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КІРІСПЕ

Қазіргі кезде бірқатар аймақтардың экономикалық 
баяу дамуы еңбекпен қамтудың қамтамасыз етілмеуіне 
алып келді. Халықтың кірісінің деңгейі әлі төмен. Осы 
жағдайда Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында 
«Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» нақтылап былай 
дәлелдеген: «Өтіп бара жатқан жылда біз 
моноқалаларды дамыту бағдарламасын жүзеге 
асыруды бастадық. Жаңа жұмыс орындарын ашуға, 
әлеуметтік мәселелерді шешуге, кәсіпорындарды 
жұмыспен жетілдіруге айтарлықтай ресурстар 
бағытталды».

Қазақстан экономикасының кеңістіктік дамуы 
көбінен сараланумен сипатталатыны белгілі. Бұл 
табиғи-шикізаттық, өндірістік, кадрлық әлеуеттердің 
үлкен айырмашылығына ғана емес, сонымен бірге 
аймақтардың қалыптасқан қызмет бағытының 
деңгейіне, олардың нарықтық қатынастарға бейімделу 
деңгейіне, ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге 
қабілеттілік шарттарына да байланысты. Сондықтан, 
республиканың әрбір шағын қаласының мәселелерінің 
сөзсіз өзіндік ерекшеліктері бар, бірақ олар алғы 
шарттармен де сипатталады.

Қазақстанның шағын қалаларының экономикалық 
дамуының негізгі мәселелері: өнеркәсіптік бір саласы 
басым болатын қала мекендерінің болуы, білікті 
кадрлар мен инвестицияларды қатыстыруда тиімді 
болмайтын бәсекелес позициялар, өнеркәсптік 
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кәсіпорындарының көпшілігінің технологиялық қалыс 
қалуы, жастардың неғұрлым ірі қалаларға қоныс 
аударуы болып табылады.

Қазіргі индустриалды – инновациялық жаңғырту 
жағдайда өзекті мәселенің біреуі шағын қалаларды  
жандандырудың мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу 
болып тұр. Сол себепті моноқалалардың бәсекеге 
қабілетті артықшылықтарын ескере отырып, нақты 
қаланың даму  стратегиясын әзірлеу, шағын және орта 
қалалардың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің 
мониторингісін жүргізу, әлеуетті анықтау өзекті болып 
тұр.

Бұл жағдай моноқалалардың дамуында тағы 
бір қырын көрсетті – ол әлеуметтік тұрақты дамуын 
сақтау. Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету 
моноқалалардың әлеуметтік қауымын құрайтын 
тұрғындардың барлық топтарын  әлеуметтік қолдау 
жүргізбей мүмкін болмайды. Ең алдымен, табысының 
деңгейі төмен болатын, тұтыну әлеуеті төмен болатын 
және әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігі төмен 
болатын азаматтар ерекше қолдау көрсетуді қажет 
етеді.

Осындай саясатты іске асыру үшін зерттеушілер 
нақты ұсыныстар береді. Жағдайы төмен отбасыларын 
әлеуметтік қолдаудың көрсетілуін қамтамасыз ету 
үшін және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен 
төлемдердің мөлшерін анықтаған кезде, ең алдымен, 
табыс пен еңбекақы төлеу саласында, әлеуметтік 
норматив ретінде тамақтану үлесі жалпы құнның 
45%-нан артпайтын, тұтыну кәрзеңкесінің неғұрлым 
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прогрессивті құрылымымен күнкөріс минимумын 
пайдалану қажет.

Моноқалалардың дамуына және оның халқының 
әлеуметтік деңгейін көтеру жолында азық-түлік көмек, 
медициналық көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету, 
тұрғын үй көмегі, білім алу және кәсіби даярлыққа 
ықпал жасауды жатқызуға болады. 

Қазіргі  жағдайда өзекті мәселенің біреуі – 
моноқалаларда еңбек қатынастарын реттеу болып 
табылады. Республикада қалалық келісімге қол қою 
тәжірибесінің болмауы қала аймағында ұжымдық – 
шарттық реттеуге жататын еңбек қатынастарының 
параметр тізімдерін есепке алып келісім жасаудың  
ғылыми-әдістемелік негіздерін дайындау қажеттілігі 
бар екендігін көрсетеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев халыққа арнаған өзінің кезекті Жолдауында 
үкіметке жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту 
тұжырымдамасын әзірлеуді және моноқалаларды 
дамыту бағдарламасын дайындауды тапсырды. 
Осы жағдайға сәйкес Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрлігінің «Ғылыми Қазына» 
бағдарламасында моноқалалардың әлеуметтік-
экономикалық дамуы қарастырылады.
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1. Моноқалаларды қалыптастыру мен 
дамытудың теориялық негіздері және олардың 
жіктемесі 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев халыққа  арнаған өзінің  кезекті Жолдауында 
үкіметке жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту 
тұжырымдамасын әзірлеуді және моноқалаларды 
дамыту бағдарламасын дайындауды тапсырды.1

Осыған байланысты «моноқалалар» түсінігін 
теориялық жағынан түсіндіру, олардың ерекшеліктерін 
және қалыптасу факторларын зерттеу, сондай-ақ 
оларды дамыту барысында біздің елімізде ғана емес, 
сонымен бірге әлемдік тәжірибеде туындайтын негізгі 
мәселелерді анықтау қызығушылық тудырады. 

Қалалардың – ірі, орта және шағын типтерін 
анықтау кезінде әлемдік теория мен тәжірибеде 
қаланың көлемі (халқының саны), оның қызметінің 
мөлшері мен көлемі (көпшілік тұрғындарының негізгі 
қызметі) секілді негізгі критерийлер ескеріледі. Бұл 
ретте түрлі елдердің ұлттық заңнамаларында олар 
бойынша елді мекені қала болып есептелінетін халық 
санының түрлі критерийлері белгіленген: Данияда 250 
адамнан бастап Жапонияда 30 мың адамға дейін. 
Қазақстанда және ТМД елдерінде егер елді мекен 
халық саны 12 мың адамнан кем болмаған жағдайда 
қалаға жатқызылады.  

1 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – 
главный вектор развития Казахстана». // Казахстанская правда, 
№32 (26851) - 28 января 2012 г.
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«Шағын қалалар» санатына келетін болсақ, 
бұл халықтың көп болу критерийінің, яғни тұрақты 
тұрғындар санының негізінде бөлінетін халықтың 
жинақы түрде тұру жүйесі. Әдетте заманауи шағын 
қалада тұрғындарының саны 50 мыңға дейін жетеді, 
ұйымдастырушылық-басқару қызметтері атқарылады, 
белгілі бір дәрежеде дамыған өндірістік базасы бар, 
оған инфрақұрылым мен көріктендірудің белгілі 
бір элементтері, көп қабатты құрылыстар, жер 
телімдері жақын орналасқан үй шаруашылығы тән. 
Шағын қалалар қала халқының ұдайы өсуі, қаланың 
аумағындағы әрбір адамның қажетті күнделікті 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін барлық қажетті 
заттармен жабдықталған, қаланың аумағында 
орналасқан тұрғындар шоғырланған аумақтық тұтас 
және жинақы кеңістіктер болып табылады. Қазіргі 
уақытта Қазақстанда 87 қала бар, олардың шамамен 
60-ы шағын қала мәртебесіне ие, ал оларда тұратын 
халықтың жалпы саны шамамен 1,5 млн. адамды 
құрайды. 

Қалалардың пайда болуы мен экономикалық 
дамуының негізгі үрдістерін түсіндіруге негіз болып 
табылатын кейбір базалық теориялық ережелерді 
қарастырайық. 

Олардың біріншісі, едәуір кең тараған түрі – 
кеңістіктік артықшылық теориясы немесе орналасу 
теориясы. Бұл теорияға сәйкес кеңістіктік артықшылық 
кез келген экономикалық қызметте көрінеді және 
өндірістің қандай да бір түрлерінің толық анықталған елді 
мекендерде орналасуына мәжбүрлейді. Басқа сөзбен 
айтқанда, әрбір қаланың шикізат көздеріне немесе 
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өндірістің басқа да факторларына (жұмыс күші, жер, 
энергия) немесе өткізу нарығына жақын орналасуымен 
байланысты өзінің аумақтық артықшылықтары болады. 
Әдетте шикізатқа аса тәуелді өндіріс шикізат көзіне 
жақын орналасады, ал айтарлықтай көлік шығындарын 
болжайтын өндіріс өткізу нарығына жақын орналасады. 
Мысалы, алюминий өнеркәсібі арзан электр энергиясы 
көздеріне, металлургия зауыты темір кені мен тас 
көмір кенін өндіру орындарына жақын орналасады. 
Бұл теория белгілі бір дәрежеде еліміздегі қалыптасқан 
өндіріс күштерінің орналасуын түсіндіреді.  

Қалалар мен қалалық кенттердің қалыптасу 
қағидаларын түсіндіретін басқа теория, қалалық 
қоныстардың көлік өзгерісінің негізінде орналасу 
теориясы болып табылады. Ол алғаш рет С. Cooley 
жұмыстарында берілген болатын. Бұл қалалардың 
пайда болу теориясының негізінде елді мекендердің 
басымдықтағы көлік жолдарының айналасына 
шоғырлануы жатыр. Мысалы, бастапқыда қалалар 
мен қалалық қоныстар ірі өзендердің, теңіздердің, 
аумақтарды экономикалық игеруге арналған 
«қақпалар», минералдық шикізатты және жер 
шаруашылығы өнімдерін тасып шығару порты 
секілді су жолдарының бойында пайда болған. Көлік 
жолдарының айналасында қалыптасқан дәл осы 
орталықтарда барлық өнеркәсіптер, банктер, білім мен 
мәдениет орындары шоғырланған. Басқа аумақтар 
ұзақ уақыт нашар игеріліп, онда ірі елді мекендер мен 
қалалар болмады. 

Темір жолдарының пайда болуымен ірі теміржол 
тораптарында қалыптасқан қалалардың рөлі 
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арта бастады. Осы теорияға сәйкес Қазақстанда 
өнеркәсіптік-көлік орталықтары ретінде қалыптасқан 
шағын қалаларды бөліп алуға болады – бұл Қандыағаш, 
Ембі, Шалқар, Аягөз, Шар, Шу, Арыс. Сонымен көліктік 
өзгеріс теориясын басшылыққа алатын болсақ, көліктің 
жаңа түрлерінің, байланыс пен коммуникацияның 
пайда болуы мен дамуының нәтижесінде көлік 
тораптарына байланыссыз елді мекендер пайда бола 
бастады. Оның үстіне, постиндустриалдық қоғамның 
қалыптасуы мен ақпараттық өрістің дамуына қарай бұл 
теория өзінің мәнін жоғалтатын болады. 

Қаланың орталық орны теориясы – неміс 
географтары В.Кристаллердің және А.Лэманың 
еңбектерінде көрініс тапт.2 Тұжырымдама қалалық 
аумақты ұстау үшін өнімді ауыл шаруашылығы 
жерлерінің біршама мөлшерінің қажеттігін пайымдауға 
негізделген. Қалалық сауда зонасының, сондай-ақ  
ауыл аумағының қызмет етуі үшін қажетті аймақты 
құрайтын қатынастар туындайды. 

Қазақстанда ауыл шаруашылығы өнімін қайта 
өңдейтін, басымдықпен дамитын салалары бар 
қалаларға 19 қаланы жатқызуға болады: Ақкөл, 
Арқалық, Атбасар, Есіл, Степняк, Сарқанд, Жаркент, 
Қаскелең, Үштөбе, Есік, Үшарал, Талғар, Шемонаих, 
Зайсан, Булаев, Мамлютка, Сергеевка, Тайыншы, 
Жетісай. 

Қазіргі заманғы аймақтық дамудың әлемдік 
теориясында Дж. Кольбтің «ұяларды дұрыс тарату 
үлгісі» жалпы қабылданған үлгі болып саналады.3 
2   Модели в географии / Под ред. П. Хаггета, Дж. Чорли. - М.: 
Прогресс, 2001. W. Cristaller. 1933 
3  Экономическая география. 2002 г. http: // vocable.ru/dictionary / 
767 / word/modeli-v-yekonomicheskoi-geografi
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Бұл үлгінің мәні елді мекендердің «ұйыған» түрде 
шоғырланып орналасуында: ірі қала орталық орнында 
таралып орналасады, оның ықпал ету шекарасына 
шағын қалалар жақын орналасады; шағын қалалардың 
айналасында олардың өткізу аймағының шетінде 
ауылдық елді мекендер орналасады. 

Дж. Кольбтің үлгісіне сәйкес шағын қалалар немесе 
орталық-қалаға тікелей жақын орналасатын серік-
қалалар көбінесе жатын аудандар немесе қосымша 
өнеркәсіп алаңдарының рөлін атқарады. Халық қала-
орталыққа жылдам жете алады, бұл оған жұмысқа 
орналасуға, өзінің біліктілігін арттыруға, көрсетілетін 
әлеуметтік-тұрмыстық қызмет түрлерін толыққанды 
пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл ретте экологиялық 
артықшылықтар маңызды емес немесе олар мүлдем 
жоқ. Осы жүйе бойынша еуропалық дамыған елдердің 
көптеген ірі қалалары мен астаналары дамиды. 
Қазақстанда «ұяларды дұрыс тарату үлгісі» енді ғана 
қалыптасып келеді, олар едәуір өрістеген түрінде 
Алматы, Астана және Қарағанды қалаларының 
айналасында қалыптасуда. 

Агломерация орталығынан алпыс километр радиус 
қашықтықта орналсқан қалалар мен елді мекендердің 
серік-қалалармен салыстырғанда артықшылықтары 
басымырақ: бір жағынан мұнда еңбек және оқу 
мақсаттарымен халықтың күнделікті көшіп-қону 
мүмкіндігі сақталады, екінші жағынан –адамдардың 
өмірі үшін барынша қолайлы экологиялық жағдай 
қалыптасқан. 

Алпыс километрден астам қашықтықта орналасқан 
елді мекендер ең қолайлы экологиялық жағдайда 
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болып табылады, бірақ бұл жерде орталыққа бару 
еркіндігі біршама уақыт жұмсауға байланысты 
шектелген. Сәйкесінше, жеке және кәсіби жағынан 
өсу мүмкіндіктері шектелген. Өмір сүру қалпы ауыл 
тіршілігіне жақын. 

Әлемдік тәжірибеде көптеген шағын қалалардың 
пайда болуы қаланың мамандану қызмет бағытының 
негізінде оның орналасуын түсіндіретін теориялық 
тұжырымдаманың ережелеріне сәйкес болған. 
Әсіресе, қаланың атқарымдық мамандануы теориясы 
шахтерлік немесе металлургиялық қалалардың 
пайда болуы кезінде айқын болды. Мысалы, Оралда 
негізінен зауыт-қалалар құрылды. Кейбір қалалар 
осы атқарымды сақтап қалды, кейбіреулері – оларды 
жоғалтты немесе басқа атқарымдарды игерді. Мұндай 
қаланың басты айрықша ерекшелігі, оның өндірісті 
орналастыру жүйесіндегі мамандану факторларына 
тікелей тәуелділігі болып табылады. Әдетте, мұндай 
қалалардың аумағында жергілікті халықтың өмір сүру 
деңгейіне түпкілікті негізде әсер ететін бір немесе 
бірнеше кәсіпорындар қызмет етеді. 

Дәл осы қалалар моноқалалар немесе 
моноөнеркәсіптік қалалар атауына ие болды, яғни бір 
жақты мамандандырылған экономикалық базасы бар 
қалалар.4 Бұл қалаларға, әдетте, қалалық қоныстың 
қызмет етуі мен қала тіршілігінің  барлық маңызды 
аспектілеріне ықпал ететін, ірі қала түзуші кәсіпорынмен  
тығыз байланыстың болуы тән. 
4 Маслова А.Н. Экономическая база монопромышленных 
городов: особенности, конкурентоспособность, потенциал // 
Международная интернет-конференция «Актуальные вопросы 
современной науки» халықаралық интернет-конференция. Сб. 
научн. трудов. – М., «Спутник+», 2008. – С. 160-164.
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Шағын қаланы моноқалаларға жатқызудың нақты 
анықталған және айқын параметрлері жоқ, бірақ келесі 
сандық критерилерді пайдалану туралы ресейлік 
зерттеушілердің ұсынысымен келісуге болады: 
қаланың барлық өнімдерінің 50%-дан астам көлемінің 
артықшылықты саланың кәсіпорындарында шығуы, 
немесе осы қаланың экономикалық белсенді халқының 
25%-дан астамы осы кәсіпорындарда жұмыс істеуі.5

Моноқаланың негізгі сипаттамалары ретінде 
экономикалық әдебиетте белгіленген келесі 
сипаттамаларды мойындауға болады:[6; 7, 19-20 б.]6,7

- бір-екі бір типтегі кәсіпорындардың немесе бір 
технологиялық тізбектегі кәсіпорындардың,  яғни қала 
түзуші кәсіпорындардың болуы; 

- қаланың басқа ірі елді мекендерден біршама 
алшақтығы, бұл еңбек ресурстарының жинақылығын 
және оның күш салу мен өмір тіршілігі салаларын 
таңдауын шектейді;

- қалалық бюджет пен халық табысының бәсеке 
қабілеттілігіне және қала түзуші кәсіпорындардың 
қызмет ету тиімділігіне аса тәуелділігі;

- жұмыспен қамту саласының әртараптануының 
төмендігі және оның салдары ретінде кәсіби мамандану 
бағыты бойынша халықтың бір типтегі құрамы. 

Әдетте бұл қалалар бір саланы ғана дамытуға 
мамандану салдарынан, өзінің дамуы барысында 
5 Пути активизации социально-экономического развития моно-
профильных городов России. – М., 2004. – С.8.
6  Васиян Р.И.  О проблемах развития монопрофильных городов 
России. // Всероссийский экономический журнал ЭКО.  – 2011. - 
№8. – С.132-135.
7 Петрикова Е.М. Комплексная инвестиционная программа эконо-
мики моногорода // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2010. - №43 (178). – С. 19-33.
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орасан зор қиыншылықтарға ұшырайды. Сондықтан, 
кең ауқымды салалардың кешенді желісі қалыптасқан 
ірі қалаларға қарағанда, бір жақты маманданған шағын 
қалалардың басымдығы,  көбінесе еңбекті қолдану 
саласын кеңейту, барынша тиімді және теңдестірілген 
жұмыспен қамтамасыз ету болып табылады, бұл жақын 
орналасқан ірі қаламен немесе ауылдық ауданмен 
қоғамдасуды күшейту қажеттігін тудырады. 

Мысалға, Ресейде шағын қалалар елдің барлық 
қалаларының шамамен 2/3 құрайды.8 Олар (орташа 
қалалармен бірлесіп) дамыған мемлекеттің таралып 
орналасуы жүйесінің қаңқасы болуы тиіс. Экономикалық 
дағдарысқа байланысты, қала түзуші кәсіпорындары 
кері кеткен бірқатар моносалалы қалалар едәуір 
қиын экономикалық жағдайға тап болды және қалалық 
бюджеттегі демеу қаржының мөлшері 90% дейін жетті. 
Бұл қалаларда жұмыспен қамту мәселесі барынша 
өзекті бола түсті. Сонымен қатар Ресейде шамамен 500 
қала моноқырынды болып табылады, олардың ішінде 
жағдайы дағдарысты күйдегі қалалар тобына 213 қала 
кіреді (оның ішінде орманды моносалалы қоныстар – 
90, машина жасау – 28, көмір – 16, түсті металл кен 
орындарының базасында – 14, тоқыма – 10). 9

Осы мәселелер Қазақстанның бірқатар қалаларына 
да тән. Мысалы, осында 20-шы жүзжылдықтың 60-шы 
жылдары қалалық өнеркәсіп орталықтары немесе 
моноқалалар пайда болды. Барлығы шамамен 23-
30 қала. Мысалға, мұндай өнеркәсіптік орталықтарға 

8 Демидова Е. Проблемы и перспективы развития малых горо-
дов России. - Екатеринбург. – 2009. // http: // mmj.ru / economics.
html?&article.
9  http: // kungur-info.ru/articles/econom /151.html
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Қарағандының айналасындағы бір кәсіпорынға 
бағытталған – Сарань, Шахтинск қалалары жатады, 
олардың жартысында халық тұрмайды, бірақ тіптен 
болашағы жоқ қалалар да бар. Оларды жұмыспен қамту 
бағдарламаларының және басқа да бағдарламалардың 
аясында оңтайландыру қажет. Шағын қалалардың 
келесі типтерін бөліп қарастыруға болады: 

- өндіруші өнеркәсіп арқылы артықшылықпен 
дамитын қалалар (15 қала келесідегідей маманданған: 
көмір өндіруге – Екібастұз, Абай, Шахтинск; мұнай мен 
газды шығаруға – Жаңаөзен, Құлсары, Ақсай; металл 
рудаларын шығаруға – Рудный, Зыряновск, Қаражал, 
Лисаковск, Арқалық, Хромтау; шикізат ресурстарының 
басқа да түрлерін шығаруға маманданған қалалар – 
Жаңатас, Қаратау, Жетіқара); 

- өңдеуші өнеркәсіп арқылы артықшылықпен 
дамушы қалалар (9 қала келесідегідей маманданған: 
химия өнеркәсібіне – Сарань, Алға, Степногорск; 
металлургия өнеркәсібіне – Ақсу; машина жасау, 
құрылыс, тоқыма және тамақ өнеркәсібіне – Макинск, 
Ерейментау, Қапшағай, Леңгір, Арал);  

- электр энергиясын өндіру жөніндегі сала 
арқылы артықшылықпен дамушы қалалар – Шардара, 
Серебрянск.10

Нарықтық қатынастарға өту аймақтардың, 
облыстардың, сонымен бірге муниципалдық 
құрылымдардың айқындаушы экономикалық және 
әлеуметтік сипаттамаларын айтарлықтай өзгертті. 
Бұл өзгерістер әлеуметтік-экономикалық үдерістерді 
басқарудың орталықтандырылмауы едәуір дәрежеде 

10 http: // ru.wikipedia.org/wiki/ города Казахстана.
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ауыр салдар туғызған шағын және орташа деңгейдегі 
қалаларға әсер тигізді.  Осыған байланысты шағын 
және орташа деңгейдегі қалалардың әлеуметтік-
экономикалық даму мәселелері мен осы дамуды 
стратегиялық басқару ерекше маңыздылыққа ие 
болады. 

Қазақстанның жалғыз ғана қала түзуші кәсіпорынның 
айналасында қалыптасқан моноқалалардың жағдайы 
барынша қиын дәрежеде қалып отыр (мысалы, 
Кентау, Текелі, Жаңаөзен, Шу, Степногорск, Арқалық, 
Лисаковск, Приозерск, Қазалы және т.б.). Қайта құру мен 
нарықтық қайта реформалау жылдары көптеген қала 
түзуші кәсіпорындар бәсекелестікке төтеп бере алмай, 
өздерінің мәнін жоғалта бастады, нәтижесінде шағын 
қалалардың халқы күрт азайып кетті. Мысалы, 1989 
жылдан бастап 1999 жылға дейін Державинск қаласы 
тұрғындарының 50%-нан айырылды, Курчатов және 
Жаңатас қалалары – 43%, Қаратау - 35%, Қарқаралы 
- 33%, Степняк, Арқалық және Сергеевка қалалары - 
27%, Абай қаласы - 25% халқынан айырылды. 

Шағын қалалардың көбі қала құру кәсіпорындар 
өндірісінің тоқтауының немесе қысқаруының 
салдарынан өздерінің бұрынғы өнеркәсіптік және 
өнеркәсіптік емес атқарымдарын жоғалтқан. Кер 
кетуші деп атала бастаған шағын қалалардың көпшілігі 
осындай қиын жағдайда қалды. Халқының саны 
бойынша бүгінде қала мәртебесіне сай келмейтін 13 
шағын қала бар – бұл Державинск, Ерментау, Степняк, 
Жем, Темір, Курчатов, Шар, Карқаралы, Қазалы, Форт-
Шевченко, Булаев, Мамлютка, Сергеевка. 11

11 http://ru.wikipedia.org/wiki/ города Казахстана.
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Қостанай облысы Лисаковск қаласының жағдайы 
басқаша, онда қала құрушы Соколов-Сарыбай тау-
кен байыту комбинатының тоқтап қалуына қарамастан 
экономикалық өсу байқалады. Бұл Лисаковск еркін 
экономикалық аймағының қысқа уақыт қызмет етуінің, 
қала экономикасын әртараптандыру мен шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамытудың арқасында мүмкін болып 
отыр. 

Соңғы жылдары елімізде негізгі күш пен 
инвестициялар ірі қалалар мен облыс орталықтарын 
дамытуға бағытталды. Қазіргі уақытта әрекет ететін 
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі 
аумақтық даму Стратегиясы негізінен экономикалық 
өсу орталықтарын қалыптастыруға бағытталған. Бұл 
орталықтар өзімен бірге, басқа аймақтарды да алып 
шығатын қуатты  экономикалық өрлеу аймақтарына 
айналады деп жоспарланды. Алайда, іс жүзінде бұл 
орындалмағанын көрсетті. Керісінше, өсу орталықтары 
өздеріне барлық қажетті ресурстарды (қаржы-
шаруашылық, еңбек, материалдық және т.б.) көптеп 
тарта бастады, әдетте, бұл ол ресурстардың басқа 
аймақтарде азаюына алып келеді. Шағын және орташа 
қалалардың мүдделері дұрыс қорғалмады, табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар орын алған 
жағдайда ғана ауық-ауық ескеріліп отырды. Яғни, Батыс 
Қазақстанда 2011 ж., Оңтүстік Қазақстанда – 2012ж.
су тасқыны кезінде, Алматы облысындағы бөгеттің 
бұзылуы және т.б. Көбінесе оларды мегаполис табыс 
алу үшін қосымша алаңдар ретінде ғана қолданады. 
Егер ондай ресурстар табылмаса, қалаға тиісінше 
дәрежеде назар аударылмайды. 
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Қазақстан экономикасының кеңістіктік дамуы 
көбінесе сараланумен  сипатталатыны белгілі. Бұл 
табиғи-шикізаттық, өндірістік, кадрлық әлеуеттердің 
үлкен айырмашылығына ғана емес, сонымен бірге 
аймақтардың қалыптасқан қызмет бағытының 
деңгейіне, олардың нарықтық қатынастарға бейімделу 
деңгейіне, ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге 
қабілеттілік шарттарына да байланысты. Басқа сөзбен 
айтқанда, республиканың әрбір шағын қаласының 
мәселелерінің сөзсіз өзіндік ерекшеліктері бар, бірақ 
олар ортақ  алғышарттармен де сипатталады. 

Жоғарыда айтылғандарды жан-жақты талдай 
келе, Қазақстанның барлық шағын қалаларына ортақ 
экономикалық дамудың негізгі мәселелерін бөліп 
қарауға болады: 

- өнеркәсіптің бір түрі басым келетін қалалық 
қоныстардың болуы, бұл қоныстардың қала түзуші 
кәсіпорынға толық тәуелділігін білдіреді;

- экономикалық базаның шектелуі және білікті 
кадрлар мен инвестициялар тартудағы тиімсіз 
бәсекелік жағдайлар; 

-көпшілік өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
технологиялық артта қалушылығы, негізгі қорлардың 
жоғары деңгейде тозуы, еңбекті қолдану орындарының 
жетіспеушілігі мен жұмыссыздықтың артуы; 

- қолайсыз демографиялық ахуал – жастардың 
ірілеу қалаларға көшуі, халықтың табиғи кемуі, 
денсаулық сақтаудың төменгі даму деңгейі; 

- әлеуметтік-мәдени саланың жеткілікті деңгейде 
дамымауы және инженерлік-инфрақұрылымдық 
объектілердің төменгі даму деңгейі.
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Осылайша, еліміздегі шағын қалалардың даму 
мәселелері өте өзекті болып отыр. Сондықтан, аталған 
елді мекендердің қайта жаңғыруына бағытталған 
бағдарламаны әзірлеу, қазіргі заман талабына 
барынша сай келеді, ол жергілікті бастамалардың 
дамуын ескере отырып, моноқалаларды мемлекеттік 
қолдауға барынша мақсатты бағытталған сипат беретін 
болады. 2012 жылдың өзінде мұндай елді мекендердің 
коммуналдық саласын дамытуға шамамен 6 миллиард 
теңге бөлу жоспарланып отыр. 

Ел Президенті алға қойған шағын қалаларды 
дамытудың арнайы бағдарламасын әзірлеу міндеті 
Қазақстанның экономикасын кешенді кеңістіктік 
дамыту тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге халықты 
жұмыспен қамту мәселелері тұрғысынан және жалпы 
қазақстандық қоғамның әлеуметтік тұрақтылығын 
қамтамасыз ету тұрғысынан алғанда да өте маңызды 
болып табылады. Бір уақытта жергілікті экономикалық 
мәселелерді шешу үшін жергілікті органдардың 
қызметтері мен өкілеттіктерін кеңейту қажет, сондықтан 
жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасын 
әзірлеу туралы шешім қабылдау дер кезінде 
қабылданған шешім болып табылады. 

Алайда, бір ортақ бағдарламамен барлық моноқала-
лардың түйткілді мәселелерін шешу мүмкін емес. Макро-
деңгейдегі моноқалаларды дамытудың Мемлекеттік 
бағдарламасы шағын қалаларды дамытудың негізгі 
бағыттарын айқындайтын болады. Осы бағдарламамен 
бірге әрбір қаланың жергілікті билік органдары оның 
бәсекеге қабілетті артықшылықтарына негізделген, 
оның дамуының қолайлы және шектеуші факторларын 
ескеретін өзінің даму стратегиясын әзірлеуі тиіс. Әрбір 
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қалада көптеген факторларды жеке зерттеп, әрі қарай 
нақты қаланың даму бағдарламасын әзірлеу қажет. 
Бұл үшін шағын және орташа қалалардың әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштеріне мониторингті жүргізу, 
үрдістерді анықтау, даму бағдарламаларын әзірлеу 
қажет. Бұл жерде бенчмаркинг ғылымы өте пайдалы 
болмақ – қаланың барлық мүмкіндіктерін ескере 
отырып, қаланы дамытудың әлеуетін анықтау және 
стратегиялық бағыттарын белгілеу. 

Шағын және орташа қалаларды дамытудың 
стратегиялық бағыттары мыналар болуы мүмкін: 

- қалыптасқан маманданым жаңа нарықтық 
жағдайларда тиімсіз болған жағдайларда ғана бейінін 
өзгерту;  

- көлік тораптары, өнеркәсіптік кәсіпорындардың, 
рекреациялық және басқа да қызмет көрсетуші 
орталықтардың орналасқан орны ретінде олардың 
рөлін күшейту;  

- қаланың қалыптасқан әлеуетіне, әсіресе білікті 
кадрларға сүйенетін жаңа функцияларды дамыту;  

- туристік орталықтарды, ең алдымен осы 
мақсаттар үшін қолайлы табиғи шарттары мен тарих 
және мәдениет ескерткіштері бар қалаларды дамыту.  

