

мақсатты мінез-құлқынан бастап басқа да әлеуметтік пәндерге қатысты адам ӛмірінің 

түрлі аспектілеріне қатысты түсініктерді қарастырды. Ғалымның әзірлеп, ұсынған моделі 

осы саладағы зерттеулердің негізін құрады. 

Адам капиталы – әрбір тұлғаға тән білім, дағды, әрекет, ынта саналады. Оған 

салынатын инвестиция қатарына: білім жетілдіру, кәсіби тәжірибе арттыру, денсаулық 

сақтау, географиялық ұтқырлық, ақпарат іздестіру. 

Зертеушінің алғашқы ұсынатыны – білімнен қайтатын экономикалық нәтижені 

бағалау саналады. 

Беккер алғаш рет білімнің экономикалық тиімділігіне статистикалық есеп жүргізген 

ғалым. Жоғары білім алғандардың ӛмірлік табысын анықтауда олардың табысынан кәсіби 

білім алғандардың ӛмірлік табысы, олардан орта білім алғандардың ӛмірлік табысы 

азайтылды. Білімге кеткен шығынмен қатар (оқу ақысы, жатақхана т.б.), оқу жылдарында 

білім алушы ала алмаған, «жіберіп алған жалақы» қоса қарастырылады. Шын мәнінде, 

мұндай қолға тимеген жалақы білім алушының білімге кеткен уақытының құндылығымен, 

білімге кеткен шығынмен ӛлшенеді әрі оны пайдалану жинақталған балама қаржы болып 

табылады. Оқуға кеткен салымды кіріс жинағы ретінде қарастырған Беккер оның 

қайтарымын жылдық табыстың 12-14%-ы деп санайды. Ғалымның білімге кеткен 

шығыннан қайтатын кіріс жолын есептеуі адам капиталын қоғамдағы басты 

интеллектуалды қор және сарқылмас инвестиция ретінде қарыстыруға мүмкіндік берді. 

Және бұл еңбек ғалымға Нобель сыйлығын  әперген болатын. 

Адам капиталы теориясының ғылыми және қоғамдық тұрғыдан танылуына, осы  

теорияны әзірлеуге ХХ ғасырдағы экономикалық, басқарушылық және  әлеуметтік  

ілімнің аса кӛрнекті ӛкілі Питер  Друкердің қатысуы ӛз септігін тигізді. Оның «Білім 

революциясы»  мақаласы ғылыми және саяси тұрғыда кең резонанс туғызды. Автор осы 

мақадасында была жазады: «Білім – бүгінгі таңдағы жеке-дара нақты  капитал. Халық 

білімін дамыту – капитал жасаудың ең маңызды құралы, ал білімді адамдардың  саны, 

олардың білім сапалары мен осы білімдерді пайдалану – байлық  ӛндірудегі ел  қабілетінің 

ең  қабілетінің ең маңызды кӛрсеткіші . 

Адам капиталы теориясының  тағдыры бақытты болды. Оның практикалық  

құндылығын озық елдердің үкіметтері тез арада мойындады. ӛткен ғасырдың 60-шы 

жылдары білімге арналған инвестициялардың күрт ӛсуінің, білім беру қызеттері 

ауқымдарының таң қаларлық ұлғайюының, жаппайлығы мен мүмкіндігінің заманы болды. 

Енді адам капиталы  теориясының  ӛзекті  тармақтары  туралы  әігіме қозғайық. Ең 

алдымен мынаны атап  кӛрсетелік, ол – бірден-бір экономикалық  ілім, осы ілім  дәстүрлі 

экономикалық  санаттарға сүйенуге ұмытылып, соның ішінде  рухани, зиялы 

бағыттылықтағы  институттарды да қарайды.  
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Адам капиталы, ӛзге капиталдың кез келген түріне  белгілерге ие, сонымен  қатар 

оның елеулі айрықшалығы бар. Адма капиталы теориясы жӛніндегі ресейлік жетекші 

маман С.А. Дятлов біз талқылап отырған құбылыстың мынадай ӛзіндік ерекшеліктерін  

екшеп берді. 

1. Инвестициялардың адам капталына  қайтарымы оның иесінің ӛмір сүру 

мерзіміне  тікелей  қатысты  болады.  Адамға  жұмсалымдар неғұрлым ертерек жасалса, 

соғұрлым ол тезірек  қайтарым жасай бастайды. Бірақ мынаны ескеру  керек, неғұрлым 

сапалы және ұзақ мерзімді инвестициялар анағұрлым жоғары және  анағұрлым  ұзақ 

уақыттық нәтиже береді. 

2. Адам капиталы тек табиғи  және моральдық тозуға ғана душар болмайды, 

сонымен бірге ол  жинақталу мен кӛбеюге  де қабілетті. Адам капиталының тозуы, 

біріншіден, адам организмі мен оған тән психофизиологиялық қызметтердің  табиғи тозу  

дәрежесімен, ал екіншіден, білімнің ескеруінің немесе алған  білім құндылығының  

ӛзгеруінің салдарынан болатынан болатын моральдық тозу дәрежесімен  анықталады. 

Адма капиталының  толықтырылуы қызметкердің мезгіл-мезгіл қайта оқу және ӛндірістік 

тәжірибе жинақтау үдерісінде  жүзеге асырылады. Егер осы үдеріс үздіксіз жүретін болса, 

онда адам капиталын пайдалану шамасына қарай  оның  сапа және  сан  жӛніндегі  

сипаттамалары жақсара түседі және ӛседі.  

3. Адам капиталының қорлану шамасына қарай оның табыстылығы белсенді  еңбек 

қызметінің жоғарғы  шегімен  шектелеін  белгілі бір  межеге  дейін жоғарылайды да, 

сондан соң күрт тӛмендейді.  

4. капиталды жасау кезінде «екі жақсы кӛбейткіш нәтиже» орын алады. Оның мәні  

былай, оқу үдерісінде тек оқитын адамның ғана емес, сонымен бірге оқытушының  да 

мінездемесі мен қабілеті жетіле, ӛсе түседі, ол кейіншісінің де, сондай-ақ екіншісінің де 

табыстарын ӛсіреді. 

5. Адамға  жасалатын  инвестициялардың барлығы  бірдей адам капиталының  

жұмсалымдары болып таныла бермейді, тек қоғамдық мақсатқа сай және экономикалық 

қажеттілері ғана осындай  жұмсалымға жатады. Мәселен, қылмыстық әрекетке 

байланысты шығынар адам капиталына  жасалатын инвестициялар болып саналмайды, 

ӛйткені олар қоғамдық тұрғыда  мақсатқа  сай  және қоғам үшін зиянды. 

6.  Адамға жасалатын жұмсалымдардың сипаты мен түрлері  тарихиғ ұлттық, 

мәдени ерекшеліктерден және дәстүрлерден тарайды. Мәселен, білім деңгейі мен 

балалардың мамандық таңдауы  едәуір шамада отбасылық  дәстүрлерге  және олардың  

ата-аналарының  білім деңгейіне  байланысты болады.  

7. Капиталдың ӛзге әр түрлі нысандарына жасалатын инвестициялармен  

салыстырғанда адам капиталына жұмсалатын инвестициялар жеке адам тұрғысынан  да, 

сондай-ақ бүкіл қоғам тұрғысынан да анағұқрлым пайдалы. 

Мынаған ерекше назар аударғанды  жӛн кӛреміз, адам капиталы дегеніміз – бір 

мезгілде жеке де және қоғамдық та капитал. Ол жеке адамның мәртебесіне де, сондай-ақ 

бүкіл қоғамның  даму деңгейіне де айқындауыш ықпал жасайды. 

Адам капиталы теориясы пайда болғанға  дейін білімді экономикалық тұрғыда  тек  

жұмыс күшін  құрау, кадрларды даярлау мен біліктіліктерін кӛтеру ретінде ғана қарап 

келді. Адам капиталы теориясы тұңғыш рет білімнің  жалпы эконоимкалық  қайтарымы 

туралы мәселені қойды. Теорияның  авторлары  білім мен эконмикалық  ӛсудің  

байланыстылығын белгілейтін  математикалық есептеулердің  бірқатар  әдістемелерін 

әзірледі. 

Адами капитал - жұмыскердің еңбек ету мүмкіндігін, олардың еңбегінің жемісі 

болуын, еңбек ӛнімділігі мен сапасын кетеретін білім, біліктіліқ ілім, тәжірибе нысаныңда 

адамдарға салынатын капитал. Адами капитал заттық (жеке) капиталдан: сатылмауымен, 

сатылып алынбаушылығымен, тек қана адам капиталы жасаған қызметтер ғана 

сатылатындығымен дараланады. Адам капиталын иеленуші оның қожайыны да бола 

алады. Адам капиталын құру үшін материалдық қаражат жеткіліксіз, осы капиталды 
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иеленушінің еңбегі, сонымен қатар отбасы мен қоғамның рухани және мәдени салымдары 

қажет. 

 
 

 

2. Адам капиталын инвестициялау 

 

«Инвестиция» термині латынның "invest" сӛзінен шыққан, бұл сӛз «салым салу» 

деген мәнді білдіреді. Инвестиция дегеніміз – кәсіпкерлік объектілердің пайда алу 

мақсатында салынатын материалдық және интеллектуалдық құндылықтар жиынтығы.  

«Қазақстандағы адами капиталдың сапалы ӛсуі үшін не керек?» деген сауалға жан-

жақты жауап берілген. Әрине, мемлекеттің басты байлығы – адам болса, адам білімімен, 

денсаулығымен бай. Кез келген мемлекет ӛзінің адам ресурстарының сапалы түрде ӛсуіне 

мүдделі. Соған қарамастан әр адам қазіргі уақытта нарықтық экономика жағдайында 

ӛзінің болашағына ӛзі немесе ата-анасы инвестициялар салады. Ал мемлекет болса, әлі 

күнге дейін кӛп араласа қоймайды. Дегенмен де, мемлекет тарапынан соңғы жылдары 

айтарлықтай кӛңіл бӛліне бастады және іс-әрекеттер жүргізілуде, айтар болсақ, еліміздің 

Президенті-Ұлт Кӛшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы Қазақстан халқына 

жолдауында ол арнайы адами капиталға тоқталып ӛткен болатын. Бұл жолдауда ол бұл 

мәселені арнайы бір бағыт ретінде қарасытырды (жетінші бӛлім).  

Адамға инвестициялар салу әртүрлі мерзімге созылады. Мысалы: бала туған сәттен 

бастап ата-анасы оның кәмелеттік жасқа дейін асырап, кейін оқытады, үйлендіреді, бұл 

бізде ұзақ мерзімді инвестиция болып саналады. Немес басқаша айтар болсақ жалпы 

инвестиция, ал осыдан барып орта және қысқа мерзімді инвестициялар шығады. Бұл 

инвестициялар осы жалпы инвестициялардың бӛлімдері болып табылады. Мысалы, 

жоғары оқу орнында ақылы бӛлімде оқыту (4-5 жыл) орта мерзімдік, жұмыс орында 

қызметкерді біліктілігін артыру курстарына жіберіп оқыту (1-3 ай, немес 1 жыл) қысқа 

мерзімді инвестициялар болып табылады. Оны келесі сызбадан кӛруге болады:  

Адами капитал 

Білім, икем, машық, Қабілеттілік  

Кәсіптік Кәсәпкерлік Ӛзін-ӛзі дамыту 

және оқыту 

Шығармашылық, 

инновациялық 

Ұйымдастырушылық Әлеуметтік  Денсаулық 

Физикалық  Моральды  

Мәдени-

адамгершілік 

капитал 

Әлеуметтік 

сәйкестік 
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Ескерту: автормен құрылды.  

 

Жалпы айтқанда адам капиталына салған инвестициялар кейін қайтарылатындай 

етіп салынады. Олар кӛбінесе адамның біліміне, және денсаулығына салынады. Бірақ, бұл 

инвестициялар кейіннен мүлдем басқа құрылымда (формада) қайтып келеді. Мысалы 

денсаулыққа салынған инвестициялар ол тек ӛзінің денсаулығын ғана жақсартып қоймай, 

ӛзінің болашақ ұрпағының денсаулығының зор болуына айтарлықтай ықпалын тигізеді.  

Адами капиталға инвестиция салу адамның тұрмыс тіршілігін, нарықтық экономика 

жағдайында бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату мақсатында салынады.  

Адами капиталға салынған инвестициялардың ішінде кӛп үлесі білім алуға салған 

инвестицияға тиесілі. Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, адами капиталға, оның ішінде 

білім саласына тартылған инвестиция экономиканың ӛсіміне жәрдем болады. Бұл туралы 

2011 жылдың 20 сәуірінде Парламент Сенатында «Зияткер ұлт: білім, ғылым, инновация» 

атты тақырыпта ӛткен ғылыми-тәжірибелік конференция барысында Сенат Тӛрағасының 

орынбасары Мұхамбет Кӛпеев осылай мәлім етті. Сенатордың айтуынша, АҚШ 

компанияларында персоналдардың әрбірін оқытуға жұмсалған 35 мың доллар, кейіннен 

ӛзін-ӛзі ақтай отырып, 1 млн. доллар сомасында қайтарым береді. Бұл ретте АҚШ 

компаниялары жыл сайын ӛздерінің қызметкерлерін оқыту үшін 50 миллиард доларға 

дейін қаражат шығындайды. Ал бұлардан келетін келешектегі табыс 1 трлн. 450 млрд. 

долларға дейін жетеді. «Яғни, бұндағы білім саласындағы тиімділік 3000 пайызға дейін 

жуықтайды», - деді сенатор.  

Сайып келгенде, қазіргі уақытта Қазақстанда адами капиталға инвестициялардың 

кӛп бӛлігін ата-анасы, кейін мемлекет және жеке кәсіпкерлер салады. Ал бұл дегеніміз, 

кәсіпкрелер әлі күнге дейін ӛзінің персоналына қосымша қаржы жұмсағысы келмейтінін 

кӛрсетіп отыр. Ал мемлекет салған инвестициялар кӛп жағдайда орынды 

пайдаланылмайды. Себебі мемлекет белгілі бір маманды даярлау үшін арнайы білім 

грантарын береді, бірақ бұл мамандықтарды тәмамдаған студен жастар ӛздерінің 

мамкандықтары бойынша қызмет атқармай экономиканың басқа саласына қызметке 

орналасады. Бұл қазіргі уақыттағы мемлекеттің адами капиталға салып жатқан 

инвестицияның ірі теріс жағы болып саналады. Бұл мәселенің алдын алудың жолдарын әлі 

мемлекет зерттеп, жүйелеп түйіндегені абзал.  

Қазіргі таңда отандық ӛндіріс ортасы мен ғылымда және шетелдік тәжірибеде адам 

капиталы түсінігі кӛптеп қолданысқа енуде. Жұмысшыларды әр дайым үздіксіз оқыту 

және дамыту бірнеше себептерге байланысты. Осындай себептердің негізгілері ғылым 

мен техниканың жедел дамуы, сыртқы ортаның қарқындылығы, тұтынушылардың 

талғамдарының ӛзгеруі, бәсекелестердің жаңа ұсыныстар жасауы және т.б. Әрине, үздіксіз 

ӛндірістік оқыту адам капиталына салынатын белгілі кӛлемді инвестиция талап етеді. 

Кәсіпорын деңгейіндегі адам капиталы түсінігіне әдетте табыс алуды қамтамасыз ететін 

Жалпы ивестициялар (ұзақ мерзімді, баланың туғанынан үйленгеніне (кей жағдайда 

ғұмыр бойы) дейін салынатын инвестициялар) 

Орта мерзімді (ЖОО-да оқыту) (4-5 

жыл) 

Қысқа мерзімді (біліктілікті арттыру 

курстары) (1-3 ай немесе 1 жыл) 

Адами капиталға 

салынған инвестициялар 
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жұмысшының еңбек дағдысы, іскерлік, ептілік, шеберлік қасиеттері, интелектуалды 

мүмкіншіліктері мен кәсіби мамандану деңгейі жатады. Адам капиталы теориясына сай 

жұмыс күші ӛнімділікті ұлғайту мақсатында капитал салымын талап ететін ӛндіріс құралы 

ретінде қарастырылады. Жекелей алғанда адам капиталына инвестициялауды келесі 

сатыларда жіктеп кӛрсетсе болады. 

1. Кәсіби дағдылануға кеткен шығындар. Аталған сатыда болашақ мамандарды 

арнайы оқу мекемелерінде оқыту, дайындау және кәсіби бағыттау жүзеге асырылады. Бұл 

ӛз кезегінде үлкен ауқымды қаржы талап ететін саты, әдетте мемлекеттік бюджеттен 

немесе жеке тұлға қаражаттарынан қаржыландырылады. Дегенмен соңғы жылдары жұмыс 

беруші кәсіпорын қаражаттарынан қаржыландыру тәжірибесі де кең ауқым алып келуде 

[1]. 

2. Жұмысшыларды іздеу және жалдауға қатысты шығындар. Аталған шығындар 

ӛзіндік тұрақтылық сипатымен ерекшеленеді. Бұл кадр бӛлімінің жұмысшыларды ӛздіксіз 

жоспарлау, алғышарт құжаттарын әзірлеу, ізденушілерге тесттік бағдарламалар әзірлеу, 

сонымен қатар оқу орындары мен рекрутингтік және кадр агенттіктерімен келісім шартқа 

отыру және т.б. іс әрекетімен байланысты.  

3. Бейімделу кезеңіндегі жұмысшыға кеткен шығындар. Аталған шығын 

категориясы жұмысқа жаңа алынған маманға еңбек ақы тӛлеуге байланысты. Әдетте бұл 

сынақ кезеңі болып табылады.(Әр кәсіпорында әркелкі, шамамен 1-3 ай мерзімін 

қамтиды). Шығын кӛлемі болашақ еңбек ақы кӛлеміне қатысты алғанда біршама тӛмен, 

бұл жұмысшының іс орнына дағдылануы, әлеуметік-психологиялық бейімделуіне 

байланысты. Бейімделу кезеңінің аяқталуы жұмысшыға салынған инвестициялардың 

қайтарымдылығының бастамасы ретінде танылады [2]. 

4. Кәсіби мамандану кезеңіндегі жұмысшыға кететін шығын. Бұл сатыда 

жұмысшалырға кеткен шығын тек еңбек ақымен шектеліп қоймай, жұмысшыны еңбекке 

ынталандыру және сый ақы белгілеу іс шараларын қамтиды. Аталған іс шаралар әдетте 

жұмысшының жоғары кәсіби біліктілігі мен жоғары техникалық ӛнімділігі нәтижесінде, 

инновациялардды қолдану және ӛндірістік ресурстарыды үнемдеу нәтижесінде қол 

жеткізілген қосымша табыс қорынан қаржыландырылады. Дегенмен аталған сатыда 

жалпы шығын кӛлемі жалпы табыс кӛлемінен әлдеқайда тӛмен.  

5. Оқыту, біліктілікті жоғарылату кезеңінде жұмысшыларға кеткен шығын. Аталған 

шығын категориясының біршама ерекшеліктері бар. Ең алдымен кӛрсетілген шығындар, 

жоспарланған оқу - әдістемелік бағдарламаның нәтижесіне тең болуы керек. Бұл үшін 

оқытылуға жоспарланған бағдарламалардың нәтижелілігін, қайтарымдылығын және 

оқытылушы тұлғалардың аталған бағдарламаға қажеттілігі мен мүмкіншілікерін анықтау 

қажет. Кей кездерде жұмысшылардың кәсіби біліктілігін жоғарылату үшін жұмыс 

орнында ӛзін-ӛзі оқыту, ӛз білімін ӛзі жоғарылатуға қажетті жағдай жасаудың ӛзі 

жеткілікті болады. Ал кей кәсіпорындарды жұмысшылардың жаңашалдыққа бейімделуін 

ұлғайту және оқу курстарына ынтасын арттыру мақсатында арнайы бағытталған 

ынталандыру жүйелерін құрастырады [3]. 

6. Кәсіби мамандану нәтижесінде білімнің капитализациясы кезеңінде 

жұмысшыларға кеткен шығындар. Жұмсалған шығындар кӛлемі кәсіби мамандануға қол 

жеткізген уақыт мерзімімен анықталады. Оқу барысында алынған білімділікті, 

шеберлілікті, ептілікті кәсіпорын ӛнімділігін, табыстылығын ұлғайтуға қолдануда еңбекті 

ынталандыруша қосымша тетіктер қолданған жӛн. Аталған сатыда жұмысшыдан алынуы 

мүмкін максималды табыс кӛлемі алынады. Осы кезең мерзімділігін ұлғайту ең алдымен 

кәсіпорынның жұмысшыларды ынталандырудағы нәтижелі жүзеге асырған іс шараларына 

байланысты. Мысалы, жұмысшылардың жылдық бонустар мен табыстарды бӛлісу 

үрдісіне қатысуы.  

7. Кәсіби біліктіліктің тӛмендеуі, «моральдік тозуы» кезеңіндегі жұмысшыларға 

кететін шығын. Аталған сатыда жұмсалған шығын кӛлемі кәсіби мамандану кезеңіндегі (4 

саты) қайта оралады, мұндағы тек жалғыз ерекшелік кәсіпорын тарапынан жүзеге 
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асырылған еңбекті ынталандыру іс шаралары ӛзіндік оң нәтижелер алып келуін 

тоқтатады. Ал жұмысшының ӛндірістік ӛнімділігі ҒТП үздіксіз орын алуы мен 

жинақталған тәжірибе мен біліктіліктің моральдік тозуы, заман талаптарына сай 

келмеуіне байланысты тӛмендейді. Осының нәтижесі ретінде жұмысшы жасап шығаратын 

шекті ӛнім кӛлемінің тӛмендеуі және кәсіпорын жалпы пайдасының азайуы орын алады. 

Атап ӛтетін жайт, адам капиталына инвестициялау циклының сатылары әр экономика 

саласында әр келкі болуы мүмкін. Мысалы, кӛптеген ӛндірістік кәсіпорындар үшін ең 

кпитал сыймды болып персоналды дайындау және кәсіби біліктілігін жоғарылатуға 

қатысты шығындар саналады. Кадрларды дайындауға кеткен шығындар, жоғарыда аталып 

ӛткендей белгілі оқу орындарында оқытуға кеткен шығындармен есептеледі.  

Аталаған шығындарды негізгі кӛлемі мемлекеттік білім беру стандарттарына сай 

ӛндіріске қажетті мамандарды дайындау барысында мемлекеттік бюджет пен жеке 

тұлғалардың қаражат кӛзінен қаржыландырылады. Мемлекеттік білім беру стандарты деп, 

маманды дайындау жүзеге асырылып жатқан оқу мекемесіне қатысты жіктеусіз, белгілі 

профильді маманға қойлатын ортақ талаптар. Білім беру стандарттары құрылымы мен 

мазмұны ӛз кезегінде тәжірибеден алынып, еңбек нарығының жас мамандарға қойылатын 

талаптарын қамтиды. [4] 

 Міне осылай, ӛнеркәсіптік мекеме экономикасы және басқармасы саласындағы 

маман, аталған саланың технологиялық үрдістерін ұйымдастыру негіздерін білуі, 

гуманиталрық әлеуметтік – экономикалық ғылымдардан хабардар болуы қажет, сонымен 

қатар ӛз еңбек және шығармашылық мүмкіншіліктерін максималды экономикалық 

нәтижемен ұйымдастыра білуге қабілетті болуы керек. Осыған байланысты, мемлекеттік 

білім беру стандарттарында, жалпы гуманитариялық және әлеуметтік-экономикалық, 

математикалық және жаратылыстанушылық дәрістер циклы бекітілген.Сонымен қатар, 

жалпы кәсіптік және арнайы мамандандырылған дәрістер цикылдарыда енгізіледі, бұл 

болашақ маманның тәжірибелік жұмысында қажетті арнайы біліктілік қорын 

қалыптастырады. Мұның барлығы, бір жағынан маманның дайындық дәрежесін 

ортақтастырып, әр түрлі оқу орындары арасында бәсекелестікке жол береді. Нәтижесінде, 

ӛндірістік кәсіпорындар, сауда фирмалары, банктер және ӛзге комерциялық мекемелер ӛз 

кадрлар санатын университет түлектері қатарынан толықтыруға мүмкіндік алады.  

Дегенмен, ортақ мемлекеттік білім беру стандарттары, мамандарды дайындау 

барысында нақты саланың немесе кәсіпорынның талаптарын ескеруге мүмкіндік 

бермейді. Әрине стандарттар шеңберінде, аудандық және университет ішілік 

компоненттерде орын алады. Шет елдік тәжірибеде, мысалы Ұлыбритания мен 

Францияда, университет бағдарламасындағы міндеттемелі компонент оқу үрдісінің 

жартыдан кӛп бӛлігін қамтиды, қалған бӛлігі кредиттік жүйе негізінде студенттердің ӛз 

қалауымен таңдаған дәрістерінен құралады. Кадларды дайындау үрдісіне ӛзіндік үлкен 

ықпалды сол кадрларды дайындатып жатқан кәсіпорын жасауы мүмкін. Автордың 

пікірінше, аталған тәжірибені біздің елдеде қолдану дұрыс болар еді. Ӛндірістік 

кәсіпорындар, банктар және ӛзге мекемелер ӛзіне қажетті оқу стандарттарын ұсынып, 

жалпы білім беру мемлекеттік стандарттарына қосу қажет. [9] 

Келесі, кәсіпорынның кадрларға жұмсайтын ӛте кӛлемді шығыны болып маманның 

кәсіби біліктіліктілігін жоғарылату, мансаптық саты бойынша жылжытуға т.б. салынатын 

инвестициялар саналады. Ақпарат кӛлемінің ӛсуі, ӛндіріс технологияларының ӛзгеруі, 

нарықтың қатаң жағдайлары, бәсекелестік - аталған факторлардың барлығы, нарық 

кӛшбасшылары қатарында қалуға бел буған кәсіпорындарды ӛз жұмысшыларының 

біліктілік деңгейімен білімділік дәрежесін жетілдіруге ынталандырады. Қазіргі таңда 

жұмысшылардың кәсіби біліктілігін кӛтеруге бағытталыған кӛптеген мемлекеттік және 

коммерциялық оқу бағдарламалары бар. Кей біреулері ӛндірістік үрдісті үзбеу 

мақсатында, кәсіпорын шеңберінде орын алады, яғни фирма ішілік курстар. Ал кей 

біреулері, арнайы мамандандырылған оқу орталықтары мен ӛзге ӛндірістік объектілерде 

тәжірибе ӛту арқылы жүзеге асырылады. Әрине жұмыс берушілер, жұмыс үрдісінен 
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үзбей, қысқа мерзімдік, бірақ жоғары нәтижелі оқу бағдарламаларды қалайды, басты 

мақсат жұмысшының жұмыс орнында болмауы кезеңінде орын алатын ӛндірістік 

шығындар кӛлемін шектеу. Әрине жұмысшылардың негізгі бӛлігі кәсіпорын 

қаржыландыруын қолданып, жоғары оқу онырдарында, әлде қайда сапалы білім алғысы 

келеді. Дегенмен, отандық тәжірибеде аталған біліктілікті жоғарылату түрі сирек 

кездеседі. 

Ӛз кезегінде, ірі оқу мекемелері нарық талаптарына сай икемделіп, орын алған 

сұранысқа сай кеңес беруші консалтингтік, кәсіби біліктілікті жоғарылатушы орталықтар 

құрады. Әдетте олар кәсіпкерлердің қызығушылығын тудыратын менеджмент және 

басқару, экономика, психология, социология секілді бірнеше пәндерден семинар 

сабақтарын қамти алады. Жекелей айтқанда, әр кәсіпорынның ӛзіндік талаптарына сай 

«Персоналды басқарудың заманауи мәселелері», «Дағдарысқа қарсы басқару», 

«Маркетинг және логистикадағы ӛзекті мәселелер» және т.б. семинарлар басқарушы 

кадрлардан бастап қатардағы жұмысшыларға оқылуы мүмкін. [5] 

Дегенмен аталған семинарлар тапсырыс берушілер тарапынан сұранысқа ие болуы 

үшін оқу орындары ӛз кезегінде комерциялық мекемелер, банктар, ӛндірістермен тікелей 

қарым-қатынысқа түсіп, олардың кәсіби мамандану қажеттіліктерін ескеру керек. Әрине 

кей кәсіпорындарда, ақша қаражат кӛзінің жетіспеушілігіне байланысты адам капиталына 

инвестициялау мәселесі мүлдем қарастырылмайды. Мұндай жағдайда қаржыландырушы 

тарап ретінде мемлекет немесе жергілікті басқарушы органдар болуы мүмкін. Сонымен 

қатар тәжірибеде кәсіпорын басқармасының адам капиталына инвестициялаудың 

нәтижелілігі мен қажеттілігін толық түсінбеуіне байланысты жүзеге асырылмауыда 

кӛптеп кездеседі.  

Инвестициялаудың әр сатысында оқытудың экономикалық тиімділігі шығын мен 

алынған қорытынды нәтижелілігі арақатынасымен есептеледі. Адам капиталына 

инвестициялаудың нәтижесі ретінде еңбек ӛнімділігінің жоғарылауын кӛрсетсе болады. 

Аталған кӛрсеткіштер арасында белгілі тәуекелділік бар екендігін атап айтса болады және 

келесідей формулада кӛрсетсе болады: 

Э=(В-Вп)*Ц/З,  

мұнда:  

Э-белгілі сатыда адам капиталына инвестициялаудың нәтижелілігі;  

Вп- жұмысшының оқытуға дейінгі еңбек ӛнімділігі;  

В- жұмысшының оқытудан кейінгі еңбек ӛнімділігі;  

Ц- ӛнім бірлігінің бағасы;  

З- адам капиталына инвистициялар кӛлемі [2]. 

Әр кәсіпорын жұмысшыларын оқытуға кеткен шығындарды амортизациялауға 

мүдделі. Бұл мүдделілік адам капиталына инвестициялау кӛлеміне тікелей 

пропорцианалды және оның ӛзіндік ерекшелігіне тәуелді. Аталған шығындардың 

амортизациясы, сол инвестицияланған маманды кәсіпорында мүмкіндігінше ұзақ ұстауда, 

оның кәсіби біліктілігі мен мүмкіншіліктерін нәтижелі және рационалды қолдануда 

кӛрініс табады. Бұл іс шаралар ең алдымен жоғары ұйымдастырылған, сапалы 

ынталандыру және еңбек ӛнімділігін белсендіру негізінде жүзеге асады.  

Осындай ынталандыру жүйелерінің бірі болып «Меню» қағидаттары негізінде 

құралған жүйе танылады. Аталған жүйе тәжірибеде жұмысшының жұмысқа кешігулері, 

келешекте демалыс алу мақсатында жұмыс уақытысынан тыс қосымша жұмыс жасауы, 

кәсіпорын ӛнімділігін артыру мақсатында жүзеге асырған инновациялық 

жаңашылдықтары т.б. секілді нұсқаулардан тұратын «Меню» жасалады және соған сай 

кәсіпорын ӛз тарапынан сыйақылар мен ӛтемақылар мӛлшерін анықтап, жұмысшының ӛз 

уақытын ӛзі, нәтижелі жоспарлауына мүмкіндік береді. Бұл іс шаралардың барлығы ең 

алдымен жұмысшыны кәсіпорынға бекіту, мүмкіндігінше жұмыстан кетуін болдыртпауға 

бағытталған. Себебі, кәсіпорын жұмыстан шыққан әр маман есебінен ӛзінің адам 

капиталының белгілі бӛлігінен айырылады. [6,7] 
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Сипатталған «Меню» ынталандырушы жүйесі, жұмысшы экономикасын 

тұлғаландыруға бағытталған және келесі қызметтерді жүзеге асырады:  

 Жұмысшылардың еңбек ӛнімділігін жоғарылатады (ынталандырушы қызмет); 

 Жұмысшылардың үнемі бір кәсіпорын шеңберінде жұмыс жасауға талабын 
арттырады (тұрақтылықты қамтамасыз етуші қызмет); 

 Жаңа жұмысшы іздеу, жалдау, бейімдеуге кететін шығындарды үнемдейді 
(шығындарды басқару қызметі). 

Ұсынылған «Меню» ынталандыру жүйесін отандық кәсіпорындарда енгізіп, дамыту 

жоғары кәсіби білікті мамандардың қажетті ӛнеркәсіптерде шоғырлануы қамтамасыз етіп, 

адам капиталына инвестициялаудың экономикалық қайтарымдылығын жоғарылататын 

еді. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, қазіргі заманғы кадрлық менеджмент 

талаптары негізінде және автордың пікірінше кәсіпорынның ӛз адам ресурстарын тиімді 

қолдануы кәсіпорын қызметінің экономикалық нәтижелілігін жоғарылатудың бірден бір 

тетігі ретінде, ал адам ресурстарына салынған инвестициялар ең жоғары қайтарымды 

және тиімді инвестиция болып табылады.  

 

3. Адами капиталдың ҧдайы жаңғыртылуы 

 

Адам капиталын жаңғырту мемлекет, тұрғындар мен бизнестің кешенді 

арақатынасының кӛмегімен жүзеге асырылады. Бірақ аталған үрдістегі бастапқы рӛл 

шекті шарттарды құрумен байланысты болады және әлемдегі кӛпшілік елдерде ол 

мемлекетке тиесілі. Оның қажеттілігі бірнеше объективті себептерге байланысты:  

1. Жинақтық адами капиталдың қоғамдық қайтарымының жоғарылығын кӛрсетуге 

болады; 

2. Тағы бір, айтарлықтай фактор ол нарықтағы орларда оның негізгі элементтері 

қалыптасады; 

3. Және ең бастысы мемлекетке әлеуметтік гарант пен қоғамдағы тұрақтылық 

кепілі қызметтері жүктеледі. 
 

 

4. Қазақстандағы адам капиталы дамуының мәселелері 

 

Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде мемлекеттік тілді қоғамның барлық саласына 

енгізіп, оның негізінде білім, ғылым... экономика мен мәдениетті дамыту – ол елдегі адам 

капиталын дамытудың негізгі факторы және ел дамуының негізгі бағыты болмақ. Оны 

әлемдегі ұлы реформалар мен дамыған және жақсы қарқынмен дамушы Шығыс 

(Жапония, Оңт. Корея, Малайзия, ҚХР т.б.) және Батыс (Франция, Алмания, Англия т.б.) 

елдерінің тұрғылықты халықтың тілі, мәдениеті және дәстүрі негізінде дамуы, және ол ел 

дамуындағы жетістіктердің негізгі факторы екенін кӛрсетеді. 

Қазақстанның бүгінгі даму қарқыны ТМД елдерінің ішінде алдыңғы қатарда, кейбір 

кӛрсеткіштері шығыс Еуропа елдерінің деңгейіне жеттік дегенімізбен, 2008 жылғы 

Елбасы жолдауындағы, «...біздің ауыл тұрғындарының еңбек ӛнімділігі батыс 

елдеріндегіден 20 есе кем» деген тұжырымдамасы мен Кеден одағындағы ЖІӚ 

Белоруссиядан 1,5 еседей кӛп бола тұрса да, Қазақстанның тауар айналымының осы елден 

үш есе кем болуы, яғни біздегі адам капиталы деңгейінің сол Белоруссиядан 4-5 есе 

тӛмендігін, экспорттағы шикізат үлесінің 90 пайыздан астам болуы стратегиялық 

тұрғыдан кӛп мәселелерді қайта қарауды талап етеді. Болашағы жоқ ел ғана ӛзін-ӛзі 

сынап, кемшіліктерін түзете алмайды. 

Мемлекеттің капиталы: 1. табиғи ресурстар (кен орындары); 2. жылжитын және 

жылжымайтын мүлік (зауыттар, ғимараттар, автомобиль т.б.); 3. адам капиталынан 

тұрады. Дамыған елдердегі барлық капиталдың ішінде адам капиталының үлесі 
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орташа  75%-дан артық болса, біздің елдегі бұл кӛрсеткіш 10-12% (1 сурет). Сондықтан 

бізге адам капиталы үлесін 5-6 есе ӛсіру міндеті тұр. 

 
 

Әлемдік банктің есебі бойынша АҚШ-тағы ұлттық байлықтың ішінде барлық ӛндіріс 

қорының (ғимараттар мен жылжымайтын мүлік, машина мен құрал-жабдықтар) үлесі 

19%, табиғи ресурстар – 5%, ал адам капиталы - 76%. Батыс Еуропадағы сондай 

кӛрсеткіштер  -23, 2 және 74; Ресейде - 10, 40 және 30%. 

Соңғы 20 жылда әлемдік экономика негізінен адам ресурсы есебінен дамуда. 

Сарапшылардың пайымдауы бойынша адам капиталының 1%-ға ӛсуі еңбек ӛнімділігін 

3,81%-ға ӛсіреді. 192 елде Әлемдік банк жүргізген зерттеу ӛтпелі экономикалық елдері 

ӛсуінің тек 16% ғана физикалық капиталға (құрал-сайман, ғимараттар және ӛндіріс 

инфрақұрылымы), 20% - табиғи капитал, қалған 64% әлеуметтік және адам капиталымен 

байланысты екенін дәлелдеді. Дамыған елдер жалпы ұлттық ӛнімнің 40% тиімді білім 

жүйесін дамытудың қорытындысы. 

БҰҰ-ның даму Бағдарламасының (ПРООН) дерегі бойынша Еуропаның 

экономикасы дамыған елдеріндегі денсаулық пен білімге жұмсалатын қаржы ЖІӚ-нің 

8,1% және 8,5%-ын құрайды. 

Еуропа елдеріндегі денсаулыққа бӛлінетін орташа қаржы АҚШ-пен (6,5%) шамалас 

6,44%-ға тең. Әлемде денсаулыққа орташа 5,5% бӛлінеді. 

АҚШ, Жапония, Швейцариядағы жалпы капиталдың 75-80% адам капиталының 

үлесінде. Қазіргі кезде дамыған елдердегі экономикадағы белсенді азаматтардың 50%, 

АҚШ тұрғындарының үштен екісі ой еңбегімен айналысады. 

Адам капиталы – ол дамудың келесі жоғарғы сатысы, инновациялық экономика мен 

білім экономикасын қалыптастыратын және дамытатын негізгі фактор. Инновациялық 

экономика – ол жоғары сапалы ӛмір, интеллект, білім, ғылым және жоғары сапалы адам 

капиталы. 

Адам капиталының деңгейі мемлекеттің даму деңгейін кӛрсетеді. 1990 жылдан 

бастап халықаралық деңгейде адам даму потенциалының индексі (АДПИ) – елдің орташа 

даму деңгейін үш негізгі адам даму ӛлшемімен анықтайтын индекс: 

1.  Белгілі деңгейде елдегі денсаулық пен әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесін 

кӛрсететін адам ӛмірі ұзақтығының индексі; 
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2.  Тұрғындарды бастауыш, орта және жоғарғы біліммен қамту және 15 жастан 

асқандардың сауаттылық деңгейін кӛрсетіп елдегі білім жүйесінің жағдайын сипаттайтын 

білім беру деңгейінің индексі; 

3. Әрбір тұрғынға шаққанда ЖІӚ-нің кӛлемі сатып алу мүмкіндігіне (САМ) пара-пар 

АҚШ долларымен ӛлшенетін лайықты ӛмір деңгейі. 

Бұл кешенді индексте азаматтық бостандық, әлеуметтік қамтамасыз ету, 

тұрғындардың денсаулық және мәдени даму кӛрсеткіші, қылмыс деңгейі, қоршаған 

ортаны қорғау т.б. кӛптеген факторлар ескеріледі. Адам даму индексі – ол нӛльден бірге 

дейін кӛрсеткішпен қабылданатын елдің даму деңгейі мен ӛмірдің сапасын кӛрсететін 

жиынтық кӛрсеткіші. БҰҰ эксперттерінің анықтауы бойынша елдің, адам дамуы 

потенциалының индексі (АДПИ) 0,9 және одан жоғары болса, ол дамыған, ол деңгейге 

жетпейтіндер – дамушы елдер. Кӛрсеткіші 0-ден 0,499-ге дейінгілер АДПИ-і тӛмен, 0,500-

0,799 – орташа, 0,800-0,899 – жоғары, 0,900-дан кӛбі - ӛте жоғары болып саналады. Бұл 

кӛрсеткіштерді таңдау, мысалы қоғамдағы еңбек потенциалы ауру мен жарақаттың азаюы, 

жұмыс күнінің саны мен еңбекпен қамту масштабының кеңеюі есебінен ӛсетініне 

негізделген. 

Сондықтан, постиндустриалдық қоғамдағы адам капиталы табиғи немесе жиналған 

байлықтан да құнды, ең маңызды қор болып табылады.Қазірдің ӛзінде дамыған елдерде 

адам (зерделік) капиталы экономика дамуының қарқыны мен ғылыми-техникалық ӛрлеуді 

айқындайтын күшке айналды. Сондықтан, қоғамда осы капиталды шығаратын негізі - 

білім жүйесін дамытуға кӛп кӛңіл бӛлінуде. Бұл, елдің ӛндірісті күштерін жаңа сатыға 

дамыту жағдайында ірі механикаланған машиналық ӛндіріске негізделген индустриалдық 

кезеңнен, негізгі күш қамту саласы, ғылым, білім және т.б. болатын постиндустриалдыққа 

ауысқан ХХІ ғасырдағы әлемдік экономиканың келешек келбетін айқындайтын күш 

болады. 

Материалдық байлықты ӛндіру ӛзінің маңызын сақтағанымен оның экономикалық 

тиімділігі алдымен жоғары сапалы мамандар, жаңа білім, технология және басқару әдісін 

пайдаланумен анықталады. Яғни алдыңғы қатарға ӛндірістің әдісі және білім, не зерделік 

потенциалы – адамның ӛзі шығады. Адам даму тұжырымдамасының теориялық негізі мен 

маңызды бӛлігі болып адам капиталының теориясы, білім берудегі революциялық теория 

және одан шығатын қазіргі қоғамдағы экономикалық, технологиялық және әлеуметтік 

прогрестегі білімнің рӛлінің алға шығу тұжырымдамасы болып табылады. 

Адам капиталы – ол қоғамдық ӛндірістегі адамның еңбек ӛнімділігі мен ӛндіріс 

тиімділігін арттыру арқылы, оның табысының ӛсуіне әсер ететін, белгілі инвестицияның 

нәтижесінде қалыптасқан сол адамның жинаған денсаулығы, білімі, тәжірибесі және 

мүмкіндігі болып табылады. Адам капиталының басқа капиталдарға тән қасиеттері 

болғанымен, олардан кӛп айырмашылығы бар. Бұл теорияның орталығында – адам, оның 

рухани және кәсіби жетілуге, жақсы тұрмыс пен байлыққа ұмтылуы тұрады. Яғни, қазіргі 

экономикалық жүйеде адам капиталы ұлттың бәсекелестік қабілетін қамтамасыз етуде 

маңызы зор, дербес ресурс болып табылады. 

Қоғамның әрбір мүшесінің білім алу, зерделік, ақпараттық т.б. мүмкіндігі кӛп болған 

сайын, ұлт пен мемлекеттің зерделік ресурсы жоғары, экономиканың ӛсу қарқыны тез, 

қоғамның мүмкіндігі анағұрлым артық болады. Дамыған елдердің экономикалық 

артықшылығы кӛп жағдайда адам капиталының ӛзінің ӛлшемімен емес, адамның 

ӛндірістегі пайдаланған шығармашылық еңбегі нәтижесінде шығарған ӛнімінің кӛлемі 

және сапасымен ӛлшенеді. 

АДПИ-дің  2009 жылғы кӛрсеткіші бойынша Қазақстан адам даму индексі жоғарғы 

елдердің ішінде 82 орында болса, 2011 жылдың қарашасындағы деректе 68 орынға дейін 

кӛтерілді. 

Осы уақытқа дейінгі экономиканың дамуы табиғи ресурстарды пайдалану мен 

минералдық шикізатты ӛндіріп экстенсивті түрде болғандықтан Қазақстан үшін адам 

капиталын дамытудың маңызы зор. 
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Экономика мен әлеуметтік-мәдени салаларда жүргізілген прогрессивті ӛзгерістерге 

қарамастан елдегі экономиканы модернизациялау мен  индустриалды-инновациялық 

жолмен дамуға кӛшу қарқыны әлі жеткіліксіз. Қазақстан ғалымдарының жетістіктері мен 

елдегі білім жүйесі әлемдік деңгейдегі талаптарға сай болмағандықтан бәсекеге қабілетсіз. 

Оның бір себебі Қазақстан экономикасының дамуы мен модернизациясы және мәдени-

әлеуметтік механизмдер мен методологиясы дайындалмағандықтан бұл салалар осы 

уақытқа дейін индустриалдық доминант тұрғысынан, яғни негізгі мақсат пен дамудың 

нәтижесі экономиканың шикізатты ӛндіруі мен материалдық капиталды пайдалану 

тұрғысынан қаралуында. Сонымен қатар модернизациялау мен елдің постиндустриалдық 

қоғамға кӛшудегі шешуші фактор адам капиталын дамытуға арналған жүйелі зерттелген 

ғылыми негіз бен механизмнің болмауы.   