Монобейіндік сипаттағы шағын қалаларды дамыту 
мәселелерін шешу жолдары, біздің пікірімізше, 
келесілер болуы мүмкін: 

- қайта өңдеуші өндірістерді құру есебінен 
пайдалы кен орындарын шығаратын аймақтаріндегі 
мономамандану саласын жеңілдету; 

- қала түзуші кәсіпорынды әртараптандыру және 
қайта құрылымдау, қуатты арттыру, шығарылатын 
өнімнің номенклатурасын кеңейту; 
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- толық жете және технологиялық маманданудың 
жоғары деңгейіндегі шағын кәсіпорындарды дамыту 
(тораптар мен бөлшектер, жергілікті шикізаттан құрылыс 
материалдарын, халық тұтынатын тауарларды өндіру);

- экономиканың жаңа секторларында жаңа 
инновациялық өндірістерді құру, ақпараттық саланы 
қалыптастыру және қаланың атқарымдық мамандану 
бағытын кеңейту; 

- моноқалаларда кадрларды қайта оқыту, оқыту 
және қайта даярлау арқылы  халықты жұмыспен қамту 
стратегиясын іске асыру; 

- уақытша жұмыс орындарын ашу және қоғамдық 
жұмыстарды ұйымдастыру арқылы халықты жұмыспен 
қамтуды уақытша қолдау; 

- шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына көмек 
көрсету, гранттар, субсидиялар беру, жеңілдікті 
қаржыландыру, несиелер бойынша мемлекеттік 
кепілдіктер беру, өндірістік алаңдарға жеңілдікпен қол 
жеткізу, өндірістік алаңдарды жеңілдікпен жалға беру 
және т.б.; 

- әрекет етуші кәсіпорындардың, инфрақұрылымдық 
объектілердің негізгі қорларын жаңарту; 

-әлеуметтік және тұрғын үй-коммуналдық 
инфрақұрылым объектілерін дамыту. 

Әрине, Қазақстанның шағын қалаларының түрлі 
типтері үшін қолдаудың түрлі нысандары мен әдістері 
қолданылуы мүмкін және тиіс, бірақ моноқалаларды 
мемлекеттік қолдаудың едәуір тиімді әдісі уақытша 
қаржылық жеңілдіктер беру немесе құю емес, 
олардың аумағында қысқа мерзімдік кезеңдерге (3-4 
жылға) айрықша бюджеттік режимдерді құру болып 
табылатындығын ескеру қажет. 



24

2. Қазақстанның моноқалаларындағы эконо-
микалық ахуалды талдау және депрессивтік  
жағдайынан шығу бағыттары

Моноқалалардың даму мәселелері 1991-1992 
жж. өзінде туындағанына қарамастан, 2008-2009 жж. 
жаңа дағдарыстың басталуымен ол бірінші орынға 
шықты. Экономикалық тұрақсыздық жағдайында қала 
түзуші кәсіпорын тіршілік тынысы мен монобейінді 
қаланы дамыту көзінен оның өмір сүруінің қауіпті 
көзіне айналады. Қазіргі уақытта белгілі бір дәрежеде 
монобейінді қалалар кез келген елдің, әсіресе үлкен 
аумағы бар, түрлі табиғи ресурстарға бай елдің 
экономикасында болады.  

Төтенше әлеуметтік-экономикалық әртүрлілікке 
қарамастан, моноқалалар мәселелердің ортақтығымен 
біріктірілген: бұл қаржы ресурстарының шектеулігі, 
тиімсіз бәсекелік ұстанымдар, білікті мамандардың 
жоқтығы және жабдықтардың тозуы. Ең алдымен, 
әрбір моноқала өзінің ішкі ресурстарына және дамыған 
қалалардың тәжірибесіне арқа сүйеуі қажет. 

Қазақстан аумағы, халқының тығыздығы, жер 
қойнауының байлығы бойынша онымен қатар 
қойылатын Канададан, Австралиядан, Бразилиядан, 
АҚШ-тан түбегейлі ерекшеленеді. Бұл елдерде 
халықтың мегаполистерде шоғырлануы Қазақстанға 
қарағанда біршама жоғары. Сонымен бірге бұл жалпы 
өркениетті тренд – индустриаландыру – қалалану – 
білікті адам капиталының, қаржының, көліктік және 
ақпараттық-коммуникативтік инфрақұрылымның 
шоғырлануын қамтамасыз ететін мегаполистерде 
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бұқаралық ақпараттық қоғамның қалыптасуы. АҚШ-ғы 
99%-астам патенттер дәл осы мегаполистерде алынған, 
бұл олардың негізгі жаңартпашылық орталықтарын 
сипаттайды. Қазақстанның моноқалаларындағы 
электр желілері 69%-ға тозғанын, тасымалдау кезіндегі 
шығындар 20%-дан асатынын атап өткен жөн. Қаланы 
және оның кәсіпорнын басқаруда мүдделердің 
қақтығысы орын алған: корпоративтік меншік иелері 
қорларды, жеке меншік иелері – активтерді, мемлекет 
– ресурстарды, аумақты иеленеді, ол адамдар 
үшінде жауап береді. Жоғарыда айтылғандарға 
байланысты технологиялық жаңғыртуды және 
жаңартпашылықтарды пайдалануға қабілетті, дамудың 
алдында жүретін алуан түрлі аймақтардың тұрақты 
кеңістіктік қаңқасын қалыптастырудың жеке әдісін 
таңдап алу үшін моноқалаларды  нақты әлеуметтік-
экономикалық талдау қажет. 

Соңғы он жылдықтың зерттеулері дамушы елдер 
үшін жылдам экономикалық даму, дерлік барлық 
жағдайда аумақтық теңсіздіктің күшеюімен қатар 
жүретінін көрсетеді.12Сәйкесінше, моноқалалар 
салыстырмалы түрде алуан түрлі, сондықтан оларды 
қала түзуші белгісі бойынша жіктеудің мәні бар. Бұл 
жоғары деңгейде дамыған аумақтардың алдына қандай 
міндеттер қойылуы тиіс, ал біршама аз дамыған елдер 
үшін қандай мақсаттар өзекті екенін көрсетуі мүмкін. 

Ел экономикасындағы, оның әкімшілік-аумақтық 
құрылымындағы, таралып қоныстану жүйесіндегі 
және геосаяси мүдделерді қамтамасыз етудегі 
12  Scott A. J.  Regional Push: Towards a Geography of Development 
and Growth in Low-and Middle-Income Countries// Third World 
Quarterly. – Vol. 23.– No. 1 – 2002. – P. 137-161. 
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монобейінді қалалардың ауқымдылығын, сондай-ақ 
олардағы әлеуметтік-экономикалық ахуалдың күрт 
шиеленісуін ескере отырып, оларды жандандыру 
жолдарын негіздеу кезінде аймақтардың осы санатына 
айтарлықтай ықпал ететін себептер мен факторларды 
қарастыру маңызды болмақ. Осындай әдістің 
қажеттілігі тағы бір маңызды жағдаймен негізделген. 
Соңғы жылдардың ішінде монобейінді қалалардың 
мәселелері үш рет аса өзекті сипатқа ие болды, 
алайда, қажетті қорытындылар, сондай-ақ осындай 
жағдайларды болдырмауға мүмкіндік беретін жүйелік 
түбегейлі шаралар қабылданбады. 

Мысалы, елдің барлық моносалалық аймақтаріндегі 
ахуалға сапалы талдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ 
республикалық және аймақтық деңгейде экономикалық 
саясаттың тепе-тең шараларын дайындау үшін 
дамудың ұқсас шарттары мен мәселелері бар аумақтың 
қандай да бір ірі топтары бойынша талдау жүргізуге 
мүмкіндік беретін моноқалалардың жіктемесін әзірлеу 
қажет. 

Бұл жұмыс келесі қадам жасауды және жекелеген 
аумақтардың даму заңдылығын, қала түзуші 
кәсіпорындардың ұқсас топтарына арналған дамудың 
мүмкін болатын бағыттарын анықтауды айқын 
көрсететін қазақстандық аймақтардың жіктемесін 
ұсынуды мақсат етіп алды. Мұндай түрдегі жіктемені 
аймақтық саясаттың мүмкін болатын мақсаттарын 
зерттеу үшін ғана емес, сонымен бірге аймақтардың 
әлеуметтік-экономикалық дамуына талданым  жүргізу 
үшін де пайдалануға болады. 
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Қазақстан аймақтарының синтетикалық 
жіктемесінің әдістемесін әзірлеу кезінде біз келесі 
әдістемелік қағидаларды басшылыққа алдық: 

•	 жіктеме ҚР Статистика жөніндегі агенттігі 
жариялайтын аймақтық статистика көрсеткіштерінде 
көрініс тапқан, аймақтық дамудың базалық 
параметрлерінің сипаттамасына сүйенуі тиіс; 

•	 параметрлер қол жеткізілген аймақтың даму 
деңгейін ғана емес, сонымен бірге сыртқы емес, 
ішкі факторларға ерекше көңіл бөле отырып, оның 
дамуының негізді қозғаушы күштерін де сипаттауы 
тиіс (нақты жағдайда бұл параметрлер – өндірілген 
қосымша құнның салалық құрылымы, өнеркәсіп 
өнімінің көлемі, жалпы аймақтық өнім, аймақтардегі 
халықтың жұмыспен қамтылу деңгейі және т.б.); 

•	 жіктеменің өлшемдері толық болуы тиіс: 
әрбір өңір олардың негізінде сөзсіз белгілі бір топқа 
жатқызылуы тиіс; 

•	 өлшемде шек мәндері, белгілі бір көрсеткіш 
бойынша аймақтар топтарының арасындағы қолайлы 
алшақтықтар болуы тиіс. 

Біз аймақтардың жеті типін бөліп алдық. Олар өз 
кезегінде үш топқа біріктіріліп, даму деңгейіне қарай 
жинақталды. Синтетикалық жіктеменің толық кестесі 
1-суретте берілген. 

Синтетикалық жіктеме (қажетсіз жағдайды 
еске алмай) Қазақстан аймақтарының арасындағы 
әлеуметтік те, экономикалық та айырмашылықтарды 
көрсетеді. 

Аймақтардың бөлініп алынған кіші топтары 
көптеген көрсеткіштер бойынша үш топтың мәндерінің 
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айналасында жеткілікті тығыз кластер қалыптастырады: 
жоғары дамыған, орташа дамыған және нашар дамыған 
аймақтар. Шикізатты аймақтарге бұл ережелер 
қолданылмайды: тіпті шикізатты шығаруға тәуелді ең

Ескерту  – автор құрастырған

1 сурет - ҚР аймақтарының синтетикалық 
жіктемесінің кестесі

бай аймақтар индустриалдық қоғам заңы бойынша өмір 
сүріп дамиды. Осылайша, аймақтардың жіктемесін 
қолдана отырып, талдау нәтижелері мен адами қоғамды 
дамытудың едәуір танылған тұжырымдамалардың 
бірінің әдістемелік жорамалдарының арасын 
бөліп алу мүмкіндігі туындайды. Бұл әзірленген 
жіктеменің маңызды артықшылығы және оның басқа 
типологиялардан айырмашылығы болып табылады. 

 Қазақстанның  
ӨҢІРЛЕРІ 

Көшбасшылар 

 

Нашар дамыған 

 

 Астаналар 

 

Орташа дамыған  

 

Экспорттық-
бағытталған 

 

Шикізатқа 
сүйенетін 

 

Өнеркәсіптік 

Шикізаттық кері 
кеткен  

 

Аграрлық  

Артта қалған 
аграрлық 
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Қазіргі уақытта орташа деңгейде дамыған аймақтар 
астана агломерациялары мен мұнай өндіруші округтар 
үшін және басқа да жоғары деңгейде дамыған аумақтар 
үшін ресурстардың донор қызметін атқарады: жоғары 
жалақылар мен жұмыс орындарының алуан түрлілігіне 
еңбекке жарамды халық ауысады, ал алматылық 
және астаналық компаниялар аймақтық тұтынушылар 
нарықтарында, қаржы саласында, іскерлік қызметтерде 
жергілікті бәсекелестерді ығыстырады.  

Нашар дамыған аймақтардың тобы ішкі 
жағынан жеткілікті біртекті емес және аймақтардың екі 
типінен тұрады: шикізаттық (шығарушы және өңдеуші 
өнеркәсіпті аймақтар) және аграрлық аймақтар. 
Нашар дамыған шикізаттық аймақтар – Қазақстан 
аймақтарының біршама ерекше типі. Оларды барлық 
салалардың жан басына шаққандағы қосымша 
құнның төменгі мәндерімен сипатталады, бірақ 
шығарушы өнеркәсіптің жағдайы бұлардың қасында 
салыстырмалы түрде біршама жақсы болып көрінеді. 
Сондай-ақ оларға шығарушы салалардағы жұмыспен 
қамтудың жоғары мәндері тән. Маңызды әдістемелік 
бөлшекті белгілеген жөн: ауыл шаруашылығы бойынша 
шикізаттық кері кетуші аймақтар орташа дамыған 
аграрлық-өнеркәсіптік аймақтардың өлшемдеріне  сай 
келеді.  

Нәтижесінде нашар дамыған, шикізаттық типке 
жататын барлық аймақтар Солтүстік және Шығыс 
Қазақстанның нашар игерілген аймақтарынде 
орналасқан. Дәл осы аймақтарде монобейінді 
қалалардың көпшілігі орналасқан. Бұл аумақтық 
құрылымдар экономикалық даму бағытының өзгеруі 
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және оның артынан орын алатын өндірістің күрт 
құлдырауы жағдайында өте қатты зардап шекті. 
Алайда, моноқалалардың бір бөлігі әлемдік нарыққа 
қайта бағытталып, жаңа жағдайларда барынша 
тіршілікке  қабілетті болып шықты. Бөліп алынған 
тип, кеңестік кезеңде қатты дамыған, бірақ игерудің 
шамадан тыс жоғары шығындары салдарынан, 
нарықтық экономикаға өткеннен кейін дағдарысқа 
тап болған аса айрықша аумақтарды біріктіреді. 
Нәтижесінде бұл топ кейбір көрсеткіштер бойынша 
орташа дамыған типке жақын,  бірақ даму, мәселелерді 
өз бетімен шешудің шектелген мүмкіндіктері мен 
мемлекеттік саясат тұрғысынан алғанда (сондай-ақ 
әлеуметтік көрсеткіштер бойынша) біз оларды үшінші 
топқа жатқыздық. Олардың болашағы индустрияны 
жаңғыртумен, көлік пен телекоммуникацияны 
дамытумен байланысты. 

Қазіргі заманғы моноқалалардың географиясы 
аумақтың түрлі экономикалық типтеріне: астана 
агломерациясына, шикізаттық өнеркәсіпке және 
курорттық аймақтарға бекітілуімен сипатталады.13  
RWAY (Realty Way) талдау агенттігі монобейінді қаланы 
оның қала түзуші кәсіпорны іс жүзінде онда болып 
жатқан барлық экономикалық және ең маңыздысы, 
әлеуметтік үдерістерді анықтайтын қала ретінде 
сипаттайды.14

Бұл ретте халықтың басым бөлігі тұратын, бір жақты 
маманданған қалалар көп зиян шекті. Қала түзуші 
13 Петрикова Е.М. Комплексная инвестиционная программа разви-
тия моногородов / Е.М. Петрикова // Территория и планирование. 
– 2011. – № 2(32). – С. 80-89.. 
14  Монопрофильные города. Информация к размышлению [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.monocityforum.ru.
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кәсіпорындардағы өндіріс көлемінің қысқаруынан 
туындаған өндірістік құлдырау және төменгі сападағы 
муниципалдық басқару жағдайында туындайтын 
қаржылық қиындықтар жұмыссыздар санының көптеп 
пайда болуы, бюджет тапшылығының артуы, әлеуметтік 
мәселелердің өсуі салдарынан еңбек нарығындағы 
шиеленісушіліктің артуына алып келді.15

Қазақстандық моноқалалар дағдарыстың 
салдарынан ғана қиын жағдайда қалмағанын атап 
өту қажет. Ол тек он жылдықтар бойы жиналған 
қаржылық, құқықтық және әлеуметтік мәселелерді алға 
жылжытушы ғана болды. Қаржылық-экономикалық 
дағдарыс жағдайында моноқалалардың келесі 
мәселелері өзектене түсті: 

•	 негізгі экономикалық орталықтардың 
алшақтығы және көлік инфрақұрылымының дамымауы;

•	 муниципалды бюджеттердің қала түзуші 
кәсіпорындардың салықтарына жоғары тәуелділігі; 

•	 жалақы бойынша берешек; 
•	 тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемінің 

төмендеуі (дағдарыс алдындағы кезеңде);
•	 қала түзуші кәсіпорындар орналасқан 

аумақтардағы төтенше экологиялық жүктеме; 
•	 ескірген технологиялар, қала түзуші 

кәсіпорындардың негізгі қорларының тозуы.
Моноқалалар қалыптасқан жағдайдан шығу үшін 

жағымды экономикалық және әлеуметтік әсерлердің 
туындауына қол жеткізуі тиіс. Статистика монобейінді 
елді мекендердің шамамен жартысы шағын қалаларға, 
15  Лексин В., Швецов А., Лузанов А.  Исследование региональных 
и городских проблем в Научно-методическом центре Города Рос-
сии Института макроэкономических исследований при Минэконо-
мики РФ в 1990–1999 гг. М.: Едиториал УРСС, 2000.
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қалалық типтегі кенттерге және тұрғындарының саны 
5 мың адамнан аз ауылдық қоныстарға келетінін 
көрсетті. Монобейінді қоныстардың шамамен 
жартысы Қарағанды, Қостанай және Шығыс Қазақстан 
облыстарында орналасқан. 

Осыған байланысты, ең алдымен, монобейінді 
қоныстардың сілемін объективті бағалау маңызды 
болып табылады. 2012 жылдың басындағы ҚР 
Экономикалық даму және сауда министрлігінің 
ақпараты бойынша Қазақстанда 41 моноқала бар. Бірақ 
монобейінділік критерийлері бойынша ҚР Үкіметі 
халқының саны 1,53 млн. адамды немесе елдегі қала 
халқының 16,8% құрайтын 27 моноқаланы іріктеп 
алды. Моноқалалар санатына халқының саны 10-нан 
200 мың адамға дейінгі қалалар жатқызылған. 

Маңызды мәселелердің бірі еліміздің түрлі 
аймақтарындағы монобейінді қалалардың орны мен 
рөлі болып табылады. Төменде келтірілген 1-кестеде 
критерийлерге сәйкес монобейінді қалалардың бөлінуі 
қарастырылады, онда өнеркәсіп өндірісі көлемінің 
және жұмыс істейтін халықтың кем дегенде 20% 
көлемі бір-екі қала түзуші кәсіпорындарда, әдетте бір 
бейіндегі және шикізаттық  бағыттағы кәсіпорындарда 
шоғырланады. 

Осылайша, қала құрушы кәсіпорындардың 
ағымдағы жағдайы бойынша жіктемесі: олар 19 
қалада жұмыс істейді; бесеуінде – ішінара жұмыс 
істейді, үш қалада кәсіпорындар жұмыс істемейді. 
Халықтың саны бойынша: 100-ден 200 мыңға дейін – 4 
қала, 50-100 мың – 9 қала, 50 мыңға дейін – 14 қала. 
Салалық бағытталуы бойынша: өңдеуші-химиялық – 
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Серебрянск және т.б.; металлургиялық – Ақсу; көмір 
шығару – Екібастұз, Абай, Шахтинск, Саран; мұнай 
мен газ шығару – Жаңаөзен; металл кендерін шығару 
– Арқалық, Балқаш, Зыряновск, Қаражал, Кентау, 
Лисаковск, Риддер, Рудный; шикізаттың басқа да 
түрлерін шығару – Жаңатас, Жетіқара, Қаратау және 
Степногорск; ғылыми-эксперименталдық орталықтар – 
Курчатов.16

Ұсынылған деректерге сәйкес, қалалардың ара-
сында, әсіресе олардың қызмет ерекшеліктері бойын-
ша айырмашылықтар бар екенін көруге болады. Мы-
салы, жеңіл өнеркәсіп, машина жасау, қара немесе 
түсті металл, көмір, мұнай-газ, химия, орман, тамақ 
өнеркәсібі, құрылыс 

1кесте - Қазақстанның монобейінді қалаларының 
бөлінуі

№ Қазақстанның аймақтарі Қазақстанның 
моноқалалары

1 2 3
1 Батыс Қазақстан Ақсай
2 Ақтөбе Хромтау
3 Атырау Құлсары
4 Маңғыстау Жаңаөзен 
5 Қостанай Жетіқара
6 Қостанай Арқалық 
7 Қостанай Рудный
8 Қостанай Лисоковск
9 Ақмола Степногорск
10 Қарағанды Абай

16  Регионы Казахстана – под ред. Смаилова А.А. Агентство Респу-
блики Казахстан по статистике Астана, 2011. – 24 с.
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1кестенің жалғасы
1 2 3

11 Қарағанды Теміртау
12 Қарағанды Шахтинск
13 Қарағанды Саран 
14 Қарағанды Қаражал
15 Қарағанды Балқаш 
16 Қарағанды Сәтбаев 
17 Қарағанды Жезқазған 
18 Павлодар Ақсу 
19 Павлодар Екібастұз 
20 Шығыс Қазақстан Риддер
21 Шығыс Қазақстан Курчатов
22 Шығыс  Қазақстан Серебрянск
23 Шығыс Қазақстан Зыряновск
24 Оңтүстік Қазақстан Кентау 
25 Жамбыл Жаңатас
26 Жамбыл Қаратау 
27 Алматы Текелі 
Ескерту – автор құрастырған

материалдары өнеркәсібі бар моноатқарымды деп 
қалаларды бөліп алуға болады. Қалалық қоныстардың 
тарихи орналасуы табиғи ресурстарды іріктеп игеруге 
және қолайлы географиялық жағдайларға байланысты 
болды. Экономиканың шикізаттық бағыттылығы өндіру 
күштерін орналастырудың ошақтық және тепе-тең емес 
сипатын, олардың ірі табиғи ресурстарды шығару және 
қайта өңдеу орталықтарына тәуелділігін анықтады. 

Зерттеулер көрсеткендей монобейінді қалалардың 
басым бөлігі Қарағанды, Шығыс Қазақстан және 
Қостанай облыстарында шоғырланған. Бұдан 
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туындайтыны, металлургиямен, минералдық 
ресурстарды, газ бен мұнай шығарумен айналысатын 
салалардағы моноқалалар дағдарыстан қатты зиян 
шекті  (Жаңаөзен, Балқаш, Теміртау, Арқалық және 
т.б.). 

Қызмет бағыты қара металл шығару болып 
табылатын қалалар үшін 2008-2009 жж. дағдарыс 
шынымен өте ауыр сынақ болды, металлургия өндірісі 
бірнеше рет құлдырады. Бұл ретте металлургиялық 
компанияларға жұмыс істейтін адамдардың санын 
қысқарту өте қиын болды.  Соған қарамастан 
шығындарды азайту қажет болды: жалақы мөлшері 
азайды, қысқартылған жұмыс аптасына ауысу немесе 
ішінара ақы төленетін демалыстар беру, мерзімінен 
бұрын зейнеткерлікке шығару байқалды.

Осы санаттағы моноқалалардың әлеуметтік-
экономикалық жағдайына жете талдау жасау үшін, 
Қазақстанның олар барынша көп орналасқан облыстары 
бойынша олардың негізгі даму көрсеткіштерінің 
динамикасын қарастырайық. 

Қарағанды облысы
Қарағанды облысында ірі түсті және қара металл, 

машина жасау, тамақ, жеңіл және ағаш өңдеу 
өнеркәсіптері, құрылыс индустриясы мен энергетика 
кәсіпорындары шоғырланған. Пайдалы қазбалар кен 
орындарын өндіруде Қарағанды облысы Республиканың 
минералды-шикізат кешенінде маңызды орынды 
иеленеді, сонымен бірге Қазақстанның бірегей темір-
марганец кені, барит-полиметалл, мыс кенді сирек 
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кездесетін металлды және тас көмірлі провинциясы 
болып табылады. 

Қарағанды облысында металлургиялық 
моноқалалар орасан зор зиян шекті (Балқаш, Теміртау 
және т.б.), төлемдерді, әсіресе тұрғын үй несиелері 
бойынша төлемдерді төлеу мерзімін кешіктіру басталды. 
Сондай-ақ, 2007-2008 жылдары металға деген әлемдік 
бағалардың төмендеуінен туындаған қаржылық 
дағдарысқа байланысты «Қазақмыс корпорациясы» 
ЖШС және «АрселорМиттал Теміртау» АҚ экспорттық 
бағыттағы кәсіпорындарының өнімдеріне деген 
сұраныстың азаюы салдарынан өндірістің физикалық 
көлемі индексінің төмендеуі байқалды. 

Сонымен бірге Қарағанды облысында 2007 
жылдан бастап 2010 жылға дейінгі кезеңде өнеркәсіпте 
жұмысшылардың экономиканың басқа салаларына 
кету динамикасы байқалды. 2-кестеде осы облыстың 
негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері берілген. 

Ұсынылған деректерге сәйкес, Қарағанды 
облысының өндірілген жалпы аймақтық өнімінің көлемі 
2010 жылы ағымдағы бағамен 18474,6 млрд. теңгеге тең 
екенін немесе 2007 жылғы деңгеймен салыстырғанда 
өсім 1,5 еседен артық мөлшерді құрағанын көруге 
болады. 

2 кесте - Қарағанды облысы аймақтары дамуының 
негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері 

Көрсеткіштер 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5

Жалпы аймақтық өнім 
(ЖАӨ), млрд. теңге 1144,3 1463,0 1515,8 1844,6
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2 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5

Өнеркәсіп өндірісінің 
көлемі,  млрд. теңге 840,4 946,5 808,9 1032,1

Өнеркәсіп өндірісінің өсу 
қарқыны, % 99,6 96,7 69,3 110,8

Өнеркәсіптің ОҚҚ, млрд. 
тенге 587,2 766,6 754,9 789,3

Өнеркәсіптің ЖАӨ-гі ОҚҚ 
үлес салмағы, % 51,3 52,4 49,8 42,7

Орта есеппен бір жылдағы 
жұмысшылар саны, адам 56948 62214 62054 80985

Халықтың кедейлік 
көрсеткіші,% 1,7 1,2 0,6 0,7

Ескерту –автор www.stat.kz  көзі бойынша құрастырған

 Алайда, Қарағанды облысы өнеркәсібінің базалық 
салаларында бірқатар мәселелер бар, олардың 
қатарына төмендегілерді жатқызуға болады: 

•	 дәстүрлі және тозығы жеткен технологиялардың 
басымдығы;

•	 негізгі өндірістік қорларды баяу жаңарту;
•	 инвестициялардың тапшылығы;
•	 несие ресурстары бойынша жоғары пайыздық 

мөлшерлемелер; 
•	 ірі корпорациялардың бір-бірімен байланысты 

кәсіпорындардан шығатын жаңартпашылықтарды 
қолданысқа енгізуге қызығушылығының төмен болуы; 

•	 аймақтық және ең алдымен ұлттық даму 
институттарының  облыстың өнеркәсіп кәсіпорындарын 
қолдаудағы белсенділігінің төмен болуы және басқалар. 
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Сөйтіп, Қарағанды облысының дағдарыстан 
айтарлықтай зиян шеккен моноқалаларының 
негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің 
динамикасын көрнекі түрде қарастырайық (3-кесте). 

Кестеден   көрсетілгендей, Балқашта да, Теміртау мен 
Сәтбаевта да халықтың экономикалық белсенділігінің 
деңгейі бойынша айтарлықтай өзгерістер байқалмайды. 
Аталған моноқалалардағы жұмыспен қамтудың өзіндік 
ерекшелігі еңбекті қолданудың бір жақты саласымен 
түсіндіріледі. Дағдарыс жағдайында бұл мәселеге 
жұмыс орындарының бір бөлігінің жабылу мәселесі 
де қосылды. Халықтың табыс деңгейінің төмендеуі 
салдарынан төлем қабілетті сұраныстың азаюы қызмет 
көрсету саласындағы жұмыспен қамтудың қысқаруына 
алып келеді. 

3 кесте - Моноқалалардың негізгі әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштері (Теміртау, Балқаш, 
Сәтбаев)

Теміртау қаласы

Көрсеткіш 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5

Өнеркәсіп
өндірісінің көлемі,  млн. 
теңге

317 913,0 265
644,7 330 006,4 431 565,1

Облыстың 
өнеркәсіп өндірісі 
көлеміндегі
аймақтың үлес 
салмағы, %

33,7 33,0 32,7 32,1

Экономикалық
белсенді халық, адам 92 925 91 336 91443 93931
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3 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5

Негізгі капиталға 
салынатын
инвестициялар млн.
теңге

32 078,8 38878,2 55000,2 71085,6

Өткен жылмен
салыстырғанда 
нақты жалақы индексі,  
%

113,7 95,1 111,9 103,1

Балқаш қаласы
Көрсеткіш 2008 2009 2010 2011

Өнеркәсіп
өндірісінің көлемі,  млн. 
теңге

193 482,2 5 882,0 7 715,5 317 461,0

Облыстың
өнеркәсіп өндірісі 
көлеміндегі
аймақтың үлес салмағы, 
%

20,5 0,7 0,8 24,0

Экономикалық
белсенді халық, адам 37 912 37 384 38 150 38 509

Негізгі капиталға 
салынатын 
инвестициялар, млн. 
теңге

15 038,0 7 598,4 9 549,4 9 858,1

Өткен жылмен 
салыстырғанда нақты 
жалақы индексі,  %

109,6 98,5 106,1 110,6

Сәтбаев қаласы
Көрсеткіш 2008 2009 2010 2011
Өнеркәсіп өндірісінің 
көлемі,  млн. теңге 3 293,1 2 631,4 3 309,4 5 944,4

Облыстың өнеркәсіп 
өндірісі көлеміндегі 
аймақтың үлес салмағы, 
%

0,4 0,4 0,4 0,5

Экономикалық белсенді 
халық, адам 40 284 40 681 41 155 39 214
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3 кестенің жалғасы

1 2 3 4 5
Негізгі капиталға 
салынатын 
инвестициялар, млн. 
теңге

7 241,7 6 012,8 15 942,9 11 650,6

Өткен жылмен
салыстырғанда нақты
жалақы индексі,  %

122,3 119,1 118,4 111,3

Ескерту – авторwww.stat.kzкөзі бойынша құрастырған

Қала түзуші кәсіпорындардың бір бөлігі 
жұмысшыларға ең төменгі күнкөріс мөлшерінен 
аспайтын деңгейде жалақы төлейді, кәсіпорындардың 
бір бөлігі жұмысшыларды мәжбүрлі әкімшілік 
демалыстарға жүйелі түрде жіберіп отырады. Бұл 
кедейлік деңгейінің артуына және елдің белгілі бір 
аумақтарында әлеуметтік шиеленістердің өсуіне алып 
келеді. Бірақ тіпті ұзаққа созылған жұмыссыздық пен 
жалақы алмауы жағдайында да  халық өздерінің 
тұрғылықты жерін ауыстыруға асықпайды. Әрине, 
дамуы кері кеткен және болашағы жоқ қалалардан 
белгілі бір кетушілік болады. Алайда, қалыпты тұрғын 
үй нарығының болмауы азаматтарға бір қалада пәтерін 
сатып, басқа қаладан пәтер сатып алуға немесе 
басқа қалаға көшкен жағдайда пәтерді жалдап тұра 
алатындығына сенімді болуға мүмкіндік бермейді. 

Өкінішке орай, біздің елде жергілікті еңбек 
нарықтары тек бірнеше мегаполистерде ғана бар. 
Ел аумағының қалған бөлігінде және оның үстіне 
моноқалаларда қалыпты жұмыс істейтін еңбек 
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нарықтары жоқ. Сондықтан моноқалалардың 
еңбек нарығы мәселесін шешу ұзақ уақыт кезеңіне 
есептелінген стратегиялық міндет болып табылады. 
Міндет – экономикалық белсенді халық еңбекке ақылға 
қонымды ақы төлеу деңгейі бар жұмыс таба алатындай 
жағдай жасау.  

Бірақ, шын мәнісінде біздегі моноқалалар әртүрлі, 
олардың мәселелері де алуан түрлі және оларды 
саралап шешу қажет. Агломерациялық белдеуде ірі 
металлургия кәсіпорындары шоғырланған (Теміртау, 
Балқаш). Бұл жерде моноқалалар негізінен ірі 
алгомерациялар аймағындағы серік-қалалар. Бұл 
моноқалалардағы еңбек нарығының өзіндік ерекшелігі, 
олардың көпфункционалды елді мекендердің еңбек 
нарықтарымен тығыз байланыста болуына негізделген. 
Көптеген көпфункционалды қалалар «Қазақмыс» 
корпорациясы» ЖШС (Сәтбаев) секілді ірі холдингтердің 
ықпал ету аймағы болып табылады. Базалық қалаларда 
ірі компаниялар жалақыны төмендету, қысқартылған 
жұмыс аптасына ауысу немесе ішінара төленетін 
немесе төленбейтін демалыстарға жіберу арқылы 
шығындарды азайта отырып, жұмыс істейтіндердің 
негізін сақтап қалуға мәжбүрлі. 

Негізінен біліктілігі төмен және зейнетке шығу 
жасындағы жұмыс істейтін қызметкерлер жұмыстан 
босатылады, қосымша бөлімшелердің аутсорсингіне 
ауыстыру жүреді. Жұмыссыздық жаппай сипаттағы 
құбылысқа айналмайды, едәуір жеңіл, біршама уақытқа 
созылмалы түрге ие болады. 

Моноқалалардың әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерін шешу бюджет қаражатын тарта отырып, 
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технопарктер мен бизнес-инкубаторларды құруды, өз 
бетімен жұмыс істеуге жәрдемдесуді қоса алғанда, 
кәсіпорындарды қайта құрылымдау, баламалы жұмыс 
орындарын ашу, моноқалалардың экономикасын 
әртараптандыру, шағын бизнесті дамыту жөніндегі же-
келеген бағдарламаларды жасауды көздейтінін айта 
кеткен жөн.17

Кез келген аймақтың даму жағдайы сырттан 
болатын түрлі ықпал етулерге байланысты. Сыртқы 
жағдайды талдай отырып, нақты бір уақыт кезеңіндегі 
едәуір маңызды факторларды бөліп алу қажет. Бұл 
факторларды мүмкіндіктермен өзара байланыста 
қарастыру, туындаған мәселелерді шешуге мүмкіндік 
береді. Түрлі деңгейдегі міндеттерді шешу кезінде 
шекті факторларды бақылауға болатындығын немесе 
болмайтындығын нақты түсіну қажет. Мысалы, 
Қарағанды өңірінің дамуының әлеуметтік-экономикалық 
нәтижелерінің кешенді сипаттамасы негізгі мәселелерді, 
қауіп-қатерлерді, кідіруші факторларды, бәсекелестік 
артықшылықтар мен мүмкіндіктерді анықтаған SWOT-
талдауда көрініс табады (4-кесте).

Біздің пікірімізше, аймақты дамыту үшін төмендегіге 
бағытталған шараларды жүргізу қажет: 

•	 олардың әртараптануын және бәсекеге 
қабілеттіліктің өсуін қамтамасыз ететін өнеркәсіптің 
басым бағыттағы салаларын дамыту; 

•	 металлургия өнімдерінің жалпы өндіру көлемін 
арттыру; 
17  Давыдова И Ш., Малышкина А.М.  Моногорода: проблемы и 
перспективы развития. – Казань: Издательство «Познание» Ин-
ститута экономики, управления и права,  «Познание» баспасы, 
2011. – 220 с.
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•	 дайын инновациялық технологияларды 
енгізу және аймақтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында оларды жаңғырту арқылы аймақтық 
өндірістердің технологиялық деңгейін арттыру;  

4 кесте - Қарағанды облысының күшті және әлсіз 
тұстарының, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлердің 
SWOT – талдауы

Мүмкін болатын
ішкі күшті тұстары (S):

Мүмкін болатын
ішкі әлсіз тұстары  (W):

1. арнайы түзету мектеп-ин-
тернаттары қызмет етеді.  
2. Шағын және орта бизнесті 
дамыту үшін инновациялық 
әлеует элементтерінің болуы 
(«Технопарк UniScienTech», 
«Қарағанды» аймақтық кор-
порациясы, Индустриялдық 
парк).
3. Құрылыс индустриясын да-
мыту үшін шикізат көздерінің 
болуы

1. Негізгі капиталға салына-
тын инвестициялар деңгейінің 
төмен болған кездегі негізгі 
қорлардың жоғары деңгейде 
тозуы.
2. Қоршаған ортаны көптеген 
ағымдағы және тарихи 
ластаушылардың болуы (9 
локальды және 6 ұлттық 
экологиялық мәселе). 
3. Медициналық және 
технологиялық жабдықтардың 
жоғарғы деңгейде тозуы 
(80%), ең төменгі нормативтен 
алғанда жабдықталу деңгейінің 
төмендігі  – 44%.
4. Ұзақ уақытқа созылған 
түйткілді мәселелері бар 
аймақтарының болуы.
5. Ауылдағы мәдени 
объектілердің материалдық-
техникалық базасының нашар 
деңгейі, мамандандырылған 
қызметкерлердің 
жетіспеушілігі.
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4 кестенің жалғасы

Мүмкін болатын сыртқы
қолайлы мүмкіндіктер  (О):

Мүмкін болатын сыртқы
қауіп-қатерлер (Т):

1.«Бизнестің жол картасы 
- 2020», «Өнімділік - 2020», 
«Экспорт - 2020», «Инвестор 
- 2020» бағдарламаларының 
аясындағы мемлекеттік қолдау 
өңдеу өнеркәсібінің үлесін 
арттыруға және аймақтың эко-
номикасын әртараптандыруға 
мүмкіндік береді. 
2.Өнеркәсіптің базалық 
салаларын дамыту 
тұжырымдамаларын іске асы-
ру технологияны жаңғыртуға 
және дамудың инновациялық 
үлгісіне көшуге мүмкіндік 
береді. 
3.«Қарағанды» Аймақтық 
корпорациясы мен 
«UniScienTech» Технологиялық 
паркінің қызметін жанданды-
ру өнеркәсіптегі шағын және 
орта бизнесті дамытуға және 
инновациялық белсенділікті 
арттыруға мүмкіндік береді.
4.Елге келушілер мен ішкі 
туризм бойынша туристік 
ағындардың артуы.
5.Темір жолдар мен маги-
стралды автожолдардың 
құрылысы бойынша ҚТЖ жо-
баларын іске асыру Жезқазған 
мен Сәтбаев қалаларының 
және жақын жатқан аумақтың 
экономикалық дамуына 
серпіліс береді. 

1.Энергия тапшылығының 
сақталуы салдарынан об-
лыс экономикасының даму 
қарқынының баяулауы.
2.Ішкі нарықтың технологиялық 
дамуының артта қалуы мен 
аймақтық экономиканың 
салалық сәйкес келмеуі салда-
рынан импортқа тәуелділіктің 
артуы. 
3.Қаржы-несие жүйесінің 
тұрақ-сыздығына байланысты 
құрылыс саласының 
тоқырауын-ың сақталуы.
4.Туристік ағындар көлемінің 
азаюы.

5.Туризм саласындағы 
инвести-циялық белсенділік 
деңгейінің төмендігі.
6.Минералды-шикізат ресур-
старын біріктіру және олардың 
заттық құрамын күрделендіру 
нәтижесінде кен шығару 
көлемінің азаюы.
7.Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 
сәйкес келмеушіліктің сақталуы 
еңбек ресурстарына деген 
сұранысты қанағаттандыруға 
теріс ықпал етуде.
8.Қаржыландыру көлемінің 
жетіспеушілігі әлеуметтік 
саладағы мәселелерді 
толығымен шешуге мүмкіндік 
бермейді. 
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4 кестенің жалғасы
6.Мемлекеттік тұрғын үй 
құрылысы бағдарламасын іске 
асыру мен шағын және орташа 
қалаларда арендалық тұрғын 
үй құрылысын салу.

9.Ауылдық аумақтардың 
әлеуметтік және 
инженерлік инфрақұрылым 
объектілерімен жеткілікті 
қамтамасыз етілмеуі.
10.Индустриалдық парктің 
құрылысын аяқтау мерзімінің 
созылуына байланысты 
әртарап-тандыруды кідірту.

Ескерту – автор құрастырған.

•	 құрылыс материалдары өндірісінің көлемін 
ұлғайту, сапасын арттыру және өнім түрлерін кеңейту; 

•	 жергілікті шикізатты қайта өңдеу жөніндегі 
өндірісті жаңғырту және жоғары қосымша құн 
салығымен өнімді жасап шығару; 

•	 «Металлургия-металл өңдеу-машина жасау» 
және  «Фармация» кластерлерін дамыту;

•	 «UniScienTech» технопаркі» ЖШС және 
Қарағанды Аймақтық корпорациясының («Сарыарқа» 
АӨК құқықтық мирасқоры), «Индустриалдық парк» 
ЖШС көрсететін қызметтерінің отандық өндірушілер 
үшін қолжетімділігін  арттыруға ықпал ету; 

•	 Туристік инфрақұрылымның дамуын 
қамтамасыз ету. 

Ұсынылған шаралар экономикалық даму деңгейі 
төмен аймақтарға көшбасшы-аймақтардың жетістіктерін 
пайдалануға және оның аумағын жаңғыртуға ықпал 
етуі тиіс. Осылайша, жаңғырту инновациялардың 
диффузиясына (дамуына) ең жақсы жағдайлар 
қалыптасқан жерде  – халық көптеп шоғырланған және 
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оның сапасы, инфрақұрылым едәуір дамыған және 
экономикалық алшақтық аз, институттық кедергілер 
аз жерде жылдамырақ жүреді. Кеңістіктік дамудың 
барлық үш кедергісін төмендету қажет екені сөзсіз, 
алайда олар ұзақ мерзімді және өздерінің сипатына 
қарай тұрақты болып келеді.

Қостанай облысы
Облыста республиканың темір кені өнімдерінің 

90%-дан астамы, 100% темір кенді орамалар мен 
асбест өндіріледі. Облыс аумағында лигнит, көмір, 
құрылыстық құм, саз, қиыршық тас, алтынды руда 
және т.б. шығарылады. Өз уақытында тың және 
тыңайған жерлерді игеру облыс өнеркәсібінің дамуына 
серпін берді. Облыстың жер қойнауында шикізат 
ресурстарының үлкен мөлшері болған кезде тың 
жерлерді игеру тау-кен өндіруде ғана емес, сонымен 
бірге жеңіл, тамақ, өңдеу өнеркәсібі мен қызмет көрсету 
салаларының да дамуына түрткі болды. 

Өнеркәсіп өнімдерін өндірумен 543 кәсіпорын 
айналысады, олардың ішінде 104 ірі кәсіпорын 
болып табылады, сондай-ақ бұл салада шағын және 
орта бизнес кәсіпорындары да қызмет атқарады. 
Өнеркәсіпте 48,9 мың адам жұмыс істейді. Облыста 
тау-кен өндірісі, өңдеу өнеркәсібінің және электр 
энергиясын, газ бен суды өндіретін және тарататын 
кәсіпорындар жұмыс істейді, 

Қазіргі уақытта облыс бойынша Республикалық 
Басқару орталықтары аясында жалпы құны 192,4 
млрд. теңгені құрайтын 17 инвестициялық жобаның іске 
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асырылуына бақылау жасалуда. 2010 жылғы 1 қазандағы 
жағдай бойынша жалпы құны 13,9 млрд. теңгені 
құрайтын 7 жоба іске қосылды (1 жоба – индустрия 
саласында және 6 жоба – агроөнеркәсіптік кешенде), 
780 жұмыс орны ашылды:  

•	 Рудный қаласындағы қуаттылығы жылына 75 
мың тонна дайын өнім шығаратын металл қақтайтын 
зауыттың құрылысы («ССГПО» АҚ);

•	 Қостанай ауданының Затобольск ауылындағы 
қуаттылығы жылына 5,4 мың тонна ет беретін ет өңдеу 
кешенінің құрылысы («Қарасу-Ет» ЖШС);

•	 Қостанай ауданының Садчиковка ауылындағы 
сауу залы бар 400 бас ІҚМ арналған сүт-тауар 
фермасының құрылысы («Садчиковское» ЖШС);

•	 Федоров ауданының Чистый Чандак 
ауылындағы 1 мың бас ІҚМ арналған сүт кешенінің 
құрылысы («Тұрар» ЖШС);

•	 Қостанай ауданының Ждановка ауылындағы 
қуаттылығы жылына 1,9 мың бройлер еті құрайтын 
өндірісті кеңейту мен өңдеу жөніндегі жоба 
(«Бройлерная фабрика Жас – қанат» ЖШС);

•	  Қостанай қаласындағы қуаттылығы тәулігіне 
256 тонна ұнды құрайтын диірмен кешенінің және 
қуаттылығы тәулігіне 4 тоннаны құрайтын зығыр майын 
өндіру цехының құрылысы («Алтын-Май» ЖШС);

•	 Қостанай қаласындағы қуаттылығы сағатына 
4,2 мың өнім шығаратын қысқа-кесілген макарон 
өнімдерін өндіру жөніндегі цехтың құрылысын салу 
(«Костанайский мелькомбинат» АҚ).
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5-кестеде Қостанай облысының негізгі әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштері көрнекі түрде берілген. 

5 кесте - Қостанай облысының негізгі әлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіштері 

Көрсеткіш 2007 2008 2009 2010

Жалпы аймақтық өнім 
(ЖӨӨ), млрд. теңге 560,4 704,3 723,9 860,5

Өнеркәсіп өндірісінің 
өсу қарқыны, % 108,1 97,4 101,6 112,6

Өнеркәсіп өндірісінің 
көлемі, млрд. теңге 232,3 339,6 307,9 450,9

Өнеркәсіптің ОҚҚ, млрд. 
теңге 105,4 157,1 159,8 165,6

Өнеркәсіптің ЖӨӨ-гі 
ОҚҚ үлес салмағы, % 18,8 22,3 22,1 19,3

Жұмысшылардың бір 
жылдағы орташа саны, 
адам

36197 40155 39696 55847

Халықтың кедейлік 
көрсеткіші, % 1,4 1,3 1,2 1,0

Ескерту – авторwww.stat.kzкөзі бойынша құрастырған

2007-2010 жылдар бойындағы экономикалық 
өсудің жағымды үрдістері табиғи ресурстарға 
негізделген аймақ экономикасының құрылымында 
түбегейлі алға жылжуға алып келмеді, экономиканың 
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өндіруші саласына салынатын инвестициялардың 
өсуі және өңдеу өнеркәсібі үлесінің шамалы өсімі 
байқалады. Облыстың экономикалық кеңістігінің 
сапасы Қостанай, Рудный, Лисаковск қалалық 
агломерацияларының аймағында ғана жақсаруда, 
халықтың тығыздығы, жолдардың тығыздығы және 
елді мекендердің байланыстылығы артуда. 

Әлемдік қаржы-экономикалық дағдарысының 
әсері Қазақстан кәсіпорындары өнімдерінің 
экспортына, ең алдымен, металлургия және кен 
өндіру кәсіпорындарының өнімдеріне деген бағаның 
төмендеуінен көрінді. Осыған байланысты олардағы 
жұмыс істейтін қала құрушы кәсіпорындарды 
диагностикалау үшін моноқалалардың референттік 
тобы және қалалық орта ретінде Қостанай өңірінде 
орналасқан металлургиялық бейіндегі қалалар 
таңдап алынды (6-кесте). 

6 кесте - Қостанай облысындағы моноқалалардың 
негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің 
индекстері (Арқалық, Лисаковск, Рудный)

Арқалық қаласы
Көрсеткіш 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5
Өнеркәсіп 
өндірісінің көлемі, 
млн. теңге

6 589,0 4 872,0 5 642,0 6 051,0

Жұмыссыздық 
деңгейі,  % 10,0 9,3 9,0 8,8



50

6 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5

Негізгі капиталға 
салынатын 
инвестициялар,
 млн. теңге

2 589,0 2 621,0 3 408,0 3 546,5

Өткен жылмен 
салыстырғандағы 
нақты жалақының 
индексі, %

108,1 99,0 104,2 110,1

Лисаковск қаласы
Көрсеткіш 2008 2009 2010 2011
Өнеркәсіп 
өндірісінің көлемі, 
млн. теңге

17 409,0 16 307,0 20 925,0 25 827,1

Жұмыссыздық 
деңгейі, %

6,9 6,7 6,5 6,3

Негізгі капиталға 
салынатын 
инвестициялар, 
млн. теңге

9 509,0 10 252,0 7 455,0 8 014,7

Өткен жылмен 
салыстырғандағы 
нақты жалақының 
индексі, %

104,4 103,3 106,8 106,6

Рудный қаласы
Көрсеткіш 2008 2009 2010 2011
Өнеркәсіп 
өндірісінің көлемі, 
млн. теңге

191 199,0 146 296,0 269 857,0 349 316,0

Жұмыссыздық 
деңгейі, %

6,7 7,0 6,7 6,6
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6 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5

Негізгі капиталға 
салынатын 
инвестициялар, 
млн. теңге

33 546,0 37 920,0 42 888,0 46 085,7

Өткен жылмен 
салыстырғандағы 
нақты жалақының 
индексі, %

106,8 104,3 112,1 115,8

Ескерту – авторwww.stat.kz көзі бойынша құрастырған

2008-2011 жылдардағы жалпы жұмыссыздық 
деңгейі 1,2 пайыздық пунктке төмендеген. Облыс 
өңірінің жұмыссыздардың жалпы санындағы үлес 
салмағы 6,2% құрайды. Жұмыссыздықтың ең жоғары 
деңгейі Арқалық (8,8 %), Лисаковск (6,3%) және Рудный 
(6,6 %) қалаларында бекітілген. 

Жұмыспен қамтылған адамдар санының 
төмендеуінің негізгі себептері экономикалық белсенді 
халықтың ішкі көшіп-қонуы болып табылады. Облыс 
аграрлық-индустриялдық бағытта. Аймақтың негізгі 
мәселесі мамандандырылған кадрлармен жеткілікті 
қамтамасыз етілмеуі, еңбек нарығындағы сұраныс пен 
ұсыныстың арасындағы сәйкессіздік болып табылады. 

Тәжірибе көрсеткендей, Қазақстанның 
экономикалыққа қарағанда кеңістіктік әлеуметтік 
айырмашылықтарды азайту мүмкіндіктері мен тетіктері 
бар. Аймақтық экономикалық саясат онша дамымаған 
аймақтардегі инновациялық сатылар үшін, мысалы, 



52

білім беру және ғылыми орталықтар құру түрінде 
қолайлы жағдайлар жасауға шоғырлануы тиіс. Дәл осы 
шектелген аумақтарда барлық елдер үшін айтарлықтай 
қосымша құн үлесі қалыптасады және аймақтық 
жағдайлар көбінесе өндірілетін тауарлардың бәсекеге 
қабілеттілігін анықтайды.18

Мысалы, әдетте бір жақты маманданған қалаларда 
бір қала құрушы сала болады: Рудный қаласы темір кен 
орнын игеруге және Соколов – Сарыбай кен-байыту 
комбинатының (ССКБК) салынуына байланысты 
құрылған; Лисаковск қаласында алдыңғы қатарлы 
қала түзуші кәсіпорындар «Алюминий Казахстана» АҚ-
ның Краснооктябрьск  боксит кенбасқару филиалы, 
«Өркен» ЖШС болып табылады; Арқалық қаласында 
қаланың тіршілік көзін ұстап тұратын кәсіпорындар 
мен «Алюминий Казахстана» АҚ-ның құрамына кіретін 
Торғай боксит кенбасқаруын қоспағанда негізінен 
өнеркәсіп жоқ. Бұл жерде шығарылатын боксит 
рудасы Павлодардағы және Қазақстанның басқа 
аймақтарындағы алюминий зауыттарына жөнелтіледі.  

Сондықтан моноқалаларда жергілікті кәсіпорындар, 
оның ішінде қала түзуші кәсіпорындар жұмысының 
маусымдылығына байланысты тіркелмеген жасырын 
жұмыссыздық қалыптасады. Қысқы айларда көптеген 
кәсіпорындар толық емес жұмыс күніне, толық емес 
жұмыс аптасына көшеді; жұмысшылардың бір бөлігі 
жалақысы сақталмайтын демалыстарға жіберіледі. 
Осымен бір уақытта ұрпақтың ауысуына байланысты 
18  Porter M. E. Regions and the New Economics of Competition // 
Global City-Regions: Trends, Theory, Policy. – 2001. – P. 145-151.
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кейбір мамандықтар бойынша кадрлардың жетіспеу-
шілігі қалыптасқан. 19

Қарастырылып жатқан қалалар қала түзуші 
кәсіпорындардың жағдайына шекті тәуелді екенін айта 
кеткен жөн. Мысалы, қала түзуші кәсіпорындардың 
(бір саладағы бірнеше қала түзуші кәсіпорындардың) 
жергілікті бюджеттің салықтық және салықтық емес 
кірістеріндегі үлесі түсімдердің 20% дейінгі мөлшерін 
құрайды. Жүйе қалыптастырушы кәсіпорындар өндірісі 
көлемінің шамалы ғана төмендеуі халық табысының 
азаюына, қаланың ішкі нарығындағы сұраныстың 
төмендеуіне, жұмыссыздықтың өсуіне, салықтық 
түсімдердің азаюына алып келеді. 

Аймақтың дамуының күшті және әлсіз тұстарын, 
оның дамуын шектеулер мен мүмкіндіктерін анықтаған 
SWOT – талдаудағы аймақтың дамуының әлеуметтік-
экономикалық нәтижелерінің кешендік сипаттамасы 
(7-кесте). 

Стратегиялық талдау нәтижелері аумақтың 
даму көрінісін, мақсаттарын, міндеттерін анықтауға, 
депрессиялық жағдайдан шығудың бағыттарын 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Осыған байланысты өңірді дамыту мақсатында 
келесі негізгі бағыттарды дамытуды ұсынамыз: 

•	 дайын инновациялық технологияларды 
енгізу және аймақтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында оларды жаңғырту арқылы өнеркәсіпті 
инновациялық дамыту; 

•	 құрылыс индустриясы саласының негізгі өнім 
түрлерінің өндірісін және экспортын қамтамасыз ету; 
19  Суворова И.М. Комплексные инвестиционные планы моногоро-
дов // РГГУ экономикалық журналы. – 2011. – № 4(24).– С.79-85.
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7 кесте - Қостанай облысының күшті және әлсіз 
тұстарының, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерінің 
SWOT – талдауы

Мүмкін болатын
ішкі күшті тұстары (S):

Мүмкін болатын
ішкі әлсіздіктері (W):

1. Ауыл шаруашылығының 
айтарлықтай экономикалық 
әлеуеті. 
2. Минералдық шикізаттың 
біршама қорының болуы тау-
кен өндіру өнеркәсібінің даму-
ына негізболады. 
3. Қостанайдың қалалық 
урбандалуы мен оның 
урбандалған аймақтарының 
қарқынды дамуы. 
4. Ел аумағының шекара 
маңында орналасуы есебінен 
облыстың біршама транзиттік 
әлеуеті. 
5. Заманауи кәсіби білім үшін 
ресурстар кешенінің болуы. 
6. Дамыған инфрақұрыл-
ымның, кәсіби даярлықтың 
есебінен жұмыссыздықтың 
төменгі деңгейі.
7. Шағын және орта бизнесті 
дамыту үшін инновациялық 
әлеует элементтері кешенінің 
болуы (бизнес-инкубаторлар, 
ААК). 

1. Экономика салаларының 
дамуын шектейтін артып келе 
жатқан энергия тапшылығы 
мен желілердегі шығындардың 
жоғары  деңгейі. 
2. Салалық тепе-теңсіздік: 
өндіріс пен инвестиция-
лар көлеміндегі өндіруші 
өнеркәсіптің басым келетін 
үлесі, шағын бизнесті 
әртараптандырудың төменгі 
деңгейі. 
3. Өнеркәсіп салаларында, іс 
жүзінде жоғары технологиялық 
және ғылымды көп қажет ететін 
өнімдерді шығару жөніндегі 
өндірістің болмауы. 
4. Шаруашылық-игерілмеген 
аумақтардың жоғары пай-
ызымен аймақтың оңтүстік 
бөлігіндегі қоныстанудың 
межелік-ошақтық әркелкі орна-
ласу типі.  
5. Азаматтар үшін жеткіліксіз 
тұрғын үйдің қол жетімділік 
деңгейі.
6. Автожолдардың көпшілігінің 
көңілге қонымсыз жағдайда. 
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7 кестенің жалғасы

Мүмкін болатын сыртқы 
қолайлы мүмкіндіктер (О):

Мүмкін болатын
сыртқы тәуекелдер(Т):

1. Қостанай облысының 
РФ-мен шекарадағы 
мультикөліктік торап ретіндегі 
қолайлы геоэкономикалық 
жағдайы.
2. Үдемелі индустриялан-
дыру бағдарламасының 
аясындағы мемлекеттік қолдау 
өңдеу өнеркәсібінің үлесін 
арттыруға және аймақтың эко-
номикасын әртараптандыруға 
мүмкіндік береді. 
3. Аймақтық бизнес-
инкубаторлардың қызметін 
жандандыру өнеркәсіптік 
және  инновациялық 
бағыттылықтағы шағын және 
орта бизнесті дамытуға 
мүмкіндік береді. 
4. Белгіленген инфрақұрыл-
ымдық жобаларды іске 
асыру кезіндегі облыс 
экономикасының даму 
әлеуетін арттыру. 
5. Қоғамдық сала 
ресурстарын тиімді 
игеру үшін мемлекеттің 
коммерциялық емес және 
жеке меншік салалармен 
институционалдық 
әріптестігінің дамуы. 

1. Энергия тапшылығының 
сақталуы салдарынан об-
лыс экономикасының даму 
қарқынының баяулауы. 
2.Ішкі нарықтың технологиялық
дамудың артта қалуы мен 
аймақтық экономиканың 
салалық сәйкес келмеуі салда-
рынан импортқа тәуелділігінің 
артуы. 
3. Қаржы-несие жүйесінің 
тұрақсыздығына байланы-
сты құрылыс саласының 
тоқырауының сақталуы.
4. Жолдар жағдайының на-
шарлауы. 
5. Тазарту құрылыстары 
шамалы жаңғыртылуы 
жағдайындағы экологиялық 
ахуалдың нашарлауы.
6. Қоғамдық-саяси ахуалды 
тұрақсыздандырушы фактор-
лардың қалыптасуы.  

Ескерту – автор құрастырған
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•	 агроөнеркәсіптік кешен өнімдерін өндірудің 
тұрақты өсуі негізінде облыстың азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету; 

•	 шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылық, 
несиелік және мүліктің қолдауды дамыту; 

•	 облыстың сыртқы экономикалық қызметін 
дамыту;

•	 аймақтың ғылыми және инновациялық 
салаларының дамуын салықтық ынталандыру; 

•	 бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау үшін 
жағдай жасау; 

•	 өңірдегі ұйымдарда инвестициялық 
менеджментті дамыту; 

•	 аймақтың инновациялық дамуының 
стратегиялық аймақтық бағдарламаларын әзірлеу. 

Маңғыстау облысы.
Біздің пікірімізше, 2011 жылы 16 желтоқсанда 

Жаңаөзен қаласында (Маңғыстау облысы) болған 
жаппай тәртіпсіздікке алып келген үрдістерді 
шолып талдамастан моноқалалар бойынша 
экономикалық ахуалды талдау толық болмайды. 
Қақтығыстық жағдайдың негізгі көзі «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық компаниясының еншілес бөлімшелерінің 
жұмысшылары мен жұмыс берушілердің арасындағы 
қарама-қайшылық болды. Оған әкімдіктің өкілдері және 
тиісті министрліктер мен ведомстволардың өкілдері де 
тартылды. 

Жаңаөзен қаласы. 
Жаңаөзен қаласы 1968 жылы құрылған және 

бүгінде Қазақстанның Маңғыстау облысындағы 
облысқа бағынышты қала болып табылады. 1991 
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жылы Жаңаөзен қаласында 42,3 мың адам тұрған, 20 
жылдың ішінде халық саны екі еседен көп мөлшерге 
өсті. Жаңаөзен өнеркәсібінің басты салалары мұнай 
шығару болып табылады. Жаңаөзен кәсіпорындарының 
облыс бойынша үлесі 8,59% және өнімнің жалпы 
көлемдегі үлесі 29,46%. 2009 жылдан бастап облыстың 
әкімшілік-аумақтық бөлінісінің өзгеруіне (жаңа Мұнайлы 
ауданы құрылды) және кәсіпорындардың өнеркәсіп 
өндірісінің қалалар мен аудандар бөлінісіндегі көлемін 
статистикалық есепке алудың жаңа әдістемесіне 
сәйкес өңірдегі өнеркәсіп өнімдерінің жалпы көлемінің 
80,7%-ы Жаңаөзен мен Түпқараған ауданының 
кәсіпорындарына келеді. 

8-кестеде Жаңаөзен қаласының негізгі әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштері берілген. 

8 кесте - Жаңаөзен қаласының негізгі әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштері

Көрсеткіш 2007 2008 2009 2010
Өнеркәсіп өнімінің көлемі,  
млн. теңге 364,4 451,0 405,1 61,7

Халықтың саны, мың адам 87,1 90,3 115,9 118,7
Негізгі капиталға
салынатын 
инвестициялар, млн. теңге

33778,0 34546,6 40580,6 56861,9

Жұмыссыздар үлесі, % 87,6 105,8 110,1 116,3
Экономикалық енжар 
халық, мың адам 14,5 15,8 16,6 17,3

Нақты жалақының индексі, 
% 89,8 102,7 121,3 126,3

Ескерту – авторwww.stat.kzкөзі бойынша құрастырған
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Ұсынылған деректерден көргеніміздей, халықтың 
санының өсуі қаланың жергілікті атқарушы органдары 
мен инфрақұрылымына айтарлықтай әсер етеді. 
Олардың көпшілігі еңбекке қабілетті жасқа жетпегенін 
және болашақта қысқа уақыт аралығында асыраушыға 
көнетінін атап өту қажет. 

Бұл көптеген дамушы елдердегі демографиялық 
жүктеменің салыстырмалы жоғары коэффициентінің 
негізгі себебі екені белгілі. Табысы жоғары елдерде 
әрбір балаға немесе қарт адамға орта есеппен 
екі қызметкерден келетін болса (0,5), табысы 
төмен елдерде бұл ара-қатынас 1:1,5 20 болады. 
Жаңаөзен қаласы бойынша демографиялық жүктеме 
коэффициенті 1,3 құрайды, бұл өте жоғары көрсеткіш 
болып табылады. 

Жаңаөзен қаласының еңбек нарығының негізгі 
индикаторлары соңғы жылдары экономикалық 
енжар халық деңгейінің арту үрдісін көрсетеді. Оның 
құрамына: оқушылар мен студенттер; зейнеткерлер; 
мүгедектігіне байланысты зейнетақы алатын адамдар; 
үй шаруасымен айналысатын адамдар; аталған өңірде 
жұмыстың табылмауына байланысты жұмыс іздеуді 
тоқтатқан адамдар; жұмыс істеуді қажет етпейтін 
адамдар кіреді. Жаңаөзен қаласында жоғары оқу 
орындары жоқ, ал зейнет жасындағы адамдардың 
саны өте аз, сондықтан экономикалық енжар халықтың 
басым көпшілігін жұмыс істей алатын, бірақ жұмыс 
істемейтін адамдар құрайды. Сырттан келген халықтың 
біршама маргиндалуы байқалады. Аймақаралық көші-
қон қалдығы 30,0% артып, 2611 адамды құраған. Облыс 
20  Регионы Казахстана – под ред. Смаилова А.А. Агентство Респу-
блики Казахстан по статистике Астана, 2011. – 24 с.
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шегінде көшіп жүрген мигранттардың саны 3,9%-ға 
артқан. (2 сурет). 