Постиндустриалдық қоғамға ӛту жағдайындағы елдің интеллектуалдық ресурсының 

қарқынды ӛсу механизмі, ӛндірістің ғылымға негізделген жоғарғы технологиялық 

түрлерін меңгеру мен оны ӛндіріске ендіру, адам ресурстарын тиімді басқару әдістері 

нақты дайындықты қажет етеді. Сондықтан Қазақстанда адам капиталын дамытудың 

тиімділігін арттыратын ғылыми негізі мен механизмдерін дайындауда оның мәдени-

гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, индустриалды-инновациялық құрамдарын 

жүйелі-синергетикалық тұрғыдан зерттеу маңызды болып табылады. 

Адам капиталын тез қарқынмен дамыту – ол біріншіден, Қазақстанға басқа елдермен 

дамыған технологияның есебінен еңбек ӛнімділігін арттыру арқылы бәсекелесуге 

мүмкіндік береді, екіншіден – ол таусылмай жаңарып отыратын ресурс және үшіншіден – 

болашақ ұрпақтың жиналатын капиталы. 

Елдегі еңбекпен қамту жағдайын саралағанда мұнай-газ, машина жасау, металл 

ӛңдеу салаларында білікті мамандардың жетіспейтіндігін кӛрсетті. Әлемдік банктің 2008 

жылғы жүргізген зерттеулері бойынша жұмыс берушілер жұмысшылардың 60%-ның 

кәсіби деңгейінің тӛмендігі ӛндіріс пен кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтіретінін 

айтады. 

Бұл кедергілердің негізгі себептеріне тұрғындардың білім жүйесінің еңбек 

нарығындағы қажеттілікке сай келмейтіні, техникалық және кәсіптік білім деңгейінің 

тӛмендігі, аймақтық дифференциация мәселелері, оқу орындарында жоғары деңгейлі 

басқарушы мамандарды дайындаудағы кемшіліктер, екінші білім алатын жүйенің 

жетіспегендігі, әлеуметтік серіктестігінің жоқтығы, білім саласы қызметкерлерінің білімін 

жетілдіру орталықтары мен білімді мамандардың жетіспеуі, отандық ғылымның нарықтық 

экономикаға уақытында бейімделе алмауы, ғылым мен ӛндіріс арасындағы тиімді 

байланыстың болмауы жатады. 

Білім саласындағы (12 жылдыққа ӛту, Бірыңғай ұлттық тест т.б.) және ғылымдағы 

атқарылып жатқан реформаларды аяғына дейін жеткізгенде ол тиісті нәтиже береді. Адам 

зердесінің қалыптасуын толық ескермейтін бұрынғы кеңестік білім жүйесі бойынша бала 

мектепке 7 жаста барады. Ал, адам зердесінің 45-50 пайызы тӛрт-бес жаста, 7-де 70-75%-

ы, 9-да 90-92%-ы қалыптасып болады. Яғни ол жүйемен бала мектепке әбден қалыптасып 

болғанда, мысалы Жапониядағыдан екі жыл кешігіп барғандықтан білімді толық 

қабылдай алмайды. Жапонияда оқушы жұмасына 50-52 сағат оқыса, бізде орташа 40-42 

сағат, немесе 10-12 жылда 5000-6000 сағат кем оқиды. Келесі күрделі мәселе – ол біздің 

жүйе негізінен білім беруге бағытталған, ал батыста үш сатыдан, – ол білім - түсіну – 

даналықтан тұрады. Сондықтан біздегі ғылым ашқан жаңалықтар батыстан орташа 30 

еседей тӛмен және біздегі «ноу-хаулар» ӛндіріске енбей жатса, оларда кӛп кедергісіз 

қоғамды дамытып жатады. Тағы бір ерекшелік, олардың ғалымдары жаңалық ашу үшін әр 

8-10 жыл сайын зерттейтін саланы ӛзгертіп отырса (он жылда жаңалық ашпаған ғалым ол 

салада іс ӛндірмейді), біздегілер 50-60 жыл бойы (Ресей және кеңестік ғылым мектебі) бір 

бастаған ісінен айырылмай, қорытындысында аздаған шәкірттерінің ұстазы болудан аса 

алмайды. 
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Сондықтан, РФММ сияқты кейбір дарынды балаларға арналған мектептерден басқа, 

жалпы кеңестік білім мен (университеттері ғылыммен, ал ҒЗИ біліммен айналыспайтын) 

ғылым жүйесі қоғам дамуына кедергі болуда. 

Жаңадан ашылған Назарбаев зияткерлік мектептері мен сол аттас университет, 

ҚБТУ мен ҚМЭБИ, қазақ-түрік лицейлері сияқты оқу орындарының заманауи мамандар 

дайындаудағы жақсы кӛрсеткіштерін барлық білім жүйесіне енгізгенде бұл сала қоғам 

дамуына тікелей оң әсер ететін болады. Біздің университеттерге әлемдегі алғашқы бес 

жүздікке, Азиядағы жүздікке кіру мақсаты тұр. 

Іргелі ғылыми жұмыстарды дамытуды қаржыландыру адам капиталын 

инвестициялаудың маңызды саласы. Ғылымның дамуы кезінде соңынан жаңа 

технологиялық ӛндіріс пен тұтыну тәсілдерін қалыптастыратын  интеллектуалдық 

жаңалық енгізумен қатар, адамның ӛзі ӛзгеріп жаңа қажеттілік пен мүмкіндіктерді 

туғызатын күшке айналады. Үкімет соңғы жылдары медицина, білім беру және ғылымға 

мемлекеттен бӛлінетін қаржыны жылдан-жылға ӛсіріп, әлеуметтік факторға кӛп кӛңіл 

бӛлуде. 

 

 

ДӘРІС №8. ӘЛЕУМЕТТІК САЛА ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ МОДЕЛЬДЕРІ 

Дәріс жоспары 

1. Р.Титмусстың ұсынған әлеуметтік саясат моделі 

2. Биссмарк және Беверидж модельдері 

3. Шведтік модель 

4. Н. Мэннингтің мемлекеттік әлеуметтік саясат типологиясы 

5. Әлеуметтік саясаттың Ресейлік моделі 

6. Әлеуметтік мемлекеттің қазақстандық моделі 

 

1. Р.Титмусстың ҧсынған әлеуметтік саясат моделі 

Кез келген мемлекеттің әлеуметтік саясатын әзірлеу және іске асыру бір жағынан 

әлеуметтік саланы дамытудың стратегиялық бағдарларын және екінші жағынан қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық мақсаттарына қол жеткізу жӛніндегі тиісті іс-шаралар жүйесін 

кӛздейтін белгілі бір модель шеңберінде жүзеге асырылады. 

Алғаш рет әлеуметтік саясаттардың жіктелуін ұсынған британиялық ғалым Ричард 

Титмусс (1907–1973) болды. Ол объектілері мен механизмдеріне байланысты келесі 

әлеуметтік саясаттың үш моделін ерекшелеген: резиденттік (қалдық қағидат бойынша 

әрекет ететін), меритократтық және институционалдық. 

Резиденттік модель "табиғи" арналардың басым болуына негізделген, оларға нарық 

пен отбасы жатады, олар арқылы жеке адамның қажеттіліктері қанағаттандырылады және 

оның әлеуметтік проблемалары шешіледі. Егер бұл тетіктер ӛздерінің әлеуметтік 

функцияларын орындауды тоқтатқан жағдайда ғана мемлекет оларды толықтыра 

бастайды, бірақ "табиғи" институттар қайтадан жұмыс істемейінше ғана. 

Меритократтық модель еңбекке қабілетті халықтың қоғамдық ӛндірісте жұмыс 

істейтін бӛлігіне қолданылатын әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік жүйесін негізге 

алады. 

Институционалдық модель мемлекеттік жүйені нарық шегінен тыс әлеуметтік 

қызметтерді қамтамасыз ететін интегралдық институт ретінде қарастырады. Мұндай 

саясаттың объектісі барлық халық болып табылады. Осы үлгіге сәйкес әлеуметтік қорғау 

қалыпты ӛмірлік стандарт деңгейінде сараланған материалдық кӛмек кӛрсетуді кӛздейді. 

Ұсынылған модельдер әлеуметтік саясат теорияларының эволюциясына сәйкес 

келеді. Бастапқы кезеңде әлеуметтік саясат халықтың жекелеген топтарын қолдау болып 

табылады, келесі кезеңде ол әлеуметтік сақтандыруға кӛшеді және тек соңғы кезеңде 

әлеуметтік саясат-бұл жалпы халықты қорғаудың тұтас жүйесі, онда мемлекетке шешуші 

рӛл беріледі[1, 26 б.]. 
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Әлеуметтік саясат үлгілерінің ең кӛп тараған жіктемелерінің біріне сәйкес 

әлеуметтік-демократиялық, консервативті, либералды және католиктік түрлерін бӛліп 

кӛрсетеді (сурет. 1). 

Әлеуметтік-демократиялық (скандинавиялық, нордиялық) модель барлық 

азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз ету және қызмет кӛрсету кезінде әмбебаптылықты 

сипаттайды. Ол Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия сияқты елдерге тән. Модельде 

тікелей мемлекеттік қамтамасыз ету және қаржыландыру және соның салдарынан 

халықты болмашы стратификациялау болжанады. 

Консервативті (континенттік еуропалық, институционалдық) модель Англияда, 

Францияда, Германияда, Бельгияда кеңінен таралды. Әлеуметтік саясаттың бұл түрі, 

керісінше, шектеулі мемлекеттік қамтамасыз етуді және мемлекеттік емес ұйымдарды 

басымдықпен қаржыландыруды болжайды. Мұның алдыңғысына қарағанда, бұл жерде 

нарыққа тәуелділік артып, әлеуметтік мәртебесі мен табыстары бойынша айтарлықтай 

стратификация пайда болады. 

 
Сур. 1. Әлеуметтік саясаттың модельдері 

 

Консервативті (континенттік еуропалық, институционалдық) модель Англияда, 

Францияда, Германияда, Бельгияда кеңінен таралды. Әлеуметтік саясаттың бұл түрі, 

керісінше, шектеулі мемлекеттік қамтамасыз етуді және мемлекеттік емес ұйымдарды 

басымдықпен қаржыландыруды болжайды. Мұның алдыңғысына қарағанда, бұл жерде 

нарыққа тәуелділік артып, әлеуметтік мәртебесі мен табыстары бойынша айтарлықтай 

стратификация пайда болады. 

Әлеуметтік саясаттың либералдық (Америка-Британдық) моделі нарықты неғұрлым 

тиімді экономикалық тетік ретінде қарастырады. Мұндай модель АҚШ, Ұлыбритания, 

Англия, Ирландия саясатының негізінде жатыр. 

Католиктік модель жергілікті қоғамда отбасы, этикалық нормалар мен ережелер, 

азаматтық қоғам институттары негізгі рӛл атқарады деген алғышарттан туындайды.  

Қарастырылған модельдердің егжей-тегжейлі салыстырмалы талдауын И. А. 

Григорьеваға ұсынды (кесте. 1). 

Әлеуметтік-декморатиялық (скандинавиялық, нордиялық) 

•  негізгі бағыты - кірістерді фискалдық саясат арқылы әлеуметтік қайта бӛлу, тұрғындарды 
жұмыспен қамту; 

•жасына және ӛнімділігіне қарамастан азаматтардың тең құндылығы; 

•әлеуметтік қызметтер мен сервисті ерікті негізде ұсыну;  

•әлеуметтік қорғаудың үздіксіздігі, икемділігі, қолжетімділігі. 

Консервативті (еуропалық континенттік, институционалдық) 

•негізгі бағыты - нарыққа және сақтандыру; 

•қол жеткізу принципі (еңбек - кейінгі әлеуметтік қамсыздандырудың негізі); мемлекет 
әлеуметтік қызметтерді ұйымдастырмайды; 

•қызметкер мен жұмыс берушінің әлеуметтік іс-шараларға бюджеттік аударымдары мен 
сақтандыру жарналары шамамен тең; 

•қайта бӛлудің негізгі арналары-мемлекеттік және жеке әлеуметтік-сақтандыру қорлары. 

Либералдық (Американдық, Британдық) 

•нарық - адами капиталдың ӛзара іс - қимылын ұйымдастырудың негізгі саласы;  

•қалдық типіндті әлеуметтік қамтамасыз ету; 

•  мемлекет азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз ету үшін жалпыға бірдей, бірақ шектеулі жауап 
береді. 

Католиктік 

•кӛмекші идея (жақын инстанция пайда болған мәселелерді шешуге тырысуы тиіс; 
инстанциялар иерархиясы идеясы);  

•этикалық құндылықтардың басымдығы. 
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Осылайша, әлемдік тәжірибеде әлеуметтік дамудың бірнеше типтік модельдері 

қалыптасты. 

 

 

1-кесте. Әлеуметтік саясат модельдерін салыстырмалы талдау  

Сипаттамасы 

Ҥлгі тҥрі 

Әлеуметтік-

демократиялық 
Консервативті Либералды Католиктік 

Негізгі қағидат  Әмбебаптығы Ұлттық ұдайы 

ӛндіріс жүйесіне 

еңбектік қатысу  

Нарықтық 

қатынастардың 

басымдығы  

Кӛмекші 

(жақын 

инстанция 

принципі) 

Негізгі 

механизмдер  

Әлеуметтік 

бағдарламаларды 

мемлекеттік 

қаржыландыру, 

міндетті 

сақтандыру  

Мемлекеттік 

бақылаумен 

сақтандыру  

Әлеуметтік 

сақтандыру  

Патронаж 

жүйесі 

Қаржылық 

негізі  

Салық салу  Қызметкерлер 

мен жұмыс 

берушілердің 

сақтандыру 

жарналары 

Бюджетке 

салық 

аударымдары, 

қызметкерлер 

мен жұмыс 

берушілердің 

сақтандыру 

жарналары  

Азаматтық 

институттар, 

қалдық 

принципіндегі 

мемлекеттік 

қаржыландыру 

Қолдану 

нәтижесі  

Кедейшілік 

құбылыс ретінде 

жоғалып кетті, 

бірақ "әлсіз" 

топтардың, 

мысалы, 6 жасқа 

дейінгі балалар, 

тұрмысы нашар 

отбасынан 

шыққан балалар, 

қарттар, 

мүгедектер, 

жұмыссыздар 

сияқты 

проблемалары 

қалды. 

Халықтың 

саралануы 

туындайды: 

жұмысшылардың 

әлеуметтік 

қорғалу деңгейі 

жоғары, ал 

ішінара 

жұмыспен 

қамтылғандар 

немесе 

жұмыссыздар ӛте 

тӛмен. 

Әлеуметтік 

қорғау 

халықтың 

барлық 

топтарын 

қамтиды. 

Кедейлік 

деңгейі ӛте 

жоғары. 

 
 
Еуропалық Одақ шеңберінде Еуропалық әлеуметтік модель қалыптастырылды, оның 

шеңберінде ЕО интеграциялық стратегиясында тұжырымдалған әлеуметтік саясатты 

әзірлеу және жүзеге асыру қағидаттары: 

- қол жеткізілген әлеуметтік стандарттарды сақтау; 

- халықтың неғұрлым осал әлеуметтік топтарын басымдықпен қолдау; 

- ЕО-ның біріккен іс-қимылдарының қолайсыз салдарларын ӛтеу (интеграциялық 

іс-шараларды іске асыру барысында кәсіпті, тұрғылықты жерін немесе жұмыс орнын 
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ауыстыру қажеттілігіне тап болатын әлеуметтік топтардың мүддесінде арнайы 

бағдарламалар қабылданады)); 

- әлеуметтік және экономикалық конвергенция (әртүрлі елдердің экономикалық 

және әлеуметтік даму деңгейлеріндегі алшақтықты қысқарту; артта қалғандардың басым 

дамуын қамтамасыз ету); 

- ең тӛменгі әлеуметтік стандарттарды белгілеу; 

- кәсіпорындар қызметі үшін әкімшілік пен қызметкерлер арасында қаржылық 

жауапкершілікті бӛлу (еңбекшілердің кәсіпорындар қызметінің қаржылық нәтижелерін 

бӛлуге қатысуы); 

- ӛндірістік ортаны жақсарту, денсаулықты қорғау және жұмыс орындарында 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету құқығы. 

 

2. Биссмарк және Беверидж модельдері 

Еуропа елдерінде жүргізілетін мемлекеттік саясатты талдау әлеуметтік саясаттың үш 

түрі: неміс моделі (Бисмарк моделі), ағылшын моделі (Беверидж моделі) және швед 

моделі – әлеуметтік мемлекеттің моделі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Бисмарк моделі әлеуметтік қорғау деңгейі мен табыстылық (кәсіби қызмет 

ұзақтығы) арасында қатаң байланыс орнатады. Әлеуметтік құқықтар белсенді ӛмір бойы 

тӛленетін аударымдармен негізделеді, яғни әлеуметтік тӛлемдер кейінге қалдырылған 

кіріс (сақтандыру жарналары) нысанын қабылдайды. Жұмыс берушілер мен қызметкерлер 

тепе-тең немесе бӛлінген негізде басқарылатын сақтандыру кассалары түрлі кәсіби 

сақтандыру қорлары қалыптасатын және әлеуметтік тӛлемдер жүзеге асырылатын 

жалақыдан аударымдар жинайды. Осылайша, әлеуметтік қорғау мемлекеттік бюджеттен 

тәуелсіз. 

Бисмарк моделінің жалпы сипаттамалары: 

1. еңбек қатынастары табиғатының максималды есебі. Міндетті әлеуметтік 

сақтандырудың мақсаты сақтандырылған қызметкерлер үшін қол жеткізілген ӛмір сүру 

деңгейі мен сапасын, әлеуметтік тәуекелдер туындаған кезде әлеуметтік мәртебесін 

сақтаудан тұрады. Әлеуметтік жарналар мен тӛлемдердің мӛлшері сақтандыру 

жағдайлары басталған кезде жалақыны алмастыруға, сондай-ақ сапалы медициналық 

кӛмек пен оңалту қызметтерін ұсынуға бағытталған. Әлеуметтік сақтандырудың тұрақты 

жұмыс істеуінің қажетті алғышарты жалақыны шарттық кәсіптік және салааралық реттеу 

болып табылады. 

2. құқықтық қатынастар субъектілерінің оңтайлы үйлесімі-қызметкерлер мен жұмыс 

берушілердің жеке жауапкершілігі, олардың ортақ ӛзара кӛмегі, бұл қызметкерлер мен 

жұмыс берушілер арасында тепе-тең негізде сақтандыру жүктемесін бӛлуде іске 

асырылады, бұл ретте зейнетақылар мен жәрдемақылардың мӛлшері жалақы мӛлшеріне, 

сақтандыру тӛлемдерінің кӛлеміне және сақтандыру стажының ұзақтығына байланысты. 

3. ӛзара сақтандыру серіктестіктері нысанында әлеуметтік тәуекелдердің жекелеген 

түрлері бойынша әлеуметтік сақтандыруды ұйымдастыру, онда негізгі рӛлді жұмыс 

берушілер мен қызметкерлер атқарады. Олардың ӛкілетті ӛкілдері сақтандыру 

тарифтерінің мӛлшерін айқындайды, сақтандыру, әлеуметтік және медициналық 

инфрақұрылымды құру жӛніндегі саясатты қалыптастырады, атқарушы органдардың 

(сақтандырушылардың) қызметін басқару процесін ұйымдастырады. 

4. Қаржылық жүктемені және сақтандыру тарифтерінің мӛлшерін анықтау кезінде 

әмбебап және сараланған тәсілдерді үйлестіру. Біріншісі жұмыспен қамтылғандардың 

барлық санаттары үшін бірдей әлеуметтік сақтандыруға аударымдар мӛлшерінде, екіншісі 

– еңбек жағдайларының зияндылығына немесе қауіптілігіне, сондай-ақ пайдаланылатын 

жұмыс күшінің жай-күйіне (сапасына) байланысты әлеуметтік (кәсіптік) тәуекелдердің 

әртүрлі салдарына байланысты шығындарды ӛтеуге мүмкіндік беретін икемді тарифтерде 

кӛрсетіледі.  
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Осылайша, Бисмарка моделі бойынша ұйымдастырылған әлеуметтік сақтандыру 

кәсіби-Еңбек әлеуметтік ынтымақтастығына негізделеді, бұл сапалы медициналық және 

оңалту кӛмегін ұсыну кепілдігін қамтамасыз ететін ірі қаржы ресурстарын, сақтандыру 

тӛлемдерінің (зейнетақылар мен жәрдемақылардың) жоғары деңгейін шоғырландыруға 

мүмкіндік береді. Бұл модель басқару демократиялығымен және қаржы ағындарының 

айқындығымен сипатталады. Ӛзара сақтандыру серіктестіктері мемлекеттік құқықтық 

бақылауда ӛзін-ӛзі басқару, ӛзін-ӛзі қаржыландыру және коммерциялық емес 

шаруашылық жүргізу негізінде әрекет етеді. 

Беверидж моделі оның белсенді халыққа тиесілігіне қарамастан кез келген адамның 

ауруларға, қарттыққа немесе ӛз ресурстарын қысқартудың ӛзге себептеріне қатысты ең аз 

қорғалуға құқығы бар екенін негізге алады. Осы модельді таңдаған елдерде ауру бойынша 

сақтандыру жүйесі жұмыс істейді, оларға қосылу Автоматты болып табылады, ал 

зейнетақы жүйесі барлық қарт адамдардың еңбекақыдан аударымдар бойынша ӛткен күш-

жігеріне қарамастан ең аз табысын қамтамасыз етеді ("кәсіби" қарағанда "әлеуметтік 

зейнетақылар"деп аталатын). Осындай әлеуметтік қорғау жүйесі арқылы 

қаржыландырылады салықтар мемлекеттік бюджеттен. Бұл жағдайда тарату әділдігі 

тұжырымдамасында құрылатын ұлттық ынтымақтастық принципі басым болады [3, 

б.107]. 

Беверидж Моделінің жалпы сипаттамалары: 

1. барлық халыққа, жұмыс берушіге-жалдамалы қызметкерлерді әлеуметтік 

(кәсіптік) сақтандыру (оған ішінара қызметкер қатысатын), қызметкерге-қосымша жеке 

сақтандыру. 

 

2. Мемлекеттік әлеуметтік кепілдіктерді кедейлік шегі, қосымша кәсіби сақтандыру 

кӛрсеткішіне – жалақыны алмастыру (ӛтемақы), қосымша ерікті сақтандыруға – 

қызметкердің жеке әлеуметтік қорғау мүддесінде ӛзінің жеке мүмкіндіктерін іске 

асыруына бағдарлау; 

3. мемлекеттің халықтың тіршілік әрекетінің үш базалық деңгейін қамтамасыз етуі-

мемлекеттік сақтандыру, балаларға арналған жәрдемақылар арқылы табысы әртүрлі 

отбасыларға балаларды тәрбиелеу үшін тең мүмкіндіктер беру және жаппай 

жұмыссыздықты болдырмау.  

У. Беверидж отбасылық жәрдемақы мен ұлттық денсаулық сақтау қызметін 

мемлекеттік бюджеттен, ал басқа да әлеуметтік қорғау шараларын – қызметкерлер мен 

жұмыс берушілердің ӛздерінің аударымдары, сондай-ақ мемлекеттің субсидиялары 

есебінен қаржыландыру керек деп ойлады. 

Ұлыбританияда Мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік сақтандыру 

және қосымша жеке сақтандыру жататын әлеуметтік қорғау институттарының 

әрқайсысына қаржы ресурстарының тең үлесі келеді. 

 

3. Шведтік модель 

Келесі модель Шведтік. Классикалық Швед моделінің базалық сипаттамалары елдің 

барлық азаматтарын мемлекеттік бюджет есебінен мемлекеттік әлеуметтік қамтамасыз 

ету, ұлттық деңгейде жалақыны орталықтандырылған реттеу, толық жұмыспен қамтуға 

қол жеткізу мақсатында жұмыс орындарын құру жӛніндегі Белсенді мемлекеттік саясат, 

мемлекеттік бюджеттен дотация үлесі жоғары жұмыс істейтін және олардың отбасы 

мүшелерін қосымша әлеуметтік сақтандыру болып табылады. 

Шведтік модельдің негізгі сипаттамалары:  

1. бюджеттің кіріс бӛлігі есебінен әлеуметтік шығыстарды қаржыландыру; 

2. Халықты әлеуметтік қолдау шараларының жоғары деңгейі мен жалпыға бірдей 

қол жетімділігі. 

XX ғасырдың 70-жылдары Т. Маршалл, К. Эспинг-Андерсен, Т. Тилтон, Н. Форнис 

"әл-ауқат мемлекеті" түрлерінің жіктелуін ұсынды»:  
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 1. "әлеуметтік қорғаудың оң мемлекеті" - барлық азаматтардың әл-ауқаттың жоғары 

деңгейіне мүмкіндіктерін теңестіруге, "тең мүмкіндіктерге" кепілдік беруге бағытталған 

Мемлекет (мысалы, АҚШ); 

 2. "әлеуметтік қауіпсіздік мемлекеті "- азаматтардың" тең мүмкіндіктерін " 

қамтамасыз етуге, сондай-ақ толық жұмыспен қамтуға жағдай жасауға және барлық 

азаматтарға ең тӛменгі күнкӛріс деңгейінен тӛмен емес табыс алуға кепілдік беруге 

бағдарланған мемлекет (мысалы, Ұлыбритания); 

 3. "жалпыға ортақ әл - ауқаттың әлеуметтік мемлекеті" - толық жұмыспен қамтуды 

қамтамасыз етуге, халықтың кірістеріндегі айырмашылықтарды тегістеуге, кӛптеген 

мемлекеттік және қоғамдық әлеуметтік қызметтерді құруға бағытталған Мемлекет 

(мысалы, Швеция). 

Эспинг-Андерсен қаласының батыс әлеуметтанушысы жалпыға ортақ әл-ауқат 

мемлекеттерінің модельдерін жіктеу үшін нақты параметрлерді ұсынды. Оларға: 

декомодификация деңгейі; қоғамның стратификациясы; экономикаға мемлекеттік араласу. 

Осы тұрғыдан келесі модельдер бӛлінеді. 

 1. Неолибералдық (ағылшын-американдық): декомодификация деңгейі – тӛмен; 

қоғамның стратификациясы – күшті; мемлекеттік араласу нарықты реттеу нысанында 

жүзеге асырылады. 

 2. Консервативті-корпоративистік (франко-германиялық): декомодификация деңгейі 

– жоғары; қоғамның стратификациясы – күшті; мемлекеттің араласуы қаржылық 

қамтамасыз етуді тікелей ұсыну және рыноктарды реттеу нысанында жүзеге асырылады. 

 3. Әлеуметтік-демократиялық (әлеуметтік саясаттың скандинавиялық, Швед 

моделі): декомодификация деңгейі-жоғары; қоғамның стратификациясы-күшті; 

мемлекеттің араласуы қаржылық қамтамасыз етуді тікелей ұсыну нысанында жүзеге 

асырылады. 

 

В. Ханеш Оңтүстік Еуропа елдерінде ұсынылған рудиментарлық әлеуметтік 

саясаттың тағы бір моделін бӛліп кӛрсетеді. Бұл елдерде тек соңғы онжылдықта ғана 

әлеуметтік-экономикалық құрылымдық ӛзгерістердің ықпалымен жалпы әлеуметтік 

қамсыздандыру жүйелері құрылды немесе жетілдірілді. Олар ӛндірісте сақтандыру және 

әлеуметтік сақтандыру қамтиды. Жалпы алғанда, бұл елдерде әлеуметтік қамтамасыз ету 

деңгейі ӛте тӛмен. Бұл жерде әлі де азаматтарды әлеуметтік қорғау кӛбінесе отбасы және 

жеке қайырымдылық арқылы жүзеге асырылады. Бұл модель дамушы немесе ӛтпелі 

ретінде түсіндіріледі [3, б. 107]. 

Еуропа елдерінің әлеуметтік саясатын іске асыру тәжірибесі оны ӛткізудің бірыңғай 

моделінің жоқтығын куәландырады. Тарихи және мәдени айырмашылықтарға байланысты 

әрбір ұлттық әлеуметтік модель бірегей және қайталанбас. Алайда Батыс Еуропа елдерінің 

әлеуметтік үлгілерінің алуан түрлілігінің бірлігі, реттелетін нарықтық экономикаға, 

әлеуметтік диалогқа, қоғамдағы ынтымақтастық қағидаттарына, адамның құқықтары мен 

бостандықтарының теңдігіне негізделген қоғамның және әлеуметтік саясаттың еуропалық 

моделі бар деп айтуға болады. Еуропалық әлеуметтік модель, бір жағынан, нормалар мен 

құндылықтардың ортақ іргетасына, ал екінші жағынан – осы модельдің жүзеге асуына 

айналған әлеуметтік саясаттың институттары мен құралдарына сүйенеді. Әңгіме 

әлеуметтік заңнама, құрылымдық қорлар, әлеуметтік диалог және ЕО – ға мүше-

мемлекеттердің ұлттық деңгейінде әлеуметтік саясатты ашық үйлестіру, әлеуметтік 

қорғаудың ұлттық жүйелері туралы болып отыр [4, 150 Б.]. Еуропалық әлеуметтік 

саясаттың мазмұны тиісті арнайы құжаттарда: әлеуметтік саясат туралы келісімде және 

Еуропалық Одақты құру туралы шартқа қосымша болып табылатын Маастрихте (1992 ж.) 

қабылданған хаттамада кӛрініс тапты. 

ЕО әлеуметтік саясатының перспективалары мен нақты міндеттері "Еуропалық 

әлеуметтік саясат: Одақ үшін ой-сана" Жасыл кітабында және Еуропалық комиссияның 

нақты салалардағы іс-қимыл жоспарын айқындайтын стратегиялық құжаттары бар екі ақ 
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кітаптарда белгіленді. АҚ кітаптардың мазмұнында ЕО заңнамасының одан әрі даму 

үрдістері анық кӛрінеді. Жасыл кітаптар – оның қызметінің маңызды мәселелерін кең 

жалпыеуропалық талқылау үшін ашық мінбеге қызмет ететін ЕО-ның пікірталас 

материалдары. Әлеуметтік саясатты Еуропалық одақ қызметінің негізгі бағыттарының бірі 

ретінде Амстердам саммиті мойындады. ЕО-да сондай-ақ әлеуметтік саясат саласында 

қосалқы құрылымдар да жұмыс істейді: "CODEFOR" кәсіби даярлықты дамытудың 

еуропалық орталығы, Ӛмір және еңбек жағдайларын жақсарту қоры, жұмыс орнындағы 

қауіпсіздік және денсаулықты қорғау жӛніндегі Еуропалық агенттік, есірткі және 

нашақорлық жӛніндегі Еуропалық мониторинг орталығы, регламенттеу жӛніндегі әртүрлі 

басқару және консультативтік комитеттер мен комитеттер, Еуропаның барлық әлеуметтік 

күштерінің ӛкілдерін шақыра отырып, әлеуметтік саясат жӛніндегі Форум тұрақты түрде 

шақырылады. ЕО әлеуметтік саясатының қаржылық базасын әртүрлі жылдары құрылған 

Еуроодақ құрылымдық қорлары – Еуропалық әлеуметтік қор (ЕӘҚ), ӛңірлік дамудың 

Еуропалық қоры (ӚДЕҚ), ауыл шаруашылығының бағдарлауы мен кепілдіктерінің 

Еуропалық қоры (ЕАБКҚ), балық аулауды бағдарлаудың қаржылық құралы (БАБҚҚ) 

және топтасу қоры (ТҚ) қамтамасыз етеді [2, 194-195 Б.]. 

Еуропа елдерінің әлеуметтік саясатының ерекшелігі оны әлеуметтік саланы 

дамытудың американдық моделімен салыстыра отырып, барынша айқын байқалады. 

АҚШ әдетте, басқа елдермен салыстырғанда жеке және қоғамдық қажеттіліктерді 

қанағаттандыру нарықтық қатынастар тетігінің кӛмегімен жүзеге асырылатын, әлеуметтік 

қызметтер, тек білім беру немесе денсаулық сақтау ғана емес, сонымен қатар қарттықта 

материалдық қамтамасыз ету, кӛбінесе нарықта сатып алынады және әлеуметтік 

қызметтердің қандай да бір түрлерін пайдаланушылардың ӛздері тӛлейді. АҚШ моделі 

шартты қалдықты қатарына жатқызады, бұл ретте мемлекет ӛз функцияларын жеке 

капитал мен нарықты қамтамасыз етуді қаламайтын немесе мүмкін болмайтын (әрі 

барлығы емес) ғана әдейі шектейді. Бұл консервативті үлгі, бұл кезде мемлекет ӛз рӛлін 

халықтың аз қамтылған жіктерін ғана материалдық қолдаумен шектейді [5, б.71]. 

 

4. Н. Мэннингтің мемлекеттік әлеуметтік саясат типологиясы 

Н. Мэннингтің мемлекеттік саяси жүйелерді ұйымдастырудағы айырмашылықтар 

негізінде әлеуметтік саясаттың типологиясына кӛзқарасы қызықты. Оларға плюралистік, 

марксистік, корпоративтік модельдер мен элит үлгісі кӛрсетілген. 

Корпоративтік үлгі қоғам ішінде, әдетте, үш негізгі топ – мемлекет, бизнес-орта 

ӛкілдері және кәсіподақтар арасында тұрақты түрде бар диалогты болжайды, оның 

барысында әлеуметтік саясат да жасалады. Марксистік модель, керісінше, мүдделер 

топтары арасында нақты диалогтың болмауы және олардың арасында мемлекеттік 

саясаттың барлық бағыттарын, соның ішінде әлеуметтік саясатты айқындайтын бизнес-

қоғамдастықтардың басым болуы негізінде құрылады. Плюралистік модель сыртқы ортаға 

қатысты жүйенің ашықтығымен сипатталады,бұл жекелеген азаматтар мен олардың 

топтары тарапынан әлеуметтік саясатты қалыптастыру мен іске асыруға еркін әсер етеді. 

Оған қарағанда, элит үлгісі әлеуметтік саясатты әзірлеумен және жүзеге асырумен 

айналысатын топтардың жабықтығы туралы ережеден туындайды. 

Ағылшын тілдес ғылыми әдебиетте [7] таратылды бӛлу әлеуметтік саясаттың 

институционалдық және резидуальную (кесте. 2). 

 

2-кесте. Резиденттік және институционалдық әлеуметтік саясатты салыстырмалы 

талд 

 

              Әлеуметтік 

саясаттың  

                                     түрі  

Белгісі  

Әлеуметтік саясаттың 

резиденттік түрі 

Әлеуметтік саясаттың 

институционалдық түрі 
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Проблемаларды шешу 

принципі  

Отбасының, туыстарының 

және кӛршілерінің қатысуы  

Барлық белгіленген заңдар, 

нормалар мен ережелер 

негізінде  

Әлеуметтік қызметтер 

тарапынан кӛмек кӛрсету  

Бірлі-жарым жағдайларда  Кез келген жағдайларда  

Әлеуметтік қызметтер 

тарапынан кӛмек кӛрсету 

қағидаты 

Мәселені ӛз бетінше шешуге 

қабілетсіздігіне арнайы 

тексеруден кейін  

Профилактикалық кӛмек 

кӛрсету 

Әлеуметтік қызметтер 

тарапынан кӛмек кӛрсету 

сипаты 

Уақытша және ең аз қажетті 

мӛлшерде кӛмек 

Кӛмек проблема мен 

салдарға барабар  

Кӛмек алу кезінде 

әлеуметтік мәртебені сақтау 

/ жоғалту  

Әлеуметтік мәртебені 

жоғалту  

Әлеуметтік мәртебені сақтау 

 

Салыстырмалы талдау деректері қалдық қағидат бойынша әлеуметтік саясаттың 

резиденттік түрі кезінде халыққа әлеуметтік кӛмек кӛрсету және оның институционалдық 

моделінің әлеуметтік саясатын жүргізу объектілері үшін барынша артықшылық кӛрсету 

туралы куәландырады. 

 

Ю. Л. Балюшинаның кӛзқарасы бойынша әлеуметтік саясаттың либералды (қалдық), 

патерналистік (мемлекеттік-қайта бӛлу), индустриялық және постиндустриалды 

модельдерін бӛлу неғұрлым оңтайлы болып табылады. Либералды модель (АҚШ) ӛзінің 

жеке проблемаларын шешуде әрбір азаматтың барынша үлкен еркіндігін білдіреді. 

Қалдық әлеуметтік саясат нарықты жүзеге асыра алмайтын функцияларды орындайды 

және, демек, ӛтемдік сипатқа ие. Патерналистік үлгі (Германия, Швеция) адамдардан 

олардың әлеуметтік әл-ауқатына қамқорлық жасауды толығымен алып тастайды. Бұл 

модельдің негізгі ерекшелігі табыстарды теңестіру және қайта бӛлу жолымен қол 

жеткізілетін әлеуметтік теңдік қағидаты болып табылады. Индустриялық модель 

(Жапония) әлеуметтік әл-ауқатты арттыру институттарын экономикалық салаға қосымша 

ретінде пайдаланады. Әлеуметтік саясаттың постиндустриялық моделі қазіргі уақытта 

қатып қалу және даму сатысында. Ол әлеуметтік-экономикалық әріптестік жүйесіне – 

Үкіметпен, кәсіподақтармен және заң шығарушылармен ӛзара іс-қимыл жасауға қабілетті 

жұмыс берушілер одақтарын құруға негізделеді. Сонымен қатар, автор атап ӛткендей, 

аралас формадағы барлық аталған модельдер қолданыстағы болып табылады және белгілі 

бір мемлекеттің әлеуметтік саясатының тарихи қалыптасқан түрін сипаттайды. Бірақ оның 

түрлі тарихи кезеңдерде араласу дәрежесі әртүрлі. Мысалы, XX ғасырдың 60-70-ші 

жылдары дамыған елдерде мемлекеттің әлеуметтік саланы реттеуге қатысуы барынша 

жоғары болды, 80-ші жылдары әлеуметтік шығыстар баптары мен оларды қысқарту 

туралы қаражатты қайта бӛлу жүргізілді. ХХ ғасырдың 90-шы жылдары мемлекеттің 

әлеуметтік саясатқа әсері қайта күшейе түсті[8, 910 Б.]. 

Әлеуметтік саясат модельдерінің жалпылама жіктемесі ұсынылды. 2). 
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2-сурет. Әлеуметтік саясаттың жалпылама жіктемесі 

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының анықталған негізгі модельдеріне және оларды 

жіктеу ӛлшемдеріне қарамастан бүгінгі күні ғылыми әдебиетте әлеуметтік саясат 

модельдерін типологиялаудың әдіснамалық аспектілерін әзірлеу мәселелері жеткіліксіз 

пысықталған. 

Бұдан басқа, іс жүзінде әлемде қалыптасқан әлеуметтік саясаттың бірде-бір үлгісі 

таза түрде жоқ. Қазіргі кезеңнің ерекшелігі модельдердің белсенді бәсекелестігінде ғана 

емес, сонымен қатар олардың неғұрлым белсенді конвергенциясы, идеологиялық негіздер 

мен әлеуметтік саясаттың нақты нысандары мен әдістерін жақындастыру. 

Ұлыбританиядағы "үшінші жол", АҚШ – тағы "жанашырлық (compassionate) 

консерватизм", Чилидегі "адам тұлғасымен капитализм", Оңтүстік Кореядағы "ӛнімді әл-

ауқат" - осының барлығы дамудың әлеуметтік құрауышын күшейту қажеттілігін ұғынуды 

ұштастыратын бүгінгі таңда қалыптасып келе жатқан жаңа әлеуметтік модельдердің әр 

түрлі атаулары, бір жағынан, және қазіргі үлгілердің экономикалық тиімділігін арттыру, 

екінші жағынан. Модельдерді корпоративтік деңгейде жақындату процесі ерекше 

байқалады. Батыс қоғамдық ойда, бірінші кезекте Еуропа, ХХІ ғасырдың әлеуметтік 

моделінің теориялық негіздемесі қалыптасады. Оның негізінде ұжымдық консенсус және 

контекстуалды ойлау идеяларымен жеке автономия мен ерік идеяларын бірыңғай синтезге 

біріктіру [9, б.44-45]. 
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Қазіргі уақытта ӛмір сүру деңгейі мен сапасындағы, халықты жұмыспен қамту 

құрылымы мен нысандарындағы, адамдардың әл-ауқаттарындағы жаһандық ӛзгерістер 

кезеңінде әлеуметтік саясат үлгілерінің бірде-бірі түбегейлі ӛзгерістерге ұшырамай, оның 

классикалық түрінде қалмағанын атап ӛткен жӛн. Бұл жаңа әлеуметтік проблемаларды 

барабар шешуді қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты. 

 

 

5. Әлеуметтік саясаттың Ресейлік моделі 

Әлеуметтік саясаттың Ресейлік моделіне келер болсақ, әдетте, Ресейдің әлеуметтік 

саладағы саясаты жалпы қабылданған типологиялардан тыс қаралады. Сонымен қатар, 

қоғамның даму процесінде Ресейлік әлеуметтік саясат үлгілерінің Тарихи динамикасы 

байқалады. Атап айтқанда, XIX ғасырдың басында жүргізіліп жатқан әлеуметтік саясат 

әлеуметтік игіліктердің ең аз жиынтығын қарапайым қамтамасыз ету қажеттігінен 

туындады. Сол кезең ХІХ ғасырдың соңына қарай әлеуметтік сақтандыру мен 

зейнетақымен қамсыздандыруды кӛздейтін қоғамдық бӛлу үлгісіне айналған қоғамдық 

призрения моделі ретінде сипатталады. Ресей дамуының кеңестік кезеңі мемлекеттік 

патернализм моделінің атауын алған әлеуметтік саладағы мемлекеттің басымдығымен 

байланысты. Ресейде әлеуметтік мемлекет құрылысының жаңа кезеңінің бастапқы нүктесі 

Кеңес Одағының ыдырауы болды. 

Әлеуметтік саясаттың ресейлік моделінің ерекшеліктеріне әлеуметтік қорғау 

жүйесін мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік қаржыландырудың айтарлықтай жоғары 

үлесін жатқызуға болады. 

Ресейде әлеуметтік дамудың моделін жүзеге асырған әлеуметтік саясатты 

дамытудың екі кезеңі бар. 90-шы жылдары әлеуметтік салаға жоғары шығыстарға 

бағытталған патерналистік модельге негізделген. Ресейдің әлеуметтік саясатын 

дамытудың екінші кезеңі-атаулы әлеуметтік жүйеге кӛшу. Осыған байланысты әлеуметтік 

қолдаудан әлеуметтік сақтандыруға кӛшу маңызды болып табылады. Әлеуметтік 

саясаттың жаңа моделін іске асырудың қазіргі заманғы жағдайында әлеуметтік қызметтер 

нарығы құрылуда. Бұл осы қызметтердің сапасын арттыруға және оларды ӛндіру 

шығындарын тӛмендетуге әкеледі. 

Ресей - "жұмсақ" мемлекеттік реттеумен либералды ел. Сондықтан индивид үшін 

жауапкершілік ең алдымен еңбек нарығына жүктелген, ал қоғамды ең алдымен 

экономикалық заңдар басқарады. Қазіргі уақытта отбасы мен қоғамның құндылықтары 

ӛте тӛмен. Мемлекет тек ел азаматтары үшін жауапкершілік тетіктерін әзірлей бастайды. 

Қазіргі салық салу және әлеуметтік қорғалу деңгейінде, бюджет арқылы қайта бӛлінетін 

ЖІӚ-дегі әлеуметтік қызметтер кӛлемі әзірше жоғары емес (Оның жоғарылауына 

беталысы анық болса да) [10, Б. 10]. 

Осыған орай, адам капиталының сапасын одан әрі арттыру аса маңызды, ӛйткені ол 

экономиканы неғұрлым жоғары инновациялық даму деңгейіне ілгерілететін 

трансформациялардың мазмұнын айқындайды және қоғамды жаңғыртуға ықпал етеді. 

Ресей экономикасын жаңғырту талаптары аясында мемлекет басшылығы алдында 

Экономикалық даму бағдарламасын ресурс ӛндіретін саланың орнына ғылымды 

қажетсінетін салаларға біртіндеп қайта бағдарлау міндеті тұр[11, б. 50,54]. 