Көші-қон ағымы келесі салдарға алып келеді:  
•	 мектепке дейінгі және жалпы білім беретін 

мектеп мекемелері мен ауруханалардың жетіспеушілігі, 
себебі халықтың төрттен бір бөлігін 9 жасқа дейінгі 
балалар құрайды; 

•	 қалада жұмысқа орналасу мәселесі туындайды, 
ол уақыт өте келе өсе беретін болады;

•	 Маңғыстау облысындағы отбасыларының 
жартысынан астамы 4-6 адамнан тұрады, сондықтан 
мұнайшыларға үлкен отбасыларын асырау қажет; 

Жалпы алғанда, өңірде әлеуметтік тұрақтылық 
негізін бұзатын факторларды байқауға болады:  

Ескерту – Маңғыстау облысының статистика 
Департаментінің ақпараты бойынша автормен 
құрастырылған

2 сурет -  Маңғыстау облысы халқының
 2010-2011жж. көшіп-қону қалдығы
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•	 экономикалық енжар халық санының өсуі; 
•	 жұмыссыздықтың өсуі; 
•	 мұнай шығару саласының кәсіпорындарын 

қоспағанда, қандай да бір маңызды кәсіпорындардың 
болмауы; 

•	 ескі кен орындарын өндіруге байланысты 
өндіру мөлшерінің төмендеуі, ол үлкен мөлшердегі 
еңбек ресурстарына деген қажеттіліктің төмендеуіне 
алып келеді, демек, Маңғыстау облысы мен Жаңаөзен 
қаласына жаппай келушілер ағынына экономикалық 
жағынан еш негіз жоқ. 

Осылайша, өндірістің құлдырауы қала түзуші 
кәсіпорындардың өндіріс көлемінің қысқаруынан 
және сапасы төмен муниципалды басқару 
негізінде қалыптасқан қаржылық қиыншылықтардан 
туындаған, бұл жұмыссыздар санының көптеп өсуі, 
бюджет тапшылығының артуы, әлеуметтік түйткілді 
мәселелердің өсуі салдарынан еңбек нарығындағы 
шиеленісушіліктің өсуіне алып келді. 

Қаржы дағдарысы елдегі нарықтық қайта 
құру кезінде жинақталып қалған қазақстандық 
моноқалалардың әлеуметтік және экономикалық 
мәселелерінің қозғаушы күшіне айналғанын естен 
шығармау қажет. Қала түзуші кәсіпорынның қаржылық-
экономикалық жағдайы мен қаланың тыныс тіршілігінің 
барлық салаларын ұстау мен дамыту міндетінің 
арасындағы қатаң тәуелділік моноқалалардың ескі 
әлеуметтік мәселелерінің өршуіне және алдында 
айтып өткендей жаңа, бірақ аса өзекті мәселелердің 
пайда болуына алып келді. 
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Жалпы алғанда, қалыптасқан жағдайдан шығу 
үшін моноқалаларға жағымды экономикалық және 
әлеуметтік әсерлердің пайда болуына қол жеткізу 
қажет (3 сурет). 

Сондықтан олардың экономикалық дамуына да, 
әлеуметтік жайлануына да күшті серпін бере отырып, 
моноқалалардың сыртқы келбетін түбегейлі өзгертуді 
ұсынамыз. 

Біріншіден, жұмыс істейтін кәсіпорындардың 
өндірістік сыйымдылығына байланысты 
моноқалаларды оңтайландыру жоспарлануда.

Екіншіден, моноқалаларға экономиканы 
әртараптандыру мен шағын және орта бизнесті 
дамыту ауадай қажет. Бұл инвестициялық жобаларды 
іске асыру, қала түзуші кәсіпорындардың қосымша 
және қызмет етуші компаниялар құруы және 
ұлттық компаниялардың өндірістік тапсырыстарды 
моноқалаларға орналастыруы, сонымен бірге бұрынғы 
қызмет бағытын қалпына келтіру үшін жекелеген 
моноқалаларға стратегиялық инвесторды тарту мен 
моноқалалардың транзиттік әлеуетін дамыту. 

Үшіншіден, моноқалалардың еңбек ресурстарының 
ұтқырлығын арттыруға басымдық беріледі. Әлеуметтік 
және инженерлік инфрақұрылымдарды қолдауға 
ерекше көңіл бөлінуде. Мысалы, моноқалаларда 
жөндеу мен қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыру, 
ал кейбіреулерінде коммуналдық меншіктегі апаттық 
және ескі тұрғын үйлерді бұзу ұсынылады. 
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Ескерту – автор құрастырған

3 сурет - Моноқалаларды депрессивтік 
жағдайдан шығару үшін қажетті экономикалық 

және әлеуметтік әсерлер

Жалпы, даму қарқынының төмендеуіне ықпал 
еткен, әлемдік экономикада болып жатқан дағдарыстық 
жағдайға қарамастан оның салдарын инновацияларды 
әзірлеу мен коммерцияландыруға күш-жігері 
бағытталатын болатын моноқалалар жылдамырақ 
жеңіп шығады. Сонымен қатар моноқалаларды 
дамытудың әлеуметтік аспектісі күннен күнге үлкен 
маңызды болуда. Моноқалалардың мәселелерін 

 Шығу әсерлері 

Экономикалық әсерлер Әлеуметтік әсерлер 

Инновациялық өндірістер құру 

Әлеуметтік қажеттіліктерге 
бюджеттік шығындарды көбейту  

Бюджетке салықтық түсімдердің 
ұлғаюы 

бизнес-планирование 

Әлеуметтік шиеленістің 
төмендеуі 

Жаңа жұмыс орындарын ашу 

Халықтың ұтқырлығын арттыру 

Өңірдің бейінсіз активтерін 
аутсорсингке шығару 

Экономикалық өсу 
қарқындарының артуы 

Бәсекеге қабілеттіліктің артуы 

Тиімді өндірістер құру есебінен 
әртараптандыру 

Шағын және орта бизнесті 
қолдау 

Халықтың өмір сүру сапасын 
жақсарту 
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шешудің басты бағыттарының бірі дамудың ішкі 
серпіндерін іздестіру болуы тиіс. Сонымен бірге 
қаланы айрықша экономикалық тұрғыдан – өндіріс-
қала ретінде қабылдау стереотипінен шығу қажет. 
Өмір сүру сапасының артуы мен беделінің жақсаруы 
– инвестициялар ағымының қажетті шарты болып 
табылады. Моноқалалардың болашағы заманауи 
трендке – «креативті индустриялар құруға» 
байланысты. Сондықтан қаланың жағымды келбетін 
қалыптастыру өте маңызды. 
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3. Қазақстан моноқалалары халқының 
әлеуметтік-экономикалық жағдайын бағалау және 
өзекті мәселелері

Республиканың түрлі моноқалаларында 
тұрып жатқан халықтың тіршілік әрекетін қажетті 
жағдайлармен қамтамасыз етпестен мемлекеттің 
әлеуметтік саясатын іске асыру мүмкін емес. 
Нарықтық экономиканың қалыптасу жылдары 
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер динамикасы 
ел халқының тіршілігін қамтамасыз ету жүйесінің 
өзінде ғана емес, сонымен бірге республиканың 
моноқалалары жататын оның аймақтық кіші 
жүйелерінде де біршама алға жылжығанын көрсетеді. 
Мұны халықтың өмір сүру деңгейіндегі аумақтық 
айырмашылықтардан және олардың республика 
бойынша орташа көрсеткіштерден, облыстық және 
нормативтік мәндерден ауытқуынан көруге болады. 
Әл-ауқаттылықтағы айырмашылықтар әлеуметтік 
саланың жағдайы мен дамуына, жұмыссыздық 
деңгейіне, маңызды материалдық және әлеуметтік 
игіліктер мен қызметтердің қол жетімділік деңгейіне 
қарай артып отырады. Әрбір нақты моноқалаларда 
әлеуметтік-экономикалық ахуал осы факторларға 
және ең алдымен моноқалалардың экономикалық 
даму деңгейіне байланысты қалыптасатын болады. 
Сондықтан моноқалалар халқын өмір сүру деңгейі 
мен сапасы бойынша әлеуметтік саралау облыстық 
деңгейге қарағанда біршама айқын көрінеді. 

Елдің әлеуметтік-экономикалық кеңістігінің 
біртұтастығын сақтау және түрлі аумақтарда тұрып 
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жатқан халық үшін әлеуметтік қолайлы өмір сүру 
деңгейін қамтамасыз ету түрлі аймақтық деңгейлерде 
– облыстық, қалалар мен ауылдық елді-мекендер 
деңгейінде мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске 
асыру қажеттігін білдіреді. Моноқалалар халқының 
мүдделерін іске асырушы әлеуметтік саясаттың едәуір 
маңызды бағыттарына мыналарды жатқызу қажет: 

- түрлі моноқалалардағы халықтың өмір сүру 
деңгейі мен сапасының әлеуметтік стандарттарының  
мемлекеттік стандарттарға сәйкес келуі; 

- моноқалалар экономикасының басым салаларын 
және экономикалық әлеуетін дамыту негізінде жұмыс 
орындарын ашу және сақтау; 

- өндіріс пен адам капиталы дамуының негізі 
болып табылатын әлеуметтік саланы сақтау, қолдау 
және дамыту; 

- моноқалалар халқының еңбек, кәсіби және 
рухани әлеуетін дамыту үшін жағдай жасау; 

- моноқалалар халқының түрлі әлеуметтік 
топтарын әлеуметтік қорғау бойынша нысаналы 
әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру үшін қаржы 
көздерін қалыптастыру; 

- моноқалалар аумағының экологиялық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету; 

- моноқалалар халқының тіршілігін қамтамасыз ету 
жүйесінің қызмет етуінің әлеуметтік тұрақтылығы мен 
беріктігін сақтау. 

Нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен дамуы 
жағдайындағы әлеуметтік-экономикалық үдерістердің 
алуан түрлілігі көрсеткіштер мен индикаторлардың 
жеткілікті көптеген түрлерін көздейді, олардың 
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көмегімен адамның тіршілігін қамтамасыз етудің негізгі 
салаларын дамыту деңгейін, халықтың әлеуметтік-
экономикалық әлеуетін бағалап, қоғамның әлеуметтік 
дамуындағы өзгеріс үдерістерін анықтап қана қоймай, 
сонымен бірге мүмкін болатын келеңсіз экономикалық 
және әлеуметтік салдарды алдын ала болжауға 
болады, бұл әлеуметтік саясатты іске асырудың 
тиімділігі мен әрекеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. 
Халықтың өмір сүру деңгейі мен жағдайының сандық 
және сапалық параметрлерін, қоғамның әлеуметтік-
экономикалық саралану деңгейін, сондай-ақ олардың 
дамуын бақылап отыру динамикасын көрсететін 
әлеуметтік көрсеткіштердің жүйесін құру оларды 
бағалау үшін түрлі әдістерді қолдануды көздейді. 

Қоғамның әлеуметтік жүйесі біртұтас ұғым ретінде 
оны құраушы элементтердің жай ғана жиынтығы 
болып табылмайды. Бір жағынан, онда халықтың 
тіршілік қызметі мен тіршілігін қамтамасыз етудің 
барлық салалары (табыстар, тұтыну, еңбек және 
жұмысбастылық, әлеуметтік сала, қоршаған орта) 
қамтылған, екінші жағынан, халықтың түрлі әлеуметтік 
топтарының өмір сүру жағдайлары мен сапасын 
көрсетеді. Сол себептен, қоғамның әлеуметтік жүйесінің 
даму деңгейіне баға берудің көрсеткіштері мен 
индикаторларын таңдау кезінде, біріншіден, халықтың 
тіршілік деңгейіне баға беру критерийлері ретінде ең 
жоғары дәрежеде қызмет етіп отыра алатындарына, 
екіншіден, қоғамның әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетінің көлемі мен сапасын, сондай-ақ оның 
тіршілік қызметі мен тіршілікті қамтамасыз етудің 
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негізгі салаларының даму деңгейін көрсететіндеріне 
басымдылық беріледі.

Сонымен қатар, әлеуметтік көрсеткіштер мен 
индикаторлардың жүйесі әлеуметтік жүйенің жай-
күйі мен даму деңгейін көрсететін көрсеткіштерді 
ғана емес, сонымен қатар оның қауіпсіз әрекет ету 
шекараларын белгілейтін көрсеткіштерді қамтып 
отыруы тиіс. Бұл міндетті әлеуметтік дамудың шекті-
аумалы көрсеткіштер жүйесін қолданудың негізінде 
шешіп отыруға болады, оларды жүзеге асыру адам 
мен қоғамның тіршілік әрекетіне қауіп-қатердің төніп 
тұрғандығын білдіреді. Қоғамның әлеуметтік жүйесінің 
даму параметрлерінің өзінің аумалы деңгейлері болады, 
оларға жуықтау және олардан асу елдегі әлеуметтік-
экономикалық жағдайдың тұрақтылығын бұзып және 
қоғамның әлеуметтік тұрақтылығын төмендетеді.

Қазақстанның моноқалалары халқының өмір сүру 
деңгейін бағалау үшін статистикалық және нормативтік 
тәсілдердің үйлесімі секілді әдістемелік тәсілдер, 
сондай-ақ халықтың тұтыну шығындарын есептеу әдісі 
пайдаланылған, олар: а) түрлі әлеуметтік топтардың 
өмір сүру деңгейі мен сапасын және олардың тіршілік 
әрекетінің жағдайларын көрсететін негізгі көрсеткіштер 
мен индикаторлардың құрылымын және динамикасын 
кешенді түрде зерттеуге; б) халықтың түрлі топтары 
мен санаттарының материалдық әл-ауқатын саралау 
деңгейіне және әлеуметтік-экономикалық факторлар 
кешенінің өмір сүру деңгейінің негізгі көрсеткіштерінің 
динамикасына ықпал ету дәрежесіне талдау жасауға; 
в) табыстар мен тұтыну саласындағы әлеуметтік 
стандарттармен салыстырғанда материалдық игіліктер 
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мен қызметтерді нақты қанағаттандыру деңгейін 
бағалауға мүмкіндік береді. 

Халықтың түрлі топтарының өмір сүру деңгейі 
мен сапасын бағалау үшін көбіне тұтыну шығындарын 
есептеу әдісі қолданылады, бұл жағдайда 
материалдық қамсыздану деңгейі халықтың тұтыну 
шығындарының құрылымына байланысты анықталады 
және тамақтануға, азық-түлік емес тауарларға, әсіресе 
қызметтерге кететін шығындарды жіктеу негізінде 
әртүрлі материалдық қамсыздандырылған түрлі 
деңгейдегі үй шаруашылықтарын бөліп көрсетуге 
болады. 

Нормативтік әдісті статистикалық деректермен 
үйлестіріп пайдалану халықтың материалдық 
қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейіне бағалау 
жүргізуге, әлеуметтік-экономикалық саралаудың негізгі 
параметрлерін және т.б. анықтауға мүмкіндік береді.

Аталған әдістемелік тәсілдерді пайдалану түрлі 
әлеуметтік топтардың экономикалық және әлеуметтік 
ресурстарының деңгейі мен сапасының динамикасын 
көрсететін көрсеткіштер мен индикаторлар жүйесін 
бөліп алуға мүмкіндік берді. Осы көрсеткіштер мен 
индикаторлар жүйесі мыналардан тұрады: халықтың 
табысы, жалдамалы қызметкерлердің орташа 
жалақысы, жұмыс істейтін халықтың құрылымы, ең 
төменгі күнкөріс мөлшері, халықтың жан басына 
шаққандағы орташа табысы мен орташа жалақының 
сатып алушылық қабілеті, тұтыну тауарлары 
мен қызметтері құнының ҚР БҒМ ҒК Экономика 
институтының әлеуметтік мәселелер мен өмір сүру 
сапасы бөлімінде есептелінген ең төменгі күнкөріс 
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мөлшерімен бірге ресми ең төменгі күнкөріспен ара-
қатынасы, халықтың жан басына шаққандағы бөлшек 
тауар айналымы. 

Осындай әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер 
жүйесі негізінде моноқалалар халқының әлеуметтік-
экономикалық саралану дәрежесіне, материалдық 
және әлеуметтік-экономикалық жағдайына, жеке 
тұтыну деңгейі мен әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетінің сапасына нақты бағалау жүргізуге болар еді. 
Бұл әлеуметтік саясатты әрбір топтың ара-қатынасы 
бойынша әртүрлі тетіктерді жүзеге асыруды әзірлеу 
тұрғысынан ескеру қажет. Деңгей бойынша көптеген 
статистикалық көрсеткіштер мен индикаторлардың 
болмауы, әсіресе моноқалалар халқының тұрмыс 
сапасы бойынша халықтың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайына толықтай баға беруге мүмкіндік бере 
алмайды. Сондықтан, нормативтік әдістерге қосымша 
моноқалалар халқының тұрмыс деңгейін бағалауда 
моноқалалар бойынша қолда бар статистикалық 
ақпараттарды облыстық деңгейдегі мәліметтерге 
сәйкес салыстырмалы талдау негізінде жүргізуге 
болады. 

Еңбекақы. Халықтың тұрмыс сапасы мен деңгейі 
ең алдымен табыспен белгіленеді, себебі халықтың 
негізгі табыс параметрлері отбасының материалдық 
мүмкіндіктерінің шекараларын белгілеу арқылы 
өмір сүру деңгейі мен сапасына тікелей әсерін 
тигізіп отырады. Заманауи талаптар мен әлемдік 
критерийлерге сай келетін лайықты табыс деңгейі 
отбасының ағымдағы шығындарын жүзеге асырып қана 
қоймай, сонымен қатар адами капиталды жинақтау 
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мен дамытудың материалдық негізін қамтамасыз етіп 
отыруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезеңде республика халқының ақшалай 
табыстарының құрылымында ең маңызды табыс көзі 
еңбекақы болуда, ол Қазақстан Республикасының 
Статистика жөніндегі Агенттігінің деректеріне сәйкес 
шамамен 81% құрайды. Сол себептен еңбекақы 
деңгейіндегі өсу қарқыны мен салааралық өзгерістердегі 
қалыптасып отырған беталыстар халықтың табысының 
мөлшеріне әсерін тигізіп отыратыны заңды нәрсе.

Еңбекақының үнемі өсіп отыруына қарамастан, ең 
жоғары және ең төмен еңбекақы алатын қызметкерлердің 
еңбекақысындағы салааралық айырмашылықтар 
сақталуда, бұл өзгешеліктер жекелеген салалар 
бойынша күшею беталысына ие болуда. Мысалы, 
2011 жылы Қазақстан Республикасының Статистика 
жөніндегі Агенттігінің деректері бойынша орташа 
өнеркәсіптік көрсеткіштердің ара-қатынасы бойынша 
ауыл шаруашылығындағы еңбекақы деңгейі 41,9%, 
машина мен жабдықтарды жасауда – 75,2, тамақ 
өнеркәсібінде – 54,1, тоқыма өндірісінде – 35,6, химия 
өнеркәсібінде – 78,8, білім саласында – 55,1 денсаулық 
сақтауда – 63,1% құрады. Экономика салаларында 
еңбекақының үнемі өсіп отыруына қарамастан 
экономиканың түрлі салаларында қызметкерлердің 
еңбекақысындағы айырмашылықтар сақталуда, ал 
жекелеген салалар бойынша күшею беталысына ие 
болуда.

Еңбекақының, жалпы табыс деңгейі мен 
әлеуметтік қорғаудың аймақтың экономика секторынан 
кәсіпорынның қаржылық ахуалына деген тәуелділігі 
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орын алуда. Бір жағынан, ең жоғары еңбекақы алатын 
қызметкерлерге қаржы, ақпараттық технологиялар 
саласы шикізат секторы салаларының мамандары, 
сондай-ақ еңбекақының ерекше шарттары мен 
жеңілдік алатын қызметкерлер жатады, бұл олардың 
материалдық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз 
етеді, екінші жағынан, ауылшаруашылығы, бірқатар 
өнеркәсіп салалары, бюджеттік сала қызметкерлерінің 
аталмыш салаларда орташа еңбекақы деңгейінің ара-
қатынасы бойынша едәуір төмен болып келеді.

Нәтижесінде жоғары білікті мамандар мен білікті 
жұмысшы кадрлардың маңызды бөлігі материалдық 
тұрғыдан алғанда едәуір төмендеп кетті. Аталмыш 
санаттағы қызметкерлердің еңбекақысының сатып алу 
қабілетінің онша жоғары болмауы олардың отбасының 
тіршілік деңгейіне әсерін тигізуде және тұтыну 
тауарларын өндіретін, яғни ауыл шаруашылығы, жеңіл 
және тамақ өнеркәсібі, сондай-ақ қызмет көрсету 
салалары тәрізді экономика салаларының дамуын 
шектеп тұрған елеулі фактор болып табылуда.

Еңбекақы мөлшері түрлі әлеуметтік топтардың 
ресурстық әлеуетінің аса маңызды параметрі ретінде 
оның тұтыну деңгейі мен тіршілік салтына әсер ету 
тұрғысынан қарастырылып отыруы тиіс. Оған қоса, 
табыстарды зерттеу осы көрсеткішті олардың еңбекақы 
көрсеткіштерімен байланыстырып,оның әл-ауқат 
деңгейіне тигізетін ықпалын анағұрлым объективті түрде 
белгілеп отыруға мүмкіндік беретін макродеңгейде 
және табыстарды жекелеген үй шаруашылықтарының 
немесе олардың топтарының деңгейінде қалыптастыру 
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мен қайта үлестіру үдерістері орын алып отыратын 
жеке-дара деңгейде қолдануды ескереді. 

Экспортқа бағытталған шикізаттық салалардың 
жоғары экономикалық маңызы соларда еңбек 
ететіндердің, сондай-ақ нарықтық мамандықтар мен 
нарыққа қызмет көрсететін қызметкерлердің жоғары 
еңбекақы деңгейіне негіз болды. 90-шы жылдардың 
ортасынан бастап республиканың экономика 
салаларында қалыптасқан еңбекақыдағы объективтік 
ара-қатынастарда жалданбалы еңбектің сандық және 
сапалық шығындары біртіндеп көрсетілмейтін болды, 
бұл оның күрт құнсыздануына және әртүрлі салалық 
және кәсіби топтардың арасындағы еңбекақылық 
айырмашылықтардың күшеюіне әкеп соқтырды. 
Мысалы, 2011 жылы Қазақстан Республикасының 
Статистика жөніндегі Агенттігінің деректері бойынша 
тау-кен өнеркәсібіндегі (мұнай мен газ өндірісі және 
сонымен байланысты қызметтер) еңбекақының деңгейі 
орташа өнеркәсіптік деңгейден 2,9 есеге артып, өзге 
өңдеуші өнеркәсіп салаларындағы еңбекақыдан 
едәуір асып кетті; машина жасаудан (машина мен 
жабдықтарды жасау) – 3,9 есе, химия өнеркәсібінен 
– 3,7 есе, тамақ өнеркәсібінен – 5,4 есе, тоқыма 
өнеркәсібінен –  8,1 есеге артты.

Еңбекақы бойынша аумақтық ерекшеліктер 
аймақтардың салалық және экспорттық бағдарлануына, 
жалпы аймақтық өнімдерге, аймақтардағы 
тұрғындардың экономикалық белсенділік деңгейіне, 
салалық жұмыспен қамту құрылымдарына елеулі 
түрде анықталады. Сыртқы экспортқа бағытталған 
салалардың жоғары экономикалық мәні, тұрғын үй 
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құрылысы көлемінің ұлғаюы, көлік және байланыс, 
қаржы салаларын дамыту, осы экономикалық қызмет 
түрлерімен қамтылған қызметкерлердің жоғары 
деңгейде еңбекақымен қамтамасыз етілген.       

Мұнай және көгілдір отын өндірісі шоғырланған 
моноқалаларда еңбекақының біршама жоғары деңгейі 
қалыптасқан: Атырау қаласының Құлсары қаласында 
2010 жылы облыстық статистика басқармасының 
мәліметтері бойынша орташа еңбекақы республикалық 
деңгейде – 187,5%, Батыс-Қазақстан облысының Ақсай 
қаласында – 245,5%, Жаңаөзен қаласында  – 221,6%. 
Керісінше, ең төмен еңбекақы мына моноқалаларда: 
Жамбыл облысының Жаңатас және Қаратау 
қалаларында республика бойынша орташа деңгейде 
– 53,9% және 48,7%, Қостанай облысының Арқалық 
қаласында – 57,3%, Оңтүстік Қазақстан облысының 
Кентау қаласында – 58,6% құрап отыр (1-кесте).

2011 жылы Қазақстан Республикасының 
Статистика жөніндегі Агенттігінің деректері бойынша 
жалдамалы қызметкерлердің еңбекақы мөлшері 
бойынша бөлінуі осы моноқалалар орналасқан 
аумақтар облыстарында төмен еңбекақы деңгейіндегі 
қызметкерлер саны біршама жоғары. Жамбыл 
облысында 15 пен 45 мың теңгеге дейін жалақы алатын 
қызметкерлердің үлес салмағы 45%, Қостанай – 42%, 
Оңтүстік Қазақстан – 39% болса, Атырау облысында 
қызметкерлердің үлес салмағы – 23%, Маңғыстауда 
– 22% құрады. Моноқалалардағы экономика 
салаларында қалыптасқан қызметкерлердің төмен 
жалақы мөлшерінің айтарлықтай жоғары үлес салмағы 
осы аумақтардың экономикалық дамуына ғана емес, 
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халықтың материалдық әл-ауқатына, сондай-ақ 
әлеуметтік тұрақтылығына кері әсерін тигізеді. Осы 
санаттағы қызметкерлердің сатып алу қабілетінің 
жоғары болмауы олардың отбасыларының өмір сүру 
деңгейіне әсерін тигізуде және тұтыну тауарларын 
өндіретін, яғни ауыл шаруашылығы, тамақ және жеңіл 
өнеркәсібі, сондай-ақ қызмет көрсету салалары тәрізді 
экономика салаларының дамуын шектеп тұрған елеулі 
фактор болып табылуда.

Еңбекақының үнемі өсіп отыруына қарамастан, 
ең жоғары еңбекақы алатын мен ең төмен еңбекақы 
алатын қызметкерлер еңбекақысындағы салааралық 
айырмашылықтар сақталуда, бұл өзгешеліктер 
жекелеген салалар бойынша күшею беталысына 
ие болуда. Халықтың материалдық жағдайындағы 
әлеуметтік-экономикалық 

9 кесте - 2010 ж. моноқалаларда экономика 
салалары бойынша жұмыспен қамтылған қызмет-
керлердің орташа еңбекақысы (теңгемен, %)

Аймақтар Орташа айлық 
жалақы, теңге

Орташа
 республикалық
 деңгеймен, %

Қазақстан Републикасы 77611 100

Ақмола
Степногор  қ.

54557
63225

70,3
81,5

Ақтөбе
 Хромтау қ.

69726
80270

89,8
103,4

Алматы
Текелі қ.

58430
62767

75,3
80,8
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9 кестенің жалғасы
Атырау 
Құлсары қ.

148310
145497

191,1
187,5

Шығыс Қазақстан
Зыряновск қ.
Курчатов қ.
Риддер қ.

58478
52919
78560
69992

75,3
68,2

101,2
90,2

Батыс Қазақстан
Аксай қ.

80101
190563

103,2
245,5

Жамбыл 
Жаңатас қ.
Қаратау қ.

51340
41828
37843

66,1
53,9
48,7

Қарағанды
Абай қ.
Балхаш қ.
Жезқазған қ.
Қаражал қ.
Саран қ.
Сәтпаев қ.
Теміртау қ.
Шахтинск қ.

66539
48027
58583
70145
69270
47233
77748
88147
49757

85,7
61,8
75,5
90,4
89,2
60,8

100,2
113,6
64,1

Қостанай 
Арқалық қ.
Жетіқара қ.
Лисаковск қ.
Рудный қ.

57268
44497
51752
60819
73037

73,8
57,3
66,7
78,4
94,1

Маңғыстау
Жаңаөзен қ.

133148
172006

156,7
221,6

Павлодар 
Ақсу қ.
Екібастұз қ.

64955
76813
68261

83,7
99,0
87,9

Оңтүстік Қазақстан
Кентау қ.

57545
45526

74,1
58,6

Ескерту: «Қазақстан Республикасындағы еңбекақы». Аста-
на. –2011 ж., статистикалық жинақ  мәліметтері облыстық 
статистикалық басқарманың мәліметтері бойынша есептелінді
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теңсіздіктің төмендеуі (халықтың нақты табыстары мен 
еңбекақысының жыл сайынғы өсуі) нақты табыстардың 
және еңбек ақының жиынтық өсімі жұмыскерлердің 
жоғары еңбек ақы төленетін санаттарының еңбек 
ақысы мен халықтың анағұрлым қамсыздандырылған 
топтарының анағұрлым жылдам өсуімен шартталып 
отыр. 

Жұмыскерлердің төмен еңбек ақы төленетін 
санаттарының еңбек ақысын анағұрлым жылдам 
қарқынмен қамтамасыз ету керек, бұл мемлекетке 
жұмыскерлердің осы санаттарының отбасыларына 
тиімсіз көмегін елеулі түрде қысқартуға мүмкіндік 
береді. Әлеуметтік қолдаудың нысандары мен көлемі 
бойынша әлеуметтік көмектің жүйесін кеңейте отырып, 
мемлекеттің қосымша әкімшілік шығындарға тап 
болатын жағдайын да назарда ұстау керек. Сондықтан 
мекенжайлық әлеуметтік көмекке  нақты мұқтаж 
халық топтары мен тұрғындарға есептелген нақты 
мекенжайлық болуы керек. 

Әлеуметтік нормативтер. Нарықтық 
жағдайлардағы әлеуметтік басқарудың тиімділігі көбіне 
әлеуметтік көрсеткіштер мен индикаторлардың ғылыми 
түрде негізделген жүйесін қолдануға байланысты болып 
келеді, соларға негізделумен қоғамның әлеуметтік-
экономикалық дамуындағы, халықтың түрлі әлеуметтік 
топтарының өмір сүру деңгейі мен сапасындағы нақты 
жағдай мен өзгерістердің беталыстарын ғана емес, 
сонымен қатар ықтимал жағымсыз зардаптарын 
объективті түрде бағалап шығуға болады. Бұл 
әлеуметтік тәуекелдердің төмендеуіне және әлеуметтік 
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бағдарламаларды жүзеге асыру тиімділігінің артуына 
ықпал ететін болады. Аталмыш жинақта тұрғындардың 
тұтынушылық бюджеттеріне аса маңызды рөл 
берілген, олар кешенді және жүйе құрушы әлеуметтік 
нормативтердің қатарына жатады, себебі олардың 
шамасы мен құрылымы халықтың өмірін қамтамасыз ету 
мен тіршілік әрекеті жүйелерінің негізгі параметрлерін 
бағалау үшін бастапқы болып табылады. 

Халықтың нақты ақшалай табыстары мен жетістіктің 
түрлі деңгейіндегі нормативті тұтынушы бюджеттерінің 
жүйесімен еңбек ақының мөлшерін салыстыру, 
ақшалай табыстарының деңгейі, материалдық және 
әлеуметтік тұтыну деңгейі бойынша сапалы түрде 
ерекшеленетін халықтың әлеуметтік  топтарын бөлуге 
мүмкіндік береді. 

Біз ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының әлеуметтік 
мәселелер және өмір сүру сапасы бөлімінде тоқсан 
сайын жүргізілетін облыстық кескінде халықтың 
тұтыну бюджетінің деректерін Қазақстанның жалғыз 
қалаларының тұтынушылық бюджетінің нақты 
көрсеткіштерімен салыстыру үшін қолдандық (10 
кесте). 