Қорытындылай келе, шетелдік ғалымдар әрдайым әлеуметтік саясат жүргізу 

модельдерін және әлеуметтік мемлекет модельдерін типологиялауға әрекет жасады. Олар 

осындай жіктеудің әртүрлі критерийлері мен тарихи кезеңдерін ұсынды. Бұл ретте бір 

жақсы модельді таңдау мүмкін емес және тіпті дұрыс емес. Қажет дамуының тарихи алғы 

шарттары сол немесе ӛзге мемлекеттің нақты әлеуметтік, экономикалық, саяси және т. б. 

шарттары. 

 

6. Әлеуметтік мемлекеттің қазақстандық моделі 
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Соңғы жылдары Қазақстан елдің әлеуметтік саласында реформаларды белсенді 

жүргізе бастады.  2018 жылы Қазақстан Президенті Н. Ә. Назарбаев ҚР Парламенті 

Палаталарының бірлескен отырысында қоғамды әлеуметтік жаңғырту жӛніндегі жаңа 

бастамалармен сӛз сӛйледі. 

Бұл адам мен адамға бағытталған бес ауқымды жоба, оның мақсаты-мемлекеттік 

саясаттың осы маңызды әлеуметтік ресурсын жан-жақты іске асыра отырып, адам 

капиталының деңгейін арттыру. Бес президенттік бастаманың негізгі бағыттары: 

салықтық жүктемені тӛмендету, қолжетімді ипотека, сапалы білім беру, шағын 

кәсіпкерлікті дамыту, елді одан әрі газдандыру. Оны әлеуметтік саясаттың қазақстандық 

үлгісі деп те атайды. 

"Ауқымды жобаларды жүзеге асыру ӛзге елдер үшін үлгі бола алатын әлеуметтік 

мемлекеттің қазақстандық моделін құруға мүмкіндік береді. Мұның бәрі адамдардың ӛмір 

сүру деңгейін және жаңа экономикада лайықты қызметкерлер жасайтын білім деңгейін 

құруы тиіс. Бұл модель ӛзгелер үшін базаға айналады. Қазақстан, кем дегенде, біздің ӛмір 

сүру деңгейі елдері үшін кӛшбасшы болады", - дейді ресейлік ӛңірлік мәселелер 

институтының бас директоры Дмитрий Журавлев. 

Әлеуметтік жаңғырту мәселелері: ипотеканың қолжетімділігі арқылы 

қазақстандықтардың тұрғын үйге деген қажеттілігін қамтамасыз етуге; салық 

аударымдарын "қайта жүктеу" нәтижесінде салық жүктемесін тӛмендетуге және бірінші 

кезекте табысы мен жалақысы тӛмен азаматтар үшін жақын арада жалақы деңгейі 

кӛтеріледі. 

Жоғары білімнің қолжетімділігі мен сапасын арттыру қоғамды реформаларды одан 

әрі тиімді жүргізуге дайындайды, ӛйткені тек зияткерлік ұлт қана ұлттық сананы 

жаңғыртуға қабілетті. Президент бұл стратегиялық жоспарды жастар үшін және оның 

нақты қатысуымен жүзеге асыратынын айтады. Мемлекет басшысы тәуелсіздіктің 

алғашқы күнінен бастап жастардың білім алуына жеке кӛңіл бӛледі. Ең үздік халықаралық 

үлгілерге сәйкес білім берудің, қолдаушы және дамытушы саясаттың маңыздылығы 

туралы айта келе, Мемлекет басшысы "егер құндылықтар жүйесінде білім басты болса, 

ұлт табысты күтеді"деп атап кӛрсетеді. 

Шағын кредит беруді кеңейту шағын және орта бизнесті дамытудың жаңа деңгейін 

қамтамасыз етеді, бұл халықты жұмыспен қамтудың әлеуметтік кепіліне айналады, 

ғылымды қажетсінетін қазіргі заманғы жаңа кәсіпорындарды, оның ішінде аграрлық 

секторды ашуға мүмкіндік береді. 

Елді газдандыру, экологиялық қауіпсіздік мәселелері адам капиталының сапасын 

жақсартуға бағытталған Үндеудің маңызды әлеуметтік құрамдас бӛлігі болып табылады. 

Бес жаңа әлеуметтік бастама-бұл ұлттық сананы, әлеуметтік бірлікті нығайтуды, 

ұлттың рухани жаңаруын қамтамасыз ететін әлеуметтік күн тәртібінің жаңа трендтері. 

Алдағы перспективалар мен мемлекеттің кепілдігін әлеуметтік мемлекет пен ұлттық 

игіліктің қазақстандық моделі деп атай отырып, Президент бірлікті, қоғамдық келісім мен 

тұрақтылықты сақтау қажеттілігіне назар аударды, оларды "ока зеницасы"ретінде сақтауға 

шақырды. 

Ӛтініш контексті және бастамаларды іске асыру бағдарламасы арқылы әлеуметтік 

мемлекеттің конституциялық жалпыадамзаттық қағидаттары әлеуметтік жобаларды 

шолып кӛруді қамтамасыз етеді. 
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ДӘРІС №9. ХАЛЫҚТЫҢ ӚМІР ДЕҢГЕЙІН БОЛЖАМДАУ ЖӘНЕ 

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

 

Дәріс жоспары: 

1. Ӛмір сүру деңгейі түсінігі және экономикалық зерттеу объектісі ретінде 

2. Ӛмір деңгейін болжау 

3. Халықаралық индекстер негізінде ӛмір сүру сапасын болжау модельдері 

4. Халықтың ӛмір сүру сапасы экономиканы мемлекеттік реттеу объектісі ретінде 

5. Халықтың ӛмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруды мемлекеттік реттеудің негізгі 

бағыттары мен проблемалары 

 

 

1. Ӛмір сҥру деңгейі тҥсінігі және экономикалық зерттеу объектісі ретінде 

Ӛмір сүру деңгейі – күрделі және  кӛп қырлы категория. Ол адамдардың ӛмір 

тіршілігінің нақты әлеуметтік-экономикалық жағдайларының жиынтығымен 

сипатталынады. Экономикалық әдебиетте ӛмір сүру деңгейінің біркелкі түсінігі жоқ. 

Кейбір авторлар ӛмір  сүру деңгейін адамдардың ӛмір тіршілігін анықтайтын әр түрлі 

жағдайлардың жиынтығы ретінде кең мағынада түсінеді. Кейбіреулері ӛмір сүру деңгейін 

осы жиынтықтың бір нешеуін құрайтын маңызды, негізгі және біреу деп түсінеді. 

«Ӛмір сүру деңгейі» экономикалық зерттеу объектісі ретінде оның басты міндеттері 

деп келесілерді атауға болады: 

- адамның ӛмір сүру сапасын сипаттайтын кӛрсеткіштерді бағалау (салауатты ӛмір 

салтын жүргізу қабілеті, білім алу мүмкіншілігі, лайықты ӛмірге жеткілікті табыс кӛзі 

және жоғары кәсіби білімі); 

- атаулы және нақты табыстарды зерттеу; 

- халықтың баспанамен, ұзақ қолданылатын тұтыну игіліктерімен қамтамасыз 

етілуі; 

- әлемнің әр түрлі елдеріндегі ӛмір сапасы мен оның деңгейін бағалау арқылы ел 

аралық салыстыру жүргізу; 
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- аталмыш сала саясатын қалыптастыру үшін ӛмір сүру деңгейін зерттеу. 

«Ӛмір сүру деңгейі»  категориясын  ең алғаш рет ғылымға К. Маркс енгізген. Ол бұл 

ұғымды халықтың, таптардың және әлеуметтік топтардың материалдық, рухани және 

әлеуметтік қажеттіліктерін   қанағаттандыру   дәрежесі мен деңгейінің   әлеуметтік-

экономикалық   сипаты ретінде қарастырған. К. Маркс: «бұл  деңгей ӛмірдің тек 

физикалық  қажеттіліктерін ғана емес, сонымен қатар  адамдар  тұрған  және тәрбие алған 

қоғамдық жағдайлармен туындаған қажеттіліктерді қанағаттандыруды ұйғарады» деп 

жазған [1]. Осы ӛмір сүру деңгейінің бастапқы позициясына қарасты, ол ӛзінің негізінде 

материалдық ӛндірістің, қызмет саласының және жалпы экономиканың даму деңгейімен 

анықталады. 

Халықтың ӛмір сүру деңгейін зерттеу 20 ғасырдың басында басталған және сол 

уақытта жеткілікті  объективті  және  дәлелді   сипат-   та болған. Кеңес ӛкіметі кезеңінде 

халықтың ӛмір сүру деңгейін объективті бағалау туралы ашық кӛзқарас идеологиялық 

себептер бойынша мүмкін болған жоқ. Жоспарлы тарату және жабық экономиканың 

жалпы қағидаларына сәйкес ӛнімдерді тарату және жеке тұтыну сияқты кӛрсеткіштерге, 

әсіресе халықтың ӛмір сүру деңгейі мен әл-ауқатының кӛрсеткіштеріне кӛңіл 

аударылмаған. 

Бірақ кеңес кезеңінің соңғы он жылдығында бірнеше жұмыс пайда болды, онда 

жеткілікті теориялық тереңдікте «ӛмір сүру деңгейі» категориясының әлеуметтік және 

экономикалық түсініктердің жалпы жүйесіне кіруімен қатар оның мәні анықталған және 

зерттелінген. Бұл зерттеулер ең бірінші кезекте Н.М. Римашевская, В.М. Рутгайзер, И.Я. 

Матюха, В.Ф. Майер, Н.П. Кузнецова, Г.С. Саркисян, Л.Г. Зубо-  ва, В.И. Гурьев, В.Я. 

Райцин, Н.И. Бузлякова, М.А. Можина және т.б. ғалымдардың аттарымен байланысты. 

Ғылыми әдебиетте ӛмір сүру деңгейінің бар анықтамалары әртүрлі бастапқы 

түсініктерден шығады: ӛндіріс, тұтыну, табыстар, ӛмір құны, тұтыну нормативтері мен 

стандарттары немесе кешенді кӛп астарлы  сипатқа ие. 

«Ӛндірістен» шығу кеңес кезеңіне тән. Бұл жерде ӛмір сүру деңгейі қоғамдық 

ӛндірістің құрылымы мен тиімділігінің, ӛндіргіш күштердің даму деңгейіне байланысты 

болған. 

Н.И. Бузляков: «экономикалық әдебиетте кең түрде ӛмір сүру деңгейі туралы 

тұтынатын материалдық, мәдениет-тұрмыстық және әлеуметтік игіліктердің саны мен 

оларды ӛндіргіш күштердің даму кезеңіне жеткен қанағаттандыру дәрежесі»деп айтады 

[2]. 

Халықтың ӛмір сүру деңгейі мен қоғамдық ӛндірістің  арасында  күшті  кері   

байланыс бар. Бұл, ең алдымен, ӛмір сүру деңгейі мен еңбек ресурстарының сапалы  

сипаттамасынан тәуелділік және жұмыспен қамтылған халықтың еңбегінің тиімділігі, 

жұмысшының тұтыну мүмкіндіктерінің ӛсуімен бірге оның жоғары ӛнімді еңбекке деген 

материалдық қызығушылығының жоғарылауы. 

Ӛмір сүру деңгейін тұтыну сипатының жиынтығы ретінде анықтау отандық 

жұмыстармен қатар халықаралық ұйымдар мен халықаралық статистика ақпарат 

зерттеулерінде де кең түрде қолданылады. 

И.Л. Лахман «ӛмір сүру деңгейі» әлеуметтікэкономикалық категориясының жүйелі 

түсінігін тұтыну саласында адамдардың ӛмір тіршілігінің жағдайлары мен факторлар 

кешені ретінде және олар адамдардың тұтыну кӛлемінде, оларды қанағаттандыру 

сипатында анықталады деп анықтайды [3]. 

Осы  проблеманы  зерттеуде  профессор  А.Х. Карапетян маңызды үлес қосты, оның 

идеялары халықтың ӛмір сүру деңгейінің кӛрсеткіштерін жетілдіруді, табыстар мен 

тұтынудың дифференциялдық балансын жасауды (құру) қосады. Бірақ А.Х. Карапетянның 

жұмыстарында құрудағы бастапқы мәліметтер болып ұлттық табыс және тұтыну қоры 

табылады, олардан соңғы табыстар мен тӛлеу қабілетті сұраныс катысты. 

Дифференциялық баланс негізіне отбасының табыс деңгейі салынады. Профессор Н.М. 

Римашевская, халықтың әлаухатын болжау мен модельдеу саласында теориясын 
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жетістікті дамытушы былай жазады, ұзақ мерзімді болжауда тек ұлттық табыстан ғана 

емес, сонымен қатар керісінше халықтың табысынан келу дұрыс. 

Ӛмір сүру деңгейін зерттеуде тұтыну сипатының басымдылығы басқа да ғалымдар 

еңбектерінде  баршылық.  Әсіресе  В.Ф.  Майер «Тұтыну деңгейі мен құрылымы – бұл 

ӛмір сүру деңгейінің тікелей және қатысты кӛрсеткіштері. Бірақ тауар-ақша қатынастары 

жағдайында тұтыну игіліктерін тарату табыстардың қалыптасуы мен бӛлінуі арқылы 

сипатталады. Сондықтан соңғылары ӛмір сүру деңгейінің қосалқы кӛрсеткіштері ретінде 

қолданылады» деп есептейді [4]. 

П. Савченко, М. Федорова, Е. Шелкованың «Уровень и качество жизни: понятия, 

индикаторы, современное состояние в России» атты жұмысында адам потенциалының 

даму индексінің мәні мен есептеу әдістемесіне ерекше кӛңіл аударылған [5]. 

В.М. Жеребин және А.Н. Романов «Экономика домашних хозяйств» жұмысында үй 

шаруашылықтарын сипаттауға тоқталған, бір жағынан, халықтың ӛмір сүру деңгейінің 

бағалау кезінде зерттеудің маңызды объектісі ретінде және екінші жағынан, 

экономикалық агенттер ретінде, олардың нәтижелерінен жеке әл-аухат тәуелді. Белгілі 

ақпаратты алу үшін базалық мәліметтер болып үй шаруашылықтарының табыстары, 

тұтынулары және ӛмір сүру деңгейі табылған. 

«Халықтың ӛмір сүру деңгейі – бұл халықтың әл-ауқатының, игіліктер мен 

қызметтерді тұтыну деңгейі, адамдардың негізгі ӛмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру 

шамасын сипаттайтын жағдайлар мен кӛрсеткіштер жиынтығы»  [6].  Басқа сӛзбен 

айтқанда, ӛмір сүру деңгейі қоғамда тұратын адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру 

мен даму дәрежесі, ол әр түрлі игіліктерді тұтынумен немесе тұтыну жиынтығының пайда 

деңгейімен анықталады. 

Қажеттіліктер – бұл теориялық және қолданбалы экономиканың категорияларының 

бірі және адамдардың ӛмір сүру деңгейін анықтайтын түйін болып 

табылады.Қажеттіліктер физиологиялық (тамақ, киім, баспана) және әлеуметтік (білім, 

мәдениет, ӛнер және т.б) болып бӛлінеді. 

Ӛмір сүру деңгейі түсінігін анықтауда кең таралған кӛзқарас бұл халықтың табысы. 

Ресми статистикалық материалдарда, әсіресе статистика агенттігінің жинақтарында, ӛмір 

сүру деңгейіне табыстарды, жалақыны, зейнетақыны, әлеуметтік жәрдемақыны және 

трансферттерді қосатын барлық рубрикалар жатады. 

В.И. Гурьев «Основы социальной статистики» атты жұмысында: «Халық әл 

ауқатының деңгейін сипаттайтын ең маңызды кӛрсеткіштердің бірі халықтың нақты 

табыстары болып табылады» деп жазады [7]. Осындай кӛзқарасты В.Ф. Майерде 

ұстанады: «Нақты табыстардың кӛрсеткіштері ұлттық табыстың үлесі мен оның 

динамикасын кӛрсететін ӛмір сүру деңгейінің негізгі кӛрсеткіші ретінде халық 

шаруашылық жоспарының басты бекітілетін кӛрсеткіштер жүйесінде ӛзінің орнын бірге 

алуы керек». 

Кейбір зерттеушілер «ӛмір құны» түсінігін дамытып және оны «ӛмір сүру деңгейі» 

түсінігіне теңестіреді. Сонымен, «Стоимость жизни и ее измерение» жұмысының 

авторлары «классикалық» түсінікте «ӛмір құны» термині тұтынуды қанағаттандырудың 

нақты деңгейіне сәйкес тұтыну заттарының жиынтық құнын белгілеу үшін қолданады. 

Осы тұжырымдамаға сәйкес ӛмір құнының ӛзгеруі тек тұтыну бағаларының 

динамикасымен ғана емес, сонымен бірге тұтынудың жоғарылауы, нарықтық конъюктура 

жағдайымен (ұсынылатын тауар мен қызметтер ассортименті, олардың тұтынушыға 

қолжетерлігі, ұсыныспен сұраныстың тепетеңдік жағдайы) және басқа да факторлардың 

нәтижесінде адамдардың тұтынудағы құрылымдық ӛзгерістерімен байланысты. «Ӛмір 

құны» терминін осылай түсіну айтарлықтай дәрежеде ӛмір сүру деңгейі немесе  халықтың 

әл аухаты түсінігінің мазмұнына сәйкес келеді, олардың деңгейі мен құрылымы бағаның 

тікелей ӛзгеруімен бірге маңызды факторлардың: әр түрлі табыстардың, жинақтардың 

динамикасын, ақысыз қызмет кӛрсету жүйесінің жақсаруын, жеке табыстарға салық 
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салудың ӛзгеруін, халықтың тұтыну құрылымындағы прогрестің және т.б. жиынтық 

әсерін ескереді [7]. 

Кӛптеген зерттеушілер, кейбір қӛзқарастарға артықшылық бере отырып, осы 

түсініктің кӛп қырлы сипатын мойындаған. Осыған байланысты «ӛмір сүру деңгейі» 

термині бір автордың ӛзінде де зерттеу мақсаты мен міндетіне байланысты  әртүрлі  

түсіндірілген.  Сонымен,  В.И. Гурьев жоғарыда ескерілген «Основы социальной 

статистики» жұмысында былай деп жазады: «Ӛмір сүру деңгейі – бұл адамдардың 

материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесін анықтайтын күрделі 

кешенді   әлеуметтік-экономикалық   категория. Ол кӛп деген компоненттерден құралады. 

Бұл еңбеккерлердің нақты табыстарының кӛлемі де, халықтың материалдық игіліктер  мен 

қызметтерді тұтыну деңгейі де, халықтың жақсы жабдықталған баспанамен қамтамасыз 

етілуі де және білімділіктің ӛсуі, азаматтарға медициналық және мәдени-тұрмыстық 

қызмет кӛрсетудің даму дәрежесі, қоршаған ортаның жағдайы» [8]. 

Сонымен, «Ӛмір сүру деңгейі» категориясын тар және кең мағынада да қарастыруға 

болады: 

тар мағынада халықтың тұтыну деңгейі және қажеттіліктердің тұтыну дәрежесімен 

сипатталынады; 

кең мағынада – адами даму деңгейі сипаттамасы (денсаулық жағдайы және 

тұтынуды қанағаттандыру үшін халықтың мүмкіншілігі) және оның ӛміртіршілік 

жағдайлары (тіршілік ортасының жағдайы және тұрғындардың қауіпсіздігі) арқылы. 

Халықтың ӛмір сүру деңгейінің барлық жақтарын сипаттайтын әдістемені жасауда 

дүниежүзінің кӛптеген экономистері әрекет еткен. Бірақ ӛмір сүру деңгейін бағалайтын 

жалпы танылған критерийлер әлі де жоқ. Ӛмір сүру деңгейі түсінігіне жақын ретінде 

кедейшілік сипатының проблемасы да шешілусіз қалуда және күрделі мәселе – кедейшілік 

тұжырымдамасын анықтау. 

Отандық теория мен  тәжірибеде  «ӛмір  сүру деңгейі» категориясы кӛбінесе қол 

жеткізген табыстар, шығындар деңгейі мен халықтың игіліктер мен қызметтерді тұтыну 

мәліметтерімен сипатталынады, ал кедейшілік күнкӛріс шегінің құндық бағасымен 

ӛлшенеді. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының статистикалық комиссиясы әртүрлі елдердің халықтың 

ӛмір сүру деңгейін «халықтың ӛміртіршілік жағдайлары, тұтыну деңгейі, жұмыспен 

қамтылуы  және адам еркіндігі» призмасы арқылы қарастыруды ұсынады. БҰҰ Бас 

Ассамблеясының 40/179 резолюциясында ӛмір сүру деңгейін кӛтерудің нақты бағасы 

халықтың жұмыспен қамтылуы мен тіршілік жағдайларының кӛптеген кӛрсеткіштерінен 

және осымен байланысты факторлардан, сонымен қатар азық-түлік ӛнімдерін, киім-

кешекті тұтыну, баспана жағдайлары, білім беру, денсаулық қорғау жүйелері және негізгі 

әлеуметтік құрылымдардан тұратын тиісті ӛлшеу құралын талап етеді. 

Ӛмір сүру деңгейі күрделі кӛп қырлы түсінік ретінде бірнеше  жақын  категориялар  

бар, олардың ішінде кедейшілік, халықтың әл-ауқаты, ӛмір сапасы, еңбеккерлердің 

материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру, халықтың экономикалық және 

әлеуметтік жағдайы. 

Әлеуметтік астарды да есепке алу маңызды болып табылады. Зерттеліп отырған 

категория әлеуметтік астарда белгілі бір топтың немесе әлеуметтік таптың ӛмір сүру 

деңгейі ретінде қарастырылады: «халықтың  аз  қамтылан тобының ӛмір сүру деңгейі», 

«халықтың ең ауқатты тобының ӛмір сүру деңгейі», «жұмыс беруші мен жұмысшылардың 

ӛмір сүру деңгейі», «зейнеткерлердің ӛмір сүру  деңгейі»,«отбасының ӛмір сүру деңгейі», 

«нақты адамның ӛмір сүру деңгейі». 

Ӛмір сүру деңгейінің келтіріліген зерттеу жағдайларына тиісті сызбанұсқа 

құрастырылды, оған сәйкес қоғам деңгейлері табыс мӛлшерлері бойынша халықтың 

әлеуметтік топтарына, қызмет түрі мен жағдайы бойынша халықтың әлеуметтік 

топтарына, әкімшілік-территориялық деңгейіне бӛлінген. 
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Кейбір зерттеушілер «ӛмір сүру деңгейі» категориясын кең мағынада қарастырады, 

«ӛмір сүру деңгейі елдің жақсы ӛмір сүру халінің сипаты ретінде табыстар және 

тұтынумен бірге, сондай-ақ еңбек және ӛмір сүру жағдайларын, жұмыс және бос 

уақыттың кӛлемі мен құрылымын, халықтың мәдени және білім деңгейінің 

кӛрсеткіштерін, денсаулық, демография және экологиялық жағдайды қосады». 

Халықтың ӛмір сүру деңгейінің негізгі үрдістерін талдау кезінде ӛмір сүру жағдайы, 

динамикасы мен тенденциялары туралы қажетті ақпаратты алу, сонымен бірге оларды 

аймақтар мен халықтың әлеуметтік-демографиялық топтар бойынша есептеу үшін 

мүмкіндік беретін әртүрлі кӛрсеткіштер қолданылады, сонымен қатар халықаралық 

салыстыру жасауға болады. 

Бірінші кезекте, ӛмір сүру деңгейін сипаттау үшін табыстар мен тұтынуды  

сипаттайтын кӛрсеткіштер тобы қолданылады. Оларға жататындар: халықтың жан басына 

шаққандағы нақты табыстар, нақты жалақы, екінші жұмысбастылықтан және жеке 

кӛмекші шаруашылық ӛнімдерін ӛткізуден түсетін табыстар: дивиденттер (акция және 

облигация бойынша), халықтың салымдары бойынша пайыздар, зейнетақы, жәрдемақы, 

стипендиялар. Атап айтқанда, халықтың нақты табыстары кӛбінесе халықтың ӛмір сүру 

деңгейінің, оның материалдық және рухани қажеттілігін қанағаттандырудың қорытынды 

кӛрсеткіші ретінде қарастырылады. 

Ӛмір сүру деңгейі тұтыну сферасындағы адамның қызметін сипаттайды. Осындай 

қызметтің негізі болып тұтынудың бар болуы табылады, олар әрі  қарай  тұтыну  

сферасында жүзеге асады. Тиісініше, ӛмір сүру деңгейі ұғымы   «даму,   тұтыну   деңгейін,  

адамдардың материалдық, рухани және әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру 

дәрежесін, халықтың тұтыну игіліктерімен қамтылғанын нақты сипаттайды» [9]. 

Материалдық игіліктер мен қызметтердің қажеттіліктерді қанағаттандыру сапасы 

бойынша жіктелуі ӛмір сүру деңгейін талдауда, адамдардың қажеттіліктерінің даму 

дәрежесі, кӛлемі және оларды қанағаттандыру сипатын талдауда қолдануын ұйғарады. 

Адамдардың қажеттіліктері олардың тұтыну тәртібінде ең маңыздысы болып табылады. 

Атап айтсақ, Қазақстанда қажеттіліктерді және ӛмір сүру деңгейінің әртүрлі 

параметрлерін бағалаудың субъективті әдістерін зерттеу нақты емес және анықталмаудың 

барысында сирек тәжірибеленеді [10]. Бірақ қажеттіліктерді қанағаттандыру дәрежесін 

дұрыс анықтау үшін олардың даму деңгейін білу қажет. 

Қажеттіліктер ӛмір сүрудің жалпы деңгейімен, оларды қанағаттандыру 

мүмкіншілігімен анықталады. Қоғам бай болған сайын, тұтыну деңгейі жоғары, 

тұлғалардың нақты қажеттіліктері айрықша бӛлінеді. Дамымаған елдерде қажеттіліктер 

біркелкі және ең қажетті ӛмірлік игіліктердің тар шеңберін алуға тырысуын білдіреді. 

Қажеттіліктердің даму деңгейі қӛзқарасынан екі ірі топты белгілейді: физиологиялық 

(бірінші деңгейдің қарапайым қажеттіліктері) және әлеуметтік (жоғары деңгей 

қажеттіліктері). Физиологиялық қажеттіліктердің қарапайымдығы адам ағзасының 

биологиялық қызметтерін тікелей ӛзара байланысымен анықталады, бірақ қажеттіліктерді 

қанағаттандырудың нақты тәсілдері әлеуметтік сипатқа ие, ал физиологиялық 

қажеттіліктер кешеніне халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарына сипатты әртүрлі 

игіліктермен қызметтер жиынтығы, ерекше «тіршілік стандарттары» және тәртіп 

«шаблондары» жатады. 

Екінші қатардағы қажеттіліктер ӛз  сипаты бойынша адамның әлеуметтену 

процесімен байланысты және қоғам мүшесі ретінде оның ӛмір тіршілік жағдайын 

кӛрсетеді. Олардың ерекшелігі болып дамудың шексіздігі, кеңеюі және жоғарылауы 

табылады. 

Әлеуметтік аспектіде зерттелетін категория белгілі әлеуметтік топтың ӛмір сүру 

деңгейі ретінде қарастырылады: «халықтың аз қамтылған топтарының ӛмір сүру деңгейі 

(кедейлер  мен  ӛте  кедейлер)»,  «халықтың едәуір қамтылған топтарының ӛмір сүру 

деңгейі (ауқатты және ӛте аухатты), «жұмысберушілер мен жұмысшылардың ӛмір  сүру  
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деңгейі»,«зейнеткерлердің ӛмір сүру деңгейі», «отбасының ӛмір сүру деңгейі», «нақты бір 

адамның ӛмір сүру деңгейі». 

Адамдардың қажеттіліктері – бұл ӛзінің ішкі заңдылықтарына тиісті ықпалымен 

трансформацияланып дамып келе жатқан жүйе. 

Ақпарат пен білім алудың қол жетерлігі осы жүйенің дамуында, сонымен бірге әр 

тұлғаның, әлеуметтік топтың және жалпы қоғамның жетілуінде маңызды рӛл атқарады. 

Ӛмір сүру деңгейін анықтаудың басқа маңызды аспектісі бұл қолайлы ӛмір сүру үшін 

қажетті материалдық ресурстарға қол жеткізуді ұйғарады. Яғни «салауатты ӛмір салтын 

жүргізу, аумақтық және әлеуметтік мобильділікті қамтамасыз ету, ақпараттармен алмасу 

және қоғам ӛміріне қатысу» [11]. Жиырмасыншы ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап 

дамыған мемлекеттердің зерттеушілері қазіргі жұмысшылар жұмысқа тікелей байланысты 

емес құндылықтарға аса кӛңіл бӛлуде деген ұйғарым айтады. Халық қызықты ӛмірге, 

спортпен шұғылдануға, денсаулықты күтуге тырысады, демалысын ӛткізу мүмкіншілігін 

жоспарлайды [12]. 

«Ӛмір сүру деңгейі» категориясының халықаралық түсінігі «жақсы ӛмір сүру халі» 

және «ӛмір сүру қалпы» категорияларының бірнеше сипаттамаларын қосады, олар адам 

дамуының мүмкіншіліктеріндегі нақты бір рӛл атқарады. Қазіргі «жақсы ӛмір сүру 

халінің» баяны – ӛмір сүру деңгейімен салыстырғанда бұл кең категория деп санайды. 

«Жақсы ӛмір сүру халі» табыс деңгейімен, материалдық құндылықтардың бар болуына 

байланысты: үй немесе жер учаскесі, сондай-ақ айтарлықтай факторлардың, қорғанудың 

жеткілікті дәрежесі сияқты» [13]. 

«Жақсы ӛмір сүру халі» кӛп құрылымды және онда «ӛмір сүру қалпы», «ӛмір сүру 

деңгейі»,«ӛмір сапасы» және «ӛмір стилі» бір-бірімен қиылысатын жалпы әлеуметтік-

экономикалық категория. 

50-жылдардың екінші жартысында АҚШ-та, кейінгі жылдары басқа да шет елдерде 

«ӛмір сапасы» түсінігі пайда болды ( guality of life немесе subjective well-being) [14]. 

Бұрын және қазіргі жағдайда да ӛмір сапасының шетелдік баян етілуі Қазақстанға 

қарағанда кең болып табылады. Шетелдік авторлар дамыған нарықтық экономикасы бар 

елдердегі азаматтардың ӛмір сүру жағдайларын талдауда ӛмір сапасын ӛмір 

комфорттығын анықтайтын жағдайлар жиынтығы ретінде деп таниды. Комфорттық деп 

адами тұтынуларды тиісті қажеттіліктермен емес, адамның еркімен қанағаттандыру деп 

түсінеміз. Біздің елімізде «ӛмір сапасы» термині «әлауқат» және «ӛмір сүру қалпы» 

түсініктерін қайталау ретінде қолданылды. Е.И. Капустин бұл терминді қоршаған ортаның 

жағдайларымен оның адамға ықпалына қатысты қолдануды ұсынды. Кӛп жағдайларда 

қазақстандық экономистерімен «ӛмір сапасы» термині «... денсаулық, адамдардың білім-

біліктілік потенциалы, мәдени-ӛнегелілік мүмкіндіктері...» ретінде анықталды [15]. Қазіргі 

жағдайларда қазақстандық экономистер осы категорияның келесі  сипаттамасын  

ұсынады:  «ӛмір  сапасы экономикалық, әлеуметтік және ӛнегелік құндылықтардың 

жиынтығын қосады». Бұл жағдайда «еңбек жағдайлары мен қауіпсіздігі, бос уақыттың бар 

болуы мен пайдалану мүмкіншілігі, мәдени деңгейі, азаматтардың қауіпсіздігі» 

қарастырылады [16]. 

Әл-ауқат, ӛмір сүру қалпы, ӛмір сапасы сипаттамаларына қатысты бар 

кӛзқарастарды қарастыра отырып, осы жағдайға байланысты ӛз пікірімізді келтірейік. 

Адамдардың   тұтынуын    қанағаттандыру бірыңғай негізге сүйене отырып, ӛмір 

сүру деңгейіне үйлес категорияларды анықтау орынды. Жоғарыда айтылғандай, ӛмір сүру 

деңгейін анықтауда қажетті және басымды болып қоғамның жігерлі мүшесі болуына 

адамға мүмкіндік беретін тұтынулар жиынтығын белгілеу табылады. Осы пікірге сәйкес 

ӛмір сапасы анықтамасын адам ӛмірін комфортты жасайтын тұтыну жиынтығын 

қанағаттандыру дәрежесі мен даму деңгейі деп білеміз. 

 

2. Қазақстан Республикасының қазіргі демографиялық дамуы 
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Қазақстан Республикасы халқының саны 1991 жылдың басында 16,4 млн. адамды 

құрады, ал 2000 жылдың басында 14,9 млн. адамға дейін кеміді (1-сурет). 2002 жылдан 

бастап аталған кӛрсеткіш тұрақты ӛсіп, 2012 жылдың басында 16,9 млн. адамды құрады, 

ал 2013 жылға қарай 17 млн. адамға жетті. 1990-жылдардағы халық санының елеулі 

тӛмендеуі этнос ӛкілдері бӛлігінің тарихи отанына тұрақты тұруға кетуімен және бала туу 

деңгейінің тӛмендеуімен байланысты. 2003 жылдан бастап мемлекетімізде халық 

санының ӛсуі басталды. Ӛсудің негізгі кӛзі табиғи ӛсім болып табылады. 

2013 жылғы 1 қаңтарға Қазақстан халқының саны 16909,6 мың адамды құрады, оның 

ішінде қалалықтар - 9277,4 мың адам немесе 54,9%, ауылдықтар саны – 7632,2 мың адам 

немесе 45,1%. Ӛткен кезеңмен салыстырғанда халықтың саны 1,4% ӛсті, қалалықтар – 

1,61%, ауылдықтар саны –1,1%; 2009 жылғы 01.01 салыстырғанда елдің халқының саны 

5,8%-ға ӛскен, қалалықтар және ауылдықтардікі сәйкесінше 7,1% және 4,3% (нақтыланған 

деректер бойынша). Халықтың санының кӛпшілігі келесі ӛңірлерде шоғырланған: 

Оңтүстік Қазақстан – 2678,9 мың адам (15,8%), Алматы – 1946,7 мың адам (11,5%), 

Шығыс Қазақстан – 1393,6 мың адам (8,2%), Қарағанды облыстарында – 1362,7 мың адам 

(8,1%) және Алматы 4 қаласында – 1475,4 мың адам немесе 8,7%. Барлығы осы ӛңірлерде 

Қазақстан халқының 50%-нан астамы тұрады. Қалалық халық негізінен Қарағанды 

(78,4%), Павлодар (69,2%), Ақтӛбе (61,6%), Шығыс Қазақстан облыстарында орналасқан 

(58,5%). 

 

Туу, ӛлім-жітім және халықтың ӛмір сүру деңгейін бағалаулар  

Табиғи ӛсім Халықтың табиғи ӛсімі – бала туу деңгейінің ӛлім-жітім деңгейінен 

артуы, яғни белгіленген уақыт кезеңінде туылғандар мен ӛлгендер арасындағы айырым. 

Халықтың ӛсу қарқынының жалпы сипаттамасы болып қызмет етеді, негізінен халықтың 

табиғи ӛсімінің бір жылға 1000 адам шаққандағы коэффицентпен ӛлшенеді. Халықтың 

теріс табиғи ӛсімі мемлекетте туылғандарға қарағанда ӛлгендердің кӛп болғанын білдіреді 

(яғни халықтың табиғи кемуі). Табиғи ӛсім промилледегі (%) коэффицентпен ӛлшенеді, ол 

санның мыңнан бір үлесіне немесе пайыздың оннан бір үлесіне сәйкес келеді. Яғни табиғи 

ӛсім (кему) коэффиценті – 8,5 % –0,85 %-ға, ал 36,8 %-дағы табиғи ӛсім коэффиценті 

+3,68 %-ға сәйкес келеді. 1991-1998 жылдардағы кезең Қазақстан үшін табиғи ӛсімнің 

тӛмендеу үрдісімен сипатталады. 1991 жылы 218850 адамды құраған табиғи ӛсім 1998 

жылы 68066 адамға дейін тӛмендеді. Кейінгі жылдар аралығында ӛсім үрдісі осы деңгейде 

қала берді. 2002 жылдан бастап табиғи ӛсімнің абсолютті шамаларының біртіндеп артуы 

байқалады. 2013 жылы қаңтар-қыркүйек айында Қазақстанның табиғи ӛсімі 189884 

адамды құрады. 
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3. Ӛмір деңгейін болжау 

Ӛмір сапасын бағалау құралы мақсатты болжаудың интерактивті жүйесі болуы 

мүмкін. 

Бұл жүйе қамтуы мүмкін: 

- орта мерзімді перспективаға арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың 

жалпыұлттық мақсаттары; 

- халықтың ӛмір сүру сапасын арттырудың макроструктуралық моделін әзірлеу; 

- федерацияның тиісті субъектілеріне және шаруашылық құрылымдарына алынған 

дезинтеграцияланған кӛрсеткіштерден ӛмір сүру сапасы индикаторларын шаруашылық 

қызметте бағдарлау және жеке даму бағдарламаларын әзірлеу үшін жеткізу; 

- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, шаруашылық 

жүргізуші субъектілер, федерация субъектілері және федералдық орталық арасындағы 

негізгі индикаторларды келісуді диалогтық режимде жүзеге асыру және олардың негізгі 

сипаттамаларын хабарлау мүмкіндігі (бұл ретте келісуде шаруашылық құрылымдарының 

ұстанымдарын беру басым). 

Ӛмір сапасын әзірлеу мен бағалау және әлеуметтік экономикалық болжамдар мен 

бағдарламаларды жасау үшін мұндай тәсілдің принципті ерекшелігі мен артықшылығы: 

- орта мерзімді болжамдар мен бағдарламалардың мақсатты бағыттылығын күшейту; 

- ӛмір сапасының негізгі кӛрсеткіштерінің Ішкі тепе-теңдігін қамтамасыз ететін 

макроструктуралық модельдерді пайдалану және қойылған жалпыұлттық мақсаттарға 

(жобаларға) барынша қол жеткізу мүмкіндігі тұрғысынан олардың оңтайлылығы); 

- шаруашылық субъектілерін бағдарлайтын кӛрсеткіштердің атаулы сипатын 

қамтамасыз ету. 

Халықтың ӛмір сүру деңгейін болжаудың басты міндеті-оны тӛмендетуге жол 

бермеу және халықтың ӛмір сүру сапасын арттыру үшін алғышарттар жасау. 

Халықтың ӛмір сүру деңгейінің болжамдарын әзірлеу кезінде пайдаланылатын 

кӛрсеткіштердің негізгі үш тобын бӛледі: синтетикалық; табиғи; құрылымдық. 

Халықтың тұрмыс деңгейінің синтетикалық кӛрсеткіштері: 

а) халықтың ӛмірін қолдауды сипаттайтын кӛрсеткіштер (туу, ӛлім коэффициенттері, 

тұтастай алғанда және жекелеген әлеуметтік топтар бойынша халықтың табиғи ӛсімі)); 
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б) халықтың денсаулығын сақтау және қорғау кӛрсеткіштері (ӛмір сүру ұзақтығы; 

ауру деңгейі); 

в) халықтың еңбекке қажеттілігін қанағаттандыру кӛрсеткіштері (экономикалық 

белсенді халықтың жұмыспен қамтылуы; жұмыссыздық деңгейі; жұмыс аптасының 

ұзақтығы; біліктілігі тӛмен, ауыр еңбектің және т. б. үлесі.); 

г) жеке тұлғаның даму кӛрсеткіштері (халықтың білім беру құрылымы; отбасылық 

бюджетте білім беруге жұмсалатын қаражат үлесі; федералдық бюджет шығыстарының 

құрылымында және халықтың жиынтық табысында білім беруге жұмсалатын қаражат 

үлесі); 

д) қоршаған ортаның жай-күйін сипаттайтын кӛрсеткіштер (судағы, топырақтағы, 

ауадағы және т. б. зиянды заттардың шоғырлану деңгейі).); 

е) тұрғын үймен қамтамасыз етілу деңгейі мен сапасының кӛрсеткіштері (бір адамға 

келетін тұрғын үйдің жалпы ауданы; бір тұрғын үй-жайға есептегендегі отбасы 

мүшелерінің саны және т. б.); 

ж) ІЖӚ, ЖҰӚ, ұлттық табыс ӛндірісінің жан басына шаққандағы кӛрсеткіштері. 

Кӛрсеткіштердің 2 тобы - нақты материалдық игіліктерді тұтыну кӛлемін ӛлшейтін 

заттай кӛрсеткіштер (тұтыну қоржынының құрамы, етті, сүтті және халықтың жан басына 

шаққанда т.б. тұтыну кӛлемі). 

3 - топ-әл-ауқатты бӛлудің пропорциялары мен құрылымын білдіретін құрылымдық 

кӛрсеткіштер (халықтың табыс деңгейі бойынша бӛлінуі; елдің неғұрлым бай және 

неғұрлым кедей азаматтарының табыс деңгейі мен т.б. арасындағы алшақтық). 

Жалпы түрдегі әлеуметтік даму мен халықтың ӛмір сүру деңгейі болжамдарын 

жасау дәйектілігі мынадай түрде ұсынылуы мүмкін. 

I. ӛмір сүру деңгейін кӛтеруді қалыптастыру гипотезасы жалпы түрде үш құрамдас 

бӛліктен тұрады: ЖІӚ ӛсуімен, қоғамдық қажеттіліктердің ӛсуімен, алдағы тұтыну үшін 

ресурстардың ӛсуімен. 

Тұтыну үшін ресурстардың ӛсу қарқынының болжамы экономикалық ӛсудің 

болжамды есептеріне, ӛндіріс тиімділігін арттыруға, инвестицияларды ұлғайтуға және т. 

б. негізделеді. 

ІІ. Қол жеткізілген ӛмір сүру деңгейін талдау болжамдарды әзірлеудің ӛзара 

байланысын және қисынды дәйектілігін қамтамасыз ететін кӛрсеткіштер кешенін 

қамтиды. 

Осы кӛрсеткіштердің негізгілері мыналар болып табылады:: 

1) халық саны мен құрамының серпінін сипаттайтын әлеуметтік-демографиялық 

кӛрсеткіштер, туу, ӛлім коэффициенттері, ӛмір сүру ұзақтығы; 

2) еңбек жағдайлары (ауыр дене еңбегімен айналысатын, жұмыс істейтіндердің 

саны, жұмыс орындарының біліктілік құрылымы, жұмыс аптасының, ақылы демалыстың 

ұзақтығы)); 

3) халықтың атаулы және нақты табыстарының (жалақының, меншіктен түсетін 

табыстардың, әлеуметтік тӛлемдердің және т. б.) құндық кӛрсеткіштерін қорытатын; ; 

5) халықтың негізгі тамақ ӛнімдерін және азық-түлік емес тауарларды тұтыну 

кӛрсеткіштері; 

6) қызмет кӛрсету саласының жиынтық кӛрсеткіштерін (Халыққа қызмет кӛрсетуге 

ақы тӛлеуге арналған шығыстар, халықтың белгілі бір ақылы қызмет түрлеріне арналған 

бағалар (тарифтер) индексі; 

7) тұрғын үй жағдайы және коммуналдық қызмет кӛрсету (халықтың тұрғын үймен 

орташа қамтамасыз етілуі, коммуналдық қызмет кӛрсетудің негізгі түрлерімен және т. б. 

қамтамасыз етілуі.); 

8) білім беру кӛрсеткіштері (халықтың білім деңгейі, мектептердегі оқушылар саны, 

жоғары оқу орындары мен арнаулы орта оқу орындары студенттерінің саны, оның ішінде 

10 мың халыққа шаққанда және т. б.)); 
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9) мәдениет кӛрсеткіштері (кітапханалар, театрлар, мұражайлар, клубтар саны, 

олардың қатысуы, кітаптар, журналдар, газеттер таралымы); 

10) қоршаған ортаның жай-күйі; 

11) халықты жинақтау. 

II. Болжамдарды әзірлеу. 

Әлеуметтік даму мен ӛмір деңгейін болжау жүйесі жоғарыда қарастырылған 

кӛрсеткіштер кешенінен туындайды. Бұл болжанып отырған кезеңде әлеуметтік даму 

серпіні мен ӛмір сүру деңгейі туралы жеткілікті толық және объективті түсінік алу 

мақсатында әрбір кӛрсеткіштің ӛзгеруін болжау қажет екенін білдіреді. Мысалы, 

халықтың нақты табыстарының серпіні, бӛлшек бағалар индексінің ӛзгеруі, тұрғын үй 

құрылысын және т. б. дамыту болжамдары әзірленуде. 

 

 

4. Халықаралық индекстер негізінде ӛмір сҥру сапасын болжау модельдері 

 

Экономиканы дамытудың қазіргі кезеңінде ӛмір сапасы адами капиталды 

дамытудың негізгі ӛлшемі болып табылады. 

Ӛмір сүру сапасы түсінігі әлеуметтік-психологиялық табиғатқа ие және жеке 

тұлғаның қоғамда қабылданған сұраныстарының деңгейіне, мәдени ерекшеліктеріне және 

құндылықтар жүйесіне байланысты ӛз ӛмірінің барлық аспектілеріне қанағаттану деңгейін 

бағалауынан тұрады[1, 6]. 

Бір жағынан, индивидтің "ӛмір сапасы" - ӛмір сүру ортасының экологиялығына, 

әлеуметтік әл-ауқатына, психологиялық жайлылыққа және қолайлы саяси ахуалға 

байланысты оның ӛмір сүру деңгейі. "Ӛмір сүру деңгейі ""ӛмір сапасы" категориясымен 

салыстырғанда неғұрлым тар санат болып саналады. Ӛмір сүру деңгейі индивидтің ӛмір 

сүру жағдайын, ӛмір сүру ортасының сапасын және материалдық және материалдық емес 

қажеттіліктерді қанағаттандыруды ескереді. Ӛмір сүру сапасының деңгейі объективті, 

субъективті және интегралды әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштердің кӛмегімен 

ӛлшенеді, ол ӛмірдің түрлі салаларын сипаттайтын: экономикалық, әлеуметтік, саяси, 

мәдени, халықтың жалпы әл-ауқаты, кіріс, тұтыну деңгейлері, тұрғын үй жағдайларына, 

тамақтануға, киімге, білім беру, денсаулық сақтау қызметтеріне, мәдени бос уақытқа 

қанағаттану (сурет.1). 
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Сур.1. Ӛмір сапасын ӛлшеу әдістері мен тәсілдері 

Қазіргі уақытта ӛмір сапасын объективті, субъективті және интегралды қабылдау 

негізінде құрылған ӛмір сапасын бағалауды моделдеудің кӛптеген тәсілдері мен әдістері 

бар, олардың негізгілері 1-суретте келтірілген. 

Екінші жағынан, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) құжаттарында 

белгіленген, физикалық және психологиялық әл-ауқаттылықтан, ӛзін-ӛзі қабылдаудан, 

микроәлеуметтік қолдаудан, әлеуметтік әл-ауқаттылықтан жеке адамдардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруды қабылдау дәрежесі, әл-ауқатқа қол жеткізу және ӛзін-

ӛзі жүзеге асыру мүмкіндігі ретінде қалыптасатын жалпы ӛмір сүру сапасының жалпыға 

танылған анықтамасы бар [7]. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы экономикалық, әлеуметтік, мәдени немесе 

демографиялық мәртебеге қарамастан халықтың ӛмір сүру сапасын бағалау мақсатында 

ДДҰ (ДДҰ-ның 100) халқының ӛмір сүру сапасының сауалнамасын әзірледі. ДДҰ 

анықтамасы бойынша адам ӛмірінің сапасы – бұл адамның ӛзіне және қоршаған ортаға 

жайлылық деңгейі, ол оған әсер ететін физикалық, Әлеуметтік және эмоционалдық 

факторлармен анықталады. Адам ӛмірінің негізгі алты саласында ( ) ӛмір сүру сапасы 

және денсаулық жағдайы бағаланады (кесте. 1): 

1-кесте 

ДДСҰ әдістемесі бойынша индивидтің ӛмір сүру сапасын және денсаулық жағдайын 

бағалау моделі [7] 

Сфера Показатели Субсфера 

Физическая сфера,  
 

Физическая боль и дискомфорт; 

Жизненная активность, энергия и усталость; 

Сон и отдых 

Итого по сфере  
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Психологическая 

сфера,  
 

Положительные эмоции; 

Мышление, обучаемость, память и концентрация; 

Самооценка; 

Образ тела и внешность; 

Отрицательные эмоции 

Итого по сфере,  
 

Независимость,  

 

Подвижность; 

Способность выполнять повседневные дела; 

Зависимость от лекарств и лечения; 

Способность к работе 

Итого по сфере,  
 

Социальная 

активность,  
 

Личные отношения; 

Практическая социальная поддержка; 

Сексуальная активность 

Итого по сфере,  
 

Окружающая среда,  

 

Физическая безопасность и защищенность; 

Окружающая среда дома; 

Финансовые ресурсы; 

Медицинская и социальная помощь; 

Возможности для приобретения новой 

информации и навыков; 

Возможности для отдыха и развлечений и их 

использование; 

Окружающая среда вокруг; 

Транспорт 

Итого по сфере,  
 

Духовная сфера,   Духовность/религия/личные убеждения 

Итого по сфере,   

Итого общее качество 

жизни и состояние 

здоровья 

 

Материалдық емес компонентті — адами мүмкіндіктерді ескере отырып, халықтың 

ӛмір сүру сапасының ең танымал интегралдық индикаторлары [4] — сондай-ақ 2-кестеде 

берілген. 

2-кесте 

Халықтың ӛмір сүру сапасының интегралдық индикаторлары [3, 8] 

Название индекса 
Методика 

расчета 
Индикаторы 

Объем 

выбор

ки 

Лидер 

Россия 

рейтинг 

значени

е 

LPI (Legatum Prosperity Рейтинг — 79 показателей, 8 142 Норвегия 68, в 
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Index) 

Индекс процветания 

The Legatum Institute 

http://www.prosperity.com

/ 

от 0 до 110 

для каждой 

из восьми 

категорий 

категорий: 

1) экономика; 

2) 

предпринимательс

тво; 

3) управление; 

4) образование; 

5) 

здравоохранение; 

6) безопасность; 

7) личные 

свободы; 

8)социальный 

капитал 

3 

7 

7 

5 

5 

6 

2 

1 

т.ч.: 

57 

46 

113 

37 

44 

96 

124 

67 

HDI (Human Developmtnt 

Index) 

Индекс развития 

человеческого 

потенциала 

ПРООН/UNDP 

http://hdr.undp.org/ 

Cреднее 

геометрическ

ое из трех 

индексов 

в диапазоне 

от 0 до 1. 

1) индекс ВНД на 

душу населения; 

2) индекс 

продолжительност

и жизни; 

3) средняя 

ожидаемая 

продолжительност

ь жизни при 

рождении; 

4) индекс 

образования 

187 
Норвегия 

0,944 

57 

0,778 

KEI (Knowledge 

Economy Index) 

Индекс экономики 

знаний 

Всемирный банк 

http://www.worldbank.org

/kam 

Cреднее 

значение из 

четырех 

индексов 

Оценка в 

баллах — от 

1 до 10. 

1) индекс 

институционально

го режима; 

2) индекс 

образования; 

3) индекс 

инноваций; 

4) индекс 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

146 
Швеция 

9,43 

55 

5,78 

KI (Knowledge Index) 

Индекс знаний 

Всемирный банк 

http://www.worldbank.org

/kam 

Cредняя 

величина 

трех 

индексов 

1) индекс 

образования; 

2) индекс 

инноваций; 

3) индекс 

инфраструктуры 
знаний 

146 
Швеция 

9,38 

55 

6,96 

QLI (The Quality of Life 

Index) 

Индекс качества жизни 

The Economist 

Intelligence Unit 

Cумма 

баллов по 

шкале от 1 до 

10 с 

тысячными 

1) здоровье; 

2) семейная жизнь; 

3) общественная 

жизнь; 

4) материальное 

111 

Ирланди

я 

8,333 

105 

4,796 
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http://www.eiu.com/ долями благополучие; 

5) политическая 

стабильность и 

безопасность; 

6) климат и 

география; 

7) уровень 

занятости; 

8) политические и 

гражданские 

свободы; 

9) гендерное 

равенство 

SPI (Social Progress 

Index) 

Индекс социального 

благополучия 

The Social Progress 

Imperative. 

http://www.socialprogressi

mperative.org/ 

Базируется 

на 

комбинации 

данных из 

опросов трех 

категорий 

50 показателей, 3 

группы: 

1) основные 

потребности 

человека; 

2) основы 

благополучия 

человека; 

3) возможности 

развития человека 

132 

Новая 

Зеландия 

88,24 

80 

60,79 

GAI 

(Global AgeWath Index) 

Индекс качества жизни 

пожилых людей 

HelpAge International 

http://www.helpage.org/gl

obal-agewatch/ 

Среднее 

геометрическ

ое четырех 

областей от 1 

до 100 

баллов (с 

использовани

ем десятых 

долей) 

13 показателей, 4 

группы: 

1) материальная 

обеспеченность; 

2) состояние 

здоровья; 

3) образование и 

занятость; 

4) хорошие 

условия 

96 
Норвегия 

93,4 

65 

42,5 

LE (Life Expectancy) 

Индекс 

продолжительности 

жизни 

ПРООН/UNDP 

http://hdr.undp.org/ 

Средняя 

ожидаемая 

продолжител

ьность жизни 

прожитые годы 194 
Япония 

83,6 

124 

69,1 

SWLI (Satisfaction with 

Life Index) 

Индекс 

удовлетворенности 

жизнью в странах мира 

University of Leicester 

Субъективно

е 

благополучи

е показатель 

отражает 

общий 

уровень 

удовлетворен

ности как 

одно число. 

Источник данных 

приводится в 

работе «A Global 

Projection of 

Subjective Well-

being: A Challenge 

To Positive 

Psychology?» 

178 
Дания 

273,40 

167 

143,33 
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HPI (Happy Planet Index) 

Всемирный индекс 

счастья. 

New Economic 

Foundation 

http://www.happyplanetin

dex.org/ 

Удовлетворе

нность 

жителей и 

средняя 

продолжител

ьность их 

жизни в 

соотношении 

с 

количеством 

потребляемы

х ими 

природных 

ресурсов 

1) средняя 

продолжительност

ь жизни; 

2) количество 

потребляемых 

природных 

ресурсов; 

3) показатели 

удовлетворенность

ю жизнью 

151 

Коста-

Рика 

64,036 

122 

34,518 

HLY (Happy Life Years) 

Счастливые годы жизни 

Институт экономики 

общественного сектора 

https://www.wiwi.uni-

muenster.de 

Средняя 

счастья и 

ожидаемой 

продолжител

ьности жизни 

при 

рождении. 

1) средняя длина 

жизни; 

2) средняя 

удовлетворенность 

жизнью; 

3) счастливая 

жизнь 

48 

Исланди

я 

78,20 

0,793 

62,04 

10 

67,60 

0,510 

34,48 

GEM (Gender 

Empowerment Measure) 

Гендерный индекс 

развития и расширения 

возможностей женщин 

ПРООН 

http://www.weforum.org 

Формат от 1 

до 7 шкалы. 

Средняя 

реакция 

респондента 

- итоговый 

балл 

1) экономическое 

участие; 

2) экономические 

возможности; 

3) политические 

права и 

возможности; 

4) образование; 

5) здоровье и 

благополучие 

58 
Швеция 

5,53 

31 

4,03 

GEI (Gender Equity 

Index) 

Индекс гендерного 

равенства 

ПРООН / UNDP 

http://hdr.undp.org/ 

Измеряют 

достигнутый 

уровень 

равноправия 

полов 

1) охрана 

репродуктивного 

здоровья; 

2) гражданские 

права и 

возможности; 

3) возможности на 

рынке труда 

152 
Словения 

0,021 

52 

0,314 

Gallup International: 

Глобальный индекс 

счастья в 2015 году 

http://www.wingia.com 

Вычитание 

числа 

несчастливы

х из числа 

счастливых 

Глобальный опрос 

о том, насколько 

счастливыми они 

себя чувствуют 

65 
Фиджи 

91% 

16 

59% 

BLI (OECD Better Life 

Index) 

Индекс лучшей жизни 

ОЭСР/OECD 

http://www.oecdbetterlifei

Cредневзвеш

енное 

значение 

каждого 

показателя 

11 показателей: 

1) жилищные 

условия; 

2) доходы; 

3) занятость; 

36 

Австрали

я 

7,6 

4,9 

8,5 

18 

3,3 

1,2 

6,8 

5,8 
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ndex.org/ 4) образование; 

5) экология; 

6) здоровье, 

7) эффективность 

управления; 

8) общественная 

жизнь; 

9) безопасность; 

10) 

удовлетворенность 

условиями жизни; 

11) баланс между 

рабочим временем 

и досугом 

8,9 

7,7 

9,1 

9,5 

  

9,4 

8,7 

9,6 

  

5,3 

6,2 

4,3 

2,1 

  

0,6 

2,7 

6,5 

  

7,9 

WGI (World Giving 

Index) 

Всемирный индекс 

благотворительности 

Charities Aid Formation, 

Gallup 

http://www.cafonline.org/

worldgivingindex 

Опрос по 3 

вопросам 

оценивается 

по 

десятибалльн

ой шкале -

удовлетворен

ностью своей 

жизнью. 

1) жертвовали ли 

деньги на 

благотворительнос

ть? 

2) занимались ли 

они волонтерской 

деятельностью? 

3) оказали ли они 

помощь 

незнакомому 

человеку? 

153 
США 

61 

123 

19 

IEF (Index of Economic 

Freedom) 

Индекс экономической 

свободы 

Фонд наследия 

http://www.heritage.org/ 

Cреднее 

арифметичес

кое всех 

показателей 

в баллах — 

от 0 до 100 

  

1) права 

собственности; 

2) свобода от 

коррупции; 

3) фискальная 

свобода; 

4) участие 

правительства; 

5) свобода 

предпринимательс

тва; 

6) свобода труда; 

7) монетарная 

свобода; 

8) свобода 

торговли; 

9) свобода 

инвестиций; 

10) финансовая 

свобода. 

178 
Гонконг 

89,6 

  

143 

52,1 

Алайда, Ю. Крупновтың пікірінше, ӛмір сапасы мен ӛмір сүру деңгейі әрқашанда 

бірдей емес,ӛйткені әр түрлі ӛмірлік стандарттар (living standarts), ӛмір сапасын бағалау 

ӛлшемдері мен кӛрсеткіштері бар. Халықтың ӛмір сүру сапасын арттыру ӛмір сүру 

деңгейін 2 есе және одан да кӛп тӛмендететін мысалдар белгілі (КСРО үлгісі 1960-1970 

жж.), ӛзіне-ӛзі қол жұмсау, қылмыс және ӛлім деңгейін арттыра отырып [5]. 
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Ӛмір сапасы индикаторларының ақпараттылығын бағалау бойынша жүргізілген 

зерттеу материалдық емес компонентті — адам мүмкіндіктерін ескере отырып, халықтың 

ӛмір сүру сапасының интегралдық индикаторлары неғұрлым объективті болып 

табылатынын кӛрсетті. 

Регрессиялық үлгілеу нәтижесінде алынатын эконометриялық теңдеулер жүйесі 

әртүрлі елдерде ӛмір сүру сапасын болжауға және жүйелік әсерлерді анықтауға мүмкіндік 

беретін модельдер кешені болып табылады. 

Жекелеген жағдайларда халықаралық индекстердің моделіне сандық ӛрнегі ғана 

емес, сондай-ақ қоғамдағы ӛзгерістерді талдауды сапалы бағалауы бар жалған айнымалы 

ретінде енгізу қажет болуы мүмкін. 

 

5. Халықтың ӛмір сҥру сапасы экономиканы мемлекеттік реттеу объектісі 

ретінде 

Мемлекеттік әлеуметтік саясат халықтың жекелеген әлеуметтік топтарына қатысты 

іске асырылады және халықтың қорғалмаған топтарын әлеуметтік қорғауды, жұмыс 

істейтін азаматтарға әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз етуді және экономиканың еңбек 

әлеуетін дамытуды кӛздейді. Мемлекеттік экологиялық саясат теңдестірілген табиғат 

пайдалануды және халық үшін қолайлы ӛмір жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Ӛз кезегінде институционалдық даму саясаты білім беру, денсаулық сақтау, 

инфрақұрылым мен ТКШ дамыту, құқық қорғау қызметі мен сот құрылысы, ғылым мен 

техника, инновациялық қызмет, мәдениет, спорт және т. б. сияқты ұлттық әлеуметтік-

экономикалық жүйенің жекелеген институционалдық салаларында мемлекеттік 

функцияларды іске асыру болып табылады. Мемлекеттің экономикалық саясатын назарға 

алмаса да, басқа да салалық бағыттардың әрқайсысы едәуір дәрежеде экономикалық 

дамумен, сонымен бірге тікелей және кері байланыспен байланысты. 

Осының салдарынан, халық ӛмірінің сапалық сипаттамаларының мазмұнды 

толтырылуын қалыптастыру экономиканы мемлекеттік басқарумен және мемлекеттік 

экономикалық саясаттың Мемлекеттік басқарудың басқа да салалық бағыттарымен 

байланыстарымен негізделген операциялық кіші жүйенің жұмыс істеуіне негізделеді. 

Мұндай пайымдаулар экономиканы мемлекеттік басқару халықтың ӛмір сүру сапасын 

басқаруды ӛзгертеді деген қате қорытындыға әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда ӛмір сүру 

сапасын басқару концепциясының даму үрдістерін зерттеу нәтижелері бойынша 

тұжырымдалған тұжырымдарға жүгіну керек[2, б. 89; 3, б. 57]. Алдын ала алынған 

нәтижелерге сүйене отырып, ӛмір сүру сапасы елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дамуының белгілі бір кезеңінде бӛлінетін экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсатты 

объектісі болып табылады деп айтуға болады. Мысалы, бұл жағдайда, ӛмір сүру сапасын 

басқару белгілі бір Жалпыұлттық қозғалыстың мәнін алған Батыс Еуропа мен АҚШ елдері 

бола алады,бұл ретте ӛмір сүру сапасы саласындағы басқарудың жекелеген ұйымдық 

құрылымдары құрылмаған. 

- Сур. 1. мемлекеттік реттеудің салалық бағыттарының халықтың ӛмір сүру 

сапасының мазмұндық құрамдас бӛліктерімен ӛзара әсері мен байланысының схемалық 

бейнесі келтірілген. Ұсынылған схема мемлекеттік реттеудің неғұрлым ықпалды салалық 

бағыты мемлекеттің фискалдық, монетарлық, сыртқы экономикалық саясаты, сондай-ақ 

ӛңірлер, салалар және шаруашылық қызметтің жекелеген түрлері шегінде экономикалық 

қызметті реттеу болып табылатынын кӛрсетеді. Бұл ретте, қысқа мерзімді кезеңде 

экономиканы мемлекеттік реттеудің ӛзі әлеуметтік функцияларды іске асыру, 

институционалдық дамуды қамтамасыз ету, орнықты және теңгерімді табиғат пайдалану 

саласындағы мемлекеттің саясатына шешуші әсер етеді. Бірақ, ең бастысы, мемлекеттік 

функцияларды іске асырудағы негізгі мақсатты бағдар салалар мен ӛңірлердің, сондай-ақ 

экономикалық қызметтің жаңа түрлерінің экологиялық тұрақты экономикалық дамуы 

болып табылады. 
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Халықтың ӛмір сүру сапасын басқару аспектілері, ӛз кезегінде, ұлттық 

экономикалық жүйенің қызмет ету нәтижелерін бӛлу кезеңінде ӛзектілікке ие болады, ол 

кезде оларды әлеуметтік, институционалдық және экологиялық даму бағытында 

мемлекеттік экономикалық саясаттың ықпалымен қайта бӛлу жүзеге асырылады [4, 32 б.]. 

 
Біздің ойымызша, кейіннен мемлекеттің әлеуметтік бағдарланған саясаты мен 

институттық дамуды ынталандыру экономиканың еңбек, зияткерлік, білім беру, 

инновациялық әлеуетін қалыптастырудың, еңбек қызметінің ӛнімділігі мен 

инновациялылығының деңгейін арттырудың, еңбек нарығын дамытудың, еңбекшілердің 

әлеуметтік қорғалуының ӛсуінің катализаторы болып табылатыны сӛзсіз маңызды болып 

табылады, бірақ мұның барлығы экономиканы мемлекеттік реттеуге қатысты қайталама 

болып табылады.  

Осылайша, азаматтардың материалдық әл-ауқаты, гуманитарлық, кәсіби және жеке 

дамуы, үй шаруашылығы экономикасының тұрақтылығы, азаматтардың болашаққа сенімі, 

олардың білім деңгейі, денсаулығы және ӛмір сүру ұзақтығы сияқты халықтың ӛмір сүру 

сапасының мазмұнды элементтері экономиканы мемлекеттік реттеумен айтарлықтай 

шамада жүзеге асырылады, ал кейіннен Экономикалық даму мен ӛсу деңгейін негіздейді, 
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ол нақты тарихи кезеңде белгілі бір сапалы ӛмір сүру деңгейін қамтамасыз етудің 

материалдық базасына айналады (тіпті қысқа- немесе орта мерзімді перспективада). 

Экономиканы мемлекеттік реттеу салық-бюджет саясаты ақша-кредит саясаты сыртқы 

сауда саясаты салалар мен аймақтардың экономикасын мемлекеттік реттеу мемлекеттің 

институционалдық даму саясаты мемлекеттің әлеуметтік саясаты Экология және 

табиғатты пайдалану саласындағы мемлекеттік саясат салалар мен ӛңірлердің, 

экономикалық қызметтің жаңа түрлерінің экологиялық тұрақты экономикалық дамуы 

еңбек нарығын дамыту, еңбекшілердің әлеуметтік қорғалуының ӛсуі үй шаруашылығы 

экономикасының тұрақтылығы, азаматтардың болашаққа сенімі халықтың материалдық 

әл-ауқаты, оның гуманитарлық, кәсіби және жеке дамуы халық ӛмірінің экологиялық 

жағдайлары Мәдениет және спорт денсаулықты қорғау Инфрақұрылым, Кӛлік және 

байланыс ғылым, білім, инновациялар Еңбек ӛнімділігі мен инновациялығының деңгейін 

арттыру экономиканың еңбек, зияткерлік, білім беру, инновациялық әлеуетін 

қалыптастыру. 

 

6. Халықтың ӛмір сҥру деңгейі мен сапасын арттыруды мемлекеттік реттеудің 

негізгі бағыттары мен проблемалары 

 

Ресейдегі теңсіздік пен кедейліктің негізгі себептері мен салдары 

Кедейліктің "жаңа толқынының" маңызды себептерінің ішінде 90-шы жылдары 

ресейліктердің басым бӛлігі - әлемдік тауарлар, қаржы және еңбек нарықтарының 

жаһандануы. Ұлттық экономиканың осы процестерге бейімділігінің ӛте тӛмендігі, тұтас 

салалар мен ӛндірістердің бәсекеге қабілетсіздігі, еңбек ӛнімділігінің тӛмендігі және оны 

ұйымдастыру, ақы тӛленбейтін жұмыс орындарының басым болуы және талап етілетін 

біліктілік мамандарының тапшылығы А. Смит сипаттаған салдарға әкеп соқты, ХVIII 

ғасырдың бірінші жартысында Англия мен Үндістан экономикасының дамуын салыстыра 

отырып. 

Кеңес дәуірінде қол жеткізілген халықтың ӛмір сүру деңгейін қолдау Ресей 

мемлекетіне күшінде болған жоқ. Кӛптеген еңбек шығыны бар салалар - жеңіл және 

әсіресе тоқыма ӛнеркәсібі, Ауыл шаруашылығы, жаппай тұтыну тауарларын ӛндіру 

(Теледидарлар, радиоқабылдағыштар, сағаттар, Автомобильдер және т.б.) - шетелдік 

ӛндірушілермен болған жарыста ұтылып қалды және іс жүзінде ӛз жұмысын тоқтатты. 

Ресейді қоса алғанда, кӛптеген елдер үшін кедейліктің кеңеюінің тағы бір себебі 

еңбек қатынастарының "матрицасының" сапалы ӛзгеруі болып табылады. 

Кедейліктің тӛртінші себебі (еңбек қызметімен айналысатын кедейшілік) - 

мемлекеттің жалақыны қайта реттеуге арналған курсы (жалақының шеткі децилдер 

арасындағы арақатынасы 1 - ден 24-ке дейін құрайды), оның ЖІӚ-дегі үлесінің 

айтарлықтай азаюы-1990 жылғы 38% - дан 2008 жылғы 24% - ға дейін. 

Кедейліктің бесінші себебі-әлеуметтік саланы бюджеттік қаржыландырудың 

созылмалы болмауы. Ресейде 2005 жылы білім беруге арналған мемлекеттік шығыстар 

ІЖӚ - нің 3,7% - ын құрады, сол сияқты-денсаулық сақтауға, Бұл Батыс Еуропа елдеріне 

қарағанда едәуір аз. Мәселен, Ұлыбританияда 2003 жылы білім беруге мемлекет ЖІӚ - нің 

5,4% - ын, денсаулық сақтауға - ЖІӚ-нің 6,9% - ын, Германияда-тиісінше 4,7% - ын және 

8,6% - ын, Францияда-5,9% - ын және 7,7% - ын жұмсады. Кӛрсетілген шығыстардың 

жалпы үлесі Ресейге қарағанда жоғары болды: Ұлыбританияда - 1,6 есе, Германия мен 

Францияда - 1,8 есе.[18] 

Кедейшілік салдарының бірі адамдардың әлеуметтік дезинтеграциясы болып 

табылады. Лайықты ӛмір сүру мүмкіндігінен айырылған кедейлердің едәуір контингенті 

Әлеуметтік және экономикалық ӛмірден "түсіп қалады". Қоғамның ыдырауы, оның 

элементтерінің ажырауы орын алады, бұл жалпы әлеуметтік құндылықтардың, әлеуметтік 

бірліктің, жалпы мүдделердің және т. б. жоғалуында байқалады. Егер 100 жыл бұрын 

жұмыс класының кедей жағдайы қоғамнан қатты сын тудырса (бұл шын мәнінде, 1917 
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жылғы Қазан тӛңкерісіне әкелді), онда бүгінде қоғам осы әлеуметтік құбылысқа 

тӛзімділіктің анағұрлым жоғары екенін кӛрсетеді.[18] 

Кедейлік әлеуметтік шиеленістің факторы болып табылады. Табыстарын әділетсіз 

бӛлумен күресе отырып, кедейлер қылмыс жасауға және саяси күрестің зорлық-зомбылық 

әдістеріне бейім. Тарих революциялар мен ӛзге де саяси күйзелістер кезінде кедейлер 

әлеуметтік тӛңкерістердің "жанатын" материалы болғанын және "марапатты 

тонауға"ұмтылғанын кӛрсетеді. 

Кедей адамдар басқа адамдарға қатысты зорлық-зомбылық актілерін жасамаса да, 

олар ӛмір сүретін қоғам бәрібір шығынға ұшырайды. Кедей адам қоғам ӛміріне 

толыққанды қатыса алмайды, оның шығармашылық әлеуеті ашылмайды және бедеулігі 

жоғалады. Әсіресе, салтанатты да қайғылы "тек екі кӛрсеткішке байланыстылығы" 

кедейлік, қашан кедей баласы бірдей қабілетке ие, әлдеқайда кем ықтимал деңгейді 

кӛтерудің бір құралы, олардың замандастары, туған отбасында қалыпты әл-ауқаты. 

"Үшінші әлем" елдерінде тұратын кедейлер антисанитариядан зардап шегеді, 

олардың ортасында эпидемиялық аурулар таралған, одан кейін бай елдер де (мысалы, 

Эбола қызбасы) зардап шегуі мүмкін. 

Кедейшілік адамдарды қатты спиральдарға тартады. Тамақтану тапшылығы жаман 

денсаулыққа әкеледі, бұл табыс мүмкіндігін шектейді, ал бұл ӛз кезегінде денсаулықтың 

одан әрі нашарлауына алып келеді. Кедейлік бір ұрпақтан екіншісіне беріледі, тоқырау 

болады.[15] 

Мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары 

Ресей экономикасы дамуының қазіргі кезеңінде халықтың ӛмір сүру деңгейінің 

проблемалары және оның динамикасын анықтайтын факторлар ӛте маңызды болып отыр.  

Олардың шешілуіне кӛп жағдайда елдегі одан әрі қайта құрулардың бағыты мен қарқыны, 

сайып келгенде, қоғамдағы саяси, демек экономикалық тұрақтылық тәуелді. Бұл 

проблемаларды шешу орталық кезеңі адам, оның әл-ауқаты, дене және әлеуметтік 

денсаулығы болатын Мемлекет әзірлеген белгілі бір саясатты талап етеді. Сондықтан да, 

ӛмір сүру деңгейінің ӛзгеруіне әкеп соқтыратын барлық ӛзгерістер халықтың әртүрлі 

жіктеріне үлкен қызығушылық тудырады. 

Халықтың ӛмір сүру деңгейінің ӛзгеруіне түбегейлі әсер ететін ең маңызды 

факторлар саяси факторлар болып табылады. Олар қоғамдық (мемлекеттік) құрылыстың 

сипатын, құқық Институтының орнықтылығын және адам құқықтарының сақталуын, 

биліктің әртүрлі тармақтарының арақатынасын, оппозицияның, әртүрлі партиялардың 

болуын және т.б. қамтиды. Экономиканың кӛтерілуіне және кәсіпкерліктің дамуына 

ықпал ететін саяси билік елдегі ӛмір сүру деңгейін арттыру үшін қажетті бастапқы 

жағдайлар жасайды. 

Ресейдің нарықтық қатынастарға кӛшуі, кәсіпкерліктің дамуы, жоспарлаудан бас 

тарту және т.б. ең алдымен, ел халқының кӛпшілігінің нақты кірістеріне әсер етті. 

Барлығы тез ӛзгеретін жағдайларда бағдар ала алмады және жеке кәсіпкерлікпен айналыса 

алмады, бұл азшылықтың қолында отбасылардың ақша жинақтарын жинақтауға алып 

келді. Жаңа бағытқа, жекешелендіру үдерісіне барынша дайындалған партиялық 

номенклатураның ӛкілдері мен "кӛлеңкелі экономиканың"кӛшбасшылары болды. 

Сонымен қатар, қайта құру кезеңінде қайта бӛлуге қажетті ӛнімнің айтарлықтай бӛлігі де, 

яғни нақты еңбекақы, зейнетақы, жинақ кассаларындағы жинақтар да келді. Осының 

нәтижесінде нарықтық экономикаға бағытталған жаңа құрылысқа және саяси билікке 

деген сенім түбегейлі үзілді. 

Бұл сенімді иелену үшін ӛмір сүру деңгейінің әр түрлі компоненттерін қамтитын 

ұлттық саясат саласында нақты шаралар қажет. 

Сонымен, ӛмір деңгейін реттеудің үш негізгі бағыты бар: 

1. Мемлекеттік ең тӛменгі әлеуметтік стандарттардың кӛмегімен. Бұл стандарттар 

РФ Конституциясында бекітілген әлеуметтік кепілдіктерді іске асыруға бағытталған. 

ГМСС - заңнамада белгіленген ең аз қажетті деңгейін қамтамасыз ету, әлеуметтік 
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кепілдіктер, айқын әлеуметтік нормалары. ГМСС кӛмегімен мыналар анықталады: ең 

тӛменгі кірістер және ең тӛменгі күнкӛріс деңгейі; әлеуметтік жәрдемақылар мен 

тӛлемдердің ең тӛменгі мӛлшері; бюджет жүйесінен қаржыландыру есебінен халыққа 

кӛрсетілетін тегін және ішінара ақылы қызметтердің номенклатурасы, тізбесі және 

жиынтығы; Халықты әлеуметтік қызметтермен және т. б. қамтамасыз ету нормалары. 

2. Еңбек ақыны реттеу кӛмегімен. Біздің елімізде жұмыс берушілер начисляют з/п 

есебінсіз инфляциялық бағаның ӛсуін әкеледі, бағаны тӛмендету, жұмыс күшінің, 

сондықтан мемлекеттің басты міндеті - мӛлшері белгіленсін з/п деңгейінде жұмыс күшінің 

бағасы. Негізгі шаралар: әлеуметтік әріптестік, салық заңнамасын жетілдіру, әлеуметтік 

қорғаудың атаулылығы, халыққа жеңілдіктер беру, міндетті әлеуметтік сақтандыру, түрлі 

схемалар бойынша бағдарламалық-мақсатты тәсіл және басқалар. 

3. Әлеуметтік дамуды реттеу арқылы. Ұзақ мерзімді әлеуметтік саясатты 

қалыптастыру кезінде тұтыну саласындағы нысаналы қондырғылармен қатар халықты 

тұрғын үймен және қызметтермен қамтамасыз ету міндеттері елеулі мәнге ие. Ӛндірістік 

емес сала салаларының халық шаруашылық маңыздылығын талдау салыстырмалы күрделі 

проблема болып отыр және одан болашақта халықтың ӛмір сүру деңгейі мен салты 

бойынша қажетті ӛзгерістердің кешенді сипаттамаларына шығу. Әсіресе, бұл халықтың 

денсаулығы саласындағы қажетті прогресті кешенді бағалауға, білім мен мәдениеттегі 

ілгерілеуге қатысты. Ӛндірістік емес салалардың жұмыс істеу нәтижелерін халық 

шаруашылығы түсіндіру ӛндірістік емес саланы дамытуға арналған шығыстар кӛлемін 

негіздеу кезінде кейбір жалпы ӛлшемдердің пайда болуы үшін негіз жасайды.[14] 

Жоғарыда аталған әлеуметтік мақсатты қондырғыларды қалыптастыру 

проблемалары негізінен ұзақ мерзімді перспективаның соңғы, алыс кезеңі үшін халықтық 

әл-ауқат кӛрсеткіштерін негіздеумен байланысты. Бүгінгі деңгейден межеленген 

нысаналы бағдарларға кӛшу жүзеге асырылатын Траектория перспективалы кезеңнің 

әрбір интервалында халықтың ӛмір сүру деңгейін арттыру мүмкіндіктерімен, сондай-ақ 

халықтың ӛмір сүру деңгейінің ӛсу процесі басқа халық шаруашылығы проблемаларын, 

атап айтқанда, экономиканың теңгерімділігін қамтамасыз ету және оның тиімділігін 

арттыру проблемаларын шешумен ұштасатын болады. 

Халықты әлеуметтік қорғаудың даму перспективалары 

Қазіргі ресейлік үкімет ұсынған әлеуметтік секторды реформалау стратегиясы 

Әлеуметтік сала кешенінің жекелеген салаларын (білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, 

жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау, спорт және т.б.) дамыту жӛніндегі ұсыныстарды 

қамтиды. Мұнда жалпы бағдарлар: ең алдымен, медициналық қызмет кӛрсету және орта 

білім беруге жататын базалық әлеуметтік қызметтердің жалпыға бірдей қол жетімділігі 

мен қоғамдық қолайлы сапасын қамтамасыз ету; әлеуметтік осал үй шаруашылықтарын 

барынша тиімді қорғауды қамтамасыз ету; еңбекке қабілетті халық үшін азаматтарға ӛз 

кірістері есебінен әлеуметтік тұтынудың неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін экономикалық жағдайлар жасау. 

Әлеуметтік қорғау реформасының негізіне мынадай қағидаттар алынды: 

1) әлеуметтік шығыстарды кедей үй шаруашылықтарының пайдасына қайта бӛлу. 

Қажетті бюджеттік ресурстарды босату үшін тауарлар мен қызметтерді 

ӛндірушілерге бюджеттік субсидияларды, сондай-ақ санаттылық қағидат бойынша 

берілетін жеңілдіктер мен тӛлемдерді қысқарту кӛзделеді. Федералдық әлеуметтік 

заңнаманы қайта қарау қажет. Әлеуметтік кӛмек негізінен атаулы нысанда және нақты 

тұтынылуы ең тӛменгі күнкӛріс деңгейінен тӛмен үй шаруашылықтарына ғана берілуі 

тиіс. 

Бұл үшін ӛңірлік және жергілікті деңгейдегі басқару органдары әлеуметтік кӛмек 

алушылардың мұқтаждығын міндетті тексеру рәсімдерін кеңінен пайдалануы тиіс. 

Сондай-ақ сол бір отбасына бір мезгілде берілуі мүмкін әлеуметтік кӛмек пен жеңілдіктер 

түрлерінің жалпы санына шектеулер белгілеу кӛзделеді. 
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Кӛмек кӛрсетудің атаулы тәртібіне кӛшу аз қамтылған отбасылардың жағдайын 

едәуір жақсартуы мүмкін. Дегенмен, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, Чернобыль АЭС-

індегі аварияны жоюшылар, Кеңес Одағының және Ресейдің батырлары сияқты 

алушылардың шектеулі саны үшін материалдық жағдайына қарамастан санаттағы 

жеңілдіктер сақталады. 

Бұл жеңілдіктер ақшалай тӛлемдер нысанына аудару және федералдық бюджеттен 

ӛндіру болжанып отыр. Мемлекеттік қызметшілердің, құқық қорғау органдарының 

қызметкерлері мен әскери қызметшілердің түрлі санаттары үшін белгіленген жеңілдіктер 

да ақшалай тӛлемдер нысанына ауыстырылуға және еңбекке ақы тӛлеуге енгізілуге тиіс. 

2) федералдық әлеуметтік заңнаманы іске асыру жӛніндегі ӛкілеттіктерді қайта бӛлу. 

Әлеуметтік секторды реформалау стратегиясы әлеуметтік қорғау саласындағы 

федералдық және ӛңірлік деңгейдегі билік және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының 

ӛзара іс-қимылының қолданыстағы тәртібін ӛзгертуді кӛздейді. 

Тұтастай алғанда, кӛмек кӛрсетудің мӛлшері мен нысандарын айқындау жӛніндегі 

ӛкілеттіктің үлкен кӛлемін ӛңірлік және муниципалдық деңгейге беру болжанып отыр. 

Мемлекеттік әлеуметтік кӛмектің атаулылығын қамтамасыз етуге арналған тетіктер 

аумақтардың бюджеттік мүмкіндіктеріне, тұрмыс деңгейіне, халықтың жұмыспен 

қамтылу ерекшеліктеріне, жергілікті дәстүрлерге байланысты ӛңірлік бӛліністе ӛзгеруі 

мүмкін. 

Ӛңірлердің әлеуметтік кӛмекті қаржыландырудағы қажеттіліктері кедейлік деңгейін 

талдау негізінде айқындалуға және федералдық трансферттердің мӛлшерін айқындау 

кезінде ескерілуге тиіс. Жаңа жүйе әдістемелер мен үлгілік нормативтік құжаттарды 

әзірлеуді қоса алғанда, халықты әлеуметтік қорғаудың федералдық органдарының 

әдістемелік рӛлін күшейтуді талап етеді. 

3) қызмет кӛрсетуді әртараптандыру. Бұл саладағы басым міндеттер-тегін немесе 

субсидияланған қызметтерді пайдаланатын азаматтардың қызмет ӛндірушілерді таңдау 

бойынша, оның ішінде денсаулық сақтау және білім беру саласында мүмкіндіктерін 

кеңейту, сондай-ақ мемлекеттік емес секторды белсенді тарту негізінде қызмет кӛрсету 

нысандарын әртараптандыру. Әлеуметтік қызметтер кӛрсететін мемлекеттік және 

мемлекеттік емес ұйымдар үшін әлеуметтік тапсырыс тетігі арқылы мемлекеттік 

қаржыландыруға тең құқықты қол жеткізуді қамтамасыз ету кӛзделеді.[15] 

Осы ұсыныстардың кейбірі Ресей Федерациясы Үкіметінің № 1072 ӛкімімен 

бекітілген (2000 ж.шілде) "2000-2001 жылдарға арналған әлеуметтік саясат және 

экономиканы жаңғырту саласындағы Ресей Федерациясы Үкіметінің іс-қимыл 

жоспарына" енгізілген. Халықты әлеуметтік қолдау саласындағы негізгі міндеттер нақты 

табыстары немесе тұтынылуы ең тӛменгі күнкӛріс деңгейінен тӛмен үй 

шаруашылықтарына кӛмек кӛрсетуді; тауарлар мен қызметтерді ӛндірушілерге бюджеттік 

субсидияларды қысқартуды; әлеуметтік ақталмаған жеңілдіктерді қысқартуды қамтиды.; 

мемлекеттік қызметшілердің, әскери қызметшілер мен құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің жекелеген санаттары үшін белгіленген заттай жеңілдіктер мен 

тӛлемдерді еңбекақы және ақшалай үлес нысанына аудару; әлеуметтік кӛмек кӛрсетудің 

басымдықтарын айқындауда Ресей Федерациясы субъектілерінің мемлекеттік билік 

органдарының және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының ӛкілеттіктерін кеңейту. 

Ӛңірлердің әлеуметтік кӛмекті қаржыландыруға қажеттілігі бюджетаралық теңестіру 

формуласында ескерілетін болады. 

"Әлеуметтік ақталмаған жеңілдіктер" деп аталатын ғана қысқартылады, кӛмектің бір 

бӛлігі мұқтаждықты ескерместен бұрынғысынша берілетін болады. Дегенмен, бұл 

стратегияны іс жүзінде іске асыру саласындағы белгілі бір қадам. 
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ДӘРІС №10. ЕҢБЕК НАРЫҒЫ МЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖҦМЫСБАСТЫЛЫҒЫН 

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

 

Дәріс жоспары: 

1. Еңбек және еңбек нарығы туралы түсінік. 

2. Еңбек нарығының мәселелерін шешуге арналған тарихи жолдары 

3. Жұмысбастылық мәні мен нысандары 

4. Жұмыссыздық: пайда болу себептері, жұмыссыздық мәртебесі және түрлері 

5. Еңбек нарығын реттеу 

6. Еңбек нарығындағы жағдайларды реттеудегі кәсіпорындардың рӛлі 

 

 

1. Еңбек және еңбек нарығы туралы тҥсінік. 

Еңбек – бұл қоғамның мәдени және материалды құндылығын құру және іске асыруға 

бағытталған мақсатқа лайықты қызмет.  

Еңбек қызметі пайда болуының негізгі нысаны болып: 

1) адами энергияларының шығындары; 

2) жұмыскерлердің бір бірімен ӛндірістік ӛзара байланыс және ӛндіріс 

қаражаттарымен жұмыскерлердің ӛзара әрекеттері.  

Кәсіпорынның ӛндірістік күші ӛзімен жұмыс күшінің ӛзара әрекетін және ӛндіріс 

қаражатын ұсынады. Ӛз кезіндегі ӛндіріс қаражаты – бұл еңбек затының және еңбек 

қаражаттарының үйлестігі. Еңбек заттары бұл - еңбек қаражатын қолдану кезіндегі адам 

әрекеттерінің қорытындылары. 

Еңбек ресурстары – бұл еңбек әрекеттеріне интеллектуалды және физикалық 

әдістермен иеленетін халықтың еңбек икемділік бӛлігі, икемді материалдық байланыстар 

немесе қызмет кӛрсетеді, яғни еңбек ресурстары ӛзімен еңбек ету әдісін қосады. Шынайы 

және потенциалдық жұмыскерлерден құралады. 

Еңбек нарығы – бұл рыноктың ерекше түрі, онда жұмыс күші тауарын сату және 

сатып алу жүзеге асады. Осы жерде оның құны мен жалдану жағдайы бағаланады. Еңбек 

нарығы – экономика жағдайын кӛрсетудің айнасы, тұрғындарды жұмыспен қамту кӛлемі 

мен динамикасын, жұмыссыздықтың саны бойынша, кәсіби-білктілік, демографиялық 

және басқа да кӛрсеткіштерінің құрылымын байқатады. Осы құбылыстар АҚШ-тағы 

еңбек рыногында айқын кӛрінеді. Осындағы салалық құрылымда екі тенденция 

байқалады: ауыл шаруашылығымен айналасатындар санының тез қысқаруы және олардың 

қызмет кӛрсету саласында артуы. Себебі бұл сала барынша ұлғая түсті және ол қоғамдық 

еңбекті қолданатын басты салаға айналады. 

Ауыл шаруашылығында жұмыс пен қамту АҚШ- да 1955 –ші жылы 6,5 млн. 

адамнан 1990 –шы жылы 3,2 млн. адамға қысқарды, ол қызмет кӛрсету саласында 1955-ші 

жылы 30,1 млн. адамнан 1990 –шы жылы 85,3 млн. адамға артып, жалпы жұмыспен 

қамтылғандардың 75 % құрады. Кәсіби құрылымда ой еңбегімен айналысатын 

жұмыскерлер арта түсті. Олар 1991-ші жылы барлық жұмыспен қамтылған жұмыс 

күшінің 51 % құрады. 

Біліктілік құрылымында жұмыс күші білім деңгейінің ӛскендігін байқатады. АҚШ -

да  1980 –шы және 1992-ші жылдардың аралығында орташа білім алған адамдардың саны 

ӛсті және жұмыс күшінің жоғарғы білім алғандар мен толық алмағандар 21 % дан 38 %-ға 

үлесі артты. Демографиялық құрлым бойынша әйелдерді жұмыс күші құрылымына тезрек 

тарту байқалады. АҚШ-да әйелдердің экономикалық деңгейге қатысуы 1980 –шы жылы 

34 % дан 1992 –ші жылы 60  % ға артты. 