Бұл кестедегі келтірілген ҚР БҒМ ҒК Экономика 
институтының әлеуметтік мәселелер мен өмір сүру 
сапасы бөлімінде есептелген күнкөріс минимумының 
мөлшері мен моноқалалар халқының ең төменгі 
күнкөріс минимумының ара-қатынасы 47 пайыз бен 61 
пайызға дейін болып отырғандығын көрсетеді.   

2006 жылы  өмір сүру минимумын енгізу (онда азық 
үлесі 70 % пайыздан 60 % пайызға төмендеген) төмен, 
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10 кесте - 2010 ж. республиканың моноқалары 
мен облыстары бойынша ең төменгі күнкөріс шамасы 
(теңгемен, %)

Аймақтар Ең төменгі күнкөріс
 шамасы, теңге

Ең төменгі 
күнкөріс 

шамасының 
арақатынасы 
(2 тармақ : 3 
тармақ), %

Статистика 
мәліметтері

Ұсынылатын 
деңгей

1 2 3 4
Ақмола
Степногор 
қ.

12016 22533,5 53,3
-

Ақтөбе
 Хромтау қ.

12405
12089

25769,4
-

48,1
46,9

Алматы
Текелі қ.

13812
13829

23397,6
-

59,0
59,1

Атырау 
Құлсары қ.

13970
-

27960,4
-

50,0

-
Шығыс 
Қазақстан
Зыряновск қ.
Курчатов қ.
Риддер қ.

12644
12438
12957
13354

24004,05
-
-
-

52,7
51,8
54,0
55,6

Батыс 
Қазақстан
Аксай қ.

12894
13171

24178,9 53,3
54,5

Жамбыл 
Жаңатас қ.
Қаратау қ.

11759
-
-

21278,0
-
-

55,3
-
-

Қарағанды
Абай қ.
Балхаш қ.
Жезқазған қ.
Қаражал қ.

12344
11508
12832
12498
14340

23372,0
-
-
-
-

52,8
49,2
54,9
53,5
61,3
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10 кестенің жалғасы
1 2 3 4

Саран қ.
Сәтпаев қ.
Теміртау қ.
Шахтинск қ.

11683
12393
12992
12150

50,0
53,0
55,6
52,0

Қостанай 
Арқалық қ.
Жетіқара қ.
Лисаковск қ.
Рудный қ.

12932
-
-
-
-

23000,8
-
-
-
-

56,2
-
-
-
-

Маңғыстау
Жаңаөзен қ.

17261
-

31606,3
-

54,6
-

Павлодар 
Ақсу қ.
Екібастұз қ.

12173
11748
12234

23692,6
-
-

51,4
49,6
51,6

О ң т ү с т і к 
Қазақстан
Кентау қ.

11941
12036

23082,6
-

51,7
52,1

Ескерту: 2010 жылғы Қазақстан аймақтарі. Астана. – 2011ж.
мәліметтері, облыстық статистикалық басқармасыгың 
мәліметтері, ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының 
әлеуметтік мәселелер және өмір сүру сапасы бөлімінің 
есептік мәліметтері бойынша есептелінді

тек адамның өмір сүруі үшін қалыпты жағдайлары 
қамтамасыз етіле алмайтын, маңызды материалды 
игіліктер мен қызметтерді тұтынудың минималды 
рұқсат етілген деңгейін анағұрлым нақты белгілеуге 
мүмкіндік береді.  Бұл өз кезегінде, анағұрлым 
қатты әлеуметтік диспропорцияларды анықтау және 
халықтың анағұрлым әлсіз топтарын әлеуметтік қорғау 
бойынша шараларды әзірлеуге мүмкіндік береді. 
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Бірақ азық себетінің анағұрлым кеңейтілген 
құрылымына ауысуды оң бағалай отырып, оның көлемі 
бойынша нормативтерінің республика тұрғындарының 
тұтынуының нақты көрсеткіштері және азық-түлік 
саласындағы мамандармен ұсынылатын нормалармен 
салыстырғанда елеулі түрде төмен екендігін атап өткен 
жөн. 

Азықтық бөлігі 60 пайыз, ал азық- түлік емес 
тауарлар мен қызметтерге сәйкесінше 40 пайыз келетін 
өмір сүру минимумын пайдалану тек қысқа мерзімге 
ғана есептеле алады, өйткені осындай құрылым болған 
кезде әлеуметтік тұрмыстық қызметтерді төлеу мен 
шаруашылық заттар, аяқ киім мен киімді жаңарту үшін 
қаражат жеткілікті болмайды.  

Оның үстіне, тұрғын үй-коммуналды кешенде, 
әлеуметтік салада, көлікте болып жатқан өзгерістер 
елеулі және республика халқының тұтынушылық 
шығындарының құрылымын едәуір өзгертеді, ал 
ұсынылып отырған құрылым мен 2006 жылы енгізілген 
өмір сүру минимумының құрамы халықтың нақты 
шығындарына барабар келмейді. 

Әсіресе, тұрғын үй-коммуналды қызметтерді төлеу 
сияқты шығындардың бабын атап өту керек. Ақылы 
қызметтердің құрылымында тұрғын үй-коммуналды 
қызметтеріне  халық шығыны нарықтық реформа 
жылдарына, біздің бағалауымыз бойынша 1991 жылы 
13,4 пайыздан 2010 жылы 38,6 пайызға дейін ұлғайды. 

Бұл факторды тұтынудың түрлі деңгейінің 
тұтынушы бюджеттерінің құрылымын жасау кезінде 
ескеру қажет, өйткені тұрғын үй-коммуналды қызметтер 
міндетті төлемдерге жатқызылады және халықтың 
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төлем бойынша қарызы болмауы үшін қажетті киім 
мен азық-түлік өнімдерін алу шығындарын қысқартуға 
мәжбүр болады. 

Экономиканың инновациялық дамуының қазіргі 
заманға сай жағдайларында әлеуметтік саясаттағы 
өмір сүрудің жоғары сапасына қол жеткізу үшін 
халықаралық өлшемдерге сәйкес келетін жаңа 
нормативтер мен стандарттар қажет. Ең алдымен, 
әлеуметтiк тұтыну бюджетiн құрастыруға және 
қолдануға өткен нақты процеспен мерзiмдi болған 
немесе болып табылады. Ретiнде негiздi әлеуметтiк 
нормативтің ең төменгi күнкөрiс деңгейi адам 
тiршiлiк әрекетiнiң метаморфозданған әлеуметтiк-
экономикалық шарттарына сәйкес келуін қойды. 

Моноқалалар халқының тұтыну деңгейі. 
Халықтың жеке тұтынуының әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштер жүйесі табыстар көрсеткіштерімен 
қатар өмір сүру деңгейі мен сапасына, сондай-
ақ өмірлік игіліктердің үлестірілуінде орын алып 
отырған ығысулардың беталыстарына барынша дәл 
және толық баға береді. Жеке тұтыну барысында 
адам қажеттіліктерінің белгілі бір тобының 
тасымалдаушысына айнала бастайды, кейінгілері 
түрлі материалдық игіліктерді тұтыну және қызметтерді 
пайдалану арқылы қанағаттандырылып отырады.

Халықтың жеке тұтыну көрсеткіштері мен 
индикаторларының кешені төмендегілерді белгілейтін 
көрсеткіштердің үш тобын қамтиды:

- тамақ өнімдерін тұтынудың көлемі мен сапасы;
- үй шаруашылықтарының материалдық-мүліктік 

әлеуетінің құрамы мен құрылымы;
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- материалдық-тұрмыстық және әлеуметтік 
қызметтерді пайдаланудың деңгейі мен сапасы.

Әлемдік тәжірибеде халықтың тұтынушылық 
шығындарының құрылымы материалдық әл-ауқатының 
өзіндік бір индикаторы деп саналады. Халықтың 
табысы отбасылардың нақты тұтыну негізін белгілейді. 
Материалдық әл-ауқаттың жиынтық көрсеткішіне 
халықтың тұтынушылық шығындарының құрылымы 
жатады. Халықаралық критерийлер бойынша тамаққа 
жұмсалатын шығындардың үлесі неғұрлым төмен 
және азық-түлік емес тауарларға, әсіресе қызметтерге 
жұмсалатын шығындардың үлесі неғұрлым жоғары 
болған сайын, тіршілік деңгейі де соғұрлым жоғарылай 
болады деп санау қабылданған. 2010 жылы Қазақстан 
Республикасының Статистика жөніндегі Агенттігінің 
деректеріне сәйкес халықтың тұтынушылық 
шығындарындағы тамақтану үлесі 44% құрады. Бұл 
жағдайда халықтың тамаққа жұмсайтын нақты шығыны 
ресми күнкөріс минимумының азық-түлік қоржынына 
қатысты 124,8%, ал әлеуметтік мәселелер мен өмір 
сүру сапасы бөлімінің күнкөріс минимумының азық-
түлік қоржынына қатысты 90,7% құрады.  

Моноқалалардағы халықтың тұтынушылық 
шығындары туралы деректердің болмауына орай жеке 
тұтыну деңгейіне баға беру үшін біз бөлшек саудадағы 
тауар айналымының жан басына қатысты шамасы 
туралы деректерді қолданған болатынбыз. Халықтың 
тұтыну деңгейі мен сапасында орын алып отырған 
нақты өзгерістердің барлығын халықтың әл-ауқатының 
аса маңызды параметрлерінің бір болып табылатын 
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бөлшек саудадағы тауар айналымының серпіні 
көрсетуде. 

Тауар айналымының көлеміне түрлі әлеуметтік-
экономикалық факторлар: табыстың мөлшері және 
үй шаруашылықтарының отбасылық табыстың 
түрлі деңгейімен ара-қатынасы; ауылшаруашылығы 
өнімдері мен тұтынушылық кешен салаларының 
өндіріс көлемі; бөлшек сауданың бағалары; жеке 
қосалқы шаруашылықтардың даму дәрежесі, себебі 
үй шаруашылықтары өз-өзін тамақ өнімдерімен 
жоғары деңгейде қамтамасыз еткен жағдайда оларды 
сатып алу қажеттігі жоғалады; халықтың әлеуметтік-
демографиялық құрылымы мен өзге факторлар әсерін 
тигізіп отырады.

11 кесте - 2010 ж. халықтың жас басына шаққандағы 
бөлшек тауар айналымы, теңге, %

Аймақтар Бөлшек тауар 
айналымы, 

теңгемен

Республикалық
орташа

деңгеймен, %

1 2 3
Қазақстан 
Республикасы

195864 100

Ақмола
Степногор қ.

114535
154927,3

58,5
79,1

Ақтөбе
 Хромтау қ.

266065
-

135,8
-

Алматы
Текелі қ.

68423
72372,3

34,9
36,9

Атырау 
Құлсары қ.

247120
128372,3

126,2
65,5
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11 кестенің жалғасы
1 2 3

Шығыс Қазақстан
Зыряновск қ.
Курчатов қ.
Риддер қ.

209759
117880,3
241318,2
204514,6

107,1
60,2
123,2
104,4

Батыс Қазақстан
Аксай қ.

157801
140720,5

80,6
71,8

Жамбыл 
Жаңатас қ.

65224
20004,3

33,3
10,2

Қарағанды
Абай қ.
Балхаш қ.
Жезқазған қ.
Қаражал қ.
Саран қ.
Сәтпаев қ.
Теміртау қ.
Шахтинск қ.

244768
42250,5
106590,0
192650,8
42260,4
34427,7
77408,3
156139,7
98216,6

125,0
21,6
54,4
98,4
21,6
17,6
39,5
79,7
50,1

Қостанай 
Арқалық қ.
Жетіқара қ.
Лисаковск қ.
Рудный қ.

116733
53116,0
37448,3
96628,7
138758,3

59,6
27,1
19,1
49,3
70,8

Маңғыстау
Жаңаөзен қ.

151806
24443,0

77,5
12,5

Павлодар 
Ақсу қ.
Екібастұз қ.

159670
31078,9
70257,9

81,5
15,9
35,9

Оңтүстік 
Қазақстан
Кентау қ.

63104
24700,9

39,2
12,6

Ескерту: 2010 жылғы Қазақстан аймақтарі. Астана. – 2011 
ж.статистикалық жинақ мәліметтері облыстық статистикалық 
басқармасының мәліметтері бойынша есептелінді
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11 кестенің мәліметтері бойынша, бірқатар 
моноқалалардың тұрғындарында жеке тұтынудың 
жоғары емес деңгейінің қалыптасқанын көруге болады. 
Еңбекақының 80 пайызын құрайтын моноқалалардың 
табыстық деңгейі аталған факторлардан басқа халықтың 
әлеуметтік құрылымына және халық топтарының, 
әрбір жалғыз қаладағы табыстың түрлі деңгейімен үй 
шаруашылықтарының ара қатынасына байланысты 
құрылады.  Отбасы бюджетін қалыптастыру кезінде 
орташа есеппен адам басы табыстарының деңгейіне 
отбасының құрамы, жұмыс істейтін отбасы мүшелерінің 
саны, балалар саны және басқа да бірге тұратын 
адамдар саны ықпал етеді. Арқа сүйеушілік жүктеме  
салыстырмалы тең табыстар кезінде неғұрлым жоғары 
болса, адам басына орташа табыс соғұрлым төмен 
болады. Табыстағы теңсіздік еңбек ақы мен табыстың 
басқа көздерінің деңгейімен ғана емес, әлеуметтік 
демографиялық факторлармен де шартталады: отбасы 
құрамы, отбасында жұмыс істейтін адамдар саны, 
балалар саны және т.б. Әсіресе, бұны суреттен көруге 
болады, адам басына шаққандағы тауар айналымының 
төмен көрсеткіштерімен жалғыз қалалар келтірілген. 

Халықтың тұрмыс деңгейі мен әлеуметтік 
тұрақтылығын арттыру бойынша моноқалалардың 
тіршілігін қамтамасыз ету жүйесіндегі негізгі 
шараларға мыналарды жатқызу қажет.

  1. Өмір сүру деңгейі төмен отбасыларын әлеуметтік 
қолдауды қамтамасыз ету үшін және мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылар мен төлемдердің мөлшерін 
анықтау кезінде, ең алдымен, табыстар мен еңбекке 
ақы төлеу саласында әлеуметті норматив ретінде
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Ескерту – автор құрастырған

4 сурет - 2010 ж. Моноқалалардың жеке 
тұтынудың жоғары емес көрсеткіштері 

(республика – 100%)

тұтыну қоржынының барынша жетілген құрылымымен 
бірге ең төменгі күнкөрісті пайдалану қажет. Мұнда 
тамақтану үлесі жалпы құнның 45% асады. 

Республиканың динамикалық дамушы 
экономикасын және белсенді әлеуметтік саясатты 
іске асыру жағдайында негізінен адам ағзасының 
энергетикалық шығындарының орнын толтыруға 
есептелінген ең төменгі күнкөрістен материалдық қана 
емес, сонымен бірге әлеуметтік, мәдени игіліктер мен 
қызметтерді тұтынудың қажетті деңгейін қамтамасыз 
ететін сапасы жағынан жаңа тұтыну стандартын 
пайдалануға көшуді жүзеге асыру қажет және мүмкін 
болады. 
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2. Жалақы халық табысының шамамен 
80% құрайтынын ескеретін болсақ, жоғары ақы 
төленетіндермен салыстырғанда қызметкерлердің 
төмен ақы төленетін санаттарының жалақысының 
өсуінің едәуір жоғары қарқындылығын қамтамасыз  
ету қажет. Білім, ғылым, денсаулық сақтау, 
мәдениет, өңдеуші өнеркәсіп қызметкерлерінің, ауыл 
шаруашылығында жұмыс істейтіндердің еңбек ақысын 
арттыру шараларының маңызы ерекше. 

Бұл мақсаттарда жалақының ең жоғарғы және ең 
төменгі мөлшерлерінің арасындағы ара-қатынасты 
реттеу қажет. Еңбекке ақы төлеудегі бар саралауды 
төмендетуге ықпал ететін реттеуші құралдардың бірі 
ретінде экономика салалары бойынша жалақының 
орташа өнеркәсіптік деңгейге ара-қатынасын 
пайдалануға болады. Мақсатты бағыттаушы еңбекке 
ақы төлеудегі реформаға дейінгі ара-қатынасқа 
қол жеткізу болып табылады. Еңбекке ақы төлеу 
саласындағы осы мәселені шешуге бас, салалық, 
аймақтық және ұжымдық келісімдер деңгейінде өзара 
байланысты нормалар мен ережелердің кешенін 
қамтитын дамыған әлеуметтік әріптестік жүйесі ықпал 
етеді. 

3. Салааралық және салаішілік деңгейлерде, 
мемлекеттік және жекеменшік секторлардың арасында, 
сондай-ақ кәсіпорындардың ішінде жұмыс күшінің ұдайы 
өсуі үшін тең жағдайларды қамтамасыз ету тетіктері 
қажет. Бұл алуан түрлі жұмыстарды олардың көлемін, 
күрделілігін және қызметкерлердің кәсіби біліктілігін 
ескере отырып, өлшеудің объективтік қажеттілігін 
негіздейді, жалақыны саралаудың объективтік 
негізінің мәні де осында. Осы шаралар бюджеттік 
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сала қызметкерлерінің еңбекақысын алдағы уақытта 
арттыру бағыттарында ерекше мәнге ие. Еліміздің еңбек 
ресурстары салаларының сапасын арттыруда еңбекте 
жоғары біліктілікті пайдалануға негізделген жоғары 
технологиялық өндіріс қажеттіліктеріне сай, бюджеттік 
сала қызметкерлерінің еңбекақылары жетілдіруде осы 
салалардағы айрықша мәндерді есепке ала отырып, 
әртүрлі кәсіптік топтардың еңбекақысын саралауды 
төмендетуге бағытталған.   

4. Жұмыс күшінің ұдайы өсуіне алып келетін 
нақты шығындарды ескере отырып, кепілдендірілген 
ең төменгі жалақыны көтеру негізінде ең төменгі 
жалақының реттеуші рөлін күшейту қажет. Жалақының 
ең төменгі мөлшері еңбекке жарамды қызметкердің 
ең төменгі күн көрісінің негізінде есептелінуі тиіс, онда 
ұдайы өсу ғана емес, сонымен бірге оның отбасын 
асырауға кететін шығындар да қамтылуы тиіс, 
бар жүктеме коэффициентін ескере отырып, оның 
мөлшерін арттыруды көздейді. 

5. Моноқалалар халқының аз қамтылған топтарының 
өмір сүру деңгейін арттыру және де бірқатар 
салалардың дамуы мен қолдауына бағытталған 
мемлекеттік бағдарламалардың басты бағыттары: 
агроөнеркәсіп кешені, білім беру, денсаулық сақтау, 
тұрғын-үй құрылысы, шағын және орта кәсіпкерлікті 
нақты мұқтаж халықтың топтарын қолдауға бағытталған 
бағдарламаларды әзірлеу керек. Халықтың осындай 
топтарына бағытталған бағдарламалардың ішіне, азық-
түлік көмегі, медициналық көмек пен медициналық 
қызмет көрсетуді, тұрғын үй көмегін, кәсіби даярлық 
пен білім алуда қолдау көрсетуді жатқызуға болады.
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4. Моноқалалардағы еңбек қатынастары 
мәселелері

Моноқалалардағы еңбек қатынастары мәселесіне 
ауысу олардың экономикалық мазмұнын және жалпы 
мәнін, жүзеге асыру қағидаларын, оларды мемлекеттік 
және шарттық реттеудің әдістемелік негіздерін 
анықтаудың объективтік қажеттілігін болжайды. 
Отандық әдебиетте аз зерттелген бұл мәселелерді 
нақты түсінбестен моноқалалардағы еңбек қатынастары 
мәселелерін кешенді зерделеу өте қиын болып келеді. 

Еңбек қатынастарының мәнін зерттеуді, олардың 
ресми анықтамасынан бастау қажеттігі анық. 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде еңбек 
қатынастары ретінде Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасында, еңбек шартында, ұжымдық 
шартта көзделген құқықтар мен міндеттерді жүзеге 
асыру үшін қызметкер мен жұмыс берушінің арасында 
туындайтын қатынастар  түсініледі. Осымен бір 
уақытта аталған заңнамалық актіде түбегейлі жаңа 
ұғым - «тікелей еңбек қатынастарымен байланысты 
қатынастар» анықтамасы келтірілген. Ол еңбекті 
ұйымдастыру мен басқаруға, жұмысқа орналастыруға, 
кәсіби даярлауға, қызметкерлерді қайта даярлауға және 
олардың біліктілігін арттыруға, әлеуметтік әріптестікке, 
ұжымдық шарттар мен келісімдер жасасуға, кодекспен 
көзделген жағдайларда еңбек жағдайларын белгілеуге 
қызметкерлердің (қызметкерлер өкілдерінің) 
қатысуына, еңбек дауларын шешуге және Қазақстан 
Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын 
бақылауға байланысты қалыптасатын қатынастар 21 . 
21  Трудовой кодекс Республики Казахстан – Алматы: Централь-
ный Дом Бухгалтера, 2007. – 168 с.
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Осылайша заңнамада, біздің ойымызша, бір ғана ұғым 
осыдан туындайтын барлық салдарымен бірге екі түрлі 
ұғым түсінігіне жасанды түрде бөлінген.  

Заң шығарушының логикасынан еңбек қатынастары 
тек заңнамамен, еңбек және ұжымдық шартпен ғана 
реттелетіндігі туындайды, яғни әрбір нақты ұйымның 
көлемімен шектеледі. Басқа сөзбен айтқанда, еңбек 
қатынастары онда заңнамаға және ұжымдық шартқа 
сәйкес барлық еңбек талаптары келісілген қызметкер 
мен жұмыс берушінің арасында еңбек шарты жасалған 
кезден бастап басталады. Бұл жағдайда айтарлықтай 
орынды сұрақ туындайды: басқарудың (мемлекет, 
сала, аймақ) едәуір жоғары деңгейлерінде әлеуметтік 
әріптестер (мемлекеттік органдардың қатысуымен 
қызметкерлер мен жұмыс берушілердің өкілдері) 
қол жеткізген келісімділікті қайда жатқызу керек? 
Тиісті келісімдер (бас, салалық және аймақтық), 
негізінен тікелей әрекет ететін құқықтық актілер, ал 
оларда көрсетілген келісімділік барлық ұйымдарда 
орындау үшін міндетті болып табылады. Мұндай әдіс 
қисынсыз ғана емес, сонымен бірге дамыған елдердегі 
қалыптасқан еңбек қатынастарын реттеу тәжірибесіне 
қарама-қайшы келеді. Мысалы, Германияда 
қызметкерлердің еңбек шарттарының барлық 
параметрлері іс жүзінде (жалақы, қосымша төлемдер 
мен үстемеақылар, жұмыс аптасының ұзақтығы және 
т.б.) аумақтық-салалық келісім-шарттарда көрсетіледі 
және тиісті фирмалар мен компаниялар үшін міндетті 
болып табылады. Жалдамалы қызметкерлер еңбегінің 
көптеген басты мәселелерін реттейтін ұлттық келісім-
шарттар скандинавиялық елдерде кеңінен тараған. 
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Осы тұрғыдан алғанда бір типтегі екі түсінікті бөлу 
жасандылығы  жайында сенімді пайымдауға болады. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты еңбек 
қатынастарының экономикалық мәні туралы мәселені 
қарастыру орынды болып табылады. Жоғарыда 
келтірілген еңбек қатынастарының және еңбек 
қатынастарымен тікелей байланысты қатынастардың 
ресми анықтамалары олардың таза заңды түсіндірмесі 
болып табылады. Демек, оларды еңбек қатынастарының 
экономикалық мәні мен мазмұнын ашпайтын едәуір 
ортақ анықтамалар ретінде қарастыруға болады. 
Осыған байланысты зерттеліп отырған терминнің 
қандай да бір экономикалық аспектілерін ашатын, 
экономикалық әдебиетте келтірілген анықтамаларды 
қарастыру орынды болып табылады. 

Экономикалық әдебиетте «еңбек қатынастары» 
термині түсінігінің алуан түрлері кездеседі. Бұл ретте 
көптеген ресейлік зерттеушілер «әлеуметтік-еңбек 
қатынастары» терминін жиі қолданады. Бұл көбіне 
еңбек қатынастары еңбек нарығында немесе еңбек 
ету барысында қалыптасатын қатынастарға қарағанда 
біршама ауқымды түсінік.22 Сонымен бірге әлеуметтік-
еңбек қатынастарына тән негізгі белгілер қатарына 
экономисттер еңбек барысында ғана қалыптасатын 
қатынастарды жатқызады. Экономисттер олар ретінде  
еңбек өмірінің сапасын реттеуге бағытталған, еңбек 
ету барысындағы бұл қатынастар субъектілерінің 
объективті қалыптасқан өзара тәуелділігін және өзара 

22  Современная экономика труда: Монография / Руководитель ав-
торск. кол-ва и научн. ред. В.В. Куликова. Институт труда Минтру-
да России (НИИ труда) – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. – 660 с.
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іс-қимылын түсінеді.23 24 Бұл ретте ауқымды мағынада 
еңбек жағдайын сипаттайтын сапалардың жиынтығы 
ретінде болатын, қызметкердің мүддесін іске асыру 
және оның қабілеттілігін пайдалану деңгейін ескеруге 
мүмкіндік беретін еңбек өмірінің сапасы әлеуметтік-
еңбек қатынастарын бағалау критерийі болып 
табылады.  

Басқа зерттеушілер әлеуметтік-еңбек 
қатынастарының анықтаушы сипаттамаларына 
қызметкердің еңбек әлеуетін іске қосу, оның өнімді 
жұмыспен қамтылуын, еңбек жағдайын, жұмыс күшінің 
сапасын, жұмыс уақытын пайдалануды, еңбекке ақы 
төлеуді қамтитын мәселелердің ауқымды түрлерін 
жатқызады.25 «Экономика труда: (социально-трудовые 
отношения)» монографиясының авторлары ұсынған 
түсінік осыған жақын. Олар әлеуметтік-экономикалық 
қатынастар саласында қоғамдық және өндірістік 
еңбек жағдайлары бойынша оны жүзеге асыру, 
ұйымдастыру, ақы төлеу, тәртіп мәселелеріне, еңбек 
этикасына, еңбек Г.Г. Меликьянның, Р.П. Колосованың 
редакциясымен, М.: МГУ баспасы, ЧеРо баспасы, 
1996. – 48-б.қауымдастықтарының қалыптасуы мен 
қызмет етуіне және т.б. қатысты қатынастар басым 
болып келеді деп тұжырымдайды.26 Олардың пікірінше, 
еңбек қатынастары тәжірибеде (еңбек пен капитал 
арасындағы, қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы 
23  Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Ме-
ликьяна, Р.П. Колосовой, М.: Изд-во МГУ, изд-во ЧеРо, 1996. – 48 с.
24  Экономика труда: Учебник / Под ред. проф. П.Э. Шлендлера и Ю.П. 
Кокина. – М.: Юристъ, 2002. – 592 с.
25 Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом: Учебник для ву-
зов. – М.; Финстатинформ, 1997. – 7 с.
26 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. 
Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: «ЭКЗАМЕН», 2002. – 249 с.
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қатынастар) әлеуметтік құрамдас бөліксіз таза күйінде 
сирек болады және керісінше, әлеуметтік қатынастар 
олардың қарама-қайшылығымен, қақтығыстармен 
және т.б. қатар жүретін еңбек үдерістерінің нәтижесінде 
туындайды.27

Әлеуметтік-еңбек қатынастарының айтарлықтай 
қызықты түсіндірмесін  В.В.Адамчук, Ю.П.Кокин, 
Р.А.Яковлев ұсынады. Олар бұл қатынастарды 
адамның, ұжымның және жалпы қоғамның өмір сапасы 
мен жоғары деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған 
жалдамалы қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы 
өзара қарым-қатынастар кешені түрінде ұсынады28 . 
Бұл жерде, біздің пікірімізше, мұндай қатынастарды 
әртүрлі деңгейде: нақты қызметкердің, ұйымның және 
ұлттық көлемдегі реттеуді көздейтін жеткілікті дәстүрлі 
емес әдісі туралы айтылады. Зерттелетін түсініктің 
мәніне қатысты басқа да көзқарастар бар.29

Соңғы жылдары еңбек қатынастары қазақстандық 
экономисттердің зерттеу пәніне айналды. 
Л.С.Тимошенконың пікірінше, еңбек қатынастарын тар, 
сонымен бірге кең мағынасында да қарастыру қажет. 
Тар мағынасында олар еңбек қызметінің әлеуметтік, 
құқықтық және атқарымдық аспектілерімен байланысты 
адамдар арасындағы қатынастарды сипаттайды. 
Оларға ол жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы; 
әкімшілік пен кәсіподақ арасындағы; бастық пен 
27 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А. 
Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: «ЭКЗАМЕН», 2002. – 4-б.
28 В.В. Адамчук и другие. Экономика труда: Учебник / В.В. Адамчук, Ю.П. 
Кокин, Р.А. Яковлев; под ред. В.В. Адамчука. – М.: «Финстатинформ» 
ЖАҚ, 1999. – 389 с.
29 Катульский Е.Д., Зубкова А.Ф., Румянцев Б.Г. Регулирование трудовых 
отношений в рыночной экономике. – М.: «Информцентр-Директор газеты 
«Экономика и жизнь», НИИ труда, 1997. – 4 с.
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қарамағандағы қызметкердің арасындағы; аралас 
еңбек функцияларын, жұмыстар мен операцияларды 
орындайтын жұмысшылар мен еңбек ұжымдарының 
арасындағы қатынастарды жатқызады (өндіріс орны, 
еңбек жағдайлары және т.б. бар).30

Біздің ойымызша, бұл жағдайда түсініктердің 
белгілі бір деңгейде араласуы болады. Жұмыс беруші 
мен қызметкер, әкімшілік пен кәсіподақ арасындағы 
қатынастар еңбек қатынастарын сипаттайды деп 
пайымдайтын зерттеушімен келісуге болады. Бірақ 
қызметкерлер арасындағы қатынастар жайында сөз 
болған кезде (тіпті еңбек қызметінің барысында да), 
онда зерттелетін терминге бұның еш қатысы жоқ. 
Бұл жағдайда жеке тұлғалар арасындағы қатынастар 
жайында ғана айтуға болады. Осындай түрдегі 
ескерту еңбек ұжымдарының арасында қалыптасатын 
қатынастарға да қатысты. 