 

2. Еңбек нарығының мәселелерін шешуге арналған тарихи жолдары 

 



80 

Еңбек нарығының мәселелері үнемі экономистерге назар аударады. Экономикалық 

ойлауда еңбек нарығы мәселелерін талдау кезіндегі бірнеше олдар белгілі. Еңбек нарығы 

сұрақтарының жоспарындағы негізгі жолдарды қарастырамыз: 

1) Классикалық. 

Классикалық экономикалық мектептің ӛкілдері (А. Смит, Д. Рикардо) еңбекті 

біртектілік пен бӛлінушілік белгілері бар әдеттегі тауар ретінде қарастырады. Олар еңбек 

нарығы кез-келген басқа тауар нарығына ұқсас, мінсіз бәсекелестік жағдайында толық 

жұмыспен қамту жағдайына сәйкес тепе-теңдікке ұмтылады деп мәлімдейді. Экономика 

тұрақты, ал еңбек нарығы одан да тұрақтырақ. Сатушы және сатып алушының жұмыс 

күші конфликтісі адамның интелектуалдылық және физикалық әдісімен және оларды 

капиталға түзетуінің мойындауымен байланысты: 

2) Неоклассикалық. 

Ӛндіріс факторларының шекті ӛнімділігі енгізілген неоклассиктерде (А. Маршалл, 

А. Пигу) ӛз дамуын алды. Аталған ғылыми мектептерді қорғайтын негізгі тұжырым-дүлей 

нарықтық экономика жасалған бәсекелестік жағдайында мемлекеттің араласуынсыз 

жаппай жұмыссыздыққа жол бермеуге дербес қабілетті. Еңбек нарығы еңбек нарығының 

баға балансына әсер етеді. Еңбек ақы сұраныс және ұсыныс реттеушісі болып саналады. 

Білімдегі инвестірлеу, персоналды оқыту қажетті болып саналады. Жұмыс күшінің бағасы 

сұраныс және ұсынысқа байланысты ұлғая және кішірейе талапқа кӛңіл аударады, ал 

жұмыссыздық – бұл еркіндік іс немесе профсоюздік іс. Жұмысыздық еңбек ақының   

тӛмендігінен мемлекеттік жалғасуда, одан басқа ваканттық жұмыс орындары бар туралы 

ақпаратты жоққа шығарамыз: 

3) Кейнсиандық. 

Кейнсиандар әр уақыттағы қалыпсыздықтың пайда болуы ретіндегідей еңбек нарығы 

қарастырады. Дж. Кейнс пен оның ізбасарлары нарықтық шаруашылықта толық 

жұмыспен қамтуға кепілдік беретін механизм жоқ, ал жұмыссыздықтың себептері тек 

ерікті ғана емес, амалсыз да болуы мүмкін. Олардың пікірінше, нарықтық жүйе мүлдем 

бәсекелестік Болмайды,оған нарық механизмінің жетілмегендігі, жалақы мен жиынтық 

сұраныс бойынша бағалардың икемділігін айтарлықтай тӛмендететін экономикалық емес 

сипаттағы факторлар әсер етеді. Кейнсиандық тұжырымдамаға сәйкес, еңбек нарығы — 

бұл еңбек бағасы іс жүзінде ӛзгермейтін, демек, нарықтың реттеушісі болып табылмайтын 

тұрақты және іргелі теңсіздік құбылысы. Сондықтан мұндай реттеуіштің еңбек 

нарығындағы рӛлі мемлекетке беріледі, ол белсенді фискалдық саясатты жүргізу жолымен 

жиынтық сұранысты азайтып немесе арттыра отырып, осы нарықтағы теңсіздікті жоя 

алады. Еңбек ақысы қатаң түрде бекітілген және ӛзгермейді, одан кейін ол еңбек 

реттеушісі болып саналмайды. 

4) Монетаристік. 

М. Фридмен, Э. Фелпс ӛкілдері болып табылатын монетарлық мектеп Еңбек 

бағасының қатаң құрылымын және олардың бір бағыттағы қозғалысының алғышарттарын 

негізге алады [3]. Олардың пікірінше, еңбек нарығы жұмыссыздықтың табиғи деңгейі 

болған кезде тепе-теңдікке келуге қабілетті. Бұл деңгей жұмыспен қамту деңгейіне 

сұраныстың әсер етуінің шегі ретінде қарастырылады, одан кейін оны одан әрі ӛсіру 

инфляцияны ынталандырады. Монетаристер мемлекеттік реттеуге жол береді, бірақ 

нарықтық жүйе ӛзінің ӛзін-ӛзі реттеу функцияларын орындай алмайтын жағдайда ғана. 

Монетаристер қатаң бағаның пайда болуынан жұмыс күшіне шығады.  Олар 

жұмыссыздықтың табиғи деңгейі түсінігінен шығады яғни бұл ықтималды деңгей 

экономикада тұрақтылықты қамтамасыздандырады. Еңбек нарығы салмағы үшін 

монитористер орталық банктің ақшалы-несиелі саясатының құрал-жабдықтарын 

пайдалануды ұсынады – есептік ставка, резервті талаптар, ашық нарықтағы операциялар. 

5) Неоклассикалық синтез 

Қазіргі уақытта кейнсиандық пен неоклассицизм жұмыспен қамту, жұмыссыздық 

проблемаларын шешуге, еңбек нарығының жұмыс істеуінің мазмұнын, ұйымдастыру 
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принциптерін және механизмін талдауға асимметриялық тәсілдерді ұсынатын екі негізгі 

бағыт ретінде қарастырылатынын атап ӛткен жӛн. Бірақ кейнсиандық та, неоклассикалық 

ережелер да ӛзінің сӛзсіз дұрыстығын дәлелдей алмады. 

Сондықтан неоклассикалық синтездің пайда болуы заңды болды (Х. Ламперт, П. 

Самуэльсон), оның тұжырымдамалары Мемлекеттік басқарудың тұрақтылығын нарықтық 

ӛзін-ӛзі реттеу икемділігімен біріктірді [6]. Неоклассикалық емес синтездің басты идеясы 

мыналардан тұрады: ұлттық шаруашылықты басқаруды жақсарту және атап айтқанда, 

еңбек нарығының жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін бір реттеуішті екінші реттеуішке 

ауыстырмау, ал екі реттеуші тетік — нарықтық және мемлекеттік қосылатын басқарудың 

аралас түріне кӛшу орынды. 

6) Институционалистер. 

Еңбек нарығын, жұмыспен қамту мен жұмыссыздықты талдаудың қазіргі теориялық 

бағыттарының арасында институционализм мектебінің (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт). 

Олардың пікірінше, жұмыспен қамту саласындағы қазіргі проблемалар әртүрлі 

институционалдық реформалар арқылы шешілуі мүмкін [7]. Бұл ретте мемлекетке 

институттардың бірі ретінде кейнсиандықпен салыстырғанда анағұрлым маңызды рӛл 

беріледі. Дәл осы мектеп аясында классикалық Экономикалық мектеп ұсынған Еңбек 

нарығының біртектілігі және жұмыспен қамту қатынастарының ашықтығы туралы 

ережелерді теріске шығара бастады, бұл сегменттелген еңбек нарығының 

тұжырымдамасын дамытуға негіз болды, оны әзірлеуге Дж. Данлоп, П. Деренгер, М. 

Пайор, Д. Гордон және т. б. [8] 

Мысалы, Дж. Данлоп біртекті жұмыс орындарын біріктіретін кластерлердің болуы 

туралы идеяны дамытып, олардың әрқайсысында ӛз тӛлем деңгейі қалыптасады. П. 

Деренгер және М. Пайор кейбір сыртқы еңбек нарығымен қатар ірі кәсіпорындардың 

пайда болуы осы ӛндіріс үшін талап етілетін біліктілік ерекшелігіне, сондай-ақ 

қалыптасқан әдет-ғұрыптар мен жазылмаған нормалардың формальды емес Фирмаішілік 

байланыстардың болуына байланысты ӛзінің ішкі рыноктары бар екендігі туралы ережені 

ұсынды. Ғалымдардың пікірінше, ішкі еңбек нарығы айтарлықтай дәрежеде сыртқы 

бәсекелестік нарықтан қоршалған және оның кездейсоқ ауытқуына ұшырамаған. 

Мұнда кәсіби және салалық құрамдарының талдауына, жұмыс күшінің 

айырмашылығына және еңбек ақы деңгейі сәйкестігіне назар аударады. Олар кәсіби және 

демографиялық топтың жеке саласы динамикасының ерекшеліктеріне еңбек сипатын 

түсіндіреді. Экономика әлемі адамның тәрбиесінен және оның қоғамдық институтына 

байланысты деп есептейді.  

6) Қазіргі заманғы мектептер –  мысалы, экономика ұсыныстары. 

Осы мектептің ұсынушылары бұрыс салық салуға байланысты еңбек нарығындағы 

қиыншылықтар тауары деп есептейді, неғұрлым аз тӛленсе соғұрлым ӛндірістің 

белсенділігі кӛп болады, әрі қарай бюджетке кӛп түседі. Сондықтан салықтан пайданы 

міндетті түрде тазалау тиіс, ал бюджет – жұмыссыздық бойынша жәрдемақы, әлеуметтік 

тӛлеуден жұмыс істеуді әлсіретеді. 

 

 

3. Жҧмысбастылық мәні мен нысандары 

 

Жұмыс бастылық – бұл қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандырумен байланысты,  

заңға қарсы келмейтін және табыс әкелетін азаматтардың іс-әрекеттері. 

Жұмыс бастылығының негізгі қағидалары: 

1 еңбектегі  еркіндікті қамтамасыз ету,  мәжбүрлі және міндетті еңбекті болдырмау; 

2 мемлекетпен еңбекке, жұмыссыздыққа,  жұмыс бастылығы мен материалдық 

кӛмек кӛрсетуге  деген құқықтық шарттарды қамтамасыз ету. 

Жұмы бастылығының 5 мәртебесін бӛліп кӛрсетеді: 

1 жалдамалы жұмыскерлер; 
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2 жұмыс берушілер, 

3 жеке келісім-шартта жұмыс істейтіндер, 

4 жанұялық кәсіпорындардағы жалақы тӛлемейтін жұмыскерлер; 

5 еңбекпен шұғылданбаған жұмыссыздар. 

Жұмыс бастылығының түрлері: 

1 Толық жұмыс бастылығы  – кәсіби еңбекпен қамсыздандырылған адамдар, бұл ӛз 

кезегінде адамға табыс әкеледі және ӛмір сүрудің қажетті құралы болып саналады. 

2 Ӛнімді жұмысбастылық – бұл жұмысбастылық әрбір жағдайда табыс әкелу керек 

дегенді қалайды,  ал еңбек ӛз кезегінде экономикалық жағынан мағыналы және 

максималды түрде ӛнімді болуы қажет; яғни жұмыссыздықты болдырмау үшін, қосымша 

қажетті емес немесе формальды жұмыс орындарын қалыптастыру  мүмкін емес.  

3 Ерікті түрде таңдалған жұмысбастылық -  бұл еңбекке деген бейімділікті 

орналастыру құқығы тек қана еңбекті жұмсайтын адамға ғана тән, яғни, жұмыскердің 

ӛзіне. 

Сандық жағдайда жұмысбастылық жұмыспен қамтылу деңгейімен есептелінеді. 

Жұмыспен қамтылу деңгейін екі әдіспен есептейді: 

1) жалпы халық санындағы жұмыспен қамтылғандардың бӛлігі; 

2) экономикалық белсенді халықтың ішіндегі жұмыспен қамтылғандардың 

бӛлігі. 

Халықтың жұмысбастылығы саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі пинциптері: 

1) азаматтарға ӛзінің еңбегін жүзеге асыру үшін тең құқылы мүмкіндік беру және 

жұмыспен қамтылудың түрін ӛз еркімен таңдау; 

2) азаматтардың кәсіпкерлік және еңбектік бастамаларын қолдау; 

3) еңбектің еркіндік принципін  жүзеге асыру және жаңа бос жұмыс орындарын 

қалыптастыратын жұмыс берушілерді марапаттау жолдарын табу; 

4) халықтың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету, мемлекеттік ұйымдардың, кәсіби 

одақтардың, кәсіпкерлердің әрекеттерін үйлестіру болып табылады. 

Еңбек нарығының құрылымында бірнеше сегменттер бӛлінеді: 

- жоғары біліктілігі бар басқару жұмысшыларының тұрақты саны; 

- кадрлық жоғары білікті жұмысшылар және қызметкерлер; 

- құрылымдық ӛзгерістерге бейімделген ӛнеркәсіп салаларының жұмысшылары; 

- қызметтер саласын қамтитын еңбек ӛнімділігінің тӛмен деңгейімен ерекшеленетін 

ауқымды еңбек ететін жұмысшылар; 

- жұмысшылардың қорғалмаған категориялары: жастар, қарт адамдар, жұмыс 

табудан үмітін үзген адамдар. 

Еңбек нарығы экономиканың жағдайын, жұмыссыздықтың деңгейін, адамдардың 

кәсіби біліктілігін, елдегі демографиялық кӛрсеткіштердің құрылымын кӛрсетеді. Еңбек 

нарығының ерекшеліктері: бірыңғай ұлттық нарық ретінде қалыптасуы, еңбекке 

жалдаудың ерекше кӛрсеткіші ретінде қалыптасуы. Еңбектің тікелей әсер етуі арқылы 

жоғарғы біліктілікті еңбектің дәрежесі кӛтеріледі, әрбір жұмыс орнының бағасы ӛседі, 

жұмыскерге және оның еңбегіне талап күшейеді. Еңбек нарығында ӛте қабілетті және 

іскер жұмыскерлерге қатаң әрі қатал таңдау жүргізіледі, нарық еңбекке қабілетсіздерді, 

жалқау, әлсіздерді ешқашан аямайды. Бұл жағдай еңбектің шапшаңдығын қамтамасыз 

етіп, іскерлік пен бастамашылдықты ынталандырады. Еңбек нарығындағы тепе-теңдік 

еңбекке деген сұраныс пен ұсыныс кӛмегімен бекітіледі. Еңбекке сұраныс келесі 

факторларға байланысты: еңбектің шекті ӛнімділігі; басқа ӛндіріс факторларының 

ұсынысы. 

Еңбек ұсынысына келесі факторлар ықпал етеді: 

1. халықтың жалпы саны; 

2. жұмыс істейтін белсенді халықтың үлес салмағы және оның ӛзгерісі; 

3. әрбір жеке жұмысшының жұмыс істеу мерзімі; 

4. қызметкердердің кәсіби дайындығы және мамандық дәрежесі. 
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Еңбектің сұранысы мен ұсынысына әсер ететін әлеуметтік факторларға ұсынылған 

еңбектің сапасы және қызметкердің біліктілігі, әлеуметтік қамсыздандыру деңгейі, білім 

беру жүйесінің дамуы, кәсіподақ қозғалысының дамуы, денсаулық сақтау жүйесінің 

дамуы және еңбек жағдайының ӛзгерісі енеді. Қазақстан Республикасы президенті Н.Ә. 

Назарбаев 2012 жылғы Қазақстан халқына жолдауында ең бірінші мәселе ретінде 

қазақстандықтардың еңбекпен толық қамтылуы мәселесін қарастырған. Ол оқытудың 

тиімді жүйесін қалыптастыра отырып, адамдарды жұмысқа орналастыруға кӛмектесу 

және  еңбек ресурстарының мобильділігін арттыруға негізделген. Мұның ӛзі 2020жылы 

1,5 миллион адамды сапалы еңбекпен қамтамасыз етуге ықпал ететіндігін атап кӛрсеткен. 

Экономиканың жандану және ӛрлеу кезеңдерінде, жоғарғы деңгейдегі нарықтық 

жағдаяттың қалыптасуына байланысты, жаңа кәсіпорындар ашылады, бұрыннан жұмыс 

істейтін кәсіпорындар ұлғаяды, және соның салдарынан жаңа жұмыс орындары ашылады 

да жұмыс күшіне деген сұраныс артады. Мұның нәтижесінде еңбектің. бағасы неғұрлым 

ӛседі де халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарады. 

 

4. Жҧмыссыздық: пайда болу себептері, жҧмыссыздық мәртебесі және тҥрлері 

 

Жұмыссыздық – бұл жұмыс күшінің нақты бір бӛлігінің еңбек нарығында талап 

етілмеуімен шартталған әлеуметтік-экономикалық құбылыс. 

Жұмыссыздықтың негізгі себептері: 

1) жаңа технологиялардың енгізілуі, жұмыс күшіне деген сұраныстың тӛмендеуін 

тудыратын экономикадағы құрылымдық ығысулар;  

2) жұмыс берушілерді барлық жұмыс ресурстрарындағы қажеттелікті тӛмендетуге 

апаратын экономикалық дағдарыс немесе тоқырау;  

3) еңбек ақы тӛлеу саласындағы үкімет пен кәсіби одақтардың саясаттары, 

4) экономиканың нақты бір салаларындағы ӛндіріс деңгейіндегі маусымдық 

ӛзгерімдер; 

5) халықтың демографиялық құрылымындағы ӛзгерістер және т.б. 

Жұмыссыздықтың келесі түрлерін бӛліп кӛрсеткен: 

1) фрикциондық жұмыссыздық -  жұмысшылардың аймақтық, кәсіби және жастық 

ауыстыруларымен байланысты жұмыссыздық түрі.  Бұл халықтың бір аймақтан екніші бір 

аймаққа, бір жұмыстан екінші жұмысқа орын ауыстыру кезінде және адам ӛмірінің 

қадамдарын ӛзгерту кезінде пайда болады; 

2) құрылымдық жұмыссыздық – нақты бір аймақ немесе салалардың дамуымен 

тығыз байланысты. Осның ӛзінде, экономика саласындағы еңбектік артықшылығы, 

экономиканың басқа бір саласындағы еңбекке деген қажеттелікті тудырады. Құрылымдық 

жұмыссыздық жұмысшылардың біліктілігі нарық талаптарына жауап бермейтін 

адамдарды қамтиды және жұмыс орындардың құрылымы жұмыс күшінің құрылымына 

сәйкес келмейтін жағдайда пайда болады; 

3) циклдік жұмыссыздық -   экономикалық конъюнктураның ӛзгеруімен анықталады. 

Циклдік ӛсу кезінде тӛмендейді және дағдарыс кезінде ӛседі.  Бұл жұмыссыздықтың түрі 

экономикалық ӛсу темптерінің тӛмендеуі кезінде және  ӛндіріс кӛлемін қысқарту, ӛндіріс 

құлдырауы кезінде пайда болады; 

4) мерзімдік жұмыссыздық -  ӛндірістің  және қызмет кӛрсетудің (ауыл 

шаруашылығы, құрылыс, туризм) мерзімділігімен шартталған; 

5) технологиялық жұмыссыздық – ҒТП байланысты, яғни ӛндірістің жаңғыртылуы 

немесе оңтайландыруы кезінде жұмыс орындар жойылған кезде пайда болады; 

6) бүркемелі жұмыссыздық – кәсіпорындардың залалдылығы кезінде пайда болады. 

Бұл жұмыссыздықтың орны Кеңес үкіметі кезінде орын алған. 

Қазақстан Республикасының «Халықтың жұмыспен қамтылу» заңына сәйкес, жұмыс 

әдісті-  болып еңбекке қабілетті, еңбекке қабілетті жастағы адамдар және белгісіз 

жағдайларға байланысты  жұмыс істемейтін, пайда таппайтын адамдар, жұмыспен 
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қамтылу орталығында жұмыс іздеп жатқан адамдар ретінде бекітілген адамдар  табылады. 

1982 жылдың қарашасындағы еңбек статистиктардың халықаралық конференциясында 

айтылғандай, жұмыссыздар есепті кезеңдегі белгіленген жастан жоғары 

―жұмыссыздықты‖ барлық тұлғаларды қосады: 

1) «жұмыссыз» жүрген адамдар, яғни жалдамалы еңбек етпеген немесе ӛз 

кәсіпорында жұмыс етпеген  адамдар; 

2) «дәл осы кезде жұмысқа дайын болған адамдар», яғни есепті кезеңде жалдамалы 

еңбекке дайын немесе ӛзінің жеке меншікті кәсіпорнында жұмыс істеуге дайын адамдар; 

3) «жұмыс іздегендер», яғни жұмыс іздеуге ӛткен кезеңде нақты бір жолдар іздеген 

адамдар.  

Жұмыссыз болу – бұл  жұмысты іздеу немесе жұмыстың жоқтығы жағдайындағы 

адам. Жұмысты іздеумен айналысатын адамдар жұмыссыз адамдар болып саналады, ал 

жұмысты іздемейтін адамдар жұмыс күшіне қосылмайды. 

Сонымен, жұмыссыз адам мәртебесі – келесі жағдайлар шарттарында беріледі: 

1) жұмыстың жоқтығы; 

2) жұмысты белсенді түрде іздеу; 

3) ұсынылған жұмысқа дәл қазір кірісу жағдайындағы адамдар. 

Ресми жұмыссыздық деңгейі – бұл жылдың соңына экономикалық белсенді халыққа 

деген пайыздық  деңгейдегі нақты тіркелеген жұмыссыз адамдар саны. 

 

Жд = Б : ЭБ х 100 %, 

 

мұндағы: Уб - жұмыссыздық деңгейі; 

Б - жұмыспен қамтылу орталығында тіркелген жұмыссыздар саны; 

ЭБ - экономикалық белсенді халық, адам. 

Экономикалық белсенді халық – экономикалық игіліктерді және қызмет кӛрсетулерді 

ӛндіру үшін  нақты бір есептік кезеңде жұмыс күшін ұсынған адамдар. Экономикалық 

белсенді халық нақты бір кезеңде жұмыспен қамтылғандар немесе жұмыссыз адамдар 

саны. 

 

ЭБ = Ж + Б 

 

мұндағы: ЭБ - экономикалық белсенді халық, адам; 

Ж - жұмыспен қамтылған адамдар саны.; 

Б - жұмыспен қамтылу орталығында тіркелген жұмыссыздар саны. 

 

 

5. Еңбек нарығын реттеу 
 

Еңбек нарығын белсенді және пассивті (енжарлы) реттеуі болады. Пассивті 

(енжарлы) реттеуде назар аудару объектісі  еңбек нарығына түсіп, жұмыс іздеп жүргендер, 

яғни шаралар негізінде жұмыссыздарға қатысты, оларды тезірек жұмыспен қамтуға, кейде 

қайта даярлауға бағытталған. 

Белсенді реттеу жұмыссыздықтың алдын алуға бейімделген. 

Мемлекеттің реттеу функциясы (қызметі) іске асырылады: 

-жалдау мен жұмыстан босатуды, жұмыс уақытын, еңбекті сақтау, еңбекпен қамту 

түрлерін реттейтін мемлекеттік, еңбек және әкімшілік құқығының маңызды нормаларын 

қайта қарау арқылы; 

-ең аз жалақыны белгілеу арқылы; 

-халықтың ең аз қамтылған категорияларына, жұмыстан шығып қалғандарға 

әлеуметтік кӛмегі арқылы; 

-жұмыссыздық деңгейін бақылау арқылы; 
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-халықты даярлау және қайта даярлау жүйесін ұйымдастыру арқылы; 

-аймақтық жұмыспен қамту бағдарламасы және т.б. 

Еңбек нарығын реттеу еңбекпен қамту қызметі, кӛші-қон қызметі, жергілікті басқару 

органдары, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Департаменті сияқты құрылымдар 

арқылы жүзеге асырылады. 

Жұмыс күшіне сұраныстың жоғарылауына мынандай шаралар әсер етеді: 

-аймақтың дамуына қаржы салу (инвестиция), ӛндіруші күштердің дамуы; 

-шаруашылықты жүргізудің жаңа түрлерін дамыту; 

-жұмыспен қамтудың стандарты емес түрлерін; 

-ӛндірістің дамуын ынталандыру – халықтың сатып алу қабілеттілігін жоғарылату 

бойынша шаралардың нәтижесі; 

-жеңілдетілген несиелендіру және жаңа жұмыс орындарын құруды қаржыландыру. 

Жҧмыс кҥшіне ҧсыныстың кӛбеюіне мынандай шаралар әсер етеді: 

-жұмысқа тұру мүмкіндіктерін кеңейтетін еңбек заңнамасының ӛзгерістері; 

-кәсіби оқытудың, кадрларды қайта оқытудың және біліктілігін жоғарылатудың 

ауқымын  кеңейту; 

-аймаққа жұмыс күшін тарту бойынша кӛші-қон саясаты; 

-халықтың жеке топтарының бәсекелестік қабілеттілігін (бәсекеге шыдамдылығын) 

жоғарылататын арнайы бағдарламаларды әзірлеу және т.б. 

Жұмыс күшіне сұраныстың азаюы – осы аумақта ӛндіруші күштерді орналастыруын 

және жаңа жұмыс орындарды құруын тоқтатуға қатал несие саясатымен, еңбек 

ресурстарын пайдаланған үшін қосымша салықтармен бағытталған шараларды жүзеге 

асыруымен байланысты. 

Жұмыс күшіне ұсыныстың азаюына бағытталған шаралар: 

-аймақтағы кӛші-қон саясаты (жұмыс күшінің шектелген жұмысқа орналасу үшін 

кӛшуіне, кетуіне кӛмектесу және т.б.), жұмыс уақытын қысқарту, толық емес жұмыс күнге 

рұқсат беру; 

-әйелдерге балаларын қарау үшін берілетін демалыс мерзімін және жәрдемақыларын 

кӛбейту; 

-зейнетақыларды ӛсіру (сомасын жоғарылату) зейнетке мерзімінен ерте шығуды 

кӛтермелеу және т.б. 

 

6. Еңбек нарығындағы жағдайларды реттеудегі кәсіпорындардың рӛлі 
 

Еңбек нарығында кәсіпорын екі рӛл атқарады: 

1) жұмыс күшін сатып алушы ретінде, ӛйткені онда жұмыс орындары бар 

болғандықтан, жұмыс күшіне сұранысты анықтайды. Жұмыс күшін тікелей пайдалану 

процесі іске асырылатын кәсіпорында жұмыс күшінің баға мен оның үдемелі ӛндірісіне 

шығатын шығындар құнының сәйкестігін қамтамасыз ету жағынан нарық механизмі іске 

асырылады; 

2) кәсіпорын субъект нарығына артық жұмыс күшін не ӛндіріс талаптарына аз 

сапалық сипаттарымен сәйкес келмейтін жұмыс күшін жеткізуші ретінде қатысады. 

Мемлекеттік органдарының реттеуші ықпалы ең алдымен аймақтың кәсіпорындарына 

жұмыс күшінің ұсынысы мен сұранысына бағытталған. Кәсіпорын басшылары 

қызметкерлер құрамын басқаруға басты назар аударады, ӛйткені адам – кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінің негізгі элементі. 

 

 

 

ДӘРІС №11. ҚР ӘЛЕУМЕТТІК САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ 

ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР 
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Дәріс жоспары: 

1. Әлеуметтік саясат және оны Қазақстан ғалымдарының түсіндіруі 

2. Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының негізгі бағыттары 

3. Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты және әлеуметтік 

бағдарламаларды іске асыру кӛздері 

 

1. Әлеуметтік саясат және оны Қазақстан ғалымдарының тҥсіндіруі 

 

Соңғы уақытта ғылыми зерттеулерде әлеуметтік саясатқа қызығушылық жоғары. 

Алайда Қазақстан Республикасында әлеуметтік саясат ұғымы мен мазмұны 

қарастырылатын кӛптеген ғылыми еңбектер жоқ. 

Сондықтан бұл мәселені қозғауды және ең алдымен, қазақстандық авторлар ұсынған 

әлеуметтік саясаттың айқындамаларын қарауды қажет деп есептейміз. 

В. В. Бирюковтың пікірінше, кең мағынада әлеуметтік саясат бағдарламалық 

тетіктер мен тәсілдерді іске асырудың нәтижесі болып табылады, олар арқылы атқарушы 

билік, орталық және ӛңірлік үкімет, сондай-ақ жергілікті билік органдары халықтың 

ӛміріне әсер етеді, әлеуметтік тепе-теңдік пен тұрақтылыққа ықпал етуге тырысады. 

Сонымен қатар, әлеуметтік саясат қандай да бір жағдайда ӛзін-ӛзі қамтамасыз ететін 

бағдарламалық әлеуметтік технологиялардың механикалық жиынтығының нәтижесі 

болып табылмайды. Бұл анықтама республикалық және жергілікті мемлекеттік органдар 

арқылы мемлекет әлеуметтік саясатты жүргізетін субъект ретінде кӛрсетеді, бұл 

әлеуметтік саясатты кең мағынада түсінуді тарылтады. Кӛптеген ғалымдардың пікірінше, 

авторды қоса алғанда, әлеуметтік саясат субъектілері тек мемлекетпен ғана 

шектелмейді,әсіресе әлеуметтік мемлекеттілікті дамыту кезеңінде. 

Г. А. Базарбаева кең кӛзқарасты кӛрсетеді. Дегенмен, ол "әлеуметтік саясат барлық 

азаматтар мен әлеуметтік топтардың (балалар мен жастардың, әйелдердің, 

зейнеткерлердің, жұмыссыздардың, оралмандардың, бюджеттік сала қызметкерлерінің, 

бизнесмендердің және т. б.) адами әлеуетін дамыту үшін барынша мүмкіндіктер беруге 

қабілетті тұрақты жұмыс істейтін қоғамды сақтау үшін жалпы мемлекеттік дамудың 

магистральдық бағыты ретінде қарастырылатынын және орта таптың сапалы ӛсуіне ықпал 

ететінін" атап ӛтті., "қазақстандық қоғамды трансформациялау барысында әлеуметтік 

дамудың сипаты мен мемлекеттің әлеуметтік саясаттың негізгі акторы ретіндегі рӛлі 

ӛзгереді. Мемлекет әлеуметтік саясатты іске асырудың бастамашысы, қаржыгер, реттеуші 

және негізгі субъектісі болып қала отырып, сонымен қатар атқару функцияларының бір 

бӛлігін азаматтық қоғам институттарына береді, бизнес-құрылымдарды әлеуметтік-

жауапты бизнесте және әлеуметтік әріптестік арқылы әлеуметтік саясаттың белсенді 

жолсерігі болуға шақырады. Қазақстандағы әлеуметтік саясат мемлекеттік-қоғамдық 

сипатқа ие". 

Әлеуметтік саясат субъектілерінің кӛпшілігіне У. Қ. Жанатаевтың атап 

кӛрсеткеніндей: "әлеуметтік саясат-бұл әр түрлі жағдайларға байланысты қалыпты ӛмір 

сүру үшін ӛзіне жағдай жасай алмайтын, халықтың топтары мен топтарына елеулі кӛмек 

кӛрсетуге бағытталған әр түрлі субъектілердің үйлестірілген қызметі; екінші жағынан, 

жеке және қоғамдық тұрғыдан қолайлы ӛмір сүру деңгейі мен сапасын ӛз бетінше 

қамтамасыз ететін және арттыратын халық топтарының экономикалық белсенділігі үшін 

оңтайлы жағдай жасауға бағытталған". Әлеуметтік саясат халықтың осал топтарын 

қолдауға ғана емес, сондай - ақ халықтың ӛзге топтары үшін жағдай жасауға 

бағытталғаны атап ӛтілген жаман емес, алайда экономикалық белсенділік үшін ғана 

"оңтайлы жағдайлар жасау" кӛрсетілген кемшіліктер болып табылады, халықтың 

белсенділігін арттыру үшін және басқа да бағыттар бойынша-рухани, мәдени ӛмірде және 

т. б. жағдай жасалатынын атап ӛтуге болады. 

Сонымен қатар, әлеуметтік саясат У. Қ. Жанатаевтың әлеуметтік жанжалдарды 

реттеуге және алдын алуға бағытталғанына нұсқау жоқ "басқаша айтқанда, әлеуметтік 
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саясат халықтың ӛмір сүру сапасын арттыру және қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз 

ету мақсатында жанжалдарды үйлестіру және болдырмау жолымен әлеуметтік қатынастар 

саласында мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен азаматтық қоғамның 

ӛзара іс-қимылы болып табылады". 

Ресей ғалымдарының анықтамаларында әлеуметтік саясаттың шамамен осындай 

сипатты белгілері кӛрсетілген – қоғамдағы тұрақтылықты сақтау, халықтың ӛзін 

қамтамасыз етуге қабілетсіз топтарын материалдық қолдау, халықтың ӛзге де жіктерін 

ӛзін-ӛзі жүзеге асыру үшін жағдай жасау, бұл саясатқа тек мемлекет қана емес, сонымен 

қатар азаматтық қоғам, бизнес қоғамдастыққа қатысу. Кейбір ерекшеліктер бар. 

Л.А.Артемова жеңілдетілген және жалпылама анықтама береді: «әлеуметтік-қоғамдық. 

Демек, әлеуметтік саясатты қоғамдық заңдарға, адамдардың экономикалық және 

әлеуметтік мінез-құлқының заңдарына негізделген бүкіл қоғамның саясаты ретінде түсіну 

керек». 

Әлеуметтік саясат-ең алдымен қызмет, ӛзара байланысты іс-шаралар, бірақ 

қағидаттар жиынтығының ӛзі емес, әрине, ол басшылық принциптерге негізделеді. Әрине, 

әлеуметтік саясатты жүргізетін субъектілер тек мемлекеттік билік және жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару органдары ғана емес, тарихи әлеуметтік қолдау шіркеу, бай азаматтар және т. б. 

болғанын еске түсіреміз. 

Осылайша, әлеуметтік саясатты екі аспектіде қарастыруға болады. Біріншіден, 

азаматтардың және (немесе) олар құратын ұжымдардың әлеуметтік құқықтарын іске 

асыруды қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің, азаматтық қоғамның, бизнес 

құрылымдардың және басқа да субъектілердің қызметі ретінде. Екіншіден, әлеуметтік 

саясатты айқындауды негізгі міндеттерді аудару арқылы беруге болады: әлеуметтік 

саясат-мемлекеттің, азаматтық қоғамның, бизнес құрылымдардың және басқа да 

субъектілердің қоғамдағы тұрақтылықты сақтауға, адамдардың және олар құратын 

ұжымдардың ӛзін – ӛзі жүзеге асыруы мен әлеуметтік бейімделуі үшін жағдай жасауға 

бағытталған қызметі. 

Әлеуметтік саясаттың объектісі қоғамдық қатынастар, яғни, сайып келгенде, 

әлеуметтік саясат адамдардың және олар құратын ұжымдардың ӛзін-ӛзі жүзеге асыруы 

мен әлеуметтік бейімделуі үшін жағдай жасау арқылы мемлекеттегі қатынастарды 

тұрақтандыруға бағытталған. Жоғарыда айтылғандай, субъектілер мемлекет (мемлекеттік 

органдар атынан), азаматтық қоғам (қоғамдық бірлестіктер, оның ішінде діни, 

кәсіподақтар, партиялар, еңбек ұжымдары ұсынған), бизнес құрылымдар (кәсіпкерлер 

және олардың бірлестіктері) және басқа субъектілер (мысалы, жекелеген азаматтар) болып 

табылады. 

Мемлекет қызметіндегі әлеуметтік саясат екі жақты маңызға ие. Бір жағынан, бұл 

әлеуметтік процестерді басқарудың оңтайлы құралы, олардың генезисіне әсер ету 

мүмкіндігі. Екінші жағынан, ол едәуір материалдық шығындарды талап етеді. Әлеуметтік 

мақсаттарға бюджеттен тыс қаражат қажет. Сондықтан тиімді әлеуметтік саясатты іске 

асыру мақсатында жасалатын мемлекет, азаматтық қоғам және бизнес қоғамдастығы 

арасындағы шарт ретінде түсінілетін әлеуметтік әріптестік қажет. 

Әлеуметтік саясат мемлекет жүргізіп отырған барлық саясаттың құрамдас 

бӛліктерінің бірі болып табылады. Азаматтардың әлеуметтік қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға бағытталған, ол саяси, азаматтық, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени тұлға мүдделерінің барлық спектрін қамтиды. Сондықтан "әлеуметтік саясат" 

терминін кең және тар мағынада қарастырған жӛн. Әлеуметтік саясат деп ӛз күшімен ӛз 

жағдайын жақсарта алмайтын қоғамдық топтар мен жіктерді қолдау жӛніндегі 

мемлекеттік шаралар жүйесін тар мағынада түсіну керек. Кең мағынада ол мемлекеттегі 

барлық азаматтардың жағдайы мен әл-ауқатын жақсартуға бағытталған қоғамдық саясат 

деп ұғынылуы тиіс. 

Әлеуметтік саясатты жүзеге асыру-бұл әлеуметтік мемлекеттің функциялары мен 

міндеттерін іске асыру. Мемлекет әлеуметтік саясатты қоғамдық дамудың ұзақ процесі 
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нәтижесінде қалыптасқан теңсіздікті және әлеуметтік қайшылықтарды тегістеу үшін 

қоғамның ішкі ӛміріне араласудың құралы ретінде пайдаланады. 

Қазақстан Республикасы осы бағдарларды ұстанады және толық кӛлемде емес, бірақ 

осы критерийлерге сәйкес келуге тырысады. 

ҚР-да адам құқықтары мен бостандықтарын сақтаудың басымдығына бағытталған 

заңнама қалыптасады. Қоғамның әлеуметтік-саяси ӛмірінің түрлі салаларында 

нормативтік құқықтық актілердің тұтас пакеті әзірленді. Қазақстан Республикасының 

"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 

маусымдағы, "арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы, 

"Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы 

бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 

туралы" 1997 жылғы 16 маусымдағы, "жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек 

жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін 

мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі, "Қазақстан, ядролық 

сынақ полигонындағы сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік 

қорғау туралы", 1992 жылғы 30 маусымдағы, 2005 жылғы 13 сәуірдегі" мүгедектерді 

әлеуметтік қорғау туралы", 1999 жылғы 16 маусымдағы" ең тӛменгі күнкӛріс деңгейі 

туралы", 1993 жылғы 14 сәуірдегі" Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау 

туралы", 2005 жылғы 28 маусымдағы" Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 

жәрдемақылар туралы", 2001 жылғы 17 шілдедегі" Мемлекеттік атаулы әлеуметтік кӛмек 

туралы", 2001 жылғы], Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 12 мамырдағы 

қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

жүйесін реформалау тұжырымдамасы және т. б. 

Сонымен қатар, іс жүзінде Үдемелі индустриялық-инновациялық даму, «Бизнестің 

жол картасы-2020», «Ӛнімділік-2020», «Жұмыспен қамту-2020» сияқты Даму 

бағдарламалары іске асырылуда. 

Қазақстан Республикасы азаматтарының табыстарын жақсартуда кейбір қозғалыстар 

байқалады. 2013 жылғы қыркүйекте азаматтардың атаулы ақшалай табыстарының 7,7% - 

ға ӛсуі тіркелді. ІІ тоқсан қорытындысы бойынша табысы ең тӛменгі күнкӛріс деңгейінен 

тӛмен халықтың үлесі 3,2% құрады немесе ӛткен жылдың сәйкес кезеңімен 

салыстырғанда 0,9% азайды. 

Халық табысының тағы бір кӛзі әлеуметтік трансферттер – әлеуметтік 

қамсыздандыру жүйесінен тӛлемдер болып табылады. Ағымдағы жылы осы мақсаттарға 

мемлекеттік бюджеттен 1 трлн теңгеден астам (6493506494 доллар) бӛлінді. 

2013 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша қазақстандық азаматтардың 

зейнетақының орташа мӛлшері 41 583 теңгені (275,37 доллар) немесе жалпы экономика 

бойынша орташа айлық жалақы деңгейінің 43,1% - ын құрады. Егер ТМД елдерінің 

орташа зейнетақы мӛлшерін салыстыратын болсақ, онда қазақстандық зейнеткерлер 2013 

жылы 275,37 доллар немесе Қырғызстан зейнеткерлеріне қарағанда үш есе кӛп, Беларус – 

1,3 есе және тек ресейліктерге қарағанда 31,11 долларға аз болды[137]. 

Қазақстанда белсенді және күшті әлеуметтік саясат жүргізіліп жатыр деп айтуға 

болмайды, оны бірқалыпты деп атауға болады, бірақ халықтың әлеуметтік және ӛзге де 

ӛмір сүру жағдайларының жақсаруы байқалады: кедейлер мен халықтың бай жіктері 

арасындағы алшақтықты азайтуға қабілетсіз болса да жалақыны кӛбейту кезең-кезеңімен 

жүзеге асырылады. Қоғамның соңғы поляризациясы әлеуметтік жарылысқа ұшырайды, 

сондықтан мемлекет әртүрлі қабаттар мен топтардың кірістеріндегі алшақтықты азайту 

жӛнінде шаралар қабылдайды. Бұл жоғары табыстарды шектеуді білдірмейді, ал үлес 

салмағын азайтуды және тӛмен табыс деңгейін арттыруды болжайды. Халықтың 

неғұрлым осал топтары мен топтарына: зейнеткерлерге, мүгедектерге, жетімдерге, толық 

емес отбасыларға атаулы кӛмек кӛрсетіледі. Кедейлікті қысқарту және жою шаралары 

қабылдануда. Мемлекет орта таптың пайда болуына басым назар аудара отырып, меншік 

иелерінің қабатын қалыптастырудың белсенді саясатын жүргізуде. 
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Әлеуметтік әріптестік саясаты жүзеге асырылуда, жұмыс берушілер, кәсіподақтар 

және мемлекет арасында келісімдер жасалады, мемлекет, жеке капитал және ерікті сектор, 

әлеуметтік топтар арасында консенсус бойынша диалог жүргізіледі. 

Мемлекет азаматтарға жалақы мен зейнетақының ең тӛменгі мӛлшеріне, тегін орта 

білімге кепілдік береді, белгіленген кӛлеммен тегін медициналық кӛмекті қамтамасыз 

етеді. Мемлекет заңнамалық тәртіппен белгілейді нормалары жұмыс уақытының 

ұзақтығына, демалыс және мереке күндері, жыл сайынғы демалыс. 

Мемлекет барлық азаматтарды әлеуметтік катаклизмдер мен дүлей апаттар 

жағдайында, азаматтарды олардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне қол сұғудан қорғау 

талап етілетін жағдайларда ӛз қорғауына алады. Бұдан басқа, мемлекет ӛз азаматтарына 

оның шегінен тыс жерлерде қорғалуына және қамқоршылығына кепілдік береді. 

Мәдениет, ғылым, білім, денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қолдау күшейтілуде. 

 

 

2. Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының негізгі бағыттары 

 

Ең алдымен тӛрт басты бағытты атап ӛту керек. Олардың үшеуі А. В. Гурлевқа 

бӛлінді, ол «адамның лайықты ӛмір сүруге құқығын қамтамасыз ету, адамның негізгі 

әлеуметтік құқықтарының барлық кешенін іске асыру үш деңгейді қамтиды:  

а) адамның және азаматтың әлеуметтік құқықтарын материалдық-техникалық және 

қаржылық қамтамасыз ету;  

б) адамның және азаматтың әлеуметтік құқықтарын құқықтық және заңнамалық 

қамтамасыз ету;  

в) адамның және азаматтың әлеуметтік құқықтарын әлеуметтік-психологиялық және 

психологиялық қамтамасыз ету " [138].  

Оларды "деңгейлер" емес, "аспектілер" немесе "бағыттар" деп белгілеу дұрыс болар 

еді, сондай-ақ осы бағыттардың атауын түзету керек. Осыны ескере отырып, тӛрт бағытты 

белгілеуді ұсынамыз:  

а) әлеуметтік құқықтарды материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету;  

б) әлеуметтік құқықтарды ұйымдастырушылық-басқарушылық қамтамасыз ету;  

в) әлеуметтік құқықтарды құқықтық қамтамасыз ету;  

г) әлеуметтік құқықтарды психологиялық қамтамасыз ету. 

Қазақстан Республикасында бірінші бағытты іске асыру ӛте қиын, себебі А. В. 

Гурлев дұрыс белгілегендей, қиындықтардың бірі "осы әлеуметтік қоғамдастықтың 

материалдық-техникалық және қаржылық ресурстарының объективті шектеулілігі. Бұл 

ресурстардың нақты кӛлемі адамның және азаматтың әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз 

ету санының, кӛлемінің және деңгейінің объективті шегін негіздейді. Қоғам мен мемлекет 

адамға бар нәрседен артық бере алмайды " [139]. 

Қазақстан Республикасында екі бағыт іске асырылуда: әлеуметтік құқықтарды 

ұйымдық-басқарушылық қамтамасыз ету және әлеуметтік құқықтарды құқықтық 

қамтамасыз ету. 

Әлеуметтік құқықтарды ұйымдық-басқарушылық қамтамасыз етудің мәні әлеуметтік 

мәселелерді шешу міндеттері кіретін әртүрлі ұйымдық құрылымдардың қолайлы дамуы 

үшін жағдайлар жасау болып табылады. Мемлекеттік, сондай-ақ мемлекеттік емес 

құрылымдарды құру үшін мүмкіндіктер жеткілікті. 

Жеке кәсіпкерлікті дамытумен ӛзін ӛз құқықтары үшін күресетін белсенді субъект 

ретінде, соның ішінде әлеуметтік, кәсіпкерлер ретінде тез түсінді. Олардың кӛпшілігі орта 

таптың негізін құрайды. Қазақстанда Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 

тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші орган ретінде кәсіпкерлер кеңесі, 

Ассоциациялар, кәсіпкерлер форумы, кәсіпкерлер мен жұмыс берушілердің жалпыұлттық 

одағы "Атамекен", "Даму" шағын кәсіпкерлікті дамыту Қоры, шағын және орта 

кәсіпкерлікті қолдау және дамыту мәселелері жӛніндегі сараптамалық кеңестер, Қазақстан 
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қаржыгерлер қауымдастығының корпоративтік басқару жӛніндегі жұмыс тобы, 

Кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығы, Орталық Азия мен Ресей кәсіпкерлерінің 

Үйлестіру кеңесі құрылды және жұмыс істейді., Кәсіпкерлерге қызмет кӛрсету орталығы 

және т. б. 

Әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары туралы толық түсінік ҚР "Мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыс туралы" Заңын береді.:  

1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы 

мақсаттарға қол жеткізу;  

2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты ӛмір салтын насихаттау;  

3) қоршаған ортаны қорғау;  

4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау;  

5) демография проблемаларын шешу;  

6) гендерлік проблемаларды шешу;  

7) халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау;  

8) жетім балаларға, толық емес және кӛп балалы отбасылардан шыққан балаларға 

кӛмек;  

9) азаматтарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;  

10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау;  

11) мәдениет пен ӛнерді дамыту;  

12) тарихи-мәдени мұраны қорғау;  

13) Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту;  

14) қылмыстық-атқару инспекциясы пробация қызметіне олардың есебінде тұрған 

адамдарға әлеуметтік-құқықтық кӛмек кӛрсету кезінде жәрдемдесу;  

15) әлеуметтік бейімсіздікке және әлеуметтік депривацияға әкеп соққан 

қатыгездікпен қарау салдарынан ӛмірлік қиын жағдайда жүрген адамға (отбасына) кӛмек 

кӛрсету. 

Іс жүзінде әрбір бағыт бойынша нормативтік база әзірленді. Сонымен, білім, ғылым, 

ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім туралы" [146], 2012 жылғы 18 

ақпандағы "Ғылым туралы", 2007 жылғы 11 қаңтардағы "Ақпараттандыру туралы" [147], 

1999 жылғы 2 желтоқсандағы "Дене шынықтыру және спорт туралы" заңдарын қолдану 

арқылы қамтамасыз етіледі[148]. Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабына 

сәйкес барлық азаматтарға мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуға кепілдік 

беріледі. Орта білім міндетті болып табылады. Бұдан басқа, азаматтардың мемлекеттік 

жоғары оқу орнында конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқығы бар. Ақылы 

білім алу заңда белгіленген негізде және тәртіппен жүзеге асырылады. Мемлекет жыл 

сайын білім беруге ел бюджетінен қаражат бӛледі: 2007 жылы - 480,7 млрд.теңге (3,2 

млрд. $ АҚШ) немесе жалпы ішкі ӛнімге (бұдан әрі - ЖІӚ) 3,7%; 2010 жылы - 797 млрд. 

теңге (5,3 млрд. $ АҚШ) немесе ЖІӚ - ге 4,1%, 2011 - 2012 оқу жылында-1000 млрд. теңге 

(6,66 млрд. $ АҚШ) немесе ЖІӚ-ге 3,8%. 

 

3. Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты және әлеуметтік 

бағдарламаларды іске асыру кӛздері 

 

XX ғасыр кез келген мемлекеттің ішкі саясатының негізгі бағыттарының бірі 

әлеуметтік саясат екенін кӛрсетті. Әлеуметтік саясаттың маңызды міндеті қоғамдық 

ӛмірде тепе-теңдіктің белгілі бір деңгейіне қол жеткізу болып табылады.: 

- апаттардың, аштықтың, аурулардың, табиғи және техногендік апаттардың, 

демографиялық "жарылыстың" және т. б. салдарларының алдын алу немесе 

амортизациялау үшін мемлекеттік кепілдіктер беру.; 
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- белгілі бір ӛмір деңгейін қамтамасыз етуге және оның сапасын әлеуметтік 

шиеленісті тӛмендететін бағытта ӛзгертуге бағытталған материалдық құралдар мен 

ұйымдастырушылық күштерді қайта бӛлу; 

- ӛмір салтын реттеу (салықтар, қаражат, қайырымдылық, кәсіпкерлік бастамаларды 

ынталандыру және т.б.).  

Әлеуметтік саясат әлеуметтік қорғау үрдістерін кеңейтуге және тереңдетуге, 

индивидтердің экономикалық ӛндірісті басқару құрылымына қатысуын қамтамасыз ететін 

жағдайлар жасауға бағытталған. Әлеуметтік саясаттың негізгі ережелерінің бірі қоғамның 

әлеуметтік қорғалмаған жіктерінің мүддесінде тиісті басымдықтарды әзірлеу және іске 

асыру тетігін жасау болып табылады [1]. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты әртүрлі тетіктер арқылы іске 

асырылады, олардың ішінде неғұрлым танымал және тиімді қоғамдық дамудың ерекше 

проблемаларын шешу жӛніндегі арнаулы әлеуметтік бағдарламаларды, сондай-ақ осы 

саладағы арнайы заңнамалық базаны әзірлеу және іске асыру болып табылады. 

Елдің әлеуметтік бағдарламалары мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар есебінен 

жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс-Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге 

асыруға шарт жасасу арқылы бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілген 

республикалық, салалық және ӛңірлік деңгейлердегі әлеуметтік міндеттерді шешуге 

бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды, жобаларды, сондай-ақ жекелеген іс-шараларды 

іске асыру нысаны, онда жеткізуші үкіметтік емес ұйым болып табылады. Үкіметтік емес 

ұйымдардың әлеуметтік маңызы бар қызметін қаржыландыру бүкіл әлемде кеңінен 

таралған тәжірибе болып табылады. Үкіметтік емес ұйымдарды Қазақстан 

Республикасының бюджетінен қаржыландырудың басталуы үкіметтік емес ұйымдарды 

мемлекеттік қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдаумен 2003 

жылы басталды. 2005 жылы қабылданған "мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы" Заң 

мемлекеттің үкіметтік емес сектормен ӛзара іс-қимыл тарихының жаңа бетін ашты. 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қаржыландыру кӛздері республикалық және 

жергілікті бюджеттер болып табылады. Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс негізінен Республикалық маңызы бар, Жергілікті деңгейде іс-шараларды 

ұйымдастыруға және ӛткізуге орналастырылады, әрбір облыс Облыстық ауқымда іске 

асырылатын әлеуметтік жобаларға қаражат салады. Сонымен қатар, мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыс үкіметтік емес ұйымдардың республикалық деңгейдегі әлеуметтік 

маңызды жобалар конкурстарына қатысуын шектемейді. Тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты республикалық деңгейде елдің барлық ӛңірлерінен 

ҮЕҰ жүзеге асырады. Қазіргі уақытта республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырысты мәдениет, білім және ғылым, Ішкі істер, денсаулық сақтау, Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау, әділет, ауыл шаруашылығы министрліктері, сондай-ақ Спорт 

және дене шынықтыру істері, дін істері агенттіктері орналастырады. Жергілікті деңгейде 

ҮЕҰ қатысуымен әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асырудың осы түрін 

облыстық әкімдіктер жанындағы Ішкі саясат, денсаулық сақтау, халықты жұмыспен 

қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар, табиғи ресурстар және табиғат 

пайдалануды реттеу, тілдерді дамыту, туризм, дене шынықтыру және спорт басқармалары 

және аудандық, қалалық ішкі саясат бӛлімдері жүзеге асырады [2]. 

Бүгінде елімізде мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын бірқатар мемлекеттік 

бағдарламалар жұмыс істейді. 

Бірінші бағдарлама – "Жұмыспен қамту-2020". Бағдарламаның мақсаты-тұрақты 

және нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу арқылы халықтың табысын арттыру. 

Міндеттер: 1) ӛзін-ӛзі жұмыспен қамтыған, жұмыссыз және табысы аз халықты 

ӛнімді экономикалық жұмыспен қамтуға тарту; индустрияландыру бағдарламасын іске 

асыру үшін кадрлық әлеуетті дамыту; 3) атаулы әлеуметтік кӛмек кӛрсету жүйесін 

жетілдіру. Бағдарлама бірінші кезекте оқуға, жұмысқа орналасуға, тұрғылықты жері 
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бойынша ӛз ісін ұйымдастыруға жәрдемдесуге, ал мұндай мүмкіндіктер болмаған 

жағдайда экономикалық ӛсу нүктелеріне ӛз еркімен кӛшуге жәрдемдесуге бағытталған. 

Бағдарламаны іске асыру мынадай үш бағыт бойынша жүзеге асырылады: 1) ӛз 

бетінше жұмыспен айналысушыларды, жұмыссыз және табысы аз халықты еңбек 

нарығында оқыту және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 2) ауылда кәсіпкерлікті 

дамытуға жәрдемдесу; 3) еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру. 

"Самұрық–Қазына" жылжымайтын мүлік қоры "АҚ қаржыландыратын келесі 

"Қолжетімді тұрғын үй-2020" әлеуметтік бағдарламасы, оның басты міндеті халықты 

қолжетімді бағамен тұрғын үймен қамтамасыз ету болып табылады. "Қолжетімді тұрғын 

үй–2020" бағдарламасы аясында Қор тұрғын үйді сатудың 2 нұсқасын қарастырады: 

тікелей сату және сатып алу құқығымен жалдау. Осы бағдарлама бойынша 2016 жылы 

Астана ("Шығыс" кешені, Тараз (25 қабатты екі үй), Ақтӛбе ("Юнис Сити" ТК), Алматы 

("Асыл Арман"ТК) қалаларында тұрғын үй кешендері пайдаланылды. 

"Қолжетімді тұрғын үй–2020" бағдарламасымен жұмыс істеу барысында Қор Үкімет 

пен әкімдіктердің қолдауы арқасында ӛз шешімін тапқан проблемалық мәселелермен 

бетпе-бет келеді. 

Біріншіден, бұл мәселе құрылыс салушылар ұсынатын жобалар бойынша жобалау-

сметалық құжаттаманы әзірлеу сапасының тӛмендігі болып табылады. Жобаларды қарау 

кезінде уақыттың едәуір бӛлігін оларды пысықтау және Мемсараптама қорытындысын 

қайта алу алады. Бұл мерзімдерге әсер етеді. 

Екіншіден, жобалардың инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз етілмеуі 

проблемасы бар. Жобаланған объектілерді инженерлік желілерге қосуға техникалық 

шарттардың болмауы, соның салдарынан тұрғын үйдің бір шаршы метрінің қорытынды 

құнын анықтау мүмкін еместігіне алып келеді. Бұл проблемаларды шешу жӛніндегі 

ұсыныстар тиісті мемлекеттік органдарды қарастыруда. 

Инфрақұрылымдық даму жӛніндегі мемлекеттік бағдарлама "Нұрлы жол" 2015-2019 

жылдарға арналған. 

Осы бағдарламаның мақсаты тиімді инфрақұрылымды құру негізінде елдің 

макроӛңірлерін интеграциялау жолымен бірыңғай экономикалық нарықты қалыптастыру, 

сондай-ақ сыртқы нарықтарда конъюнктураның нашарлауы жағдайында экономиканың 

жекелеген секторларын қолдау жӛніндегі дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру болып 

табылады. 

Бағдарламаның негізгі міндеттері: 

- "сәулелік" қағидат бойынша тиімді кӛліктік-логистикалық инфрақұрылым құру; 

- индустриялық инфрақұрылым мен туристік инфрақұрылымды дамыту; 

- бірыңғай электр энергетикалық жүйе шеңберінде энергетикалық инфрақұрылымды 

нығайту; 

- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын және жылумен, сумен 

жабдықтау және су бұру жүйелерін жаңғырту (қайта жаңарту және салу) ; 

- азаматтар үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру; 

- білім беру саласының инфрақұрылымын дамыту; 

- кәсіпкерлік субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

- отандық машина жасауды қолдау; 

- экспортты қолдау; 

- "Бизнестің жол картасы – 2020" жобаларын инфрақұрылыммен қамтамасыз ету»; 

- зертханалық базаларды дамыту арқылы ӛнім сапасының қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

- болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерттелуін 

қамтамасыз ету. 

 

Бағдарламаны ӛмірге енгізуді ұйымдастыру үшін жауапкершілікті Қазақстандық 

ипотекалық Компания (ҚИК) ӛз мойнына алды. Бағдарлама шеңберінде тұрғын үй 
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ипотека бойынша ең тӛменгі пайыздарға бастапқы жарнасыз беріледі. Жылжымайтын 

мүліктің барлық сатылуы тікелей, делдалдарсыз және бірінші кезекте, оған шын мәнінде 

мұқтаж адамдарға бағытталған. 

Тұрғын үй алу құқығын "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы коммуналдық 

тұрғын үй қорынан кезекте тұрған және бірінші кезекте тұрғын үйге мұқтаж елді мекеннің 

тұрғындарына береді. 

Тіркелу халықтың осындай санаттары үшін қолжетімді: 

- үш және одан да кӛп балалы отбасылар; 

- ажырасу немесе жұбайының қайтыс болуы себебінен бір ата-анасы бар отбасылар; 

-мүгедек балалары бар отбасылар; 

 жетім; 

- репатрианттар; 

- мемлекеттік қызметкерлер, әскери қызметкерлер, мемлекеттік органдар мен 

бюджеттік сала қызметкерлері. 

Жазба кезекте енгізу үшін "Нұрлы жол" бағдарламасы бойынша жүргізіледі, екі 

тізімдер. Бірінші тізімі – азаматтар кезек елорда әкімдігінің тұрған, некеде 3 жыл, бала 

тәрбиелейтін, ал жасы ерлі-зайыптылардың әрқайсысының 35 жастан аспайды 

(құжаттарды тапсыру күні). Сондай-ақ, ата-анасының бірі балаларды тәрбиелеумен 

айналысатын толық емес отбасылар оған 35 жастан аспауы тиіс. Екінші тізім халықтың 

қалған санаттарын қамтиды. Жылжымайтын мүлік кіші топтарға қатысушылар арасында 

бірдей пропорцияда бӛлінеді [3]. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биылғы жылдан бастап "Нұрлы 

жер"тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыру басталады. Ол маңызды міндеттерді шешуге 

бағытталған – алдағы 15 жылда 1,5 миллион отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету. 

Бағдарламада тұрғын үй нарығын дамытудың кешенді шаралары салынған. Бұл 

"Даму" АҚ арқылы мемлекеттің субсидия беруі есебінен құрылыс салушылар үшін банк 

несиелерін арзандату. Банктер "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы"АҚ арқылы халыққа 

берілетін ипотекалық несиелерді субсидиялау жүргізілетін болады. Әкімдіктер тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкінің салымшылары үшін несиелік тұрғын үй салуды жалғастырады. 

Бұған бұрын бӛлінген қаражат "револьверлік" қағидат бойынша қайта пайдаланылатын 

болады. 

Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін әкімдіктер жалға берілетін тұрғын үйді 

сатып алу құқығынсыз дамытуды жалғастырады [4]. 

Осылайша, әлеуметтік бағдарламаларды бекіту, экономикалық оңалту және 

халықтың неғұрлым осал топтарын әлеуметтік қолдау арқылы мемлекет адам әлеуетін 

тұрақты дамытуды, сондай-ақ ӛмір сүру деңгейі мен сапасын жақсартуды қамтамасыз 

етеді. 
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ДӘРІС №12. ҚР ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ 

ЖҤЙЕСІ 
Дәріс жоспары: 
1.Қазақстанда зейнетақы нарығының қалыптасуы мен дамуы 

2. Зейнетақы нарығын реттеудегі шетелдік тәжірибесі 

3. Қазақстан Республикасындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құрудың 

алғышарттары және негізгі мәселелер мен оларды алдын алу жолдары  

4. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құрудағы шетелдік тәжірибе 
 

1.Қазақстанда зейнетақы нарығының қалыптасуы мен дамуы 

Зейнетақы – бұл жұмысшының тапқан табысының бір бӛлігін арнайы құрылған 

қорға зейнетақы жасына келгенде жұмысшының ӛзіне зейнетақы тӛлемі ретінде 

қайтарылып берілетін жарна түрі. Зейнетақыны зейнет жасына келген адамдардың 

қартайған шағында дұрыс ӛмір сүруінің кепілдік полюсы деп атауға да болады. 

Сондықтан әрбір азамат зейнетақы жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне, оған ай сайынғы 

жарналарының уақытында тӛленілуіне ӛздері мүдделі. Зейнетақыға әсер етуші негізгі екі 

факторды ерекше бӛліп қарастыруға болады, осы екі фактор елдің қандай зейнетақы 

жүйесін таңдау керек екендігіне кӛп әсер етеді, олар: 

1) экономикалық даму деңгейі, жұмысшылар мен жұмыссыздардың ара қатынасы, 

жаңа жұмыс орнының пайда болу жылдамдығы кӛрсеткіштеріне кӛп кӛңіл бӛлу керек. 

2) демографиялық – халықтың ӛсу қарқыны, болашақ жұмысшылар мен бүгінгі 

жұмысшылардың сандық қатынастарына кӛңіл бӛлінеді. 

Қазақстан 1998 ж. 1-қаңтардан бастап Зейнетақымен қамтамасыздандырудың 

бұрынғы ынтымақтық жүйесінен жинақтаушы зейнетақы жүйесіне кӛшті. Бұл орайда 

ынтымақтық жүйе де сақталды. Ынтымақтық жүйе бұрынғы зейнеткерлерді Зенетақымен 

қамсыздандырады және келешекте ынтымақтық жүйеде жұмыс ӛтілімін толық ӛткерген, 

бірақ жинақтаушы жүйесінде Зейнетақы алуға жеткілікті ақша жинауға мүкіндігі 

болмаған адамдарды Зейнетақымен қамсыздандырады. Сондықтан, Қазақстан 

Республикасының зейнетақы реформасы КРСО ыдырығаннан кейін түбегейлі ӛзгеруіне 

байланысты зейнеткерлікке шығу жас мӛлшері, жалпы зейнетақының қандай жағдайларда 

тағайындалуы біздің қоғамымызда ӛзекті мәселердің бірі болып есептеледі. Қазақстанның 

зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесінде халықтың жалпы санындағы қарт азаматтар 

үлесінің артуына байланысты объективті қиыншылықтар пайда болды. Соның 

нәтижесінде елдің зейнетақы жүйесін кешіктірмей реформалаудың қажеттілігі ӛткір 

сезілді. Оны жүргізудің негізгі қағидасына мыналар кіреді: ұрпақтар ынтымақтастығы 

қағидасымен зейнетақыны дербес жинақтау қағидасына ӛту және 1980 жылдардың 

басында басталған чилийлік ең озық үлгінің негізінде мемлекеттік зейнетақы жүйесінен 

мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы жүйесіне кӛшу.  

Осыған байланысты 1997 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасы Үкіметі 

«Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін реформалаудың 

тұжырымдамасын» мақұлдады және 1997 жылдың 20 маусымында Қазақстан 

Республикасы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» Заң 

қабылданды [1]. 

Реформа мезетінен қазіргі уақытқа дейінгі жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 

принциптері болып: 

- зейнетақы жүйелерін мемлекеттік реттеу; 

- зейнетақы каржы жинақтарын қалыптастыру үшін азаматтарды жинақтаушы 

зейнетақы қорын таңдау құқығымен қамтамасыз ету; 

- азаматтарды белгіленген зейнетақының аз мӛлшерімен қамтамасыз етуге тікелей 

мемлекеттік кепілдік беру; 

- зейнетақы және басқа әлеуметтік қамтамасыз ету формаларына шек кою; 

- зейнетақы қаржы жинақтарын қалыптастыруға еңбекке қабілетті жастағы әр 

азаматтың қатысуы міндеттілігі; 
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- енбекке қабілетті азаматтардың қартайған шағында ӛздерін зейнетақымен 

қамтамасыз етуіне жеке жауапкершілігі; 

- жинақтаушы зейнетақы қорларына ақша салудың қауіпсіздігі мен сақталуынын 

халықка тиімділігі; 

- жинақтаушы зейнетақы қорларындағы зейнетақыға азаматтардың мұрагерлік 

құқығын қамтамасыз ету; 

- әр азаматтың ӛз еркімен қосымша зейнетақымен қамтамасыз етілу кұқығы; 

- азаматтардың зейнетақысын сақтауы инвестиция арқылы экономикаға қосқан 

үлесі болып табылады. 

Мемлекет мемлекеттік жинақтаушы қорда зейнетақы жарналарының сақталуына 

кепілдік береді. Зейнетақылық жинак каржыларының колсұғылмай сақталуын түрлі 

шаралар жүйесі аркылы камтамасыз етеді, атап айтканда, жинақтаушы зейнетақы 

корларының зейнетақы жарна- ларын түсіру және зейнетақылық тӛлемдер тӛлеу жӛніндегі 

қызметін лицензиялау жолымен жүзеге асырады; жинақтаушы зейнетақы корларының 

жылдық каржылық есептерін міндетті түрде аудиторлық тексеруден ӛткізу аркылы 

жасайды, жинақталған зейнетақылық каржыларды алушының таңдауы бойынша толық 

кӛлемінде немесе ішінара сақтандыру жолымен де және тағы басқалай тӛсілдермен 

жасайды. Салымшылардың зейнеткерлік шарттар жасасу үшін жинақтаушы зейнетақы 

қорын дербес таңдап алуға, зейнетақылық қаржы жинактарының жағдайы туралы 

акпараттар алуға құқығы бар. 

Қазақстанның зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін дағдарысқа ұшыратқан негізгі 

себептер мыналар: 

1) халықтың қартаюы, туудың азаюы, жұмыссыздықтың артуы нәтижесінде 

зейнетақы жасындағылар мен жұмыс істеушілердің арасындағы арақатынастың кемуі; 

2) бюджеттен тыс қорларға аударылатын міндетті аударымдар мӛлшерінің 

жоғары болуына (жиынтық шамасы 32 пайызға жетті) және тӛлемдермен байланыстың 

болмауынан тӛлеуден бас тартуға, бюджеттен тыс қорларға ұсынылатын есеп берулерде 

табысты азайтып кӛрсетуге, белсенді жарғылық қызметін тоқтатпаса да салық 

органдарына тіркелуден қашу секілді әрекеттердің тұрақты сипат алуына әкеп соқтырды. 

Зейнетақы қорларына түсетін түсімдердің аз болуы - ӛз кезегінде тӛлемдердің азаюына 

және аз да болса, тӛлеп тұратын тӛлеушілерді салықты мүлдем тӛлемеуге итермелеген 

табыстың мағлұмдалған бӛлігінен ӛндіріліп алынатын салықтың ӛсуін тудырады; 

3) зейнетақы жарнасының дербестендірілген есебінің болмауы қарттықты 

қамтамасыздандырудағы жеке жауапкершілік пен мүдделікті жойды; 

4) шаруашылықты дербес жүргізушілерге бақылаудың мүлдем болмауы. 

Мәселен, 1996 жылдың бірінші жартысында кәсіпорындар жарнасының сомасы 34,7 

миллиард теңгені құрады, ал шаруашылықты дербес жүргізулерден түскен жарна 2,4 

миллиард теңге ғана; 

5) бюджеттен тыс қорлар қаражатының қалай пайдаланатыны бақыланбады; 

6) облыстардың жергілікті түсімдерден зейнетақыны тӛлеу бойынша 

мүмкіндіктері бірдей болмауы; 

7) басқарудың екі жақты әкімшілік құрылымына әкелетін жергілікті жерлердегі 

үкіметтің орталықсыздандырылуы бір жағынан – аймақтық деңгейдегі операциялар 

министрліктің бӛлімшелерімен жүзеге асырылады, екінші жағынан – барлық аймақтық 

ұйымдар әкімдерге бағынады; 

8) зейнеткерлерге уақтылы тӛленбеген зейнетақы тӛлемдері ондаған миллиард 

теңгеге жетті.  

Жинақтаушы зейнетақы қорларының (қазіргі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қоры) әрекет етуі 3 кезеңнен тұратын ұзақ мерзімді инвестициялық процесті білдіреді: 

- бірінші кезеңде жарна түрінде жинақтаушы зейнетақы қорларына салымдар 

жасалады;  

- екінші кезеңде жинақталған қаржы ресурстарын инвестициялау жүзеге асады;  
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- үшінші кезеңде мерзімді зейнетақы тӛлеу жүзеге асады. 

Тұрғындардың қартаю дәрежесін сипаттайтын мәліметтерге тоқталар болсақ, қартаю 

дәрежесі кӛрсеткішінің негізгі критериі зейнеткерлер санының еңбекке қабілетті жастағы 

тұрғындар санына қатынасын кӛрсететін коэффициент (dependenency  ratio) болып 

табылады немесе  оған  кері ӛлшем-қолдау  коэффициенті (support  ratio) -1 формуланы  

қараңыз: 

 

Кт =З/Т;      Қк=Т/Зс, 

 

Мұндағы:  

Кт- тәуелділік  коэффициенті (тұрғындардың  қартаюы  дәрежесі) 

З-зейнеткерлердің саны, адам., 

Т-тұрғындардың жалпы саны., адам., 

Қк-қолдау коэффициенті 

Сонымен, жақын жылдары тәуелділік коэффициентінің айтарлықтай ӛсімі 

болжануда. Егер 1990 ж ЭЫДҰ мүше елдері үшін бұл коэффициент 21,4% тең болса, ол 

2040 жылы аталған факторлардың әсерінен бұл кӛрсеткіш екі есеге ӛсуі ықтимал.   

Зейнетақы жүйесін жаңғыртудың басты мақсаты – экономикалық ӛсуді қамтамасыз 

ету, қаржылық тұрақты және әділ жүйені құру болып табылады. Зейнетақы жүйесін жаңа 

саяси және экономикалық жағдайларға бейімдей отырып, ӛтпелі кезеңде ескі жүйе  

зейнетақылық сақтандырудың жаңа  мекемелерінің пайда болуы мен  жұмыстарының 

басталуына дейін әрекет етуі тиіс. 

 

Кесте 1 

Зейнетақы табыстары мен тәуекелдер  

 
Зейнеткерлікк

е шығу жасы 

Туған 

жылы 

1998 жылға 

дейінгі 

жұмыс істеу 

ӛтілімі 

(жыл) 

Мемлекетті

к зейнетақы 

(бюджеттен) 

Жинақтауш

ы жүйе 

бойынша 

жұмыс істеу 

жылдары 

(максимум) 

Тәуекел 

1 1998 дейін 

Е - 

1936ж.т

. дейін 

Ә - 1941 

ж.т. 

дейін 

Айтарлықта

й жеткілікті 

Е>25 жас 

Ә>20 лет 

Толық 

кӛлемде + 

қосымша 15 

АЕК 75% 

пайыздар 

0 - 

2 2019 дейін 

Е - 1956 

ж.т. 

дейін 

Ә - 1961 

ж.т. 

дейін 

Жеткілікті  

Е-25 жас 

Ә-20 жас 

Толық 

кӛлемде, 25 

АЕК 60% 

қосымша 

пайыздарсы

з  

20 

Тӛмен, 

жоғарылауш

ы 

3 2020 

Е - 1956 

ж.т. 

және 

кейін 

Ә - 1962 

ж.т. 

және 

кейін 

Жеткіліксіз  

Толық 

кӛлемде 

емес (9 АЕК 

аспайтын) 

жыл сайын 

ерлерде 2,4 

%-ға, 

әйелдерде 

3%-ға 

23 

Бір қалыпты, 

жоғарылауш

ы 
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тӛмендеп 

отырады 

4а 
2038 және 

кейін 

Ә - 1980 

ж.т.  
Жоқ  Тӛленбейді 40-43 Жоғары  

4

б 

2043 және 

кейін 

Е - 1980 

ж.т.  
Жоқ  Тӛленбейді 45-48 Жоғары 

5  

Е және 

Ә 

жасына 

тәуелсіз 

Жоқ  Тӛленбейді  Қатыспайды  

Тұрғындар 

мемлекетке 

салынантын 

тәуекелдің 

салмағын 

түсінбейді 

 

Біз, реформалардың басталу уақытынан бастап қазіргі күнге дейінгі аралықта 

зейнеткерлердің табысының кӛлемі мен кӛздеріне және тәуекелге динамика тұрғысынан 

бағалау жасалынды. Сонымен қатар, алдағы 4 онжылдыққа зейнетақы жүйесінің дамуына 

болжам жасалынды, және аталған уақыт аралығында жинақтаушы зейнетақы жүйесі 

ынтымақтық жүйені толыққанды орын басуы керек (сурет 5). 

Алдағы 30-35 жылда зейнеткерлер табысында мемлекеттік тӛлем үлесінің кӛлемі 

азайа бермек, ал жинақтаушы керісінше ұлғайып, болашақта бюджеттік зейнетақыны 

толғымен орын басады. Схемалы түрде бұл үрдіс сурет 5 кӛрсетілген.  

 

 
 

Сурет 5 2005-2045 жыл аралығындағы зейнетақы тӛлемдерінің құрылымы 

 

Осы жерде келесідей түйін жасауға болады: егер еңбекақының ӛсу қарқыны 

жинақталу кезеңіндегі табыстылық мӛлшері жоғары болған жағдайда, зейнетақы 

жинақтаудың кӛмегімен де орынбасу деңгейі тӛмен болады. Тіпті, бүкіл еңбек етуге 

қабілетті жас аралығында әрдайым салынған (жинақталған) зейнетақы кӛлемі де 

жеткіліксіз болады. Теориялық тұрғыда жағдайды тӛлеу кезеңінде жоғары табыстылықпен 

түзетуге болады. Бірақ, тӛлеу кезеңінде консеративтік инвестициялық саясаттың орын 

алуы басым болғандықтан, түзету екі талай болады. Керісінше, егер, табыстылық мӛлшері 

еңбекақының ӛсу қарқынынан жоғары болса, орынбасу деңгейі де жоғары болмақ.  

Келесі түрде де кӛрсетуге болады, жинақталу сомасы еңбекақы ӛсіміне қарағанда, 

инвестициялық табыстылық мӛлшерінің ӛзгерістеріне сезімтал болады. Мысал ретінде 40 

жылдағы жинақтау есептемесі кӛрсетілген (кесте 2).  
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Кесте 2 

40 жылдағы зейнетақы жинақтары  

Еңбекақы 

Инвестициялық 

табыс 
1% 2% 3% 4% 5% 

1% 116,75 285,43 508,42 805,63 1204,86 

2% 135,65 327,34 578,52 910,60 1353,28 

3% 158,69 378,18 663,21 1036,80 1530,80 

4% 186,91 440,23 766,10 1189,39 1744,37 

5% 221,69 516,36 891,78 1374,93 2002,79 

 

Жинақтау сомасының ӛсуіне жалақыны 1%ға ұлғайтқаннан гӛрі, инвестициялық 

табыс ставкасын 1%ға ұлғайтқан ана ғұрлым тез ӛсімді қамтамасыз етеді. Яғни, егер 

жоғары инвестициялық табыстылыққа қол жекізсек, онда жалақының қалыпты ӛсу 

жағдайында анағұрлым жоғары орынбасуға қол жеткізуге болады.  

Қорытындылай келе, зейнетақы жүйесі екі мақсатты жүзеге асыруға ұмтылуы керек: 

қарттар арасында жаппай кедейлікке қарсы күрес жүргізу және жоғалтылған табысты 

(еңбекақы) қайтару (компенсация). Қазақстанда бірінші мақсатты КСРО замаманынан 

мұраға қалған ынтымақтастық жүйесі ғана алға қояды. Ал жаңа жинақтаушы зейнетақы 

жүйесінде бұл мәселені алдын алу мүлдем қарастырылмаған. Яғни, әлеуметтік 

бағытталған нарықтық жүйенің орнына біз, нарыққа бағытталған әлеуметтік жүйені қалау 

үстіндеміз.  

Осы орайда, зейнетақы деңгейін толыққанды ӛсіру ӛзгерту мақсатында зейнетақы 

реформасының қалануы мен дамуын жетілдіру бойынша нақты және шұғыл іс-шараларды 

қолдану қажеттілігі туындап отыр. Тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудің ұлттық 

үлгісін құрастыру бойынша сұрақтар тұр. Қазіргі таңда әлемде зейнетақымен қамтамасыз 

етудің мемлекеттік жүйесінің тоқырауғаұшырап жатқаны бәріне мәлім. Біздің ойымызша, 

адам билік күшінің кӛңіл-күйіне, саяси билікке тәуелсіз болып, тек зейнетақы жүйесіне 

мүдделі болатын, ұлттық зейнетақы үлгісінің болуын қалаймыз.   

Жоғарыда айтылғандардың барлығын түйіндей келе, біздің ойымызша, елдің 

зейнетақы секторының дамуының негізгі стратегиясы 20-30 жылдан кейін зейнеткерлікке 

шығатын зейнеткерлердің адында ӛздерінің парыздарын орындау үшін, қолда бар 

зейнетақы активтерін сауатты басқаруға негізделуі керек.  

 

 

2. Зейнетақы нарығын реттеудегі шетелдік тәжірибесі 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің шетелдік тәжірибесін қарастыру сол елдің 

тәжірибесіндегі оң және теріс жақтарын бағалай келе ӛз еліңдегі ЗЖ қалай құрып, оны 

басқару кезінде дұрыс шешімдер қабылдауға орасан септігін тигізеді. Егер сіз шетелге 

барып кӛрген болсаңыз, туристердің арасынан жасы ұлғайған шетелдік азаматтарды 

кӛптеп байқаған боларсыз. Олардың кӛпшілігін миллионер деп айту қиын, олар жай ғана 

ӛздерінің кӛпжылдық еңбек ету барысында еңбек демалысына шыққанда рахаттанып жер 

кӛруге, сүйікті ісімен айналысуға мүмкіндік туатындай және келесі айға дейін қалай ӛмір 

сүремін деп қиналмайтындай қор жинағандар. Шетелдік зейнеткерлердің осындай 

жайлылығы жеке қорға қаржы салудың бұрыннан келе жатқан тәжірибесінен бастау 

алады. Тәуелсіз Қазақстанның тәжірибесі 1991 жылдан басталады: бірінші зейнетақы 

жүйесі ол КСРО-дан мұрагерлікке қалған ұрпақтар ынтымақтастық жүйесі (ҰЫЖ), ол 

1997 жылға дейін қызмет атқарды. 1998 жылы ҰЫЖ-нен жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 

кӛшті. Бұл шешімді қабылдау біздің елге оңайға соққан жоқ себебі зейнетақы жүйесін 

халықтың толықтай түсінуі үшін 40-45 жыл уақыт керек, бір қазақстандық ұрпақ ауысып, 

осы жүйеде ӛмір сүруі тиіс. Тек осы жағдайда ғана біз зейнетақы жүйесінің жолы дұрыс 

тандалғанын не тандалмағанын айта аламыз. Сол себепті біздің елдің ЗЖ тәжірибесі аз 

болғандықтан, шетел тәжірибесін әрдайым қарастыру керек.  
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Ең бірінші мемлекет болып біз Германия федеративтік республикасының 

тәжірибесін қарастырайық. Германияның зейнетақы жүйесі үш деңгейден тұрады: 

міндетті мемлекеттік, еркін ӛндірістік және жеке сақтандыру. Міндетті зейнеткерлік 

сақтандыруда жарналарды ұстау мен зейнетақы тӛлемі біркелкі ақпараттық жүйеде жүзеге 

асырылады. Қаржы қоры жиналмайды, таралады: бүгінгі қызметкерлер бүгінгі 

зейнеткерлерге ақы тӛлейді [3]. 

Ендігі екі деңгей жұмысшы мен жұмыс берушінің еркін түрде қатысуын болжайды, 

ал мемлекет еркін жарналарды енгізуге ынталандыруға тырысады. Жұмысшының құятын 

еркін жарнасының 100 бірлігіне мемлекеттің беретін үстемақысы 15%-ды құрайды. 

Дегенмен, сарапшылардың болжауынша, әлі де Германияның зейнетақы жүйесі 

реформаны бастан кешіреді, себебі ел экономикасының қарт адамдарды қамтамасыз етуі 

қиынға соғып тұр. Германияда айына 20 миллионнан аса зейнетақы үзіліссіз тӛленеді, ол 

жылына 228 млрд. евроны құрайды. 

Келесі мемлекет ол Австралия. Австралияның зейнетақы жүйесі де үш деңгейге 

негіз-делген: мемлекеттік зейнетақы, міндетті және еркін жарналар. Қартайған шақта 

тӛленетін мемлекеттік зейнетақы мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады. Ол 65 

жасқа жеткен барлық ел азаматтарына тӛленеді. Және оны алу үшін адамның қандай да 

бір кезде жұмыс істеуі міндетті емес. Бірақ бұл зейнетақының мӛлшері тӛмен деңгейлі 

ӛмір сүруге ғана жетеді. Зейнетақы мӛлшерінің ең жоғары деңгейі – айына бар-жоғы 500 

австралия доллары. Салыстыру үшін: Австралиядағы орташа айлық еңбек жалақысы 3200 

австралия долларын құрайды. 

Австралия үшін зейнетақы шығыстары қиын мәселеге айналуда. Кез келген дамыған 

ел сияқты, Австралия да тез қартаяды, сӛйтіп 2030 жылға қарсы оның тұрғындарының 

25%-ын 65 жастан асқан адамдар саны құрайтын болады. Қазірдің ӛзінде зейнетақылар 

мен жәрдемақылар мемлекеттік шығыстардың ірі бӛлігі болып табылады – оларға 

федералдық бюджеттің мӛлшермен үш бӛлігіне кетеді. Әрине, мемлекет 

австралиялықтардың әрқайсысының қартайған шақтағы ӛз қамтамасыздықтарын ӛз 

мойындарына алуларына жол ашуға жан-жақты тырысуда. Австралиялықтар зейнетақы 

түсімдерінің негізгі бӛлігін еңбекақының 9%-дық мӛлшерін жеке зейнетақы қорларына 

құятын міндетті жарналар есебінен жинайды. Бұған қоса, кӛптеген жағдайларда жұмыс 

беруші сол зейнетақы қорына соған сәйкес соманы құйып отыруға міндетті, сондықтан 

тұрақты тӛлемдер еңбекақының кем дегенде 18%-ын құрайды. Әрине, жұмысшыларға 

сондай-ақ салықтардың тӛлемі жүргізілгеннен кейін зейнетақы қорына қосымша жарна 

енгізу ісіне де тыйым салынбайды [3]. 

Келесі мемлекет ол Малайзия. Оңтүстік-Шығыс Азия мен Африканың кӛптеген 

елдерінде қаржыландырылған зейнеткерлік қамтамасыз ету жүйелері енгізілген. 

Қаржыландырылған жүйе жұмысшы ӛзінің толық еңбек кезеңінің барысында ӛз зейнетақы 

жинағын ӛзінің қордалауын болжайды. Мысалы, Малайзияда мемлекеттік зейнетақы 

жүйесі жоқ. Оның есесіне, барлық қызметтегі тұрғындардың толық ауқымына таралған 

Жинақ қоры жұмыс жасайды. Қордың қаржысы жұмысшылардың ай сайынғы 

аударымдары (сыйлықақыларды, үстемеақыларды және қосымша табысты есептемегенде, 

мӛлшермен, айлық жалақының 15%-ы) мен жұмыс берушінің айлық кірісінің 12%-нан 

тұратын жарнасынан қалыптасады. Қор жинақтаушы болып табылатындықтан, оның 

мүшелері зейнеткер жасына жеткенге дейін ӛз қаражаттарын шығарудың шекті 

құқықтарына ие [3]. 

Келесі мемлекет ол Ұлыбритания. Британдық зейнетақы жүйесі Батыс Еуропадағы 

ең ірісі (барлық зейнетақы жинақтарының 40%) болып табылады. Оның үстіне, жеке 

зейнетақы қорларының үш жүз жылға жуық тарихы бар, сондықтан оның зейнеткерлік 

тізбесі болашақ зейнеткерге деген ерекше жеке тәсіл жасауды қалыптастырып үлгерген 

[4]. 

Мысалы, 16 жасқа толған британдық жасӛспірім Әлеуметтік қорғаныс 

министрлігінің алғашқы құттықтауын қабылдайды. Ұзақ ӛмір тілей отырып, Министрлік 
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оған осы күннен бастап апта сайын зейнетақы жарнасын құйып тұру қажеттігін ескертеді. 

Бұл ретте мемлекет зейнетақы жасына (ерлер үшін – 65 жас, әйелдер үшін – 60 жас) 

жеткен кезде әр азаматтың жұмыскердің орташа айлығының (аптасына 110 еуро немесе 

жылына 5710 еуро) 20%-на тең дәрежедегі зейнетақыны алып отыратынына және бұл 

соманың жыл сайын құнсыздану ӛсіміне қарай қайта қаралып тұратынына кепілдік береді. 

Англиядағы зейнетақы қамтамасыздығының жүйесі үш деңгейге негізделеді: негізгі 

мемлекеттік зейнетақы, қосымша мемлекеттік зейнетақы және тұрғындардың зейнетақы 

жинағы. Негізгі мемлекеттік зейнетақы (қарапайым жұмысшы еңбекақысының 12%-ы) 

барлық азаматтарға тӛленеді. Қосымша мемлекеттік зейнетақы мӛлшері жиналған 

зейнетақы тӛлемдерінің сомасына байланысты және ол зейнетке шығар алдында 

еңбекақының 50%-дық мӛлшеріне дейін жетеді. Оған қоса, мемлекет түрлі тұрғыдан, ең 

алдымен салықтық шаралармен, азаматтарды еркін зейнетақы жинағын жасауға 

ынталандырады. Оның, банктегі жеке шоттың ашылуы, сақтандыру компаниясымен 

жасалған ӛмірлік зейнетақы шарты және жеке зейнетақы қорына қатысудың түрінде де 

кӛрініс беруі мүмкін. 

Келесі мемлекет қаржы нарығы аса дамыған, кӛп жылдар бойы экономикалық даму 

бойынша әлем кӛшінің басында жүрген АҚШ. АҚШ-ғы зейнетақы жүйесінің үлгісі 

тұрғындардың жеке зейнетақылық сақтандыру артықшылығына негізделеді. Құрама 

Штаттарда мемлекеттікпен қатар, жеке зейнетақы жүйесі де жұмыс жасайды. Мемлекеттік 

зейнетақыны алуға (бӛлу ережесімен тӛленеді) кем дегенде 10 жылдық еңбек жолы бар 65 

жастан асқан тұлғалар құқылы. Жасы ұлғайған американдықтардың үштен екі бӛлігі үшін 

мемлекеттік зейнетақы олардың табысының жартысынан кӛп мӛлшерін құрайды. 

Бӛлінбелі жүйеде зейнеткерлер ӛз ақшаларын емес, қазір жұмыс істейтіндер мен салық 

тӛлейтін американдықтардың есебінен алады. АҚШ-та еркін зейнеткерлік қамтамасыздық 

нарығын зейнетақылық және ӛзара инвестициялық қорлар, аннуитеттер, сондай-ақ жеке 

инвестициялық ӛнімдер (есеп берулер мен жоспарлар) қалыптастырады. Жеке тұлғаларға 

– жеке зейнетақы шоттары, ал компания қызметкерлеріне – зейнетақы жоспарлары 

ұсынылады. Әр адам ӛзінің табыс деңгейіне, жас мӛлшеріне, отбасылық жағдайына қарай 

ӛзіне лайық бағдарламаны таңдап алуына болады [5].  