Батыстың дамыған елдерінде еңбек қатынастары 
ретінде институттардың қызметіне және осы талаптарды 
өзгертетін жағдайларға сәйкес келтіру мақсатында 
жалдамалы қызметкерлердің жұмыспен қамтылу, 
еңбегіне ақы төлеу және әлеуметтік қорғалу талаптарын 
анықтауға, сондай-ақ әлеуметтік әріптестердің, яғни 
кәсіподақтар мен жұмыс берушілердің мүддесін 
білдіруге арналған рәсімдерді сақтау түсініледі. 
Базисте, яғни өндірістік қатынастардағы өзгерістерге 
жеңіл жауап беретін, құқықтық қондырманың құрамдас 
бөлігі ретінде еңбек қатынастары жайында сөз болып 
отыр.31 Батыс әдебиеттерінде «өндірістік қатынастар» 
30 Тимошенко Л.С. Трудовые отношения в Казахстане: контуры новой па-
радигмы: Монография. – Алматы: Экономика, 1999. – 62 с.
31 Труд за рубежом. – 2000. - № 2.
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термині өзінің дәстүрлі түсінігінде қолданылмайды. 
«Өнеркәсіптік қатынастар» анықтамасы едәуір кең 
тараған (industrial relations). Бұл термин кәсіпорын 
әкімшілігі мен жалдамалы жұмыс күшінің арасындағы 
өзара қарым-қатынастарды анықтайтын ережелерге 
жататын теория мен тәжірибені бейнелейді. Бұл 
ережелер үш негізгі топқа бөлінеді: еңбекке ақы төлеу 
мен жұмыспен қамтылуды реттейтін басты ережелер; 
басты ережелерді қабылдау және қайта қарау тәртібін 
реттейтін рәсімдік ережелержәне бірінші екі топқа 
кіретін ережелердің бұзылуына байланысты тәртіптік 
ережелер.32

Осылайша, қазіргі уақытта еңбек қатынастарының 
мәнін анықтаудың бірнеше әдістері бар. Ресейлік 
зерттеушілердің біршама бөлігі айтып өткендей 
«әлеуметтік-еңбек қатынастары» түсінігін қарастыруға 
бейім, себебі олардың ойынша, жалдамалы 
қызметкерлер мен жұмыс берушілер арасындағы 
қатынастар маңызды әлеуметтік аспектілерді, оның 
ішінде әлеуметтік қорғау жүйесін қамтиды. Дамыған 
елдерде бұл ұғымның түсінігі еңбекті ұйымдастыру мен 
нормалау, еңбекке ақы төлеу жүйесі және т.б. секілді 
маңызды мәселелерді көрсете отырып, еңбек нарығы 
мен еңбек барысындағы қатынастарға сайып келеді. 

Біздің пікірімізше, келтірілген екі әдістің арасында 
айтарлықтай қарама-қайшылықтар жоқ, себебі 
«әлеуметтік-еңбек қатынастары» термині «еңбек 
қатынастары» терминінен органикалық туындайды 
және соңғы терминді анықтаудың едәуір ауқымды әдісін 
білдіреді. Осындай көзқарасты Батыстың жекелеген 
32 Словарь современной экономической теории Макмиллана. – М.: 
ИНФРА-М, 1997. – 7 с. – («Библиотека словарей ИНФРА-М»).
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танымал зерттеушілері де ұстанады. Мысалы, Уилберт 
Мур еңбектің мәнін ашып, терең орныққан және табиғи 
мотивтер болып саналатын әлеуметтік контекстен 
еңбекті бөліп алу дәстүрлі құрылымнан түбегейлі алшақ 
кетуді білдіреді деп көрсетеді. Ол өндірістік қызмет 
өзінің тіршілік етуінің мазмұнды кестесімен үйлескен 
жағдайда адамдар зорланып еңбек ететінін дәлелдейді. 
Негізгі ой-пікір мынадай: жекетұлға онықолайсыздық 
көзінен бұрын,басқаша еңбек ету және табыс табу 
үшін орындалатын, осы ортадан тысқары емес, өзінің 
жалпы әлеуметтік ортасының құрамдас бөлігі ретінде 
санауы тиіс.33Келтірілген дәлелдеме адамдардың 
кейбір қызмет түрлерінің айналасына жасанды шекара 
орнатпайынша және оларды экономикалық ретінде 
белгілемейінше «экономика» деген зат жоқ деген 
қорытындыларға ұқсас. Шумпетер «Экономикалық даму 
теориясында» осы көзқарасты көрсетеді: «Әлеуметтік 
үдеріс – бұл іс жүзінде бөлінбейтін біртұтас».34 Луи 
Дюмон да: «Сыртқы әлемде өзіміз осындай объектіні 
құрастырмайынша экономиканы еске түсіретін ештеңе 
жоқ екені айқын» деп көрсетті.35

Оның үстіне, келтірілген түсініктер арасында 
тікелей өзара байланысқа қарамастан, әлеуметтік 
қатынастар таза күйінде белгілі бір дәрежеде тікелей 
еңбек қатынастарынан тысқары шығатынын нақты 
түсіну қажет және осыған байланысты терминдердің 
әрқайсысы жекедара қарастырылуы тиіс. Мәселені 
33 Moore, Wilbert E. 1951. Industriflization and labor. Ithaca, NY, Cornell 
University Press.
34 Schumpeter, Joseph A. 1934. The teory of economic development. 
Cambrige. MA. Harvard University Press. 3 р.
35 Dumont, Louis. 1977. From Mandeville to Marx: The genesis and triumph of 
economic ideology. Chicago, IL, University of Chicago Press. 77 р.
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бұлайша қою тікелей еңбек қатынастарын құрайтын 
қызметкерлер мен жұмыс берушілер арасындағы өзара 
қарым-қатынастар халықты әлеуметтік қорғау немесе 
зейнетақымен қамтамасыз ету мәселелерін, сондай-ақ 
әлеуметтік сипаттағы басқа да бағыттарды  әрдайым 
қамти бермейтіндігімен байланысты. Мысалы, халықты 
әлеуметтік қорғаудың табысы мемлекет белгілеген 
кедейшілік шегінен аспайтын адамдарға көрсетілетін 
атаулы әлеуметтік көмек секілді халықты әлеуметтік 
бағыттарының еңбек қатынастарымен қандай да бір 
байланысты табу қиын. Айтылғандарға байланысты 
еңбек қатынастары зерттеудің дербес объектісі ретінде 
қарастырылады  деп пайымдауға болады. 

Жоғарыда келтірілген анықтамалардан едәуір 
жалпыланған түрінде еңбек қатынастарының мәні 
жалдамалы қызметкерлер мен жұмыс берушілер 
арасында қалыптасатын қатынастарды құрайтынын 
көруге болады. Бұл ереже, біздің ойымызша, зерттеліп 
отырған терминнің мәнін барынша толық ашу үшін 
базалық негізін қалаушы болып табылады. 

Жұмыс берушілер мен қызметкерлердің 
арасындағы қатынастар, біріншіден, қызметкерлердің 
жұмыспен қамтылу мен еңбекке ақы төлеу шарттарын, 
сондай-ақ еңбек үдерісін басқа да құраушыларды: 
еңбек жағдайларын ұйымдастыру, нормалау және 
қорғау, еңбек және тынығу режимін, туындаған 
келіспеушіліктерді шешу рәсімдерін және т.б. анықтауды 
көздейді. Еңбек қызметімен қатар жүретін жоғарыда 
аталған бағыттардың барлығын негізінен Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасында келтірілгендей 
«еңбек жағдайы» терминімен бір ізге келтіруге 
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болады. Мысалы, Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінде еңбек жағдайлары деп еңбекке ақы төлеу, 
нормалау, жұмыс уақыты мен тынығу уақытының 
режимдік жағдайлары, кәсіптерді (лауазымдарды) 
қоса атқару, қызмет көрсету аймағын ұлғайту, 
уақытша жұмыста болмаған қызметкердің міндеттерін 
атқару, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау тәртібі, 
техникалық, өндірістік-тұрмыстық жағдайлар, сондай-
ақ тараптардың келісуі бойынша өзге де еңбек 
жағдайлары түсініледі.36

Екіншіден, қызметкер мен жұмыс берушінің 
арасындағы қатынастар бір кәсіпорынның (ұйымның) 
көлемімен шектелмей, оның аумағынан тысқары 
болады. Бұл жағдайда республикада жұмыс берушілер 
мен қызметкерлердің салалар, аймақтар және жалпы 
мемлекет деңгейіндегі ұйымдарын құрудың белгілі бір 
тәжірибесі бар екені жайында сөз болып отыр, олар 
тиісті деңгейде әлеуметтік-экономикалық және еңбек 
қатынастарын реттеу саласында ұжымдық келіссөздер 
жүргізіп, келісім-шарттар жасасады. Бұлардың 
барлығы салалық, аймақтық және бас келісімдерді 
жасасу қағидалары мен ережелері айтылған Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексімен заңнамалық түрде 
бекітілген. 37

Үшіншіден, жұмыс берушілер мен жалдамалы 
қызметкерлердің  қатынастарын қызметкерлерге 
ең төменгі рұқсат етілетін кепілдіктерді белгілеуді 
қарастыратын қолданыстағы заңнаманың негізінде 
жүзеге асырылады. Демек, еңбек қатынастары 
36 Трудовой Кодекс Республики Казахстан  – Алматы: Центральный дом 
Бухгалтера, 2007. – 7 с.
37 Трудовой Кодекс Республики Казахстан  – Алматы: Центральный дом 
Бухгалтера, 2007. 
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мемлекет тарапынан белгілі бір реттеушілік әсерге 
түседі. Бұл ретте мемлекеттің өзі атап өткендей 
еңбек қатынастары субъектілерінің бірі ретінде ірі 
жұмыс беруші болып қатынасқа түсетінін ұмытпау 
қажет. Алайда, бұл жағдайда мемлекеттік жұмыс 
беруші тарап ретінде қатысуы туралы емес, оның 
еңбек қатынастарындағы ұйымдастырушылық және 
бақылаушылық рөлі жайында айтылуда. 

Бұл жерде тағы бір маңызды аспектіні атап кеткен жөн. 
Халықаралық еңбек бюросының шолуында теориялық 
жағынан талдай отырып, мемлекет тек еңбек етушілер 
мен жұмыс берушілерге еңбек қатынастарының 
саласын ұсына алатындығы айтылған. Алайда, олар 
талқылайтын мәселелердің көбінесе бір кәсіпорынның 
немесе экономикалық қызмет саласының шегінен 
шығып кететін әлеуметтік,тіпті саяси салдары болады; 
мемлекет белгілі бір позицияны иеленіп, белгілі бір рөлді 
немесе белсенді немесе енжар рөлді атқаруға мәжбүр 
болады. Нарықтың күшейіп келе жатқан ғаламдану 
жағдайында мемлекеттің бұл үдеріске қатысуы кеңейе 
түсетіні анық. Одан барлығы – едәуір икемді жұмыс, 
әлеуметтік шығындарды қысқарту мен салықтарды 
азайту жағдайына қол жеткізген жұмыс берушілер 
жалақыны өсіруді немесе құрылымдық қайта құрылуға 
байланысты өтемақыларды талап ететін еңбекшілер 
көбінесе мемлекеттің араласуын күтеді.38

Жоғарыда айтылған аспектілер зерттеліп отырған 
түсініктің мәнін автордың түсіндіруімен алға тартуға 
мүмкіндік береді. Біздің пікірімізше, еңбек қатынастары 
деп мемлекеттік реттеу функцияларына негізделген 
және жұмыспен қамту шарттарын, еңбек жағдайларын 
38 Труд в мире. – 1996, № 8. 74 с.
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және еңбек үдерісінің басқа да параметрлерін жұмыс 
берушінің актісімен, ұжымдық шарттарда және келісім-
шарттарда анықтауды көздейтін, жұмыс беруші мен 
жұмысшы (олардың өкілдерінің) арасында туындайтын 
қатынастарды түсінеміз. 

Жоғарыда ұсынылған еңбек қатынастары мәнінің 
анықтамасы қазіргі заманғы жағдайда оларды реттеу 
әдістерін анықтау қажеттігімен байланысты. Атап 
өткендей, еңбек қатынастары жұмыс берушінің 
актілерімен, еңбек және ұжымдық шарттармен, сондай-
ақ еңбек заңнамасының талаптары бойынша түрлі 
деңгейдегі келісім-шарттармен реттелінеді. Осыдан 
туындайтыны, бүгінгі күні осындай қатынастарды 
реттеудің қолданыстағы әдістерін қалыптастыруға 
болады. Оларға мыналар жатқызылуы мүмкін: 

- заңнамалық реттеу;
- шарттық реттеу;
- әкімшілік реттеу.
Экономиканың қазіргі заманғы даму кезеңіндегі 

еңбек қатынастарын заңнамалық реттеу тиісті заңдарға 
және ең алдымен Қазақстан Республикасының 
Еңбек Кодексіне, сондай-ақ өзге де нормативтік 
құқықтық актілерге негізделеді. Кодексте жалдамалы 
қызметкерлердің ең төменгі рұқсат етілген әлеуметтік 
кепілдіктері ғана жазылғаны белгілі, олар ешбір 
жағдайда нақты еңбек жағдайларын белгілеу кезінде 
төмендетілмейді немесе қысқартылмайды. Мұндай 
кепілдіктерге айлық жалақының ең төменгі мөлшері, 
ең төменгі еңбекке ақы төлеу стандарты, кезекті еңбек 
демалысының ең төменгі рұқсат етілген ұзақтығы, 
еңбек жағдайларының өзгеруі туралы ескертудің ең 
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төменгі мерзімі және т.б. жатады. Сонымен бірге, 
заңнама арқылы еңбек және ұжымдық шарттарды 
жасау немесе бұзу, жұмыстың күрделілігін бағалау 
және қызметкерлердің біліктілігін бағалау әдістерін 
қолдану, әлеуметтік әріптестік негізінде ұжымдық-
шарттық қағидаларды жүзеге асыру тәртібі реттелінеді. 

Заңнамалық реттеу еңбек қатынастарын реттеудің 
шарттық әдістерімен толықтырылады. Бұл әдістердің 
мәні заңнамалық белгіленген кепілдіктер негізінде 
әлеуметтік әріптестіктің тараптары (мемлекеттік 
органдардың қатысуымен жұмыс берушілер мен 
қызметкерлердің өкілдері) ұжымдық келіссөздер 
барысында еңбек жағдайларының параметрлерін 
жақсартады. Шарттық әдістерді іске асырудың нақты 
тетіктері басқарудың тиісті деңгейінде жасалатын 
(бас, салалық, аймақтық), сондай-ақ нақты ұйымның 
көлемінде әзірленетін және жасасатын  ұжымдық 
шарттар болады. Шарттық, бірақ жеке сипаттағы 
әдістерге жалдамалы қызметкер мен жұмыс беруші 
арасында жасалатын еңбек шарттары жатады. 

Ақыры, қазіргі уақытта әкімшілік әдістері деп 
аталатын еңбек қатынастарын реттеу үлкен рөл 
атқаратынын айта кеткен жөн. Олар жұмыс берушінің 
актілері, яғни жұмыс беруші заңнамамен белгіленген 
тәртіпте шығаратын бұйрықтары, ережелері, 
нұсқаулықтар түсініледі. 

Жоғарыда келтірілген реттеу әдістерінің 
иерархиясын аша отырып, бұл жерде келесі көрініп 
тұрған тізбектің байқалатынын атап өткен жөн: 
«заңнама – шарттық әдістер – әкімшілік әдістер». Бұл 
жердегі қисындылық анық: заңнамамен белгіленген 
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муниципалды кепілдіктердің негізінде әлеуметтік 
әріптестердің атынан қызметкерлер мен жұмыс 
берушілердің өкілдері өздеріне қолайлы деңгейге 
дейін жеткізіп жақсартады. Ұжымдық келіссөздер 
нәтижесінде қол жеткізілген келісімге келу оларды 
өздерінің бұйрықтары мен өзге де актілерінде бекітетін 
жұмыс берушілер үшін міндетті болып табылады. 
Көптеген дамыған елдерде еңбек қатынастарын 
реттеу жүйесі нақ осылай құрылған. Қазақстанда 
болса жағдай біршама басқаша. Бұл жерде жоғарыда 
келтірілген иерархиялық тізбек әдетте жасанды 
сипатта болады. Сондықтан көптеген жұмыс берушілер 
заңнамалық нормаларға сүйене отырып, «ережелерді» 
өз бетімен дербес анықтайды. Осылайша, реттеудің 
ұжымдық-шарттық қағидаларына негізделген еңбек 
қатынастарының нақты мәні қабылданбайды. 
Біздің ойымызша, қалыптасқан жағдайды түзету, 
республикадағы еңбек қатынастарын реттеу жүйесін 
нарықтық тетіктерге жақындату мақсатында теориялық 
және тұжырымдық жоспарды әзірлеуді қажет етеді. 

Еңбек қатынастарының жүйесінде 
келесі құрылымдық құрамдас бөліктер бөліп 
қарастырылады:  

- субъектілер;
- деңгейлер;
- типтер;
- мәндер;
- еңбек қатынастарының қағидалары. 
Барлық аталған элементтер өзара тығыз 

байланысты және бірыңғай жүйені құрайды. Мысалы, 
қатынастың субъектілері көбінесе деңгейлер мен 
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типтерге тәуелді болады, ал қағидалар еңбек 
қатынастарының барлық басқа құрамдас  бөліктерін 
қамтиды. 

Экономикалық әдебиетте еңбек қатынастарының 
жоғарыда аталған элементтерінің сипаттамасына 
түрлі әдістер беріледі. Бұл ретте алғашқы үш құрамдас 
бөлікті сипаттау кезінде негізінен толық біркелкі 
пікір анықталады. Мысалы, еңбек қатынастарының 
субъектілеріне зерттеушілер жалдамалы 
қызметкерлерді, жұмыс берушілер мен мемлекетті 
жатқызады. Сондай-ақ, деңгейлерге қатысты маңызды 
даулар жоқ. Экономисттердің көпшілігі осындай екі 
деңгейдің бар екенін мойындайды: жеке және топтық. 
Әдетте, жеке деңгейде еңбек қатынастарының өзара 
байланысты  субъектілері жалдамалы қызметкер мен 
жұмыс беруші болып табылады. Топтық сипаттағы 
деңгейге мемлекеттік реттеу қызметі кезіндегі 
қызметкерлер мен жұмыс берушілер бірлестіктерінің 
арасындағы өзара байланыс тән болып келеді. Сонымен 
бірге нақты кәсіпорынның, саланың, аймақтың және 
жалпы мемлекеттің деңгейі бөліп көрсетіледі. 

Еңбек қатынастарын типтері бойынша жіктеу 
олардың реттеу тәсіліне, мәселелерді шешу 
әдістеріне қарай жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда 
ірі еңбек қатынастарының екі типі бар: қамқоршылық 
(патернализм) және әлеуметтік әріптестік. Жоғарыда 
келтірілгендердің түрлі үйлесіміне негізделген басқа да 
туынды типтер болуы мүмкін. 

Еңбек қатынастарының қызмет мәні мен қағидалары 
секілді элементтеріне келетін болсақ, онда осы уақытқа 
дейін олар талқылануда және қосымша зерттеулер 
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жүргізуді қажет етеді. Жекелеген зерттеушілер еңбек 
қатынастарының қызмет мәні көбінесе олар қандай 
деңгейде жүзеге асырылатындығымен анықталады 
деп пайымдайды. Жеке тұлғалар деңгейінде қызмет 
мәні адамның еңбек өміріндегі жекелеген тараптар, 
ұжымдық қатынастар деңгейінде қызметкерлерді 
басқаруды ұйымдастыру қызметінің барлық түрлерін 
қамтитын кадр саясаты болып табылады. Еңбек 
қатынастарының қызмет мәні болып табылатын 
әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың алуан 
түрлілігі үш блокке бөлінеді: жұмыспен қамту 
қатынастары; еңбекті ұйымдастыру мен тиімділігімен 
байланысты қатынастар және еңбегі үшін сыйлықақы 
беруге байланысты туындайтын қатынастар.  

Еңбек қатынастарының қызмет мәндерінің 
жиынтығын олардың көріну деңгейлерімен тығыз өзара 
байланыста қарастыру қажет. Бұл ретте жоғарыда 
қаралған олардың жеңілдетілген топтамасын емес 
(және ұжымдық) өзара байланыстың келесі тізбегін 
қарастыратын олардың толық топтамасын пайдаланған 
дұрыс болар: «жалдамалы қызметкер – ұйым – өңір 
- мемлекет». Келтірілген деңгейлердің әрқайсысына 
еңбек қатынастарының тең қана өзіне сәйкес 
келетін қызмет мәні тән. Мысал ретінде жалдамалы 
қызметкерді алатын болсақ, онда бұл жағдайда оның 
жеке мүдделеріне (және сәйкесінше нақты жұмыс 
берушінің мүдделеріне) жауап беретін қатынастар 
ғана орын алуы мүмкін. Бұл деңгейде жұмыспен қамту 
қатынастары туралы сөз қозғау қисынсыз болар. Бұл 
жерде дұрысы еңбек қатынастарының мән-мағынасы 
қызметкердің еңбек қызметтері, сондай-ақ оның 
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еңбегінің басқа жағдайлары: шарттар, ұйымдастыру, 
өнімділік, ақы төлеу болады. 

Еңбек қатынастарының мән-мағынасын 
ұйымдастыру деңгейінде дара биліктен ажырай 
бастайды және жалдамалы қызметкерлердің 
жалпыланған топтық мүдделері мен жұмыс берушінің 
жеке мүдделерін бейнелейді. Осыған сәйкес бұл 
деңгейдегі еңбек қатынастары ұйымның (компанияның, 
фирманың) көлемімен шектеледі және жалдамалы 
қызметкерлер ұжымының еңбек қызметіне қатысты 
бағыттың барлық түрлерін қозғауы мүмкін. 

Едәуір жоғары деңгейлерде еңбек қатынастарының 
мән-мағынасы жалдамалы қызметкерлер өкілдерінің 
және жұмыс берушілер өкілдерінің топтық (өңір, сала 
деңгейінде) мүдделеріне сәйкес бір ізге келтіріледі. 

Мемлекеттік (ұлттық) деңгейде қалыптасатын 
еңбек қатынастарының мән-мағынасының айрықша 
ерекшеліктері бар. Бұл қызметкерлер өкілдері мен 
жұмыс берушілердің мүдделерімен қатар екі жақты 
сипаттағы мемлекеттік мүдделерін ескеру қажеттігі 
жағдайымен байланысты. Бір жағынан мемлекет 
жұмыс беруші рөлін атқарады және сәйкесінше оның 
мүдделері жалдамалы қызметкерлердің мүдделерімен 
сәйкес келмеуі мүмкін. Екінші жағынан, ол заң 
шығарушы, құқықтарды қорғаушы және қалыптасатын 
еңбек қатынастарын реттеуші рөлін атқарады. 

Мемлекеттің еңбек қатынастарындағы рөлін тым 
асыра бағалау қиын екені анық. Ол «ережелерді» еңбек 
қатынастарының шегін қамтамасыз ететін заңнаманың 
негізінде белгілейді. Мемлекет өзі еркін құрылған ұйымдар 
арқылы тараптар әрекеттерінің еркіндігіне кепілдік беруі 
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тиіс. Сонымен бірге бұл ұйымдар өздерінің мүшелерінің 
мүдделерін қызметкерлер немесе жұмыс берушілер 
қауымдастықтары арқылы не болмаса өкілдік етудің 
басқа түрлері, мысалы еңбек ұжымдарының кеңестері, 
сондай-ақ келіссөздер жүргізу рәсімдері мен келісім-
шарттардың заңды мәртебесі арқылы білдіру әдістерін 
реттейді. Даулар туындаған жағдайда мемлекет үнемі 
сөзсіз араласады. Осылайша ол әрбір жеке алынған 
елдегі еңбек қатынастары жүйесін қалыптастырады. 

Еңбек қатынастарының қағидаларын зерттеудің 
маңызды теориялық мәні бар. Экономикалық 
әдебиетте олардың түрлі жіктемелері кездеседі. Бір 
зерттеушілер ынтымақтастық пен субсидиарлық 
қағидаларын бөліп көрсетеді. Ынтымақтастық қағидасы 
жеке жауапкершілікке келісімге, пікірлестікке және 
мүдделердің ортақтығына негізделген адамдардың 
бірлескен жауапкершілігін білдіреді. Оның мәні 
ауызбірлік қызметкерлердің белгілі бір топтарына 
тән ортақ белгілері ұқсас, сондай-ақ әлеуметтік және 
экономикалық тәуекелдері де ұқсас бірдей мүдделерді 
анықтау мен бағалауға мүмкіндік береді. Субсидиарлық 
қағидасы да жеке жауапкершілікке негізделеді, алайда 
осы қағидаға сәйкес сырттан көрсетілетін көмекпен 
«өзін өзі қорғауды» артығырақ көру, ал мүмкін болған 
жағдайда әлеуметтік жауапкершілікті үшінші тұлғаға, 
мысалы, мемлекетке аудару мүмкіндігі қатар жүреді. 
Басымдық субсидиарлық көмекке берілуі тиіс. Бұл 
қағида адамның өз басының жауапкершілігі мен өзін 
өзі іске асыруға ұмтылысын сақтауға бағытталған және 
жауапкершілікті қоғамға ауыстыруды болдырмауға 
арналған. Басқа зерттеушілер қағидалардың барынша 



 107

кең тізбесін ұсынады. Атап айтқанда, әлеуметтік-
еңбек қатынастарының негізгі қағидаларын олар 
осы саладағы құқықтарды заңнамалық қамтамасыз 
ету, объектілерді, субъектілерді және олардың 
өзара іс-қимыл жасауының тәртібін, субъектілер 
ара-қатынастарының салаларын қамту, сондай-ақ 
осы құқықтардың сақталуын бақылау деп санайды. 
Ынтымақтастық қағидасы әлеуметтік-еңбек қатынастары 
субъектілерінің өздерінің мүдделерін қорғауды жүзеге 
асыруды және басым бағыттарды келісу саясатындағы 
олардың өзін өзі іске асыруын болжайды. Осы авторлар 
ұсынатын серіктестік қағидасы еңбек қатынастарынан 
гөрі, халықты әлеуметтік қорғау жүйесіне барынша 
жақын. Оларға жалпылық, бағытталушылық және 
ықпалдасушылық қағидаларын жатқызады. 

Еңбек қатынастарын сипаттайтын қағидалардың 
енгізілген жіктемелерін әр түрлі бағалауға болады. Бұл 
ретте олардың барлығы белгілі бір дәрежеде өздеріне 
тән ерекше сапаларды көрсетеді. Алайда, ресейлік 
зерттеушілер ұсынатын жекелеген қағидалар тікелей 
еңбек қатынастарын емес, әлеуметтік қатынастарды 
реттеуге жататындығын пайымдауға негіз бар. 
Атап айтқанда, жалпылық, бағытталушылық және 
еңбек қатынастарына ықпалдасушылық қағидалары 
жанама мәнге ие, себебі көп жағдайда олар халықты 
әлеуметтік қорғау жүйелеріне тән болып келеді. Бұл 
ретте зерттелетін контекстегі соңғы термин еңбекке 
жарамсыз халықтың айтарлықтай әрекетке қабілетсіз 
және әлеуметтік жағынан аз қорғалған топтарының 
әлеуметтік қорғанушылығын қамтамасыз ететін шаралар 
жүйесін білдіреді. Сонымен бірге ынтымақтастық 
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қағидасы ұжымдық-шарттық еңбек қатынастарын 
реттеуге барынша сәйкес келетін және негізінен жеке 
еңбек шартын (келісімшарт) жасау мен іске асыру 
кезіндегі қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы 
қатынастарға қолданылмайды. Біздің ойымызша, 
еңбек қатынастарының қағидалары әмбебап сипатқа 
ие болуы тиіс және оларды белгілі бір деңгейге қатысы 
жоқ деп қарастыру қажет. Осы алғышартты негізге ала 
отырып, еңбек қатынастары жүйесінің негізгі қағидасы 
жалпы қабылданған халықаралық стандарттарға 
сәйкес келетін, еңбек ету саласындағы қызметкерлер 
мен жұмыс берушілердің құқықтарын заңнамалық 
түрде қамтамасыз ету болып табылады. Бұл 
жағдайда бұрын атап өтілгендей нарықтық экономика 
жағдайларында мемлекет өзінің жұмыс беруші рөлінен 
абстракциялана отырып, қабылданатын заңдардың 
негізінде жалдамалы қызметкерлердің әлеуметтік 
кепілдігінің белгілі бір деңгейлерін, түрлі шарттар мен 
келісімдерді жасау тәртібін және т.б. қарастыратын 
еңбек қатынастарын реттеудегі «ережелерді» белгілейді. 
Бұл ретте жалдамалы қызметкерлерге ғана емес, 
сонымен бірге еңбек қатынастарының тең құқылы 
субъектілері ретінде жұмыс берушілерге де берілетін 
кепілдіктерді атап өту маңызды. Аталғандарға әлемдік 
қауымдастықта, бірінші кезекте, Халықаралық еңбек 
ұйымының тиісті конвенциялары мен ұсынымдарында 
көрсетілген халықаралық еңбек нормаларының жиынтығы 
жасалғандығын атап өтуге болады. Бұл нормаларды 
сақтау (оларды бекіту шартымен) олардың ұлттық еңбек 
заңнамаларының алдында басымдығын және тікелей 
қолдану міндеттілігін қарастырады. 
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Маңыздылығы бойынша екінші әлеуметтік 
әділеттілік қағидасын мойындау қажет. Ол 
Халықаралық еңбек ұйымы ұсынған лайықты еңбек 
тұжырымдамасына негізделген. Еңбектің айтарлықтай 
жалпыланған түрінде – өмір сүру мен адамның негізгі 
қажеттіліктерін қанағаттандыру құралы екені белгілі. 
Лайықты еңбек  едәуір ауқымды, кешенді түсінік, ол 
маңызды сапалық сипаттамаларды қамтиды: ол жүзеге 
асырылатын қалыпты жағдайлар, тепе-тең жалақы мен 
қызметкерді әлеуметтік қорғау, кемсітушіліктің және 
жұмыс орнында қудаланушылықтың жоқтығы, өзінің 
дауыс беру құқығын іске асыру мүмкіндігі. 

Еңбек қатынастары субъектілерінің өзара 
жауапкершілік қағидасы бір жағынан адамның еркін 
еңбек етуіне, мамандықты таңдау еркіндігіне деген 
құқықтарын жан-жақты қамтамасыз ету қажеттігін, екінші 
жағынан еңбек ету саласындағы маңызды шешімдерді 
қабылдаудағы келісімге қол жеткізуді алға тартады. 

Теориялық жағынан еңбек қатынастарының 
қағидалар жиынтығына әріптестік қағидасын кіргізу 
жеткілікті деңгейде даулы болып табылады. Сонымен 
бірге бірқатар авторлар аталған қағиданы «әлеуметтік» 
сөзімен толықтырады. Бұл түсініктерді ажырату қажет 
екені айқын. Әріптестік өз бетінше еңбек қатынастары 
субъектілерінің туындаған мәселелерді шешудегі және 
тиісті шешімдерді ойлап табудағы қарапайым өзара 
іс-қимылын білдіреді. Әлеуметтік әріптестік дегеніміз 
қағида түріне емес, субъектілердің екіпартиялы немесе 
үшпартиялы түріндегі әріптестігін білдіретін еңбек 
қатынастарын реттеу типіне жатады. 
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Қазақстан Республикасындағы экономикалық 
үдерістердің қызмет етуіне нарықтық тетіктерді енгізу 
еңбек қатынастарын реттеудің түбегейлі жаңа типін – 
әлеуметтік әріптестікті немесе оны батыс ғалымдары 
мен Халықаралық еңбек ұйымының функционерлері 
түрлендіріп айтатын әлеуметтік сұхбаттасу типінің 
пайда болуына объективті түрде негіз болды. Еңбек 
қатынастарын реттеудің осы типін қолдану қажеттігі өз 
уақытында болып жатқан экономикалық және әлеуметтік 
үдерістердің күрделенуіне және оның салдары ретінде 
өндірістік қатынастардың барлық алуан түрлілігін 
қамтитын ережелерді әзірлеу қажеттігімен негізделді. 
Іс жүзінде барлық мемлекеттердің еңбек қатынастары 
саласындағы мәселелерді шешу әдістерін реттейтін 
тиісті заңнамасы бар екені белгілі. Алайда, кез келген 
заңнама, әсіресе егер ол нақты жұмыс орнына немесе 
жеке алынған саладағы жұмыс орындарына қатысты 
болса, өндіріс барысында туындайтын барлық 
қатынастарды қамти алмайтындығын мойындау қажет. 
Сол себептен осындай туындайтын мәселелерді 
реттеу үшін мемлекеттің және жұмыс берушілер 
мен қызметкерлердің еркін ұйымдастырылған 
институттарының араласуы қажет. 