 

Кесте 3 

Әлем елдеріндегі зейнетақы жүйелерінің басты ерекшеліктері 

Мемлекет 
Қаржыландыр

ылуы 

Зейнеткерл

ікке шығу 

жасы 

(ер/әйел) 

Зейнетақыны 

тағайындау үшін 

қандай уақыт 

кезеңі 

аралығында 

тұрғындардың 

табысы есептеледі 

Орынбасуд

ың 

мксималды 

коэфициен

ті 

Жәрдемақы 

индексациясы 

АҚШ Жартылай 

жинақтаушы  

65/66 Бүкіл еңбек кезеңі 41,0 Тұтыну баға 

индексі бойынша 

Жапония Жартылай 

жинақтаушы  

60/55 Бүкіл еңбек кезеңі 30,0 Таза еңбекақы 

Германия Үйлестіруші 

(ынтымақты) 

65/65 Бүкіл еңбек кезеңі 60,0 Таза еңбекақы 

Франция Үйлестіруші 60/60 Анағұрылм тиімді 

12 жыл 

50,0 Тұтыну баға 

индексі бойынша / 

еңбекақы бруттосы 

Италия Үйлестіруші 62/57 Соңғы 5 жыл 80,0 Тұтыну баға 

индексіне сәйкес 

Ұлыбритан

ия 

Үйлестіруші 65/60 Бүкіл еңбек кезеңі 20, Тұтыну баға 

индексіне сәйкес 
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Канада Үйлестіруші 65/65 Бүкіл еңбек кезеңі 25,0 Тұтыну баға 

индексіне сәйкес 

Швеция Үйлестіруші 65/65 Анағұрлым тиімді 

15 жыл 

60,0 Тұтыну баға 

индексіне сәйкес 

 

Зейнетақы жүйесін жетілдіру миграциялық процестер, туудың тӛмендеуі және 

тұрғындардың ӛмір сүру ұзақтығының ӛсуінің нәтижесінде қарт адамдардың кӛбеюімен 

сипатталатын елдегі демографиялық жағдайдан туындады. Ол ең алдымен жетілдіру 

еңбекке қабілетті тұрғындарды жылыстауымен сипатталады. Зейнетақы жүйесін жетілдіру 

әлемнің кӛптеген елдері үшін маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Кӛптеген 

мемлекеттерде зейнетақы жүйесін жаңғырту мәселесі талқылануда немесе оған дайындық 

үстінде. Ал, бірқатар мемлекеттерде зейнетақы жүйесіне нақты ӛзгерістер  енгізілуде [13].  

Қазақстанның зейнетақы жүйесі әлемдік тәжірибеге сүйене отырып тиімді үлгіні 

енгізу арқылы әдістемелік негізін қалыптастыру керек. Зейнетақы жүйесінің қызмет 

етуінің әдістемелік жүйесі тӛмендегі кестеде берілді. 

 

Кесте 4 

Әлем елдеріндегі тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудің үлгілері [4] 

Зейнетақы 

жүйесінің 

үлгілері 

Әдістемелік негіз 
Экономикалық тетіктері 

Басқарылуы Зейнетақы тӛлеу түрлері 

АҚШ Америка үлгісі Мемлекеттік реттеу 

-сақтандыру компаниялары 

-зейнетақы қорларынан 

-мемлекеттік бағдарламаларынан 

Скандинавия 

елдерінде 

Әмбебап және 

әлеуметтік үлгі 

Бір орталықтан 

жоспарлау 

-мемлекеттен 

-сақтандыру компаниялары 

Германия Бисмарк үлгісі Үкіметтен реттеу 
-мемлекеттен 

-сақтандыру компаниялары 

Ресей 
Беверидж үлгісі 

Бисмарк үлгісі 

Бір орталықтан 

жоспарлау 

-мемлекеттен 

-сақтандыру компаниялары 

-жинақтаушы қорларынан 

Ӛзбестан Кеңестік үлгі 
Бір орталықтан 

жоспарлау 
-мемлекеттен 

Қазақстан 

Чили үлгісі (қазіргі 

таңда Сингапурлік 

үлгіге біртіндеп 

кӛшуде) 

Мемлекеттік реттеу 

-мемлекеттен 

-ынтымақты 

-жинақтаушы қорларынан 

 

Әрекет етіп отырған жүйелердің кӛбісі  қарттардың әл-ауқатын  қажетті деңгейде 

қамтамасыз ете алмайды, ӛйткені тӛлемдер әрдайым индексацияланбайды. Сонымен 

қатар, олар қайта бӛлуді жиі ӛршітеді, мысалы ауқатты зейнеткерлер есебінен әл-ауқаты 

аз қамтамасыз етілген отбасылар қаржыландырылады. Бұл жүйелер ескіруіне байланысты 

экономикалық ӛсуді тежейді. "Жетілген" жүйеде зейнеткерлердің саны жағынан ӛсуі 

тӛлемдердің тұрақты деңгейін қамтамасыз ету үшін салықтың жоғары мӛлшері қажет. Бұл 

сәйкес аударымдарды тӛлеуден жалтару тәжірибесінің кеңінен таралуына ал 

жұмысшылардың "кӛлеңкелі" салаға кетуіне әкеп соғады.  

Тұрғындардың кейінгі қартаюы тапшылық мӛлшерін салықтардың ағымдық мӛлшері 

есебінен жабуға болатын сомадан қайда артық болып отыр, осы мәселені шешу үшін 

зейнетақы мӛлшерін немесе басқа мемлекеттік шығындарды қысқарту немесе салықтарды 

жоғарылату қажет.  

Зейнетақы жүйесін жетілдірудің экономикалық базасын және типтерін келесі кесте 5 

түрінде кӛрсетуге болады: 
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Кесте 5 

Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін жетілдірудің экономикалық базасы  

Зейнетақы 

жүйесін 

жетілдірудің 

сипаты 

Жетілдіру типтерін 

сипаттайтын 

кӛрсеткіштер 

Ӛзгеретін кӛрсеткіштер 

"Косметикалық" 

Зейнетақы  алу 

құқығын беретін 

критерийлер  

Зейнеткерлік   жас 

Еңбек ӛтілі 

Жарналар құрылымы Жарна мӛлшері,  жарна базасы,  кӛздері, 

жарналарға салық салу 

Тӛлемдер құрылымы Зейнетақы формуласы 

Зейнетақы базасы 

Индексация 

Ең тӛменгі зейнетақы  

Тӛлем формалары 

Тӛлемге салық салу 

Терең 

 

Әкімшілік Басқару ұйымы , инвестициялық саясат 

Бӛлуде белгіленген 

жарна кестесіне қарай 

Мемлекеттік жеке сектор 

Ең тӛменгі зейнетақы  

Басқада кепілдемелер 

Дәстүрлі бӛлуден жаңа 

жүйеге кӛшу 

Ең тӛменгі зейнетақы, басқада кепілдемелер, 

жаңа жүйеге кӛшу, кӛшу механизмі 

 Жаңа жүйе  Жарна мӛлшері, жарна базасы, зейнетақы 

формасы, зейнетақы индексациясы 

 

Ұлттық зейнетақымен қамтамасыз етуді құруға байланысты мәселелерді шешу басқа 

мемлекеттердегі орын алған зейнетақымен қамтамасыз ету жүйелерін зерттеусіз мүмкін 

емес. Қазақстандық ерекшелік үшін барынша қолайлысын таңдау үшін, экономикалық 

дамыған мемлекеттердегі зейнетақымен қамтамасыз ету туралы ақпараттар қажет. Оның 

бар болуы қалыптасқан тәжірибені мүмкіндігінше пайдалануға және табыстылығы 

тӛмендеу отандық жүйені жетілдірілген тәжірибесі мол жүйелермен ауыстыруға 

мүмкіндік береді. 

Осылайша, 5, 6 кестелерді талдай отырып, зейнетақы жүйелерін  келесі үш түрде 

жіктеуге  болады: 

- тӛлемдердің  мӛлшерін  қалай есептеу керек;  

- жетіспейтін  қаржыларды  кім  жабады; 

- тӛлемдер қалай  қаржыландырылады және  жүйені кім  басқарады.  

Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру типтері  кесте 6 ашып кӛрсетілген. 

 

Кесте 6 

Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру типтері   

Кӛрсеткіштер Зейнетақы алу құқығы Елдер 

"Косметикалық" жетілдіру 

Зейнетақы құқығын  

беретін  

критерийлер 

Зейнеткер

лік жас 

Жаңа Зеландия (2), Нигерия, Зайр, Чехия  Респуб-сы, 

Эстония, Панама, Перу , Ливан, Греция, Ирландия, 

Италия, Португалия, Аргентина, Австралия, Литва    

Еңбек 

ӛтілі 

Литва, Бразилия, Греция, Португалия, Бермуды, Италия, 

Латвия, Мексика, Парагваи, Уругваи  
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Жарна құрылымы 

Жарна 

мӛлшері 

Индонезия, Корея, Япония, Малайзия, Тайвань, Алжир, 

Банин, Бурунди, Габон, Гвинея, Марокко, Нигерия, 

Сенегал, Судан, Албания, Армения, Азірбайжан, 

Белорусия, Болгария, Чехия Респуб-сы, Эстония, Грузия, 

Қазақстан, Қырғыстан, Латвия, Литва, Монғолия, Полша, 

Ресей, Түркменстан, Украйна, Ӛзбекстан, Барбадос, , 

Мексика,  Израил, Ливия, Малта, Франция, Канада, 

Германия, (2) Греция, Италия, Норвегия, Португалия, 

Швеция, Боливия, Куба, Чехия, Салвадор, Италия,  

Латвия. 

Жарна 

базасы 

Нигерия, Судан, Барбадос, Колумбия, Коста- Рика 

Доминстан Республикасы, Франция.   

Тӛлемдердің 

құрылымы 

Зейнет 

ақы  

формула 

сы 

Иран, Конго, Сенегал. Судан, Армения, Белорусь, 

Эстония, Венгрия, Қазақстан, Қырғыстан, Латвия, (2) 

Литва, Польша, Колумбия, Эквадор, Панама, Дания, 

Финляндия, Франция, (2) Греция, Италия, (2) Норвегия, 

Португалия, Чехия Республикасы, Мексика, Парагвай, 

Перу, Уругвай   

Индексац

ия 

Белорусь, Польша, Ресей, Эквадор, Мальта, Франция, 

Германия   

Терең жетілдірулер 

Бӛлеуден-

белгіленген жарна  

жүйесіне қарай 

 Аргентина, Боливия, Колумбия, Сальвадор, Мексика, Перу, 

Сейшель -, Уругвай, Австралия, Венгрия, Польша, Латвия, 

Швеция, Қазақстан .    

"Провидентті" 

қордан бӛлу жүйес 

іне қарай 

 Индонезия, Нигерия 

Жаңа жүйе 

(бӛлу немесе басқа) 

 Мозамбик, Зимбабве, Оман, Ангола, Гватемала 

 

Әртүрлі елдердегі зейнетақы реформаларын талдау негізінде келесі 

тұжырымдамаларды шығаруға кӛмектесті [14]:  

1) ел дамытуының деңгейі жоғары болған сайын реформалар анағұрлым батыл емес 

болады: негiзгi екпiн базалық үйлестіруші жүйені сақтау және ары қарай жетiлдiруге 

жасалады. Ең алдымен, жинақтаушы үлгілер қосымша мемлекеттiк және мемлекеттiк емес 

ұжымдық, ең бірінші болып кәсiби схемалар спектiрін кеңейтуi үшiн зейнетақылардың 

ортақ дәрежесiн арттыру, сонымен бiрге олардың дифференциациясын күшейту 

мақсатында қолданылады. Жеке жинақтаушы схемалар тұрғындардың жоғары тӛленетiн 

топтардың жеткен табыстарының деңгейiн сақтап қалып, жеке қажеттiктерiн ӛмiр бойы 

қамтамасыз ету үшiн қолданады. 

2) үйлестіруші-жинақтаушы схемаларды үйлестіруші зейнетақының бiр бӛлiгiнде 

орнын басу коэффициентi биiк немесе жинақтаушы элемент үйлестіруші 

зейнетақылардың құрастырғаннан кейiн қалатын  қосымша қаражаттар арқасында 

бiртiндеп жасалатын елдерде қолдану орынды келеді.  

3) толық жинақтаушы зейнетақы жүйелерi ӛзін ақтамады. Олар, орнын басу 

коэффициентiнінің ӛсуін қамтамасыз ете алмады, ал жеке зейнетақы қорларының жоғары 

шығындарының мазмұны олардың тиiмдiлiгіне күмән туғызады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындыласақ, зейнетақымен қамтамасыз ету 

жүйесiнiң әрекет етуi нарықтық экономикалы мемлекеттердiң бәрiне дерлiк тән. Әлемдік 

тәжірибелерді қарастырып, ӛзіміздің еліміздегі зейнетақы жүйесімен салыстыра отырып, 

болашақта зейнетақы жүйесі саласында дұрыс жол таңдай білуге оң септігін тигізеді. 

Әлеуметтiк кӛмекке деген қажеттiлiктiң ӛсуi әдетте қоғамдағы экономикалық 
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мәселелердiң ӛршiгуi мен әлеуметтiк қысымдар жағдайында орын алады. Әр түрлi 

мемлекеттердегi әр  түрлi кезеңдердегi экономикалық жағдайларына мәдени, тарихи 

ерекшелiктерiне, саяси мәдениетiнiң, қоғамдық қозғалыстардың бой алуына байланысты 

мемлекет халықты әлеуметтiк қорғаудың, қоғамдық дамуды тұрақтандырудың кейбiр 

мәселелерiн шешудi ӛзiне алады.  

Әлеуметтiк бағдарламалар, оларды жүзеге асырудың түрлері мен басқару 

қағидалары, сонымен қатар мемлекеттiк емес құрылымдардың қатысу дәрежесi 

кӛлемiндегi мемлекеттер бойынша ерекшелiктер ӛте кең. 

Әлеуметтiк кӛмектер мен жоғары сапалы қызмет кӛрсетулердi ұсыну қағидасына 

негiзделген, азаматтық қағидаға құрылған Швед үлгісін бүгiнгi Қазақстанда тек 

оқшауландырылған болашақтың жобасы ретiнде қабылдауға болады. Кӛп жағдайларда 

Қазақстан үшін мемлекеттiк билiктiң барлық деңгейiндегi қызметтердің ӛзара әсерi мен 

бӛлiну қағидасына, сонымен қатар, жеке секторды бiрқатар әлеуметтiк зейнетақымен 

қамтамасыз етуді қоса есептегендегi мәселелердi шешуге негiзделген әлеуметтiк 

бағдарламалардың американдық тәжiрибесi жақындау болып келедi.  

 

3. Қазақстан Республикасындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын 

қҧрудың алғышарттары және негізгі мәселелер мен оларды алдын алу жолдары  

 

2013 жылдан бастап Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесі ӛзінің басынан 

тағы бір реформаны бастан кешіруде. Бұл жолы Үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын (БЖЗҚ) құру 

туралы ұсыныс жасады. Ол: «Бізде зейнетақы қорларында және сақтандыру секторында 

бар қаражат жұмсалмай тұр. Жүйені жетілдіру үшін бірыңғай зейнетақы қорын құрып, 

оған барлық жеке зейнетақы қорларының есепшоттарын беру керек. Ұлттық банк 

басқаратын мұндай қор экономиканың дамуына жұмыс істеп, азаматтардың жинақ 

ақшасының қауіпсіз болуына мүмкіндік береді», - деді. Соның ішінде еліміздегі 2013 

жылдың 1 қаңтарында қызмет істеп тұрған 11 ЖЗҚ бірыңғай зейнетақы қорына біріктіріп, 

ондағы қомақты қаржыны жіті бақылауға алу қажеттігін тапсырған. Мемлекет 

басшысының  бұл ұсынысы халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін негізделіп, шағын және 

орта бизнесті дамытуға арналған, сол мәселе бойынша нақты іс-қимылдар жүргізіліп 

жатыр.  

2014 жылдың наурыз айында Ұлттық банктің, еңбек қаржы және экономика 

Министрліктерінің мамандары тӛменгі палата депутаттарының қарауына ЖЗЖ бойынша 

келесі ӛзгерістерді ұсынды: 

 бірыңғай жинақтаушы зейнетақы Қорын құру; 

 жинақтаушы зейнетақы жүйесінде зейнет жасын кезең-кезеңімен теңестіру; 

 ауыр және зиянды жағдайда еңбек ететін жұмысшыларды міндетті кәсіби 
зейнетақымен қамсыздандыру. 

Ынтымақты зейнетақы жүйесі аяқталуға жақын. Енді азаматтарды қамсыздандыруда 

жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ролі арта түсті. 

Ауыр немесе зиянды жағдайда еңбек ететін жұмысшыларды міндетті кәсіби 

зейнетақымен қамсыздандыру. Ауыр иа зиянды ӛндіріс ошақтарында еңбек ететін 

жұмысшыларды ерікті жинақтаушы зейнетақы жүйесі тиісті мӛлшерде дамымай отыр. 

Зерттеу кӛрсеткендендей, жұмыс беруші басын тәуекелге тігіп, қиын жағдайда жұмыс 

атқарып жатқан еңбекшілері үшін ӛз еркімен жарна аудармайды. Елімізде 346,6 мың адам 

ерекше жағдайда еңбек етіп жатса, соның бар болғаны 4 мыңына ғана ерікті кәсіби 

зейнетақы жарнасы аударылады. 

Осы ретте жұмысшылардың міндетті зейнетақы жарналарына қосымша, еңбекақы 

қорынан 5% кӛлемінде міндетті кәсіби зейнетақы жарнасын енгізу ұсынылуда. Мұндай 

ӛндіріс орындары мен мамандықтардың тізімін Үкімет бекітіп, белгілі бір мерзім ӛткен 

сайын қайта қарастырып отырады. Ұсынылып отырған ӛзгерістердің нәтижесінде жұмыс 
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берушіге ауыртпашылық болмайды, себебі, кәсіби зейнетақы жүйесіне аударылатын 

қаржы салыққа кеткен шығындарға жатқызылмақ. 

Бұған қоса, оң ӛзгерістер жұмыс берушіні ӛндірістегі еңбек жағдайын жақсартуға 

ынталандырады. Ӛйткені оның міндетті кәсіби зейнетақы жарналарына шығындары 

осыған байланысты болады. Жалпы зейнетақы жүйесі ӛзгеріске ұшырамайтынын атап 

ӛткен жӛн. Бұл жүйе бұрынғы, яғни, үш деңгейлік қалыпта қала бермек. Аталмыш 

ұсыныстар жүйенің тиімділігін арттыру үшін қажет. Сонымен бірге, талқыланып жатқан 

заң жобасындағы міндетті зейнетақы жарнасының кӛлемі бұрынғы барлық жалақы 

тӛлемінен 10 пайыз қалпында қалатынын тілге тиек ету керек. 

Ағымдағы зейнетақымен қамтамасыз ету үлгісі, қарт тұрғындардың зейнетақы 

табыстарын және сапалы ӛмір сүрудің стандарттарының оң дәрежесін қамтамасыз ете 

алмайды.  

- ынтымақты зейнетақы тӛлемдерінің кӛлемі тұрақты түрде тӛмендеуі сақталуда. 

Ағымдағы жүзжылдықтың 30-40 жылдарында ынтымақты жүйе мүлдем ығыстырылады.  

- жинақтау жүйесi, есептеулер бойынша, тiптi толық пiсіп жетілген соң да, орташа 

статистикалық салымшының табысының орнын басу деңгейін 9-11%-дан аса қамтамасыз 

ете алмайды.  

Бұл, жағдай түзетілмейтін болса 2050 жылға таман зейнетақымен қамтамасыз етудің 

40% мемлекеттік бюджеттен тӛленетін тек базалық зейнетақыдан тұратын болады.  

- зейнетақы жүйесінің қаржылық тұрақсыздығының қауіпі күшеюде.  

Аталған мәселерді шешу үшін зейнетақы жүйесін жетілдіру бойынша нақты іс-

қимылдар жасау крек. Оның негізгі мақсаты: зейнетақы жинақтарын сақтауын және ӛсуін 

қамтамасыз ету.  

Жүйеішілік ӛзгерістердің негізгі бағыттары:  

I кезең 

1) Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің институтционалдық базасының дамуы 

(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құру). 

2) Зиянды еңбек жағдайында қызмет еттін тұлғаларды профессионалды 

зейнетақымен ӛз еркімен қамтамасыз етуден міндетті қамтамасыз ету жүйесіне кӛшу. 

3)  Әйелдердің зейнетақы жасын унификациялау. 

II кезең  

4) ЖЗЖ қызметімен тұрғындарды қамтуды кеңейту. 

5) Зейнетақымен қамтамасыз етудің минималды кепілділік жүйесін ӛзгерту.  

6) Қарулы күштер жұмыскерлерін зейнетақымен қамтамасыз етуді жетілдіру. 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының құқықтық жағдайы:  

1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры «МЖЗҚ» ЖЗҚ АҚ базасында құрылады.  

2) БЖЗҚ құрылтайшысы және жалғыз акционері – Қазақстан Республикасының 

Үкіметі.  

3) БЖЗҚ міндетті зейнетақы салымдарын, ерікті кәсіби зейнетақы салымдарын 

тартуды және салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының есебін жүргізуді, сондай-ақ 

зейнетақы жинақтары есебінен зейнетақы тӛлемдерін жасауды жүзеге асырады.  

Міндетті және кәсіби міндетті зейнетақы салымдары бойынша зейнетақы 

жинақтарының нақты құнының мемлекеттік кепілі сақталатын болады.  

4) ЖЗҚ ерікті зейнетақы қорларына немесе БЖЗҚ инвестициялық қоржынын 

басқарушы ретінде қайта құрылады, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес ерікті түрде жойылуға жатады 

Еліміздегі жинақтаушы зейнетақы жүйесін реформалау барысындағы құрылатын 

институционалдық базасын дамыту бойынша ұсынылып отырған үлгі сурет 7-де 

кӛрсетілген.  
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Сурет 7 Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің институционалдық базасын дамыту 

бойынша ұсынылып отырған үлгі 

 

ЖЗҚ-ын БЖЗҚ-на қосу кестесін тӛмендегі суреттен кӛре аламыз. Бұл суреттен 

байқап отырғанымыздай БЖЗҚ-на 2013 жылдың 11 және 29 қазанында, сәйкесінше 

«Республика» ЖЗҚ мен «Отан» ЖЗҚ «БЖЗҚ» АҚ-на біріктірілді. Бұл жағдайда барлық 

шоттар мен олардағы жинақталған сомаларды барынша орнында қалдырып, ешбір 

шығындарсыз жасалуда. Келер жылы тағыда бірнеше қор БЖЗҚ-мен біріктіріледі (сурет 

8). 

 
Сурет 8 ЖЗҚ-ын БЖЗҚ-на қосу кестесі 

Үкімет 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік қорғау 

министрлігі  

Ұлттық 

Банк 

Қаржы 

министрлігі 
(БЖЗҚ-ның 100% 

акциясы) 

Салымшылар 

(алушылар) 

«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ Зейнетақы салымдары 

және тӛлемдері 

Зейнетақымен 

қамтамасыз ету жӛніндегі 

келісім-шарт 

Зейнетақымен 

қамтамасыз етдудің 

мемлекеттік 
бағдарламасы 

ҚР Президентінің 

жанындағы 

зейнетақы 

активтерін басқару 

жӛніндегі Кеңес 

Инвестициялық 

стратегия 

Инвест. 

стратегия 

Кастадиан 
Активтерді 

басқарушы 

Реттеуші 

Сенім беруші 

басқару 

№1 инвест. 

портфелді 

басқарушы 

№1 инвест. 
портфелді 

басқарушы 

№1 инвест. 

портфелді 

басқарушы 

Инвест. портфелді 

шетелдік басқарушы 

Конкурстар 

... 
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Зейнетақы активтерін басқару бойынша Кеңес (әрі қарай  – Кеңес) Қазақстан 

Республикасы Президентінің жанындағы консультативті кеңес беру органы болып 

табылады. Кеңесті құру туралы шешімді ҚР Президенті қабылдайды.  

 
Сурет 9 Зейнетақы активтері мен міндеттемелерді қосу үрдісі 

 

Кеңестің негізгі функцияларына келесілер жатады:  

- БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқарудың нәтижелігін жоғарылату бойынша 

ұсыныстар жасау және қарастыру;  

- БЖЗҚ зейнетақы активтерін орналастыруға арналған құралдар тізімі бойынша 

ұсыныстар жасау және сол тізімді мақұлдау.  

Кеңестің персоналды құрамы және ол туралы ередені ҚР Президенті бекітеді.  

ҚР Ұлттық банкінің функцияларын тәртібін белгілейтін болсақ, ҚР Ұлттық банкімен 

келесілер жүзеге асырылатын болады:  

- БЖЗҚ жалғыз акционерінің құқытары мен міндеттерін және ҚР Үкіметі мен ҚР 

Ұлттық банкі арасында жасалған сенім беруші келісім-шартқа сәйкес зейнетақы 

активтерін басқаруды жүзеге асырады;  

- БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебін және сақталуын қамтамасыз ететін, 

кастадиан-банкі қызметтерін атқарады;  

- БЖЗҚ зейнетақы активтерін басқару жӛніндегі Кеңеспен бекітілген инвестициялық 

стратегияға сәйкес, БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялау;  

- уәкілетті органның функцияларын, соның ішінде, БЖЗҚ, ерікті зейнетақы 

қорларының және инвестициялық қоржынды басқарушылардың қызметін қадағалау және 

реттеу; 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құру келесідей мүмкіндіктерге қол 

жеткізуге кӛмектеседі [6]:  

1) зейнетақы активтерінің сақталуын, қызметінің мӛлдірлігін және зейнетақы 

активтерін мақсатты басқаруды қамтамасыз ету.  

2) комиссиялық сыйақыны ставкасын 2 есе тӛмендету:  

- зейнетақы активтерінен 0,05%-дан 0,025-ға дейін 

- инвестициялық табыстан 15%-дан 7,5%-ға дейін. 
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3) инвестициялық табыстылықты жоғарылатудың кӛмегімен зейнетақы 

жинақтарының кӛлемін ұлғайту.  

Міндетті кәсіби зейнетақы салымдарын енгізгеннен кейін қандай мүмкіндіктер 

туатыны және қазіргі еркін кәсіби зейнетақы салыммымен салыстырғандағы ерекшелігі 

тӛмендегі суретте бейнеленген. (сурет 10) 

2013 жылы сәуір айында ҚР Үкіметімен дайындалған және Парламентімен 

бекітілген «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заң 

жобасына сәйкес әйелдер жасын унификациялауды жүзеге асырудың негізгі себептері [5]:  

1) ЖЗЖ қатысу деңгейінің тӛмендігі (жинақталу уақытының аздығы және 

зейнетақы салымдарын салудың сиректігі), соған сәйкес зейнетақы жинақтарының аздығы 

(қажетті зейнетақы жинақтарын жинақтау үшін адам бұл жүйеде кем дегенде 30 жыл 

жұмыс істеу керек);  

2) демографиялық факторлар:  

- зейнеткерлік жаста ӛмір сүру жасының ұзақтығы 20,8 жыл;  

- туу деңгейінің тұрақталуы.  

 

 
 

Сурет 10 Міндетті кәсіби зейнетақы салымдарын енгізу үлгісі 

 

Аталған заң жобасында әйелдер жасын ұлғайтудан туындаған жинақтау және тӛлеу 

кезеңдерінің балансының салыстырмалы кӛрінісін сурет 3-те кӛре аламыз. Суреттен 

байқап отырғанымыздай әйелдердің зейнеткерлікке шығу жасы 58 жас болған жағдайда, 

ЖЗЖ қатысуы 30 жылды құрайды (баланы күтуге кеткен уақытын есептегенде), ал 

зейнетақы тӛлеу мерзімі орташа алғанда – 21 жылды құрайды. Егерде әйелдердің 

зейнеткерлікке шығу жасын 63 жас деп бекіткен жағдада: ЖЗЖ қатысуы 35 жылды 

құрайды (баланы күтуге кеткен уақытын есептегенде), ал зейнетақы тӛлеу мерзімі орташа 

алғанда – 17 жылды құрайды.  

Қазіргі таңда, ерлер мен әйелдердің арасындағы зейнеткерлікке шығу жасындағы, 

әйел азаматтардың жұмысындағы бала тууға байланысты туындайтын үзілістер, 

Қызмет атқарып тұрған жүйе Ұсынылып отырған жүйе 

Қарпайым ӛндіріс: МЗС (10%) 

Зиян және ауыр ӛндіріс: ЕКЗС  

(5%)  

МЗС (10%) + МКЗС (5%) =15%  

Жұмыс берушілер МКЗС Үкіметпен 

бекітіліп және мерзімді түрде қайта қаралып 

отыратын зиянды мамандықтар тізіміне 

енгізілгендерге аударылады (болжам 135 мың. 

адам)   

Мысалы: «Арселор Миттал Теміртау»  АҚ 

кӛмір департаментінде барлығы 31 825 

жұмысшы, соның ішінде зиянды еңбек 

жағдайында 13 212 адам немесе 41,5% жұмыс 

істейді. 

Еңбек ақысын тӛлеу қорының кӛлемі 

жылына 55,4 млрд. теңге құрайды. МКЗС 

енгізген соң тағы қосымша МКЗС тӛлеу үшін 

жылына – 1,1 млрд. теңге қажет болады.  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы 

мәліметтер бойынша ерікті кәсіби 

зейнетақы жүйесіндегі қатысушылар 

саны 4225 адамды құрайды, жинақталу 

кӛлемі 133,9 млн. теңгені құрайды. 

МКЗС енгізген соң ерекше жағдайларда қызмет ететін адамдар үшін зейнеткерлікке шығу 

келесі жас мӛлшерінде шығуға мүмкіндік береді:  

• әйелдерге 50 жас; 

• ерлерге 55 жас.  
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еңбекақыны тӛлеу кезіндегі гендерлік теңсіздіктің орын алып отырғанын атап ӛткен жӛн. 

Ал бұл, зейнетақы табысына да тікелей әсер ететіні сӛзсіз. Ендігі уақытта аталған 

мәселелердің біреуінің алдын алу мақсатында, әйелдер мен ер азаматтардың 

зейнеткерлікке шығу жасы теңестірілу жағына байланысты қызу талқылаулар жүргізіліп, 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйел азаматтардың зейнеткерлікке шығу жасын әр жыл 

сайын жарты жылға ұлғайтып, зейнеткерлікке шығу жасын 63-ке дейін ұлғайтпақ.  

 

 
 

Сурет 11 Әйелдер жасын ұлғайтудан туындаған жинақтау және тӛлеу кезеңдерінің 

балансы (* Қазақстан Республикасының статистика жӛніндегі агенттігінің мәліметтері 

бойынша) 

 

 «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» жаңа заң 

жобасы қабылданған жағдайда, еңбек кодексіне келесі толықтырулар енгізіледі:  

- еңбекпен қамту сұрақтары бойынша уәкілетті органға, еңбек делдалдылығын 

жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларға, сонымен қатар жұмыс берушіге еңбек 

саласында дискриминациялық мазмұндағы талаптарды қамтыған жұмысқа алу бойынша 

ақпаратты жайғастыруға тыйым салынады;  

- 55 жастан және зейнеткерлік жасқа жеткенге дейінгі уақытта жұмысшылармен 

еңбек туралы келісім-шартты келесі жағдайларда бұзуға тыйым салынады:  

1) жұмысшылар санынның және штатын қысқарту;  

2) квалификациясының аздығына байланысты алып отырған орынына немесе істеп 

жүрген жұмысына сай келмеуі; 

3) жұмыс беруші мен жұмысшылар қатарынан саны тең құрылған комиссияның оң 

шешімі болмаған жағдайда.  

- әкімшілік құқық бұзушлық туралы кодекске еңбек делдалдылығын жүзеге 

асыратын тұлғаларға, сонымен қатар жұмыс берушіге еңбек саласында 

дискриминациялық мазмұндағы талаптарды қамтыған жұмысқа алу бойынша ақпаратты 

жайғастырғаны үшін айыппұл шараларын енгізу туралы толықтырулар енгізіледі;  

- егде жастағы тұрғындарды жұмыспен қамтуға бағытталған комплекті жоспар 

(50+ бастамасы):  
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- егде жастағы тұлғаларды жұмысқа ынталандыруға бағытталған «Әлеуметтік 

жұмыс орындары туралы» ҚҰ Заңын жасау және қабылдау;  

- ҮИИДМБ шеңберінде әйелдер еңбегін кеңінен қолдануға бағытталған  

жобаларды жүзеге асыру;  

- «Бизнестің жол картасы 2020» Бағдарламасы шеңберінде егде жастағы тұлғалар 

арасында кәсәпкерлікті дамытуды ынталандырушы қосымша шараларды жасау;  

- егде жастағы тұлғаларға әлеуметтік жұмыс орындарын ашу, қашықтықтан 

жұмыспен қамту формасын қолдану арқылы жемісті жұмыспен қамтуға қол жеткізуді 

кеңейту;  

- жеке үй шаруашылығын мал шаруашылығы, егіншілік, шығарылған ӛнімдерді 

ӛңдеу және халықтық-ӛнер шаруашылығы мен қолӛнер арқылы дамыту;  

- еңбекпен қамту, шағын және микро кәсіпорындарды, сонымен қатар ауылдық 

кооперативтерінің мекемелерін қолдаудың аймақтық бағдарламаларын жасау;  

- егде жастағы тұлғаларға арналып генералды, салалық, аймақтық келісімдер мен 

ұжымдық елісім-шарттарға еңбекпен қамтуды қамтамасыз етуі, жұмыс орынының 

сақталуы, сай еңбек жағдайыменқамтамасыз етуі, біліктілікті арттыру және мольдилігі 

туралы бағдарламаларын қабылдау бойынша ережелеоді енгізу, сонымен қатар Еңбек 

туралы заңнамалардағы талаптардың орындалуын қоғамдық бақылаумен қамтамасыз ету.  

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының құрылуына 

байланысты қазіргі уақытта қорды дамыту стратегиясы әзірленуде. Стратегия 

бекітілгеннен кейін жарияланатын болады. Қордың коммерциялық емес бағытын ескере 

отырып, оның негізгі мақсаты мынадай түрде айқындалды: 

БЖЗҚ – салымшылармен бірлесе отырып дәулетті зейнеткерліктің негізін қалайтын 

зейнетақы қоры. 

«БЖЗҚ» АҚ ӛз қызметінде ұстанатын құндылықтары:  

Сенімділік – қор зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз етеміз. Қазақстан 

Республикасының Үкіметі кепілгер болып табылады.  

Айқындылық - қор корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын қолдауды 

мақсатқа алғанбыз, есепті ХҚЕС-ке сәйкес жүзеге асырамыз, үнемі қордың ағымдағы 

қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялап 

отырады. БЖЗҚ есігі БАҚ ӛкілдеріне ынтымақтастық үшін әрдайым ашық. 

Клиентке бағытталу - қор үшін ең маңыздысы клиент мүддесі, және қор кӛрсететін 

қызметтердің  қолжетімді, түсінікті және олардың сеніміне лайықты болуы үшін қолдан 

келгеннің барлығын  жасамақ. 

Прогрессивтілік және ӛзін-ӛзі жетілдіру – қор үнемі ізденіс үстінде және уақыт 

талғамы мен талабына дайын болу үшін  білім мен кәсіби машықтардың жаңа амал-

тәсілдерін  қолданады.  

Жауапкершілік – ӛор жұмысын үнемі жетілдіру, шығындарды қысқартуға тырысу 

және тұтынушыларға кӛрсетілетін қызметтердің сапасын кӛтеру үшін жауапты. 

Елбасы Н. Назарбаев 2013 жылдың маусым айында Парламент қабылдаған заң 

нормасына ӛз қарсылығын білдірген болатын. Бұл ретте Президент зейнет жасын кезең-

кезеңмен ұзартуды 2014 жылғы 1 қаңтардан емес, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастауды 

ұсынды. Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Үкіметке халыққа қажетті шараларды одан 

әрі пысықтап, дамытуды тапсырды. Атап айтқанда, Елбасының тапсырмасына сәйкес, 

бала күтімі демалысы кезінде жұмыс істеуші әйелдердің міндетті зейнеткерлік салымына 

мемлекет есебінен қосымша тӛлемақы қамтамасыз етілуі тиіс. Бұдан бӛлек, азаматтардың 

міндетті 10 пайыз зейнетақы шығысына жұмыс берушінің міндетті шығарылымы есебінен 

қосымша 5 пайыз енгізілетін болады. Үшіншіден, міндетті кәсіби зейнетақы салымын 

кезең-кезеңмен тағы да 5 пайызға кӛбейту қарастырылады. Бұл жайт айрықша және 

зиянды ӛндірістерде зейнеткерлікпен қамтамасыз етуді жақсартады. Сондай-ақ, Президент 

Үкіметке 2030 жылға дейін зейнеткерлікпен қамтамасыз ету жүйесін жаңғыртуды одан әрі 

жалғастыру жӛнінде кешенді іс-шаралар әзірлеуді тапсырды. 
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Сайып келгенде, БЖЗҚ-ын құру барысында оның оң және теріс тұстарын мұқият 

зерттеп тұжырымдамалар жасау керек, және де шетелдік тәжірибенің озық тұстарын 

кеңінен қазақстандық үлгіге ұштастырып қолданған жӛн. Қазіргі таңда әлемдегі БЖЗҚ-

ының ең үздік жүйелердің бірі болып табылатын Сингапур моделін жан жақты зерттеп, оң 

тәжірибесін біздің үлгіге қолданған жӛн деп есептейміз.  

 

 

4. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын қҧрудағы шетелдік тәжірибе 

 

Қазақстандық қор нарығын реформалау арқылы зейнетақы жинақтау жүйесін елдің 

экономикасын дамыту үшін бағыттауға мүмкіндік бар. Бұл жаңа реформа әлемдік 

деңгейде жаңалық болып табылмайды. Себебі, дүниежүзінің дамыған елдерінде зейнетақы 

қорларын біріктіріп, онда жинақталған қаражатты мемлекеттің басқаруына беру 

тәжірибесі бұрын да болған. Және ӛз жемісін берген тәжірибе салымшылар 

жинақтарының кӛбейту функциясын жолға қойған. Мәселен, жеке меншік жинақ 

қорларын мемлекеттік компанияның басқару тәжірибесі Сингапур, Оңтүстік Корея, 

Малайзия елдерінде бар. Ол елдерде міндетті зейнетақы жарнасы туралы заң нормалары 

енгізілгеннен бері бұл қаржыны мемлекет басқарады. Елбасы жүктеген міндеттерді тиісті 

органдар деңгейге сәйкес орындар болса, жаңа реформа бізде де қор нарығының тиімді 

тетіктерін жұмыс істетуі керек деп жоспарлануда. 

Оңтүстік Кореядағы 1988 жылдың қаңтарына бастап «Зейнетақы туралы» заңына 

сәйкес Ұлттық зейнетақы қоры (NPS) құрылған болатын. Ұлттық зейнетақы қорының 

басты мақсаты қартайған шақта, мүгедектік, бала тууға байланысты зейнетақылармен 

қамтамасыз ету үшін қаржы ресурстарының бір кӛзін табу болып табылады. Қазіргі 

уақытта бұл елдің мемлекеттік зейнетақы қоры әлемдегі ӛзінің активтері бойынша ең ірі 

зейнетақы қорлардың ішінде үшінші орында. Айына таза $ 2 млрд салым түседі, бірақ 

2034 жылға қарай бұл ақша еңбекке қабілетті адамдар санының күрт тӛмендеуіне 

байланысты бітеді. Ал 2050 жылға қарай әрбір зейнеткердің зейнетақысын қамтамасыз ету 

үшін қазіргі 7 адаммен салыстырғанда, 1,5 адам қызмет етеді, себебі 1960 жылмен 

салыстырғанда бір әйелге шаққанда шамамен 6 бала дүниеге келсе, қазіргі уақытта бұл 

кӛрсеткіш 1 баладан сәл асады. Бұл жағдайды болдырмас үшін Ұлттық зейнетақы 

қорының тӛрағасы Кван Вудың пайымдауы бойынша 2030 жылға таман бұл елде міндетті 

зейнетақы жарнасының кӛлемі 9%-дай 18%-ға дейін ұлғайады. Қазіргі уақытта 

инвестициялардың кӛбі, яғни 60 %-ға жуығы ішкі борыштық нарықта айналыста жүрсе, 

оның айтуы бойынша бұл кӛрсеткішті шетелдік құнды қағаздар нарығына қарай бет 

бұрғызу керек. Сонғы үш жылдың ішінде халықаралық активтер үлесі 8%-дан 16%-ға 

дейін ұлғайды және  20%-ға дейін ұлғая бермек. Бұл жүйенің ең бір басып айтатын 

ерекшілігі ол зейнетақы жарналарын Корея азаматтарымен қатар шетел азаматтары да 

сала алады, бұл жүйеде резиденттер арасында дискреминация жоқ [1, 2, 3].  

Сингапурдың зейнетақы жүйесі 1955 жылы құрылып, 1987 жылға дейін ӛзінің 

бастапқы құрылу кезеңінде тұрып қалды. Және ол зейнетақы қоры деп емес, CPF яғни, 

орталық жинақтаушы қор деп аталады. Бұл елдің негізгі макроэкономикалық 

кӛрсеткіштері мен принциптеріне тоқталсақ [4]:  

Бірінші принцип: қалған ӛмірдің барлығына жететін зейнетақы – мемлекет адамның 

қанша ӛмір сүретіне қарамастан оның зейнетақы алуына кепілдік береді.  

Екінші принцип: әрбіреуіне еңбегіне сай – зейнетақы барлығына бірдей болмауы 

керек. Жоғарғы санатты маман мен аула сыпырушының зейнетақысы бірдей болмауы 

тиіс, немесе ӛмірінде бір де бір рет жұмыс істемеген адам мүлде ештеңе алмауы керек.  

Үшінші принцип: зейнетақы қоры – бұл ортақ қазан емес, ол қадағаланатын жеке 

ақша – Сингапур елінің азаматы ӛзінің қарттығын ӛзі ӛмір бойы қамтамасыз етеді. 

Мемлекет оған қандай кӛлемде ӛзінің табысының бӛлігін қорға аудару керек екендігінің 

мӛлшерін белгілеп оның сақталуына кепіл болады. Жинақталған ақша үш жеке 
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тұлғалардың шоттарнан аккумуляцияланады: қарапайым, арнайы және медициналық. 

Адам 55 жасқа толған кезде қарапайым және арнайы шоттары бірігіп зейнетақы шотына 

ауысады, ал медицияналық шот ӛмір бойы жүреді.  

Келесі негізгі тӛрт подход бойынша Сингапур елінің зейнетақы жүйесі қалай жұмыс 

істейтініне сипаттама беруге болады:  

Бірінші базалық ереже: әркім ӛзі үшін, бірақ жұмыс беруші оған кӛмектесуі керек. 

Мысалы, 35 жастан тӛмендегі азаматтар үшін жинақтаушы қорына ӛзінің еңбекақысының 

20% аударады, ал 65 жастан жоғары жұмысшылар 5% аударады. Бұл дұрыс және 

логикалық подход, бірақ Сингапур мұнымен тоқтап қалған жоқ. Сингапурде жұмыс 

беруші де жұмысшыларының жинақтаушы шоттарын толықтырады. Бұл орайда оның 

салымы жұмысшының салымына байланысты болады. Мысалы, жұмысшы ӛзінің 

еңбекақысынан 20% тӛлесе, жұмыс беруші жұмысшы еңбекақысының кӛлемінен сонда 

тағыда 16% салады. Қорытындылағанда айына жинақтаушы қорға жұмысшының 

еңбекақысының кӛлемінің 36% аударылады.  

Екінші базалық ереже: зейнетақы шотымен қатты қажеттілік болған жағдайда 

зейнеткерлікке жетпей-ақ қолдану мүмкіндігі. Қиын-қыстау кезінде зейнеткерлікке дейін  

әр адам ӛзінің шотынан ақша алуға мүмкіндік берілген. Бұндай екі жағдай анықталды:  

- адамға біржерде тұру керек, яғни баспана мәселесі белгілі бір мӛлшерін қор 

тӛлейді және қалған бӛлігін банктен несие алып тӛлейді, ал адамдардың кӛп бӛлігінде 25-

30 жасында жинақтары болмайды, бұл жағдайда зейнетақы жарналары қорға емес банк-

кредитордың шотына аударылады. 

- балаларының болашағын қамтамасыз ету керек болса.  Бұл жағдайда жұмысшы 

ӛзінің немесе балаларының оқуын тӛлеу керек болған жағдайда алынады. Мемлекет 

жоғары білікті, білімді мамандардың болуына мүдделі болғандықтан зейнетақы 

жинағынан оқуының ақшасын тӛлеуге мүмкіндік береді.  

Үшінші базалық ереже: зейнетақыға ақша салымдарын жасау тиімді болуы керек. 

Әр азамат ӛзінің ақшасын зейнетақылық шотта сақталуында мүдделі болуы керек. Бүған 

мемлекет те мүделлілік танытуда, себебі ол ӛз кезегінде ӛз тұрғындарынан ұзақ мерзімге 

арналған ӛте үлкен қаржы кӛзіне ие болады. Сол себепті мемлекет бұл салымдар үшін, 

олардың иелеріне пайыз тӛлейді ал бұл пайыздар банткегі пайыздарға қарағанда 

анағұрлым жоғары. Ақша салу жүйесі айтарлықтай күрделі және зейнетақылық шоттар үш 

түрге бӛлінеді. Бұнда келесідей шектеулер қойылған: кепілді минималды пайыздық ставка 

4%-ды құрайды, ал максималды - 5% жылдық белгілі бір ақша  сомасы үшін (алғашқы 60 

мың). Ал бундай пайыздарды Сингапурлік бір де бір банк тӛлемейді, осыдан шығып келе 

азаматтар үшін ӛз ақшасын зейнетақы қорында сақтаған ана ғұрлым тиімдірек. Және 

азаматтар міндетті аударымнан басқа қосымша еркін салымдарын да жасайды. 

Салымшыларға осы мүмкіндіктерден басқа тағыда талай жақсы ұыныстар мен 

мүмкіндіктер берліген.  

Тӛртінші базалық ереже: зейнетақы шотынан 55 жасқа толғаннан кейін, минималды 

сомадан ӛзге ақшаны алып алуға болады (қазіргі уақытта ол 97,5 АҚШ долларын құрап 

отыр). Себебі азамат ӛз ақшасын шоттан алып ап, оқыс жағдайлармен ондан айырылып 

қалса, мемлекет оған зейнеткерлікке шыққан кезде минималды зейнетақы тӛлеуге 

мүмкіндігі болады.  
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Сурет 1 Сингапурдегі Орталық жинақ қоры шоттарының инвестициялық 

ережелерінің сұлбасы 

Ескерту: автормен құрылған 

 

Малайзияда мемлекеттік зейнетақы жүйесі жоқ. Бірақ жинақтаушы қор бар, ал ол ӛз 

кезегінде барлық жұмысшы халықты қамтиды. Қор қаржысы салымшылардың айлық 

салымдарынан (шамамен сыйақыны есептемегенде айлық жалақының 11%,) және жұмыс 

берушінің салымдарынан – оның айлық кірісінің 12%-нан құралады. Қор жинақтаушы 

болып табылғандықтан оның салымшылары, зейнеткерлік жасқа жеткенге дейін ӛзінің 

ақшасын алу үшін айтарлықтай шектеулер қойылған. Бұл қор зейнетақы қорының 

қызметін ғана атқарып қоймай, білім беру, медициналық қызмет кӛрсету мен баспанамен 

қамтамасыз етілу үшін кеткен шығындардың орнын толтыру үшін де қолданылады. Қорда 

екі түрлі шот қызмет атқарады:  

Бірінші шот: ол салымшының айлық аударымының 70% зейнет жасында 

зейнетақымен қамтамасыз ету үшін аударылады, және жинақталған соманы тек зейнеттік 

жасқа келген соң, ақыл есі бұзылған жағдайда және республика резиденті емес болған 

жағдайда ғана алуға болады. 

Екінші шот: қалған айлық аударымның 30% екінші шотқа аударылады және бұл 

шоттағы жинақталған актвитер келесі мақсаттарда қолданылуы мүмкін: 

- Медициналық шығындар 

- Тұрғын-үй несиелері 

- Оқуды қаржыландыру 

- Тұрғын-үй қарыздарын бӛлу үшін 

- Және салымшы 50 жасқа толғаннан кейін т.с.с. мақсаттарда ӛз активтерін 

қолдануға құқылы. 

Бірінші бӛлімді қорытындылай келе, жоғарыда қарастырылған елдердің зейнетақы 

жүйесі, атап айтқанда бірыңғай зейнетақы қоры қызмет ететін тәжірибесі айтарлықтай оң 

экономикалық үрдісті кӛрсетуде. Бұл елдердегі бірыңғай зейнетақы қорының басты 

ерекшелігі, оның тек зейнетақымен қамтамасыз етумен шектеліп қалмауы, яғни бірқатар 

Жеке шоттардағы 

салымдарды үйлестіру 

Ӛнімді сырттан жеткізуші арқылы активтерді 

жоғарылатудың ерікті сызбасы 

О
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ы

қ
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а
қ

 қ
о
р

ы
 (

C
P

F
) Қарапайым есеп 

жазбасы 

Арнайы шот 

Зейнетақы шоты 

Медициналық  

шоты 

Кепілді пайыздық табыс 

CPF-тағы инвестициялар сызбасы 

CPF-тағы инвестициялар 

сызбасы – қарапайым есеп 

жазбасы 

CPF-тағы инвестициялар 

сызбасы – арнайы шот 

Салымшы инвестициялық 

тәуекелге барады 

Минималды сома 
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әлеуметтік мәселлердің басын алуға негізделген қызметтерінің болуын айтуға болады. Бұл 

арада біздің де зейнетақы қорына бұндай функцияларды қолдануға болатынын кӛрсетіп 

отыр, бұл функциялар әлеуметтік бағыттағы біздің ел үшін елдің әлеуметтік 

тұрақтылығын қамтамасыз етудегі ең негізгі құралдардың бірі болмақ. 
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Сурет 6 БЖЗҚ қызмет ету механизмі

Зейнетақы активтерін басқару 

жӛніндегі кеңес 

Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкі 

Салымшыларға арналған қызметтер 

БЖЗҚ зейнетаұы активтерін басқару тиімділігін арттыру 

жӛніндегі ұсыныстарды қарастыру мен құрастыру; 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы 

активтерін орналастыруға руқсат етілген қаржы 

құралдарының тізбесі бойынша ұсыныстар жасау және 

осы тізбені мақұлдау. БЖЗҚ-ның қызметі туралы 

жылдық есепті құрастыру 

Қазақстан Республикасының Үкіметі 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

Мемлекеттік меншік және жекешелендіру комитеті 

арқылы жалғыз акционері болып табылады 

Қазақстан Республикасының 

Президенті 
 

Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қоры 

- Салымшыларға 

зейнетақы жинақтарының 

жүйесі туралы кеңес 

береді;    

- Салымшылармен 

міндетті зейнетақы 

жарналарының (МЗЖ), 

міндетті кәсіби зейнетақы 

жарналарының (МКЗЖ) 

есебінен зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы 

шарт жасайды.   

- 

Салымшыларм

ен ерікті кәсіби 

зейнетақы 

жарналарының 

(ЕКЗЖ) 

есебінен 

зейнетақымен 

қамсыздандыр

у туралы шарт 

жасайды. 

- ҚР заңнамасына сәйкес 

тӛлемдер, аударымдар жасауды 

жүзеге асырады;  

- Жеке зейнетақы шотынан 

(ЖЗШ) кӛшірмелер береді;  

- Салымшыларға ақпарат беру 

тәсілдері туралы келісімдер 

жасайды;  

- Салымшыларға зейнетақы 

жинақтарының жағдайы 

туралы ақпарат береді;  

- Салымшылардың ЖЗШ-на  

инвестициялық кіріс  

аударады.  

Қаржы құралдары мен ақшаны есептеу;  

Құжат жүзіндегі қаржы құралдарын сақтау;  

Зейнетақы активтерін басқару;  

Инвестициялық декларацияны  бекіту;  

Зейнетақы активтерін ің мақсатқа  сай 

орналастырылуын бақылау;  

Зейнетақы активтерін  жинақтау , оларды 

орналастыру, инвестициялық  кірістерді алу 

жӛніндегі операцияларды  есептеу;  

Инвестициялық  кірістерді алу;  

БЖЗҚ-ны оның шоттарының  жағдайы  туралы 

хабарландырып отырады. 



116 

ДӘРІС №13. ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҦРЫЛЫМ ДАМУЫНЫҢ АЙМАҚТЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Дәріс жоспары: 

1. Аймақтың әлеуметтік саласы: жұмыс істеуі және дамуы 

2. Аймақтық инфрақұрылым жүйесіндегі әлеуметтік инфрақұрылым 

 

 

1. Аймақтың әлеуметтік саласы: жҧмыс істеуі және дамуы 

Тиімді ӛңірлік саясат мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырылады: 

- барлық билік органдарының мемлекеттік ӛңірлік саясатты дәйекті жүзеге 

асыруы; 

- орталық басқару органдарының шешімдерінде осы шешімдерге қатысты 

аймақтардың мүдделері мен ерекшеліктерін есепке алу; 

- ӛз проблемаларын шешуде ӛңірлердің дербестігін арттыру, яғни тиімді ӛзін-ӛзі 

басқаруды қалыптастыру. 

Кез келген салада мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда оң нәтижелерге қол жеткізу 

үшін кӛп немесе кем дегенде ӛңірлік фактор есепке алынуға тиіс. 

Ӛңірлік саясаттың алғышарттары табиғи-географиялық, ресурстық, әлеуметтік, 

экономикалық, этникалық және саяси аспектілерде ел кеңістігінің құрылымдық 

әртүрлілігі болып табылады. Мұндай әртүрлілік кез келген іс-шараны ӛңірлердің 

мүдделері мен ерекшеліктерін ескере отырып қабылдауға мәжбүр етеді. 

Ел экономикасын және ӛңірлердің әлеуметтік саласын жаңғыртуды қажет ете 

отырып, елді жаңғыртуға жарияланған бағыт. Бірақ Қазақстан жағдайында мұндай 

жаңғыртудың әмбебап схемасы дамудың әркелкілігін және ӛңірлердің сапалы 

әркелкілігін, олар бар экономикалық және әлеуметтік ресурстардағы айырмашылықтарды 

ескере отырып, объективті мүмкін емес. Сондықтан ӛзгерістерді жүзеге асырудың 

маңызды шарттарының бірі инновациялық даму мүмкіндіктерін айқындайтын ӛңірдің 

ресурстық әлеуетінің жай-күйін талдау болып табылады. Елдің, тұтастай алғанда, сондай-

ақ ӛңірлердің инновациялық дамуын ең озық экономикалық модельдер мен ӛндірістік 

технологияларды пайдалану арқылы ғана жүзеге асыру мүмкін емес. Жаңғыртудың 

табыстылығы ең алдымен адами және әлеуметтік ресурстардың жай-күйіне, адам 

капиталын тиімді пайдалану мүмкіндіктеріне байланысты. Бұл жағдайда ӛңірдің 

әлеуметтік саласының жағдайы ерекше маңызға ие. 

Әлеуметтік сала ұйымдардың қызметі халықтың әлеуметтік проблемаларын шешуді 

қамтамасыз ететін салаларды қамтиды. Мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске асырудың 

негізі аумақтық білім беру болып табылады, ӛйткені оның даму ерекшеліктері әлеуметтік 

салада басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау кезінде ескерілуі тиіс. 

Әлеуметтік саланың жұмыс істеу мақсаты-ӛзгермелі әлеуметтік және экономикалық 

ортада халықтың әл-ауқатын, қажеттіліктерінің құрылымын және тіршілік ету 

нысандарын ӛзгертуге бағытталған ӛңірдің әлеуметтік дамуы. Ӛңірдің халқы әлеуметтік 

даму объектісі болып табылады. 

Аймақтың әлеуметтік саласын жүйе түрінде ұсыну оны қызметі адам әлеуетін 

дамытуға және ӛңір халқының ӛмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған әлеуметтік 

саланың негізгі салаларының (Денсаулық сақтау, білім беру, ТКШ) ӛзара байланысы 

жүйесі түрінде ұсынуға мүмкіндік береді. 

Ӛңірдің әлеуметтік саласын басқарудың негізгі субъектісі ӛңірлік билік органдары 

болып табылатын мемлекет болып табылады. Бұдан басқа, әлеуметтік саладағы басқару 

субъектілері әлеуметтік функцияларды орындайтын шаруашылық жүргізуші субъектілер 

(бизнес-құрылымдар) және бӛгде бақылаушылар мен бақылаушылардың рӛлін атқаратын 

қоғамдық ұйымдар болып табылады. 

Аймақтың әлеуметтік саласының қызметіне жүйелер ретінде әртүрлі факторлар әсер 

етеді. Мұндай сыртқы факторлар: 
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- ӛңірдің экономикалық даму деңгейі; 

- аймақтың, елдің әлеуметтік-саяси процестері; 

- демографиялық процестер; 

- табиғи орта; 

- ӛңірдің мәдени және ұлттық мұрасы. 

Ӛңірдің әлеуметтік саласын дамыту жүйесінің құрамдас бӛліктері ӛзгермейтін, бірақ 

бірдей және тұтастай алғанда дамудың екі жағын айқындайды. Бір жағынан, бұл тұтыну 

(табыс) мен адами капиталды (білім, денсаулық) анықтайтын компоненттер, ал екінші 

жағынан базалық игіліктер мен қызметтер деңгейін және оларға қол жеткізуді 

сипаттайтын шарттар. Бұл компоненттердің басымдығын анықтау кӛбінесе ӛңірдің 

әлеуметтік даму тұжырымдамасына және экономикалық даму деңгейіне байланысты. 

 

2. Аймақтық инфрақҧрылым жҥйесіндегі әлеуметтік инфрақҧрылым 

 

Адамдар мен қоғамның ӛмір сүру жағдайы мәселесіне ғылыми қызығушылық 

аталған категориялардың шығуына дейін пайда болды. 

А. Смит «ұлттық шаруашылықтың қалыптасуы мен қызмет етуінің алғышарттары 

туралы сӛз қозғағанда, ӛндірісті ұтымды ұйымдастыру мүмкіндігін қалыптастырудағы 

материалдық жағдайды ерекше бӛлді», ал Р. Оуэн «адамдардың мәдени-тұрмыстық 

қажеттіліктерін қамтамасыз ету туралы идеяны» іске асыруға тырысты. 

XX ғасырдың 40-шы жылдарының соңында «Инфрақұрылым» ұғымы ӛнеркәсіп 

және ауыл шаруашылығы ӛндірісіне қызмет кӛрсететін шаруашылық салаларын белгілеу 

үшін экономикалық әдебиетте пайда болды. 

Бірте-бірте бұл термин экономиканы, содан кейін әлеуметтік ӛмірді зерттеуде 

кеңінен қолданыла бастады. Оны түсіндірудегі маңызды сәт тек материалдық-техникалық 

іске асыру ғана емес, сонымен қатар адамдар мен халықтың оның сапасын және олардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесін бағалау болып табылады. Атап айтқанда, П. 

Розенштейн-Родан инфрақұрылым ретінде «экономиканың негізгі салаларында жеке 

кәсіпкерліктің қолайлы дамуына ықпал ететін және халықтың қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын жағдайлар жиынтығын» түсінеді. 

П. Самуэльсон, А. Маршалл, А. Хиршман инфрақұрылым ретінде жүкқұжат 

капиталын түсінді, ал «инфрақұрылым» мәселесі сыртқы экономикаға байланысты 

қарастырылды, оған кәсіпорындар мен инфрақұрылым салаларының пайдалы әсерін 

ӛтеусіз беру нәтижесінде қол жеткізіледі» деген. Ал, Р. Фрей мен Я. Штоллердің 

пікірінше, «инфрақұрылымдық шығындар ... және осы шығындарға сәйкес келетін 

болашақта қайтарым беретін инвестициялар болып табылады». Дж. Гэлбрейт «тұтыну 

қоғамы» тұтыну тауарларын ӛндіруге тым кӛп ресурстарды бағыттай отырып, 

экономикалық теңгерімсіздікті дамытады және қоғамдық қажеттіліктер мен 

инфрақұрылымға жеткіліксіз деп есептеді. 

Объективті заңдылықтар мен экономикалық мүдделердің тығыз ӛрлеуі ең алдымен 

адамның еңбек қызметін қамтамасыз ететін инфрақұрылым элементтерін біртіндеп 

қалыптастыруда кӛрініс тапты. Инфрақұрылымды одан әрі дамыту қызметкердің ӛзінің 

ғана емес, оның отбасының тіршілік әрекеті үшін қажетті жағдайлар жасаудың ӛсіп келе 

жатқан қажеттілігімен байланысты болды. 

Мәселен, ХХ ғасырдың 60-70 жылдары отандық экономикалық ғылымда ӛндірістік, 

әлеуметтік, экологиялық инфрақұрылымды дамыту мәселелері белсенді зерттелді, ал 1980 

жылдардың басында айналым саласына қызмет кӛрсететін кіші жүйені анықтайтын 

«нарықтық инфрақұрылым» термині пайда болды. 

1-суретте инфрақұрылымның даму ауқымы, салалар түрлері, ӛндіріс факторлары, 

объектілердің сипаты және меншік нысаны бойынша жіктелуі кӛрсетілген. 
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Сур. 1. Инфрақұрылымды экономикалық санат ретінде жіктелімі 

 

Инфрақұрылымның кӛптеген түрлері бар, ӛйткені үнемі жаңа құрылымдар пайда 

болады, олар ӛз кезегінде оларға барабар инфрақұрылым түрлерін жасайды және 

айқындайды. 

Инфрақұрылымды даму ауқымы бойынша қарай отырып, бӛлінген әрбір деңгейде 

ӛзінің құрылымы ғана емес, сондай-ақ тиісті инфрақұрылымы бар шаруашылық жүйелері 

құрылатынын атап ӛткен жӛн. 

Ӛңірдің инфрақұрылымымен қоғамдық ӛндірістің барлық түрлері байланысты. Бұл 

салалар кешені материалдық ӛндіріс процесін, сондай-ақ әлеуметтік саланы, яғни 

адамның тіршілік әрекетінің барлық алуан қырларын қамтиды. Инфрақұрылымның 

тежеуші факторларының болуы жалпы ӛңірлік шаруашылықтың серпініне теріс әсер етеді. 

«Ӛңірлік инфрақұрылымның» элементтері туралы түсініктер уақыт ӛте келе әскери 

құрылыстар кешенінен «Аумақтың экономикалық қызметін дамытуды ынталандыратын 

салаларды ретке келтіріп және тұрақты дамытуды қамтамасыз ететін Ұлттық экономика 

негізінде жатқан қоғамдық қосалқы капиталға, іргетасқа» дейінгі бірқатар ӛзгерістерге 

ұшырады. 

Меншік нысаны бойынша инфрақұрылымды мемлекеттік, муниципалдық, жеке 

немесе аралас деп бӛлуге болады. Мемлекеттік инфрақұрылым субъектісі ретінде 

Федералдық және ӛңірлік билік органдары мен ұйымдар, муниципалдық инфрақұрылым - 

муниципалдық құрылымдардың билік органдары, жеке инфрақұрылым заңды және жеке 

тұлғалардың қарамағында болады. 

Қазіргі ӛңірлік инфрақұрылым әлеуметтік, ӛндірістік, институционалдық, желілік 

және тіршілікті қамтамасыз ету инфрақұрылымы объектілерін қамтитын кӛп деңгейлі 

ұйымдық-экономикалық жүйені білдіреді (сурет 2). 

Ӛңірлік инфрақұрылым жүйесінде әлеуметтік инфрақұрылым ерекше орын алады,ол 

әлеуметтік салалардың даму деңгейімен, ӛңір тұрғындарына кӛрсетілетін әлеуметтік 

сипаттағы қызметтердің саны мен сапасымен қатар ӛңірдің әлеуметтік құрылымын 

сипаттайды. 
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Рис. 2. Схема региональной инфраструктуры 

 

Ӛңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын зерттеу мәселелеріне келесі ресейлік 

зерттеушілер тарапынан елеулі кӛңіл бӛлінді. Мысалы, Ж. Т. Тощенко, А. Н. Туишева, М. 

Г. Николаев, О. В. Согачева, О. И. Радина, И. В. Быковская әлеуметтік инфрақұрылым 

ретінде әлеуметтік субъект қызметінің негізгі түрлерін ұтымды ұйымдастыру үшін жағдай 

жасайтын материалдық-заттай элементтердің тұрақты жиынтығын түсінеді. 

Ӛңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын зерттеу келесі әдістемелік тәсілдерді 

қолдануды кӛздейді: 

- нысанды оның кіші жүйелерін құрайтын тұтас жиынтығы ретінде зерттеуді, объект 

ішіндегі, сондай-ақ объект пен сыртқы орта арасындағы байланыстарды анықтауды 

болжайтын жүйелі; 

- зерттеудің типтік процедуралары негізінде қалыптасқан жағдайға талдау 

жүргізілетін ситуациялық; 

- диалектикалық, зерттеудің ерекше әдістерін болжайтын (негізгі және екінші 

дәрежелі, қажетті және кездейсоқ, статика мен динамиканы, абстрактілі және нақты 

бӛліктерді бӛлу және қосу тәсілдері)); 

- зерттелетін объектінің ішкі және сыртқы ортасы туралы объективті ақпаратты 

ӛңдеу үшін жүйелендірілген және қол жетімді талдауды база ретінде болжайтын 

рефлексивті. 

 

 

Исследование социальной инфраструктуры региона предполагает использование 

следующих методических подходов: 

— системного, предполагающего исследование объекта как целостной совокупности 

составляющих его подсистем, выявление связей внутри объекта, а также между объектом 

и внешней средой; 

— ситуационного, в ходе которого проводится анализ сложившейся ситуации на 

основе преимущественно типовых процедур исследования; 

— диалектического, предполагающего особые методы исследования (способы 

разделения и соединения целого и части, главного и второстепенного, необходимого и 

случайного, статики и динамики, абстрактного и конкретного); 
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— рефлексивного, предполагающего в качестве базы анализ систематизированной и 

доступной для обработки объективной информации о внутренней и внешней среде 

изучаемого объекта. 

 

 

Ӛңірдің әлеуметтік инфрақұрылымы жұмыс істеуі ӛңірдің тұрақты әлеуметтік-

экономикалық дамуына, ӛмір сүру сапасын арттыруға және халықтың қызметін ұтымды 

ұйымдастыруға ықпал ететін салалар кешені (Денсаулық сақтау, білім беру, дене 

шынықтыру және спорт, мәдениет және ӛнер) болып табылады. 

Ӛңірдің әлеуметтік инфрақұрылымының негізгі элементтері: күрделі ресурстар 

(ғимараттар, жабдықтар), қаржылық емес ресурстар (кадрлық қызмет кӛрсету, ақпараттық 

қамтамасыз ету) және ұйымдастырушылық-басқарушылық ресурстар (басшылық, 

жоспарлау, ұйымдастыру, жұмыс істеу, бақылау және т.б.) болып табылады. 

Ұйымдастырушылық-басқарушылық ресурстар әлеуметтік инфрақұрылымның 

алғашқы екі элементін байланыстырушы болып табылатынын атап ӛту қажет. 

Ӛңірдің әлеуметтік инфрақұрылымының негізгі жүйелік сипаттамалары: 

- функционалдығы; 

- құрылымдылығы; 

- динамикалылығы. 

Ӛңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын функционалдық тағайындау мәселелері 

жұмыстарда кӛрсетілген. Әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі функциясы халықтың 

ӛмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ӛндірістік емес сипаттағы әртүрлі 

әлеуметтік қызметтер кӛрсету болып табылады: 

- халықтың денсаулығын сақтау және жақсарту; 

- халықтың жұмыс күшін қалпына келтіру жағдайларын қамтамасыз ету; 

- демографиялық үдерісте прогрессивті үрдістерді қалыптастыру үшін жағдай жасау; 

- халықтың тұтынуындағы аумақтық сәйкессіздіктерді тегістеу (теңестіру) және 

ӛңірдің барлық аумағында әлеуметтік инфрақұрылым қызметтеріне тең қол жеткізуді 

қамтамасыз ету; 

- тұтынушылық құндылықтардың белгілі бір құрылымы негізінде тұлғаның жан-

жақты дамуына жағдай жасау. 

Әлеуметтік инфрақұрылымның құрылымдық элементтерін бӛлу кезінде ӛлшемдер 

ретінде объектілердің салалық құрылымын, құрамын, сипатын, даму деңгейін, 

тұтынушылық мәнін қабылдауға болады (сурет. 3). 

Әлеуметтік инфрақұрылымды оның элементтерін құрылымдау тұрғысынан 

келесідей жіктеуге болады: 

 

 

 
Сур. 3. Әлеуметтік инфрақұрылымды оның элементтерін құрылымдау тұрғысынан 

жіктеу 
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Салалар бойынша әлеуметтік инфрақұрылым білім беру, денсаулық сақтау, дене 

шынықтыру және спорт, мәдениет және ӛнер салаларының жиынтығымен ұсынылған. 

Даму деңгейі бойынша әлеуметтік инфрақұрылымды жіктеу ӛңірдегі жеке және 

мемлекеттік секторлардың ӛзара іс-қимылымен байланысты. Әлеуметтік 

инфрақұрылымның корпоративтік деңгейі фирмалар қызметкерлеріне бағдарланған,ал 

аумақтық аймақ тұрғындарының ӛмір сүру сапасына бағдарланады. 

Құрамы бойынша «қатаң» және «жұмсақ» әлеуметтік инфрақұрылым бӛлінеді. 

Біріншісі ғимараттар, жабдықтар, құрылыстар жиынтығы, яғни экономикалық және 

әлеуметтік қызметті жүзеге асыру үшін материалдық негіз болып табылады. Екіншісі - 

қызмет кӛрсетумен байланысты қаржылық емес, ұйымдық-басқару ресурстарының 

жиынтығы және материалдық емес негіз болып табылады, қиын анықталатын және 

ӛлшенетін, жиі сипатталатын субъективті сипаттамалар. 

Тұтынушыға қызмет кӛрсету тұрғысынан ӛңірдің әлеуметтік инфрақұрылымы: 

Әмбебап қызметтер (білім беру, кадрлар даярлау, денсаулық сақтау, әлеуметтік 

қамтамасыз ету, спорт, бос уақыт, кӛркем және мәдени ғимараттар және т.б.). 

Нысаналы қызметтер – балаларға, жастарға және қарт адамдарға ӛмірлік цикл 

қызметін кӛрсетуге арналған объектілер (балабақшалар, жоғары оқу орындары, 

зейнетақымен қамтамасыз ету). 

Ерекше қажеттіліктері бар және мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған 

қызметтер. Динамикалыққа келетін болсақ, ол трансформация және жаңғырту 

үдерістерімен сипатталады. Жаңғырту процесінде барлық элементтер мен олардың 

арасындағы байланыстарда сандық ӛзгерістер жинақталып, содан кейін трансформацияға 

әкеледі. 

Әлеуметтік инфрақұрылымның жетілу дәрежесі бойынша оның жұмыс істеу 

циклына сәйкес оның дамушы, дамыған және "кетіп бара жатқан" элементтері бӛлінеді. 

Циклдің әр сатысында белгілі бір параметрлер жиынтығымен сипатталатын әртүрлі 

жағдайлар болуы мүмкін, оларды ӛзгерту бойынша құбылыстың динамикасы туралы 

айтуға болады. Бұл басым, тұрақты, дағдарысты, депрессивті және ӛзгермелі әлеуметтік 

инфрақұрылымның ішкі сыныптарын бӛлуге мүмкіндік береді. 

Даму деңгейі бойынша алдыңғы жүйеден артта қалған инфрақұрылым және жаңа, 

қалыптасатын инфрақұрылым болып бӛлінеді. Егер Инфрақұрылым құрылымның ӛзінен 

қалған жағдайда, онда ол тежеуіш болады,мазмұндық жоспарда жеткіліксіз дамуға 

әкеледі. Инфрақұрылымды дамытуда баяу және дәйекті – түрлендіруші, бейімдеуші 

ӛзгерістер бар, бірақ шаруашылық жүйесінің әлеуметтік-экономикалық дағдарыстарының 

нәтижесі болып табылатын күрт трансформациялық «біртіндеп үзілістер» болуы мүмкін. 

Ӛңірдің әлеуметтік инфрақұрылымының жүйелі сипаттамаларын қарау оның 

ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік берді. 

Біріншіден, әлеуметтік инфрақұрылым салалары — комплементарлы, бір ғана 

инфрақұрылымдық объектілерді басқалармен ауыстыруға болмайды, олар бір-бірін ӛзара 

іс-қимыл жасай отырып және толықтыра отырып, тек кешенде ғана жұмыс істейді. 

Мысалы, емхана білім беру саласында қызмет кӛрсете алмайды және балалар білім беру 

мекемесін немесе кітапхананы алмастыра алмайды. Әлеуметтік инфрақұрылым әлеуметтік 

саланың барлық компоненттерін қамтитын аумақ халқының күнделікті ӛмірін 

ұйымдастыруға арналған. 

Екіншіден, әлеуметтік инфрақұрылымның ӛнімі-бұл жаңа ӛнім жасамайтын қызмет, 

бірақ жасалған игіліктің құнына жаңа құнды қосатын еңбек нәтижесі болып табылады. 

Үшіншіден, әлеуметтік инфрақұрылым қызметтері — тасымалдауға жарамсыз, тек 

ӛңір халқына ғана беріледі, оларды импорттау мүмкін емес,олар жинақтауға, резервтеуге 

немесе жинақтауға жатпайды. 

Тӛртіншіден, әлеуметтік инфрақұрылым қызметтеріне сұраныс Жеке. Ӛмірдің бір 

кезеңінде адам балалар білім беру қызметін қажет етеді, жас шамасына қарай жоғары 
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кәсіби білім алу қажеттілігі туындайды, біреулері үшін спортқа, басқалары үшін 

мәдениетке қажеттілік қажет. Бұл ретте этникалық сипаттағы дәстүрлермен және 

қондырғылармен байланысты мүмкіндіктері шектеулі және ерекше қажеттіліктері бар 

адамдар бар. Демек, әлеуметтік инфрақұрылым жекелеген адамдардың, топтар мен 

бірлестіктердің құндылықтары мен бағдарларынан оқшаулана алмайды. Осылайша, 

әлеуметтік инфрақұрылымның теориялық аспектілеріне жүргізілген талдау оның 

дамуының негізгі кезеңдерін, түрлерін, жүйелік сипаттамалары мен ерекшеліктерін 

анықтауға мүмкіндік берді, олар жиынтығында одан әрі әдіснамалық зерттеу және 

Қазақстан ӛңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы әлеуметтік 

инфрақұрылымның мәнін айқындау үшін негіз болып табылады. 

 

 

 

 

ДӘРІС №14. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ ДАМЫТУ МЕН ЖЕТІЛДІРУДІҢ 

ПОТЕНЦИАЛДЫ МҤМКІНДІКТЕРІ. 

Дәріс жоспары: 

Әлеуметтік саланы дамыту мен жетілдірудің басымдықтары. Әлеуметтік саланы 

дамыту мен реттеудің қазақстандық тәжірибесі: мүмкіндіктері мен болашағы. Әлеуметтік 

саланы дамыту мүмкіндіктерінің ерекшелігі. Мемлекеттің әлеуметтік саясатын 

оңтайландырудың аймақтық мәселелері. ҚР әлеуметтік саланы дамытудың потенциалды 

мүмкіндіктерін талдау. Әлеуметтік саланы реттеудің мемлекеттік саясаты және оларды 

жүзеге асырудың жетілмеуі. Дағдарыстық трансформация жағдайында әлеуметтік 

саясатты жетілдірудің мәселелері. ҚР әлеуметтік саласын мемлекеттік реттеуді жетілдіру 

жолдары. 

 

 

 

 

ДӘРІС №15. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫ ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДЕ 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ РЕТТЕЛУІ. 

Дәріс жоспары: 

1. Шетелдік әлеуметтік модельдер 

2. Қазақстандағы әлеуметтік даму моделі 

 

1. Шетелдік әлеуметтік модельдер 

 

Халықаралық сарапшылар негізгі үш әлеуметтік модельді атап кӛрсетеді: 

скандинавиялық, континенттік және англосаксондық. 

1-кесте. Әлеуметтік даму модельдерін салыстыру 

Модельдер 
Скандинавиялық 

модель 

Континенттік 

модель 

Англосаксондық 

модель 
Критерийлер 

Мемлекеттің әлеуметтік 

саясаттағы рӛлі 

Бюджеттік 

қаржыландыруды 

ұсыну 

Бюджеттік 

қаржыландыруды 

ұсыну және 
нарықтық реттеу 

Нарықтық реттеу 
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Әлеуметтік игіліктер ұсыну 

қағидаты  

Теңдік – барлығы 

үшін тең бастапқы 

мүмкіндіктерді 

қамтамасыз ету. 

Жеке 

жауапкершілік – 

әлеуметтік қорғау 

мен еңбек 

қызметінің 

табыстылығы 

деңгейі 

арасындағы 

жоғары тәуелділік 

Атаулылық - 

мемлекеттің ең 

тӛменгі қолдауы, 

кәсіби дағдыларды 

үнемі арттыруға 

ынталандыру 

Қаржылық негіз 
Салық салудың 

жоғары деңгейі  

Салық салудың 

жоғары деңгейі, 

міндетті және 

ерікті әлеуметтік 

сақтандырудың 

болуы 

Жеке меншік 

сақтандыру мен 

жеке меншік 

жинақтардың 

болуы 

 

Скандинавиялық моделі бар елдерде (Швеция, Норвегия, Дания, Австрия, Бельгия, 

Нидерланды) жеке жарналардың деңгейіне тәуелді емес жалпыға ортақ игіліктер мен тең 

бӛлінетін игіліктер жүйесі жұмыс істейді. 

Мемлекеттің әлеуметтік кепілдіктері әмбебап. Ӛз азаматтарының әлеуметтік 

салауаттылығы үшін негізгі жауапкершілік мемлекетке жүктеледі, ол әлеуметтік 

кӛрсетілетін қызметтердің негізгі ӛндірушісі болып табылады және әлеуметтік 

мұқтаждықтар шығыстарының қомақты бӛлігін мемлекет ӛзіне алады. 

Осы модельді қолданатын елдерде адамға туғанынан бастап және ӛмір бойы 

әлеуметтік кепілдіктер беріледі. «Жұмыспен толық қамту» саясаты жүргізіледі. 

Мектепке дейінгі, орта және жоғары білім беру тегін болып табылады. Сондай-ақ 

біліктіліктен қайта ӛткізу бағдарламалары мен басқа да бірқатар білім беру 

бағдарламалары тегін. Осылайша, ересек халықты оқыту нысандарының алуан түрлілігі 

ӛмір бойы үздіксіз білім алуға мүмкіндік береді. 

Медициналық кӛрсетілетін қызметтердің басым бӛлігі және дәрілік қамтамасыз ету 

мемлекеттің толық қаржыландыруы есебінен беріледі. 

Мүгедектігі және кәрілігі бойынша еңбекке қабілеттілігін, жұмысын, асыраушысын 

жоғалтқан жағдайда, жетім балалар мен мүмкіндігі шектеулі балалар үшін халықты толық 

әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі жұмыс істейді. 

Осы модельдің артықшылығы – оның адами капиталдың сапалы дамуына барынша 

жағдай жасайтындығында. 

Мәселен, салыстырмалы талдау бәсекеге қабілеттіліктің әлемдік рейтингтерінде 

кӛрсетілген елдердің жоғарғы деңгейін кӛрсетеді. 

Сонымен бірге, осы модельді пайдаланатын елдер бірқатар маңызды ерекшеліктерге 

ие. 

Біріншіден, осы модель қолданылатын елдерге орташа есеппен 5-7 млн. адамды 

құрайтын, ал неғұрлым ірі елдерде 10 млн. адамға жететін халқының саны салыстырмалы 

түрде аз болу тән. 

Екіншіден, осы елдерге сатып алу қабілетінің паритеті бойынша халықтың жан 

басына шаққандағы кірістердің жоғарғы деңгейі тән, ол орташа есеппен 40 мың АҚШ 

долларын құрайды. 

Үшіншіден, мемлекет шығыстарының жоғары үлесі кӛп жағдайда халыққа 

салынатын жоғары салықтық жүктеме есебінен және корпоративті сектор арқылы 

қамтамасыз етіледі. Айталық, жеке табыс салығының пайыздық мӛлшерлемесі 59 %-ға 

дейін салық салудың пропорционалды жүйесі енгізілген.  

Бұл елдердегі мемлекеттік бюджеттің кірістері – ЖІӚ-ден 50-52 %-ды, мемлекеттік 

әлеуметтік шығыстар – ЖІӚ-ден 40-44 %-ды, оның ішінде әлеуметтік қорғауға – ЖІӚ-ден 
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25-27 %-ды, білім беруге – ЖІӚ-ден 7-8 %-ды, денсаулық сақтауға – ЖІӚ-ден 8-9 %-ды 

құрайды. 

Континенттік модельде (Италия, Франция, Германия, Швейцария, Финляндия) 

әлеуметтік тӛлемдер ең алдымен бұрын жасалған тӛлемдер мен мәртебеге байланысты. 

Жалпыға ортақ игіліктер мемлекеті бірінші кезекте ӛтемақыны тӛлеуші ретінде, 

соңғы кезекте жұмыс беруші ретінде сипатталады. 

Жоғарғы әлеуметтік шығыстармен қатар әлеуметтік саясатта теңестіру құралдарын 

жеткіліксіз қолдану байқалады. 

Бұл модель үшін міндетті және ерікті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің жұмыс істеуі 

тән. 

Осы модельдің мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесі аралас болып табылады. 

Орта білім беру тегін. 

Медициналық қызметтер ақылы негізде кӛрсетіледі, бірқатар елдерде мемлекет тегін 

медициналық қызметтердің белгілі бір кӛлемін кӛрсетуге және дәрілік қамтамасыз етуге 

кепілдік береді. 

Орташа есеппен мемлекеттік бюджеттің шығыстары ЖІӚ-ден  

42-45 %-ды, мемлекеттік әлеуметтік шығыстар – ЖІӚ-ден 38-39 %-ды, оның ішінде 

әлеуметтік қорғауға – орташа есеппен ЖІӚ-ден 25 %-ды, білім беруге – ЖІӚ-ден 5-6 %-

ды, денсаулық сақтауға – орташа ЖІӚ-ден 8 %-ды құрайды. 

Англосаксондық модель (Австралия, Канада, Жаңа Зеландия, АҚШ, Ұлыбритания) 

жеке ӛзін-ӛзі қамтамасыз етудің күштілігімен және әл-ауқаттың нарықтық саралануымен 

сипатталады. 

Әлеуметтік кепілдіктерді ұсынуға мемлекет аз қатысады, бірақ бақылау, үйлестіру, 

теңестіру функцияларын атқарады, мемлекеттік емес әлеуметтік сақтандыру мен 

әлеуметтік қолдауды құру мен дамытуды ынталандырады. Әлеуметтік игіліктерді ұсынуда 

бизнес негізгі рӛл атқарады. Жеке жинақтар мен ӛзін-ӛзі сақтандыру әлеуметтік 

қамтамасыз етудің қаржылық негізі болып табылады. Жауапкершіліктің елеулі бӛлігі 

азаматтардың ӛздеріне жүктеледі. Бұл модельдің әлеуметтік саясатында теңестіру 

құралдары жоқ. 

Осындай модельді елдерде мемлекеттік бюджеттің кірістері орташа есеппен ЖІӚ-

ден 35-37 %-ды, мемлекеттік әлеуметтік шығыстар – ЖІӚ-ден 32-35 %-ды, оның ішінде 

әлеуметтік қорғауға – орта есеппен ЖІӚ-ден 20 %-ды, білім беруге – ЖІӚ-ден 5,5 %-ды, 

денсаулық сақтауға – Австралияда 6 %-дан бастап, АҚШ-та ЖІӚ-ден 9,5 %-ды құрайды. 

Шетелдік әлеуметтік модельдердің қаржылық кӛрсеткіштерін салыстырған кезде, 

Қазақстанның мемлекеттік бюджетінің кірісі (Ұлттық қорға түсетін түсімдерді есепке 

алмағанда) қаралып отырған елдерге қарағанда екі есе тӛмен, ЖІӚ-ден шамамен 20 %-ды 

құрайды (Ұлттық қорға түсетін түсімдерді ескерсек – ЖІӚ-ден 28 %). Бұл, ең алдымен, 

бизнес пен азаматтарға салынатын салықтық жүктеменің тӛмен болуына байланысты: 

жеке табыс салығы 10 %-ды, корпоративтік табыс салығы 20 %-ды құрайды. 

2012 жылдың қорытындылары бойынша бюджеттен жұмсалатын әлеуметтік 

шығыстар ЖІӚ-ден 10,5 %-ды, оның ішінде әлеуметтік қорғауға – ЖІӚ-ден 4,1 %-ды, 

білім беруге – ЖІӚ-ден 4 %-ды, денсаулық сақтауға – ЖІӚ-ден 2,4 %-ды құрады. 

Осылайша, жалпы республиканың мемлекеттік бюджетінің әлеуметтік салаға жұмсайтын 

шығыстары жоғарыда аталған елдерге қарағанда 3,5-4,5 есе аз. Бұл ретте, үш модельдің 

ішіндегі әлеуметтік шығыстардың ең тӛмен деңгейімен сипатталатын англосаксондық 

модельді қолданатын елдердегі әлеуметтік қорғауға арналған шығыстар Қазақстанның 

шығыстарынан бес есе жоғары. Республикада скандинавиялық модельді қолданатын 

елдерге қарағанда, білім беруге арналған шығыстар екі есе, денсаулық сақтауға – 3,5 есе 

тӛмен. 

 

2. Қазақстандағы әлеуметтік даму моделі 
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Шетелдік модельдерді талдау қазақстандық әлеуметтік модель континенттік 

модельге тән негізгі қағидаттар бойынша, бірақ белгілі бір ұлттық ерекшеліктерді ескере 

отырып, дамып келе жатқанын кӛрсетті. 

Мәселен, ағымдағы әлеуметтік модельде мемлекет, жұмыс берушілер және 

азаматтар арасындағы жауапкершілікті бӛлуге негізделген әлеуметтік серіктестіктің 

ұлттық схемасы тиімді жұмыс істейді. Әлеуметтік қорғау саласында жұмыс берушілер 

қызметкерлерді әлеуметтік сақтандыруды қамтамасыз етеді. Зейнетақымен 

қамсыздандыру саласында жауапкершілік, ең алдымен, жинақтаушы зейнетақы 

шоттарының тетігі арқылы азаматтарға жүктеледі. Мектепке дейінгі және орта білімді 

мемлекет қамтамасыз етеді, ал жұмыс берушілер кәсіптік стандарттарды әзірлеуге, 

қызметкерлерді сертификаттауға және ӛндірістік тағылымдаманы қамтамасыз етуге 

қатысу арқылы кәсіптік-техникалық және жоғары білім жүйесінде маңызды рӛл атқарады. 

Қазақстандық әлеуметтік модельдің одан әрі дамуы мүмкіндіктердің жалпыға ортақ 

теңдігі және мемлекет, жұмыс беруші мен азамат арасында жауапкершілікті нақты бӛлу 

арқылы ӛндірістік жұмыспен қамту және инклюзивтік экономикалық ӛсу негізінде 

азаматтардың ӛмір сүру сапасының артуын қамтамасыз етеді. 

Барынша ауқымды орташа тап қазақстандық әділ қоғамның негізіне айналады. 

Азаматтар үшін олардың ӛзін-ӛзі кӛрсетуі үшін, олардың жеке ұмтылыстары мен 

меритократияға негізделген тиісті әлеуметтік-экономикалық жағдайлар жасалатын 

болады. Бұл ретте қиын ӛмірлік жағдай туындаған кезде бір де бір азамат мемлекет 

тарапынан әлеуметтік қорғаусыз қалмайды.  

Әділ қоғам құрудағы мемлекеттің, жұмыс берушінің және азаматтың ынтымақты 

жауапкершілігінің басты қағидаты міндетті және ерікті сақтандыруды кеңейту арқылы 

қазақстандық әлеуметтік модель жаңа дамуға бет алады.  

Қазақстандық әлеуметтік даму моделі мынадай қағидаттар негізінде дамитын 

болады: 

1) елдің барлық азаматтары үшін тең мүмкіндіктер; 

2) ең тӛменгі әлеуметтік стандарттарды белгілеу; 

3) әлеуметтік кӛмек кӛрсетудің атаулы болуы немесе оның сараланған тәсілі; 

4) мемлекеттің, жұмыс берушілердің және азаматтардың ынтымақты 

жауапкершілігі; 

5) тиімді әлеуметтік саясаттың негізі ретіндегі экономикалық ӛсу. 

Еліміздің барлық азаматтары үшін тең мүмкіндіктер 

Әлеуметтік игіліктерге (сапалы медицинаға, таза суға, білім алуға, оның ішінде ӛмір 

бойы қажетті ӛмірлік және кәсіптік дағдыларды алу үшін) қолжетімділікті кеңейту 

арқылы қоғам барлық азаматтарға олардың жеке әлеуетін іске асыру үшін жағдай жасауы 

тиіс. 

Әлеуметтік мәртебесіне, жынысына, этникалық тиесілілігіне, туған жеріне 

қарамастан, ӛмірлік циклдің барлық кезеңдерінде әлеуметтік игіліктер алуға азаматтардың 

тең мүмкіндіктері болуы тиіс. 

 