«Әлеуметтік әріптестік» термині ең жалпыланған 
түрінде ол арқылы үш тарап еңбек қызметіне және 
онымен байланысты мәселелерге қатысты ережелерді 
белгілейді, өзгертеді және қолданады. Көптеген 
елдерде әлеуметтік сұхбаттасу институттандырылған 
және «әлеуметтік әріптестер» деп аталатын жұмыс 
берушілер мен қызметкерлердің өкілді ұйымдарының 
қатысуымен өткізіледі, олар мәселелерді талқылау 



 111

және келіссөздер жүргізу үшін қолайлы жағдайлар жасау 
мақсатында түрлі типтегі үш жақты институттардың 
аясында үкіметпен бірге ынтымақтастық жүргізеді. 

Экономикалық әдебиетте әлеуметтік әріптестікті 
анықтаудың кең ауқымды тізбесі берілген, бұл, 
біздің ойымызша, оның бірмағыналы емес екенін 
көрсетуді және оны экономикалық мағынасында 
еңбек қатынастары жүйесіне қолданылу мүмкіндігін 
анықтаудың объективтік қажеттігін алға тартады. 

Зерттеліп отырған термин қоғамның әлеуметтік 
өмірінің көптеген жақтарына қатысы бар екені анық, 
сондықтан белгілі бір дәрежеде оның мәнін көрсететін 
көптеген түсініктері болуы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік 
әріптестікті халықтың белгілі бір топтары мен 
таптарының арасындағы байланыстармен және қоғамдық 
қатынастардың байланыстыратын зерттеушілердің 
пікірлерінің дұрыстығымен келісуге болады. Мұндай 
өзара іс-қимылдың нақты мысалы мемлекеттік, 
сонымен бірге аймақтық деңгейлердегі көптеген 
үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) мен атқарушы билік 
органдарының арасындағы шарттар мен келісімдер 
бола алады. Бұл жағдайда әлеуметтік әріптестікті кең 
мағынасында, нақтырақ айтқанда жанама әлеуметтік 
қатынастар саласында жүзеге асырылатын әлеуметтік 
әріптестік ретінде түсіну қажет.  Азаматтық қоғамның 
қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында дамымауы 
аталған әріптестер арасындағы іс-қимылдардың тек 
жекелеген нақты мысалдарын келтіруге мүмкіндік 
береді. 

Үкіметтік емес ұйымдар тиісті ұсынымдар қабылдай 
отырып, мемлекеттік аппарат шенеуніктерінің 



112

қатысуымен алуан түрлі симпозиумдар, конферен-
циялар мен семинарлар ұйымдастырады. Осы 
іс-шараларды белгілі бір талаппен әлеуметтік 
әріптестік жүйесіне жатқызуға болады, себебі олар ең 
соңында белгілі бір мәселелер бойынша келісімдер 
қабылдай отырып, тараптар арасында алдын ала 
консультациялар мен ресми келіссөздер жүргізу 
түріндегі бірқатар рәсімдер жүргізуді қарастарды. 
Әртүрлі әлеуметтік мәселелер бойынша заңнамалық 
актілердің жобаларын талқылауға үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдерін шақыру да әріптестікке сайып 
келеді. Демек, үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттік 
билік органдарымен өзара іс-қимыл жасауы осы 
сөздің кең мағынасындағы әлеуметтік әріптестік 
жүйесіне енгізіле алады. Алайда, бұл ретте ҮЕҰ-дың 
адамдардың құқықтарын қорғау, экология, табиғатты 
қорғау, қайырымдылық және т.б. саладағы қызметі  
әлеуметтік-еңбек үдерістерінен алшақ екенін ұмытпау 
қажет. Сонымен бірге мемлекет оларға ақы төлей 
отырып, үкіметтік емес ұйымдардың арасында белгілі 
бір жұмыстарды жүргізуге тапсырыстар орналастырған 
жағдайда әлеуметтік әріптестік жайында айтуға 
болмайды. Бұл жағдайда азаматтық заңнамамен 
заңды тұлғалардың арасында көзделген шаруашылық 
мәмілелер жайында айтылады. Ең соңғысы мемлекеттің 
үкіметтік емес ұйымдармен әріптестігі осы зерттеуде 
сөз болып жатқан еңбек қатынастарымен ешқандай 
өзара байланысы жоқ.  

Тар мағынасында әлеуметтік әріптестік мәнінің 
түсінігі біршама жақын. Бұл жағдайда тікелей еңбек 
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қатынастары саласында қалыптасатын әріптестік 
сөз болып отыр. Бұл жерде оның субъектілері, мән-
мағынасы мен қағидалары да біршама анық көрінеді. 

Біздің пікірімізше, әлеуметтік әріптестіктің мәнін 
оның еңбек қатынастарындағы орнын призма арқылы 
қарастыру қажет. Алдында айтып өткендей бұл термин, 
біздің пікірімізше, еңбек қатынастарын реттеудің 
ерекше типін білдіреді және нақ осы алғышартқа 
сүйене отырып, оның мазмұнын қарастыру қажет. 

Экономикалық әдебиетте еңбек қатынастары 
және әлеуметтік әріптестік үшін бір ғана тараптар: 
мемлекет, жұмыс берушілер (олардың өкілдері) және 
жұмысшылар (олардың өкілдері) тән болуы туралы пікір 
басым келеді. Бұл ретте осы үдерістердегі олардың 
бірдей рөлі ашып көрсетіледі. Жұмыс берушілердің де, 
қызметкерлердің де өкілдері дербес тараптар болып 
табылады, ал мемлекеттің рөлі екіжақты: жұмыс беруші 
ретінде, сондай-ақ «ережелерді» заңнамалық түрде 
белгілейтін тарап ретінде көрінеді. 

Еңбек қатынастары мен әлеуметтік әріптестіктегі 
мемлекет рөлінің осылай араласуы айтарлықтай 
әдепті емес. Егер еңбек қатынастарына қолданылатын 
мемлекеттің рөлі айтарлықтай үйлесімді сәйкес келсе, 
әлеуметтік әріптестік жүйесінде ол біршама басқаша 
болады. Әріптестіктің басты қағидаларының бірі оның 
тараптарының тең құқылы болатындықтан бұл талап 
артықшылықсыз аталған әріптестердің толық теңдігін 
білдіреді.  

Әлеуметтік әріптестіктің нысандарын анықтау 
мәселесін шешу әдістемелік тұрғыда түбегейлі маңызды 
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болып табылады. Бұл аспект, сырт сөзге көрінетін 
қарапайымдылығына қарамастан экономикалық 
теорияда аз зерттелген. Бұл түрлі елдердегі әлеуметтік 
әріптестік жүйесін қалыптастыру тәсіліндегі түбегейлі 
тұжырымдық айырмашылықтардың себебіне айналды. 
Мысалы, Қазақстанда келіссөздер жүргізуге, бас, 
салалық және аймақтық келісімдерді дайындау мен 
жасау тәртібіне ғана сайып келеді, біздің ойымызша, 
әлеуметтік әріптестіктің шегін негізсіз тарылтады. 
Екіншіден, халықаралық тәжірибе ұжымдық келісімдер 
мен шарттар жасау шегінен шығатын тиімді үшжақты 
ынтымақтастықтың бар екендігін көрсетеді. Мысалы, 
ХЕҰ 1960 жылғы № 113 ұсынымы мемлекеттік билік 
органдары және жұмыс берушілер мен қызметкерлер, 
сондай-ақ осы ұйымдардың арасындағы салалық және 
ұлттық деңгейдегі кеңес беру мен ынтымақтастық 
жөніндегі шараларға қатысты. Олардың ортақ мақсаты 
жалпы экономиканы немесе оның жекелеген салаларын 
(жалпы мемлекеттік органдарды құру мен қызмет етуін 
қоса алғанда), еңбек ету жағдайын жақсарту мен өмір 
сүру деңгейін арттыру (тиісті заңнаманы дайындау мен 
қолдануды қоса алғанда) мақсатында үш тараптың 
арасындағы жақсы қатынастар мен өзара түсіністікке 
көмектесу болуы тиіс. Бұдан әлеуметтік әріптестік 
тиісті шарттар немесе келісімдер жасауды ғана емес, 
сонымен бірге заңнамалық актілерді дайындауды қоса 
алғанда белгілі бір шешімдер дайындау мақсатында 
елдің экономикалық дамудың барынша өзекті 
мәселелері бойынша ұжымдық консультациялар 
жүргізуді білдіреді деп қорытындылауға болады. 
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Өзара консультациялар жүргізуге қатысты ХЕҰ 
нормаларында ұжымдық келіссөздер тақырыбына 
қарағанда едәуір ауқымды тақырып қаралатынын 
айта кеткен жөн. Консультациялар қызметкерлер мен 
жұмыс берушілер үшін ортақ қызығушылық танытатын 
мәселелерді қамтиды және мүмкіндігіне қарай екі 
тарапқа да қолайлы шешім табу мақсатында бірлескен 
талдау жұмысын қамтуы мүмкін. Бір уақытта олар 
мемлекеттік билік органдарына пікірлер мен ұсынымдар 
беруге және олардың мүдделеріне қатысты мәселелер 
бойынша заңнаманы дайындау мен қолдануда еңбек 
етушілердің ұйымдары мен жұмыс берушілерге көмек 
ұсынуға мүмкіндік беруді қарастырады. Керісінше, 
ұжымдық келіссөздер жұмыспен қамту шарттарын 
анықтаумен және тараптар арасындағы қатынастармен 
шектелген. 

Әлеуметтік әріптестіктің нысандары келтірілген 
принципиалды тұрғыда Халықаралық еңбек ұйымының 
конвенциялары мен ұсынымдарында көрініс тапқан 
халықаралық еңбек нормаларының талаптарына 
толығымен сәйкес келеді. Сонымен бірге әлеуметтік 
әріптестік жүйесі еңбек және ұжымдық шарттың 
әрекет ету саласын қамтиды ма деген мәселе әлі де 
пікірталасты қажет етеді. 

Егер жоғарыда келтірілген әлеуметтік әріптестік 
анықтамаларының логикасына сүйенетін болсақ, 
онда жеке жалдау шарты оның әрекет ету саласына 
органикалық үйлесетіні туралы пікір қалыптасады. 
Расында, мұндай шарт кезінде қызметкер мен жұмыс 
берушінің арасындағы белгілі бір келіссөздер, олардың 
арасында жазбаша түрде екі жақты келісім жасау 
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фактісі орын алады, ол бойынша жұмысшы белгілі 
бір мамандық, біліктілік  немесе лауазым бойынша 
жұмысты орындауға, ал жұмыс беруші заңнамаға 
немесе тараптардың келісімдеріне сәйкес жалақыны 
және өзге де ақшалай төлемдерді уақтылы және толық 
мөлшерде төлеуге міндеттенеді. Яғни, бұл жағдайда 
әріптестік қатынастардың барлық қажетті атрибуттары 
бар. 

Сонымен бірге, ХЕҰ конвенциясы мазмұнының 
мәнінен әлеуметтік әріптестік туындаған даулар мен 
мәселелерді ұжымдық шешуді ғана білдіретіндігі 
туралы қорытынды жасауға болады. ХЕҰ № 87 
«Қауымдастық бостандықты және ұйымдасу 
құқықтарын қорғау» (1948ж.), № 98 «Қауымдастық 
және ұйымдасу құқықтарын қорғау» (1949ж.) № 154 
«Ұжымдық келіссөздер» (1981ж.) конвенцияларына 
сәйкес әлеуметтік сұхбаттасу түрлі әлеуметтік 
және экономикалық топтар арасында, сондай-ақ 
олар мен билік органдарының арасында жүзеге 
асырылады деп атап көрсетіледі. Халықаралық еңбек 
ұйымының жекелеген ұсынымдары жағдайды біршама 
шатастырады. Басқа сөзбен айтқанда, ұсынымдардың 
мәні келесіде. Жұмыс беруші еңбекке жалдау шартында 
ұжымдық шартта көзделген жағдайдан нашар жағдай 
белгілеуге құқығы жоқ. Сонымен бірге, осындай шартта 
ол ұжымдық шартта айтылған жағдайдан барынша 
жақсы жағдайды қарастыратын болса, жұмыс берушінің 
әрекеттері заңды деп танылады. 

 Зерттеліп отырған мәселені шешу еңбек, сондай-ақ 
ұжымдық шарттардың мәні мен жұмыс берушінің тиісті 
актілерді қабылдау барысындағы олардың реттеуші 
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әсерінің деңгейін жан-жақты зерттеуге негізделуі тиіс. 
Нарықтық экономикалы елдерде қызметкерлермен 
жеке келісімшарттар әдетте компаниялар көлемінде 
жасалатын ұжымдық шарттардың талаптарына 
негізделеді. Бұл ретте оларда қамтылған келісушілікке 
қарай жұмыс беруші әрбір жеке қызметкерге қатысты 
еңбек жағдайына қандай да бір өзгерістер белгілеуде 
еркін әрекет ете алмайды. Әсіресе, бұл қызметкерлерге, 
мысалы төлемақы шарты қызметкерлердің кәсіби-білікті 
топтары бойынша қатаң белгіленген ережелермен 
анықталатын қызметкерлерге қатысты айқын көрінеді. 

Кәсіподақ ұйымдары немесе қызметкерлердің 
өзге де өкілдік органдары жоқ компанияларда 
қызметкерлердің еңбек жағдайы жұмыс беруші еңбек 
қатынастарының қандай да бір жақтарын реттейтін 
және қызметкерлердің белгілі бір топтарына таралатын 
ережелер түрінде қабылдаған құқықтық актілердің 
негізінде анықталады. Осылайша, жеке еңбек 
шарттары өздерінің мәніне қарай еңбек қатынастарын 
ұжымдық-шарттық реттеу жүйесі болып табылатын 
әлеуметтік сұхбаттасу жүйесінің құрамдас бөлігі деп 
пайымдауға негіз бар. 

Әлеуметтік әріптестіктің экономикалық мәнін оның 
қызмет ету деңгейлерін анықтамастан көзге елестету 
мүмкін емес. БҰҰ Әлеуметтік даму мәселелері 
жөніндегі зерттеу институтының бұрынғы директоры 
Дхарама Гхайдың пікірінше сұхбаттасу мына үш 
деңгейдің бірінде жүруі мүмкін: жұмыс берушілер мен 
еңбек етушілер арасында жұмыспен қамту шарттары 
бойынша; әкімшілік пен еңбек етушілер арасында 
кәсіпорынның қызмет етуі бойынша; әлеуметтік 
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әріптестер мен билік органдарының арасында 
әлеуметтік және экономикалық саясат мәселелері 
бойынша.39 Келтірілген көзқарас түсіндіруді қажет 
ететіні анық. Бірінші деңгей экономикалық өмірдің 
көпшілік қатысушыларында оларға жақын әлеуметтік 
сұхбат олардың тікелей еңбек ету айналасында өтеді. 
Мұндай сұхбаттасу соңында сала көлемінде шарттар 
немесе келісімдер жасаса отырып, кәсіподақтар мен 
жұмыс берушілер ұйымдарының арасындағы ұжымдық 
келіссөздер түріне айналады. 

Екінші аспект қызметкерлердің олардың 
кәсіпорындарының қызмет етуіне (немесе басқаруға) 
қатысуымен байланысты. Былайша қатысу ауқымды 
саланы – басқарушы органдар мен басқарушылық 
комитеттердегі өкілдіктерден бастап адам 
ресурстарының дамуын басқарудағы белсенді рөліне 
дейін қамти алады. Ақырында, үшінші деңгей әлеуметтік 
әріптестердің еңбек ету мен табысқа әсер ететін 
ұлттық деңгейде әлеуметтік-экономикалық саясатты 
қалыптастыру мен жүзеге асыруға қатысуын білдіреді. 
Осылайша, әлеуметтік сұхбаттың келесі деңгейлері 
пайда болады: «кәсіпорын» - «сала» - «мемлекет». 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
әлеуметтік әріптестіктің бірнеше өзге деңгейлері 
белгіленген. Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес бұл 
жерде тараптардың өзара іс-қимыл жасауының: 

- республикалық деңгейдегі; 
- салалық деңгейдегі; 
- аймақтық (облыстық, қалалық, аудандық) 

деңгейдегі нысандары қолданылады. 

39 Дхарам Гхай. Достойный труд: понятие и показатели. - / Международ-
ный обзор труда. 142 том. - № 1-2. – 2003. –  24 с.
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Көріп отырғанымыздай, заңнамада Қазақстан 
Республикасының аумағында жасалуы мүмкін 
келісімдердің түрлері қатаң басып айтылған. Мұндай 
ереже бізге тіптен әдепсіз болып көрінбейді, себебі 
тәжірибеде ұжымдық келіссөздер жүргізу және 
өзге деңгейлерде келісімдер жасау мүмкіндігі мен 
қажеттігі бар. Мысалы, Қазақстанда «Қазақмыс» АҚ, 
«Қазхром» АҚ және т.б. секілді корпоративтік типтегі 
ірі құрылымдардағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын 
реттеуді қарастыратын ұжымдық деп аталатын 
келісімдер белгілі бір деңгейде тараған. Нәтижесінде 
мұндай келісімдер қолданыстағы заңнамалық 
өріске енбейді. Сондықтан Қазақстанда әлеуметтік 
әріптестіктің деңгейлерін анықтау кезінде ғаламданған 
үдерістердің әсерінен әлемдік тәжірибеде қалыптасып 
жатқан жаңа үрдістер ескерілмейді деп тұжырымдауға 
негіз бар. Бұл үрдістер екі негізгі аспектімен 
сипатталады. Біріншіден, ұжымдық келіссөздер 
тәжірибесі жалпы сипатқа ие болуда. Іс жүзінде олар 
заңнаманың өзін қалыптастыру кезінде міндетті өтпелі 
саты ретінде алынуда. Олардың әрекет ету саласы 
заңды түрде тәуелсіз бола отырып, экономикалық 
тұрғыдан бір тапсырыс беруші - фирмаға тәуелді өз 
бетімен еңбек етушілерді қамти отырып, жалдамалы 
еңбек туралы заңнаманың шегінен тысқары шығады. 
Ұжымдық келіссөздер жаңа функцияларды иеленіп, 
жаңа мақсаттар көздейді, осылайша, өнімділіктің 
нәтижелерін бөлу мен еңбек жағдайын анықтауда 
ғана өзінің ықпал ету саласын кеңейтуде. Екіншіден, 
ұжымдық келіссөздер институттары қайта құру 
үдерісінен өтуде, бір айтатыны кәсіпорын деңгейінде 
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бейорталықтандырудың айқын үрдісі субұлттық және 
трансұлттық деңгейлерде (кәсіпорындар, аумақтар 
топтары) жаңа келіссөздер жүргізу түрлерінің пайда 
болуына қарсы тұруда. 40

Демек, болып жатқан жаһандану үдерістері 
қалыптасып жатқан әлеуметтік сұхбаттасудың даму 
ерекшеліктерін, ұжымдық келіссөздер тараптарын 
анықтау, жасалатын келісімдердің мазмұны және 
олардың негізгі параметрлерінің ұлттық заңнамаға 
сәйкес келуін жаңаша түсіну қажеттігін алға тартады. 

Айтылған аспектілердің негізінде «әлеуметтік 
әріптестік» терминінің анықтамасын қалыптастыруға 
болады. Жоғарыда аталғандай, әлеуметтік әріптестік 
– бұл, біріншіден, туындайтын мәселелерді шешудің 
ұжымдық-шарттық қағидаларына негізделген, еңбек 
қатынастарын реттеудің ерекше, дербес типі. Екіншіден, 
ол келісімдердің түрлі деңгейлерін жасауды ғана емес, 
сонымен бірге өзара консультациялар жүргізу мен 
қызметкерлердің компанияларды басқаруға қатысуын 
қоса алғанда, әріптестер арасындағы өзара іс-қимыл 
жасаудың басқа да нысандарын білдіреді. Үшіншіден, 
ғаламдану жағдайында әлеуметтік әріптестік шегі 
трансұлттық деңгейге дейін кеңеюде, бұл оның тиімді 
қызмет етуіне ерекше әдістерді дайындау талабын алға 
шығарады. Осылайша, әлеуметтік әріптестік (сұхбат) 
деп еңбек қатынастары саласындағы жұмысшылар мен 
жұмыс берушілердің мүдделерін түрле деңгейлерде 
келісудің ұжымдық-шарттық  қағидаларына негізделген 
еңбек қатынастарын реттеудің ерекше типі деп түсіну 
қажет.  
40 Ален Супио. Трансформация труда и будущее трудового права в Ев-
ропе: междисциплинарный подход. В сб. Международный обзор труда. 
Том138. 1999, № 1-2. С. 93-94.
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Моноқалаларда қалыптасатын еңбек қатынас-
тарының белгілі бір ерекшеліктері бар. Ең бастысы, 
басқа қалаларға қарағанда моноқалаларда еңбекке 
орналасу мүмкіндіктері айтарлықтай тарылған. 
Егер республиканың ірі және орташа деңгейдегі 
қалаларында жұмыстан айырылып қалған адамның 
басқа кәсіпорынға орналасуға мүмкіндігі болса, 
моноқалаларда бұл біршама қиындау. Әсіресе, қала 
түзуші кәсіпорын қала өнімінің жартысынан астам 
көлемін шығаратын қалаларда бұл айқын көрінеді. 
Мысалы, олардың қатарына Теміртау қаласы жатады, 
онда өнеркәсіп өндірісінің 92% астам көлемі «Арселор 
Миттал Теміртау» АҚ-на келеді. Осы кәсіпорыннан 
жұмыстан шығып қалған қызметкер сәйкес келетін 
тиісті жұмыс таба алмайды деп жобалау табиғи 
құбылыс. Лисаковск қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мәліметтері  
бойынша 2011 жылы жұмысқа орналасуға көмек 
сұрап 644 адам өтініш білдірген, 462 адам жұмысқа 
орналастырылған. Жұмысқа орналастыру деңгейі 
орташа облыстың 80,4% кезінде 71,7% құрады (2010 
жылдың қорытындысы бойынша – 82%).41 Осындай 
болжауды растайтын жанама фактор Қарағанды 
облысындағы кадрлардың тұрақтамаушылығы туралы 
деректер болып табылады. Егер жалпы облыс бойынша 
2011 жылы тұрақтамаушылық коэффициенті 20,3% 
құраса, моноқалаларда оның деңгейі біршама төмен 
болды, атап айтқанда: Балқашта – 18,3; Жезқазғанда 
– 19,7; Қаражалда – 10,8; Сәтбаевта – 16,4; Теміртауда 
– 14,9; Шахтинскте – 15,4. 42

41 http://zansoc.kostanay.gov.kz/
42 http://www.karaganda.stat.kz
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Әрине, мұндай шарттарда жұмыс берушілердің 
жалдамалы жұмысшылардың заңды құқықтарын 
бұзуына алғышарттар пайда болуы мүмкін. Бұл 
еңбекке ақы төлеу мәселесіне де, сондай-ақ еңбек ету 
мен тынығу режиміне, зиянды (аса зиянды) және ауыр 
еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін төленетін 
өтемақылар мен еңбек қатынастарының мәнін 
құрайтын басқа да параметрлерге қатысты. 

Моноқалалардағы еңбек қатынастарын реттеудің 
ерекшеліктері сондай-ақ қала түзуші кәсіпорындардың 
ұйымдық-құқықтық нысанына байланысты 
көрінеді. Осы жағынан барлық моноқалаларды екі 
ірі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа қала түзуші 
кәсіпорындар оқшауланған заңды тұлғалар болып 
табылатын қалалар жатады. Оларға Жаңаөзен 
(«Өзенмұнайгаз» АҚ), Ақсу (Ақсу ферроқорыту 
зауыты), Рудный («Соколов-Сарыбай тау-кен-өндіру 
бірлестігі» АҚ), Текелі (Текелі тау-кен-металлургия 
комбинаты) және басқа да қалаларды жатқызуға 
болады. Екінші типтегі қалалар олардың аумағында 
орналасқан қала түзуші кәсіпорындар қандай да 
бір ірі компаниялардың бөлімшесі болып табылады 
және соның салдарынан толыққанды заңды тұлғалар 
болып табылмайтындығымен сипатталады. Мысалы, 
Жезқазған, Балқаш және Сәтбаев қалаларында 
орналасқан кәсіпорындар «Қазақмыс корпорациясы» 
АҚ-ның құрылымдық бөлімшелері болып табылады. 
Осыған ұқсас Саран, Шахтинск және Абай қалаларында 
орналасқан қала түзуші кәсіпорындар «Арселор 
Миттал Теміртау» АҚ-ның қарамағында. 
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Қалалардың аталған топтарында (дәлірек 
айтқанда қала түзуші кәсіпорындарда)  еңбек 
қатынастарын реттеудегі айырмашылықтар мыналар. 
Моноқалалардың бірінші тобының қала түзуші 
кәсіпорындарында еңбек қатынастары саласында 
дербес саясат жүргізіледі. Бұл, атап айтқанда, 
қызметкерлерге ақы төлеу, еңбекті нормалау, еңбек 
және тынығу тәртібі, еңбекті қорғау, әлеуметтік 
жеңілдіктер мен кепілдіктер саласындағы саясатқа 
жатады. Бұдан басқа экономиканың кәсіпкерлік 
саласында, осындай қалаларда орналасқан едәуір ұсақ 
кәсіпорындар әдетте қолда қаражат пен мүмкіндіктерге 
қарай осындай саясатты жүргізуге ұмтылады. 

Екінші топтағы кәсіпорындар өздерінің заңды 
мәртебесіне байланысты еңбекке ақы төлеудің және 
әлеуметтік жеңілдіктердің негізгі параметрлерін 
анықтауға мүмкіндіктері жоқ, себебі олар түрлі қалаларда 
орналасқан барлық құрылымдық бөлімшелер үшін 
орталықтандырылған түрде белгіленеді. Бұл мағынада 
айқын мысал ретінде «Қазақмыс корпорациясын» алуға 
болады. Жұмыс беруші корпорацияда жұмыс істейтін 
барлық қызметкерлер үшін тарифтік мөлшерлемелер 
мен лауазымдық айлықақылардың, қосымша 
төлемдер мен өтемақылардың бірыңғай мөлшерлерін, 
сыйлықалық төлемдердің, әлеуметтік кепілдіктер мен 
жеңілдіктердің көрсеткіштері мен мөлшерін белгілейді. 
Мысалы, жұмыс беруші мен аталған шаруашылық 
етуші субъектінің жұмысшыларының арасындағы 2011-
2013 жылдарға арналған ұжымдық шартта ол жұмыс 
берушіге, жұмыс орнына, иеленетін лауазымына, 
корпорациядағы жұмыс өтіліне қарамастан 
корпорацияның қызметкерлеріне, олардың атынан 
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кәсіподақ ұжымдық шартқа отырған кәсіподақтың 
жұмыстан босатылған және штаттағы қызметкерлеріне 
әрекет етеді деп көрсетілген. Бұл шартта келесі 
қосымша ақы төлеу жүйесі қарастырылған: 

1) түнгі уақытта жұмыс үшін қызметкерге берілген 
разряд бойынша тарифтік мөлшерлеменің бір жарым 
еселік мөлшерінде. Түнгі уақытта, мереке күндері жұмыс 
істегені үшін төленетін қосымша ақы мен қызметкерге 
төленетін басқа да қосымша ақы түрлерін Еңбекке ақы 
төлеу туралы ережеге сәйкес жұмыс беруші еңбекке 
ақы төлеудің жоспарлы қорына кіргізуі мүмкін; 

2) арнайы жұмыстарда және нормаланған 
тапсырмалар бойынша жұмыс кезінде бригаданы, 
жұмысшылар звеносын басқарғаны үшін негізгі 
қызметтен босатылмаған қызметкерлерге жұмыс 
берушінің актісіне сәйкес бригаданың санына қарай 
қосымша ақы төленеді; 

3) біліктіліктерді, лауазымдарды (қызмет көрсету 
аймақтарын кеңейту немесе уақытша орнында жоқ 
қызметкердің міндеттерін атқару) қатар алып жүргені 
үшін сыйлықақылар мен көтермелеу сипатындағы 
өзге де төлемдерді қоспағанда, орнын алмастырушы 
қызметкердің 50 % дейінгі мөлшерлемесі (айлықақысы) 
мөлшерінде қосымша ақы төленеді. Қосымша төлем 
бекітілген сомамен төленуі мүмкін; 

4) шамадан тыс жұмыстарға, демалыс және мереке 
күндеріндегі жұмысқа Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес ақы төленеді: 

5) жұмыс берушінің кінәсінен уақытша өндіріс 
тоқтаған жағдайда қызметкерге орташа айлық 
жалақысының елу пайызынан кем емес мөлшерде 
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ақы төленеді. Шарт тараптарының келісімімен, 
жұмыс берушінің мүмкіндіктері мен қалыптасқан 
нақты жағдайға байланысты Қызметкерге төленетін 
жалақының мөлшері уақытша тоқтау кезінде артуы 
мүмкін; 

6) кәмелетке толмаған қызметкерлерге оларға 
берілген разрядтарға сәйкес толық тарифтік 
мөлшерлемеге (айлықақыға) дейін қосымша төлемдер 
төленеді. 

Жұмыс беруші Қызметкердің біліктілігіне, оның 
жеке сіңірген еңбегіне қарай қолданыстағы заңнамамен 
және ұжымдық шартпен белгіленген кепілдіктерді 
сақтай отырып, еңбек шартында Корпорацияда 
қолданылатын еңбекке ақы төлеу жүйесін жекелей 
алады. 

Ұжымдық шарттың «Әлеуметтік жеңілдіктер мен 
кепілдіктер» тарауы қызықты, онда жұмыс беруші 
мыналарға кепілдік береді: 

1) корпорацияның медициналық мекемелерінде 
корпорация қызметкерлеріне бекітілген тегін 
медициналық қызметтер тізбесіне сәйкес тегін 
медициналық қызметтер көрсету; 

2) ауыр жұмыстарда, зиянды, қауіпті еңбек ету 
жағдайларында жұмыс істейтін жұмысшыларға, 
сондай-ақ асырауында 4 және одан да көп баласы бар 
көпбалалы аналарға уақытша жұмысқа жарамсыздығы 
бойынша ай сайынғы жәрдемақыға қосымша төлем 
төлеу; бұл ретте қосымша төлем мен жәрдемақының 
жалпы сомасы 20 айлық есептік көрсеткіштен аспауы 
тиіс; 
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3) қызметкердің зейнетке шығуына байланысты 
еңбек шарттарын бұзу кезінде жұмыс беруші біржолғы 
жәрдемақылар төлейді: 

- зиянды, қауіпті еңбек ету жағдайларында 
10 жылдан аса уақыт жұмыс істеген корпорация 
қызметкерлеріне 50 мың теңге мөлшерінде; 

- зиянды, қауіпті еңбек ету жағдайларында 5 
және одан да көп жыл жұмыс істеген корпорация 
қызметкерлеріне 25 мың теңге мөлшерінде; 

- қалыпты еңбек жағдайында 10 жылдан аса жұмыс 
істеген корпорация қызметкерлеріне 15 мың теңге 
мөлшерінде; 

4) жерлеу рәсімдері мен салттық қызметтерді 
ұйымдастыруға біржолғы ақшалай төлем төлеу: 

- корпорация қызметкері, зейнеткері, мүгедегі, 
қызметкерлердің жақын туыстары (жолдасы, балалары, 
әкесі, анасы), корпорация зейнеткерлері - (жұбайы, 
балалары) қайтыс болған жағдайда - 70000 теңге;

- өндірісте қайтыс болған қызметкердің отбасы 
мүшелерінің біреуіне (зайыбы, балалары, әкесі, анасы) 
- 300000 теңге;

5) корпорация қызметкерінің баласы туылған 
жағдайда біржолғы жәрдемақы төлеу - 25000  теңге.

Төлемдер әр балаға төленеді (егер егіз балалар 
туылса). Егер ата-анасының екеуі де корпорацияда 
жұмыс істейтін болса, жәрдемақыны ата-анасының 
біреуі алады;  

 6) корпорацияға балалар үйінен немесе оқу орнын 
бітіргеннен кейін жұмысқа орналасқан жетім-балаларға 
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50 ең төменгі есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы 
жәрдемақы төлеу; 

7) жұмыс беруші белгілеген тәртіпте адамдардың 
келесі санаттарының меншігіне тұрып жатқан қызметтік 
тұрғын үйді өтеусіз беру: 

- өндірістегі жазатайым оқиға нәтижесінде қайтыс 
болған қызметкерлердің жесірлері; 

- өндірістегі жазатайым оқиға нәтижесінде еңбекке 
қабілеттілігін жоғалтқан 1,2 топтағы мүгедектер; 

- корпорацияның зейнеткерлері;
8) өндірістегі арты өлімге алып келген жазатайым 

оқиға кезінде кәсіподақпен бірлесіп, қайтыс болған 
жұмысшы отбасының тұрғын үйі болмаған жағдайда 
қайтыс болған жұмысшының туыстарының біреуіне 
(баласы, зайыбы) тұрғын үй бөлу туралы мәселені 
қарастыру; 

9) төмендегі сомалармен «Кенші даңқы» және 
«Еңбек даңқы» салалық наградалық кеуде белгілерімен 
марапаттау кезінде жұмысшыларға біржолғы 
сыйлықақылар төлеу: 

III деңгей - 50000 теңге;
II деңгей - 75000 теңге;                   
I деңгей - 100000 теңге.
«Кенші даңқы» және «Еңбек даңқы» салалық 

наградалық кеуде белгілерінің үш деңгейінің 
кавалерлеріне жылына бір рет кәсіби мерекеде 
кәсіподақпен бірлескен шешімде анықталатын 
мөлшерде біржолғы сыйлықақы төленеді; 

10) корпорация қызметкерлеріне ЧУ «Дошкольник» 
жергілікті актілерімен белгіленген мөлшерлерге сәйкес 
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ЧУ «Дошкольник» балабақшаларында балаларды 
күтіп бағу ақысының жеңілдікті құнын беруге.43

Әрине, мұндай ақы төлеу мен әлеуметтік 
жеңілдіктер шарттарын тиісті моноқалалардың 
аумағында орналасқан басқа кәсіпорындар 
қызметкерлер  ұсынбайды. Сондықтан мұндай 
қалаларда жұмысшылардың ақысында және олардың 
әлеуметтік қамсыздандыруда күрделі тепе-теңсіздіктер 
пайда болуы әбден мүмкін. 

Қазақстанның моноқалаларындағы еңбек қатынас-
тарын ұйымдастыру мәселелерін зерттей отырып, 
келесі сәтті бөліп алу қажет. Қазіргі 27 моноқалалардың 
21-і негізінен дамыған өндіруші өнеркәсіптің, ал 6-ы – 
өңдеуші өнеркәсіптің (металлургия, химия, машина 
жасау) болуымен сипатталады. Демек, аталған 
салалардың өндіріс ерекшеліктерін ескере отырып, 
моноқалалардың қала түзуші кәсіпорындарында 
әдетте еңбектің зиянды және ауыр жағдайлары басым 
болып келетінін болжауға болады. Бұл жағдай бір 
қарағанда статистикалық деректермен расталады. 
Мысалы, жалпы Қарағанды облысы бойынша 196,7 
мың жұмысшылардың 79,3 мың адамы (40,3%) ауыр 
еңбек жағдайларында жұмыс істейді. Сонымен бірге 
облыстың зерттелген моноқалаларында мұндай 
жұмысшылардың үлес салмағы 50,9% құрайды. 

43 Коллективный договор между работодателем и работниками АО «Кор-
порация «Казахмыс» на 2011-2013 годы. – Караганда, 2011.
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12 кесте - 2011 жылы Қарағанды облысының 
моноқалаларындағы зиянды және басқа да қолайсыз 
еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмысшылардың 
саны 

Өңір (қала) Жұмыс-
шылар 
саны, 
адам. 

Зиянды 
еңбек 
жағдай-
ларында
жұмыс
істейтін
жұмысшы-
лар саны,
адам

Қызметкерлер 
санындағы 
зиянды 
жағдайларда 
жұмыс істейтін 
жұмысшылардың 
үлес салмағы, %

1 2 3 4
Қарағанды
 облысы

196745 79332 40,3

Балқаш
 қаласы

16222 8759 54,0

Жезқазған
 қаласы 

21165 5253 24,8

Қаражал
 қаласы 

4371 1374 31,4

Саран қаласы 3407 734 21,5
Сәтбаев
 қаласы

14137 8643 61,1

Теміртау
 қаласы 

52426 32225 61,4

Шахтинск
 қаласы 

1904 913 47,9

Моноқалалар 
бойынша
барлығы 

113632 57901 50,9

Ескерту – Қарағанды облысының Статистика жөніндегі 
департаментінің деректері бойынша есептелінген.44 

44

44 http://www.karaganda.stat.kz
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Қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс 
істейтіндердің барынша көп үлес салмағы Теміртау, 
Сәтбаев және Балқаш қалаларына келеді, ал аз 
үлес салмағы – Жезқазған, Саран және Қаражал 
қалаларында байқалады. 

Еңбек қатынастарының аталған аспектісі бойынша 
қарама-қайшы көрініс Қостанай облысында байқалады. 

13 кесте - 2011 жылы Қостанай облысының 
моноқалаларындағы зиянды және қолайсыз еңбек 
жағдайында жұмыс істейтіндердің саны.

Өңір (қала) Жұмыс-
шылар 
саны, 
адам

Зиянды еңбек 
ж а ғ д а й л а р -
ында жұмыс
істейтін
жұмысшылар 
саны, адам

Қызметкерлер 
санынан 
зиянды еңбек
жағдайларында
жұмыс істейтін
жұмысшылар-
дың үлес
 салмағы, %

1 2 3 4
Қостанай
 облысы 

88924 16616 18,7

Жетіқара
 қаласы 

5461 1906 34,9

Арқалық
 қаласы 

3744 874 23,3

Лисаковск 
қаласы 

6309 1093 17,3

Рудный қаласы 4822 17,1
Моноқалалар 
бойынша 
барлығы 

43685 8695 19,9

Ескерту – Қостанай облысының Статистика жөніндегі 
департаментінің деректері бойынша есептелінген.45

45

45 http://www.kostanai.stat.kz/ 
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Жалпы, облыстың моноқалалары бойынша 
қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтіндердің 
үлесі аталған көрсеткіштің орташа облыстық 
мәнінен шамалы асады. Сонымен бірге, Рудный мен 
Лисаковск секілді жеткілікті ірі қалаларда зерттелетін 
көрсеткіш облыс бойынша орташа көрсеткіштен төмен 
мөлшерде қалыптасты. Сондықтан моноқалалардың 
жұмысшылары зиянды және ауыр еңбек ету жағдайлары 
зиянды және ауыр еңбек жағдайларындағы жұмыстарда 
істейді деп кесіп айтуға болмайды. 

Еңбек қатынастарының даму деңгейін сипаттайтын 
маңызды көрсеткіштерге қызметкерлердің жалақысын 
жатқызу қажет. Өнеркәсіптің негізінен өндіруші және 
ауыр түрін білдіретін моноқалалардың салалық 
ерекшелігін ескере отырып, олардағы жалақының 
мөлшері орташа облыстық деңгейден аспауы тиіс. 
Алайда, статистикалық деректер мұндай жағдайды 
растамайды. 

14 кесте - Моноқалалардағы 2011 жылғы орташа 
айлық жалақы

Өңір (қала) Орташа 
айлық 

жалақы, 
теңге

Облыстың 
орташаміндеті  %%

1 2 3
Қарағанды облысы 77940 100,0
Балқаш қаласы 69466 89,1
Жезқазған қаласы 86257 110,7
Қаражал қаласы 80253 103,0
Саран қаласы 56382 72,3
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14 кестенің жалғасы
1 2 3

Сәтбаев қаласы 92771 119,0
Теміртау қаласы 97446 125,0
Шахтинск қаласы 57985 74,4
Шығыс Қазақстан 
облысы

73677 100,0

Курчатов қаласы 92731 125,9
Риддер қаласы 90272 122,5
Маңғыстау облысы 151000 100,0
Жаңаөзен қаласы 194398 128,7
Қостанай облысы 67252 100,0
Жетіқара 59501 88,5
Арқалық 55398 82,4
Лисаковск қаласы 73806 109,7
Рудный қаласы 82716 123,0
Ескерту – тиісті облыстардың статистикалық деректері 
бойынша есептелінген. 

Келтірілген деректер 14 зерттелген моноқаланың 
ішінде 5-де (Балқаш, Саран, Шахтинск, Жетіқара және 
Арқалық қалалары) орташа жалақы орташа облыстық 
орта деңгейден төмен мөлшерде қалыптасқан. Бір 
жағынан, Теміртау, Жаңаөзен, Рудный қалаларындағы 
облыстық деңгейде орташа еңбек ақының біршама 
артуы өзіне назар аудыртады. Бұндай асып түсудің 
маңызды түп негіздері бар, себебі нақ осы қалаларда 
ірі кәсіпорындар орналасқан: тау-кен металлургия және 
мұнай саласын білдіретін «Миттал Стил Темиртау» АҚ, 
«Өзенмұнайгаз» АҚ және Соколов-Сарыбай тау-кен 
өндіру бірлестігі. 
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Сонымен бірге, жоғарыда аталған қалалар 
бойынша төлемақы мөлшерін күрделі саралау 
өзіне назар аудартады. Кестенің деректерінен 
көретініміздей, «Өзенмұнайгаз» АҚ жұмысшыларының 
орташа айлық жалақысы (194398 теңге)  Арқалық 
қаласы жұмысшыларының орташа төлемақысынан 
(55398 теңге) 3,5 еседен аса мөлшерге асады. 
Төлемақыдағы мұндай айырмашылықтарды, бір 
қарағанда,  салааралық ерекшеліктермен түсіндіруге 
болады. Шынымен, қазіргі уақытта мұнай саласы 
басқа салалармен салыстырғанда экономикалық 
қызметтің ең жоғары ақы төленетін саласына 
жатады. Сонымен бірге,бұл қалаларда қала түзуші 
кәсіпорындар металлургия және көмір өнеркәсібіне 
маманданған болса және олардағы еңбек жағдайы 
шамамен бірдей Теміртау (97446 теңге) және Саран 
қалаларының (56 382теңге) жалақы мөлшеріндегі 
айырмашылықтарын (73%) немен түсіндіруге болады? 
Оның үстіне екі қалада бір облыста, бір-біріне тікелей 
жақын орналасқан болса. 

Біздің ойымызша, төлемақыдағы мұндай 
айырмашылықтың  объективті негізі жоқ және ең алдымен 
жекелеген моноқалалардағы жұмысшылардың 
жұмысқа орналасу мүмкіндіктерінің ерекшеліктерін 
ескеретін жұмыс берушінің бассыздығына байланысты. 
Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Еңбек 
кодексінің 121-бабы 1-тармағының талаптарын еске 
түсірген артық болмас, онда қызметкердің айлық 
жалақысының мөлшері қызметкердің біліктілігіне, 
орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына және 
сапасына, сондай-ақ еңбек жағдайларына қарай 
сараланады деп белгіленген.46 Осылайша жұмыс 
46 Трудовой Кодекс Республики Казахстан  – Алматы: Центральный дом 
Бухгалтера, 2007. – 69-с.
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берушілер еліміздің еңбек заңнамасының басты 
талаптарының бірін сақтамайды.  

Моноқалалардың ішіндегі салалық бөліністегі 
қызметкерлер жалақысының сараланған мөлшері 
мәселесін зерттеу қызығушылық тудырады. Бұны 
Шығыс Қазақстан облысында орналасқан екі қала – 
Курчатов пен Риддерді мысалға алып қарастырайық. 

15 кесте - Курчатов және Риддер қалаларындағы 
2011 жылғы экономикалық қызмет салалары бойынша 
жұмысшылардың орташа айлық жалақысы

Курчатов қаласы Риддер қаласы 
Орташа 
жалақы, 
теңге

Қала 
бойынша 
орташа 
жалақыға  
%%-бен

Орташа 
жалақы, 
теңге

Қала 
бойынша 
орташа 
жалақыға  
%%-бен

1 2 3 4 5

Барлығы 92731 100,0 90274 100,0
Өнеркәсіп 48038 51,8 108238 119,9
Тау-кен өндіру 
өнеркәсібі және 
кен орындарын 
игеру

- - 133597 148,0

Өңдеу өнеркәсібі 79807 86,1 97013 107,5
Құрылыс 104193 112,4 114616 127,0
Көлік және 
қоймаларда 
сақтау

69831 75,3 87361 96,8

Жылжымайтын 
мүлікпен 
жасалатын 
операциялар 

20644 22,3 56032 62,1
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15 кестенің жалғасы
1 2 3 4 5

Кәсіби, ғылыми 
және техникалық 
қызмет 

116658 125,8 129351 143,3

Мемлекеттік 
басқару, 
қорғаныс, 
міндетті 
әлеуметтік 
сақтандыру

102743 110,8 64004 70,9

Білім беру 49845 53,7 57409 63,6
Денсаулық 
сақтау және 
әлеуметтік 
қызметтер 

68456 73,8 64386 71,3

Өнер, ойын-
сауық және 
демалыс

42618 45,9 43189 47,8

Ең төменгі 
жалақы

20644 43189

Ең жоғары 
жалақы 

116658 133597

Ең жоғарғы 
жалақының ең 
төменгі жалақыға 
қатынасының 
коэффициенті 

5,6 3,1

Ескерту – Шығыс Қазақстан облысының статистика 
басқармасының деректері бойынша есептелінген.47

   47

15 кестенің деректерінен көретініміздей, екі қала да 
орташа айлық жалақы мөлшері бойынша айтарлықтай 
салыстыруға келеді. Экономиканың бюджеттік 
47 www.shygys.stat.kz
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салаларындағы: білім, денсаулық сақтау және өнер 
салаларында еңбекақы өлшемдері мөлшеріне қарай 
бір-біріне жақын болып шықты. Риддер қаласындағы 
ең жоғарғы жалақы тау-кен өндіру өнеркәсібінде 
және карьерлерді игеруде қалыптасқан жағдай да 
барынша объективті болып табылады. Бұл мұнда 
қала құраушы кәсіпорын - тау-кен металлургия комби-
натының орналасуымен түсіндіріледі. Сонымен 
бірге өңдеуші өнеркәсіптегі, жылжымайтын мүлікпен 
жасалатын операциялардағы, мемлекеттік басқару 
мен қорғаныстағы еңбекақы мөлшеріндегі біршама 
айырмашылықтар көңіл аударарлықтай. Экономикалық 
қызметтің ұқсас салаларындағы жұмысшылардың 
еңбегіне ақы төлеудегі осындай сәйкес келмеушіліктер 
жалақы мөлшерін саралаудың негізгі қағидаларының 
сақталмауын көрсетеді. Нәтижесінде Курчатов 
қаласында қызмет салалары бойынша еңбекақыдағы 
айырмашылықтар 5,6 есені, ал Риддер қаласында – 
3,1 құрады.  

Моноқалалардағы еңбекті салалық және 
аумақтық орындау критерийлерінің, оның күрделігінің, 
шарттарының, жұмысшылардың біліктігінің негізінде 
еңбекке ақы төлеудегі бақыланатын өзгерістердің 
артуы көбінесе жалақы біртіндеп өзінің экономикалық 
мәнін жоғалтып, еңбек нарығымен байланыспауына 
алғышарт болып табылады. Жалақы құрылымындағы 
айырмашылықтар жалпы елде жалақыны ұйымдастыру 
саласындағы бірыңғай стратегияның жоқтығымен, 
сонымен бірге  моноқалаларда жалақыны ұжымдық-
шарттық реттеудің негізгі көп сатылы жүйесін құрмастан, 
осы саладағы жұмыс берушілердің құқықтарын негізсіз 
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кеңейтуге, олардың еңбекақы мөлшерін анықтайтын 
объективті факторларды ескермеуіне және басқа да 
себептерге байланысты. 

Моноқалалардағы еңбек қатынастарын әрекеттік 
реттеуді қамтамасыз етудің әрекеттік элементтерінің 
бірі, біздің ойымызша, жергілікті атқарушы органның 
және жұмыс берушілер мен жұмысшылардың өкілетті 
өкілдерінің арасындағы үшжақты аймақтық келісімдер 
(облыстық, қалалық, аудандық) болуы мүмкін. Бұл 
көбінесе аймақтарде нақты еңбек нарықтарының 
қалыптасуымен байланысты және дәл осы аймақтық 
деңгейлерде еңбек қатынастарының көптеген 
аспектілері шешілуі тиіс. Дамыған елдердің тәжірибесі 
аймақтарде еңбек саласындағы көптеген мәселелерді 
шешудің негізгі қағидалары қалыптасатынын көрсетеді: 
жалақының аймақтық ең төменгі мөлшері, жұмыспен 
қамтамасыз етудің аймақтық аспектілері және т.б. 
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына 
сәйкес мұндай келісімдерді аймақтық комиссия 
жасасады. Ол әлеуметтік әріптестік тараптарының 
мүдделерін келісуді қамтамасыз ету жөніндегі  тұрақты 
қызмет ететін орган болып табылады. Алайда, 
тәжірибеде аймақтық келісімдер формальды түрде 
жасалады, тиісті аймақтардың кәсіпорындарындағы 
әрекеттік және тиімді еңбек қатынастарын 
қалыптастыруға айтарлықтай әсер етпейді. Оның 
үстіне, әдетте, экономикалық және әлеуметтік даму 
мәселелері бойынша көптеген мәселелер еңбек ету 
саласында ғана көрінбейді. 

Мысалы, Қостанай облысының әкімдігі, 
жұмысшылар мен жұмыс берушілердің облыстық 
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бірлестіктерінің арасында жасалған 2012-2014 
жылдарға арналған үшжақты келісімдегі «Жалақы 
және халықтың өмір сүру деңгейі» тарауында келесі 
келісулер көрсетілген: 

1) жұмысшыларға жалақының және демалыс 
ақыларының, сондай-ақ орнын өтеушілік және 
ынталандырушы сипаттағы төлемдердің уақтылы 
төленуін қамтамасыз ету; 

2) жұмысшылардың жалақылары және 
зейнетақылық жинақтау қорларына, мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті зейнетақылық 
аударымдар бойынша берешектің қалыптасуына жол 
бермеу; 

3)  ұқсас жұмыстарды орындау кезінде және тиісті 
біліктіліктегі шетелдік және отандық жұмысшылар 
арасындағы жалақы мөлшерлерінде кемсітушіліктердің 
болуына жол бермеу; 

4) қолданыстағы заңнамаға сәйкес олардың 
еңбекақыларының деңгейін арттыруға бағытталған, 
азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік 
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар  
қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар 
қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесін 
қалыптастыру бойынша уәкілетті мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар дайындау; 

5) халыққа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
ең төменгі күнкөріс мөлшері мен кедейшілік шегі туралы 
ақпаратты хабарлау; 

6) салалық келісімдерге және мөлшерлерді 
нормативтік бекітулерге тиісті саланың ауыр 
жұмыстарында, зиянды (ерекше зиянды), қауіпті еңбек 
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жағдайлары бар жұмыстарда істейтін жұмысшыларға 
арналған көтермелі салалық коэффициенттердің 
енгізілуін қамтамасыз ету;                                          

7) ауыр жұмыстарда, зиянды (ерекше зиянды), 
қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстарда істейтін 
қызметкерлерге арналған еңбекке ақы төлеудің 
ең төменгі стандартын қолданудың қолданыстағы 
жүйесіне талдау жасау және оны жетілдіру бойынша 
ұсыныстар дайындау.48

Қарағанды облысында жасалған келісімнің осындай 
ұқсас тармағында тараптардың келесі міндеттемелері 
келтірілген: 

-  халықтың табысының өсуіне бағытталған 
келісілген саясатты жүргізу;

- қызметкерлерге жалақының және демалыс 
төлемдерінің уақтылы төленуін қамтамасыз ету; 

- облыстық салалық келісімдерге тиісті саланың 
қызметкерлеріне арналған көтермелі салалық 
коэффициенттерді енгізу;

- жұмыс берушілердің қызметкерлерге жалақыны 
уақтылы төлеу бөлігінде Қазақстан Республикасы 
заңнамаларының сақталуына бақылауды жүзеге 
асыру; 

- жасалатын келісімдер мен ұжымдық шарттар 
арқылы қызметкерлердің қолайлы еңбекке, 
ұйымдардағы еңбек өнімділігінің артуына сәйкес нақты 
жалақы деңгейінің артуына, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен 
тиісті кезеңге белгіленген инфляция деңгейіне 
байланысты оның индекстелуіне деген құқықтарының 
қамтамасыз етілуіне қол жеткізу; 
48 http://zansoc.kostanay.gov.kz/
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- қызметкерлердің біліктілігін арттыруды, еңбек 
өнімділігінің өсуін және экономиканың тұрақты дамуын  
қамтамасыз ететін еңбекті ұйымдастыру мен еңбекке 
ақы төлеу жүйесін жетілдіру жөніндегі мемлекеттік 
органдар жүргізетін жұмысқа қатысу; 

- бюджеттік саладағы лайықты еңбекке ақы 
төлеудің кепілдендірілген деңгейін қамтамасыз ететін 
еңбекке ақы төлеудің жаңа жүйелеріне көшу жөніндегі 
жұмысқа қатысу; 

-  қызметкерлер және жұмысшылар уәкілеттік 
берген өзге де тұлғалармен және ұйымдармен 
келіссөздерде жалақыны көтеру мүмкіндігін қарастыру; 

- қызметкерлердің жалақысы және зейнетақылық 
жинақтау қорларына, Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорына міндетті зейнетақылық аударымдар 
бойынша берешектің қалыптасуына жол бермеу; 

- ұқсас жұмыстарды орындау кезінде және 
тиісті біліктіліктегі шетелдік және отандық 
жұмысшылар арасындағы жалақы мөлшерлерінде 
айырмашылықтардың болуына жол бермеу; 

- келісімдермен, ұжымдық шарттармен немесе 
жұмыс берішінің актісімен белгіленген тәртіпте 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерімен тиісті кезеңге белгіленген инфляция 
деңгейіне байланысты жалақыны индекстеу жүргізу. 49

Келтірілген жағдайлардың мәніне тіптен үстірт 
қарағанның өзінде олар қолданыстағы еңбек 
заңнамасының талаптарын іс жүзінде қайталайтынын 
көрсетеді, сондықтан мағыналық ауыртпалық 
тудырмайды. Демек, жоғарыда айтылғандардан 
Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестіктің 
49 www.krgsoc.kz
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формальды түрде қалыптасқан жүйесі аймақтық 
деңгейде негізінен қызмет етпейтіндігі туралы 
қорытынды жасауға болады. Бұл көптеген объективтік 
және субъективтік себептерге байланысты, олардың 
жиынтығы төмендегілерге сайып келуі мүмкін: 

- әлеуметтік әріптестік жүйесін қалыптастырудың 
тұжырымдық негізінің жоқтығы; 

-  келісімдердің, ең алдымен аймақтық келісімдердің 
мазмұнын анықтаудың мен оларды жасаудың  
әдістемелік  тәсілдерінің толық дайындалмауы; 

 - келісімдерде қол жеткізілген келісулерді бұзғаны 
үшін жауапкершіліктің толық болмауы; 

-әлеуметтік әріптестік жүйесінің негізгі 
қатысушыларының бірі ретінде кәсіподақ қозғалысының 
дамымауы; 

- еңбек қатынастарын реттеудегі ұжымдық-шарттық 
үдерістің қатысушыларының әлеуметтік әріптестіктің 
едәуір жоғары деңгейінде қабылданған шешімдер 
туралы нашар ақпараттануы және т.б. 

Жоғарыда аталған мәселелерді шешу, шындығында 
еңбек қатынастарын аймақтық деңгейдегі әлеуметтік 
әріптестік қағидаларының негізінде ұжымдық-шарттық 
реттеудің түбегейлі жаңа жүйесінің қалыптасуын 
білдіреді. Бұл жағдайда әріптестік тәжірибесіне 
моноқалалардағы үшжақты келісімдерді тиімді енгізу 
жайында болмақ. Көріп тұрғанымыздай, нақ осы 
моноқалаларда туындайтын еңбек қатынастары 
мәселелерін тиімді шешудің алғышарттары қалыптасуы 
мүмкін. Өкінішке орай, республикада қалалық келісімдер 
жасау тәжірибесі жоқ. Сондықтан осындай түрдегі 
келісімдерді жасаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін 
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әзірлеудің объективтік қажеттілігі туындайды. Бұндай 
жұмыс, атап айтқанда, қалалар көлемінде ұжымдық-
шарттық реттеуге жататын еңбек қатынастары 
параметрлерінің тізбесін жан-жақты негіздеуді қажет 
етеді. Осындай параметрлердің   қатарына біріншіден 
жақын келуіне мыналар жатқызылуы мүмкін: ең төменгі 
жалақы мөлшерін белгілеу, әлеуметтік және өндірістің 
салалардағы еңбекке ақы төлеу деңгейлерінің ара-
қатынасы, жұмысшыларға ақы төлеудің разрядаралық 
(лауазымаралық) ара-қатынасының ең төменгі рұқсат 
етілген мөлшерлері және т.б. 

Сонымен бірге кәсіподақтарды әлеуметтік 
әріптестіктің әрекеттік және нақты жағына (тұсына) 
айналдырудың экономикалық, әлеуметтік және 
саяси сипаттағы шаралар кешенін әзірлеу қажет. 
Әлеуметтік әріптестік жүйесі қатысушыларының 
жауапкершілігін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамамен 
белгіленген шаралармен жиынтықта жоғарыда 
аталған ұсыныстарды іске асыру моноқалалардағы 
еңбек саласындағы ұжымдық-шарттық қатынастардың 
дамуына жаңа серпін беруі мүмкін. 
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ҚОРЫТЫНДЫ

1.Қазақстан экономикасының кеңістіктік дамуы 
үлкен сараланыммен сипатталады. Бұл табиғи-
шикізаттық, өндірістік, кадрлық әлеуеттердегі үлкен 
айырмашылықтармен ғана емес, сондай-ақ өңірлердің 
қалыптастасқан мамандану деңгейімен, олардың 
нарық қатынастарына, ішкі және сыртқы нарықтарда 
бәсекелестік жағдайларына  бейімделу деңгейімен 
дәлелденген.

2.Өнеркәсіптік бір саласы басым болатын 
қала мекендерінің болуы, білікті кадрлар мен 
инвестицияларды қатыстыруда тиімді болмайтын 
бәсекелес позициялар, өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
көпшілігінің технологиялық қалыс қалуы, жастардың 
неғұрлым ірі қалаларға қоныс аударуы Совет одағының 
теріс саясатының өркендеуі болған. Қазақстанның 
шағын қалаларының экономикалық дамуының негізгі 
мәселелері болып табылады. Өкінішке орай бізде де 
бұл мәселе кеш қолға алынып отыр.

Моноқалалардың мәселелерін шешудің басты 
бағыттарының бірі дамудың ішкі себебтерін іздеу болуы 
тиіс. Өндіріс қаласы сияқты экономикалық көзқарас 
тұрғысынан ғана қаланы стереотиптік қабылдаудан 
шегіну керек. Моноқалалардың дамуының заманауы 
тренді «креативтік индустрияларды құру» болуы тиіс. 

3. Шағын қалаларды жандандырудың мемлекет-
тік бағдарламасын әзірлеу, бәсекеге қабілетті 
артықшылықтарын ескере отырып, нақты қаланың 
даму стратегиясын әзірлеу, шағын және орта 
қалалардың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің 
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мониторингісін жүргізу, әлеуетті анықтау және бар 
мүмкіндігін ескере отырып, қаланың дамуының 
стратегиялық бағыттарын  белгілеуі өзекті мәселе 
болуы тиіс. 

4. Қаржы дағдарысы нарықтық өзгерістер жылдары 
қалыптасқан қазақстандық моноқалалардың әлеуметтік 
және экономикалық мәселелерінің көрсеткіші болды. 
Қала құру кәсіпорынның қаржылық-экономикалық 
жағдайы мен  қаланың тіршілік ету қызметінің барлық 
саласын ұстау және дамыту міндетінің арасындағы 
қатаң тәуелділік моноқалалардың ескі әлеуметтік 
мәселелердің шиеленісуіне, жаңа мәселелердің пайда 
болуына әкелді. Моноқалалардың экономикалық 
дамуына, сондай-ақ әлеуметтік құрылуына күшті түрткі 
беріп, түрін өзгертіп, жеке алғанда жұмыс істейтін 
кәсіпорындардың өндірістік сыйымдылығына қарай 
моноқалаларды оңтайландыру; шағын және орта 
бизнесті әртараптандыру, моноқалалардың еңбек 
ресурстарының жұмылдырылуын арттыру, әлеуметтік 
және инженерлік инфрақұрылымның дамуына қолдау 
көрсету керек.  

5. Қазақстандық қоғамның өзгеруі материалдық 
әл-ауқаттылық деңгейімен ғана емес, сондай-ақ 
әлеуметтік-экономикалық мәртебемен ерекшеленетін 
тұрғындардың топтарының пайда болуымен 
қоса жүрзіліп, меншік иелерінің және жалдамалы 
еңбеккерлердің, өз бетімен жұмысбастылардың, 
жұмысы жоқтардың  кластары пайда болды, орта класс 
қалыптасты. Өзінің экономикалық және материалдық 
жағдайлары бойынша әртүрлі болатын осы әлеуметтік 
топтар өмір сүру деңгейі мен сапасымен  ерекшеленіп 
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қана қоймайды,  олардың өздерінің тұрмыс дәстүрі, 
әлеуметтік-экономикалық мүдделер мен құндылықтар 
жүйесі қалыптасады, әртүрлі бейімделушілік 
стратегиялар мен экономикалық мінез-құлық 
нысандары қалыптасады. 

6. Әртүрлі аумақтарда әлеуметтік тұрақтылықты 
сақтау саясаты тұрғындардың әлеуметтік топтарының  
мүдделерін және әлеуметтік шиеленісушілікке әкеп 
соқтыратын жағымсыз әлеуметтік үдерістердің 
дамуын болдырмау тетіктерін әзірлеуді ескере отырып 
базаланады. Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету 
моноқалалардың социумын құрайтын тұрғындардың 
барлық топтарын әлеуметтік қолдауды жүргізбей 
мүмкін болмайды. Ең алдымен, табысының деңгейі 
төмен болатын, тұтыну әлеуеті төмен болатын және 
әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігі төмен болатын 
азаматтарға - ерекше қолдау көрсетуді қажет етеді.  

7.Мемлекеттік әлеуметтік қорғаудың тиімділігі 
тұрғындардың нақты әлеуметтік топтары мен 
санаттарының ерекшеліктерін ескере отырып 
бағалануы мүмкін. Тұрғындардың аз қамтамасыз етілген 
топтарын әлеуметтік қолдаудың әртүрлі нысандары 
келесі жағдайларда тиімді болып табылады: біріншіден,  
әлеуметтік қолдаудың ұсынылатын нысандары 
олардың неғұрлым маңызды әлеуметтік мәселелерін 
көрсеткен кезде. Екіншіден, қалаулы нәтижелерге қол 
жеткізген кезде: материалдық жағдайды жақсарту, 
табыстың өсімі, материалдық игіліктер ме әлеуметтік 
қызметтердің қолжетімділігінің артуы.  

8. Жағдайы төмен отбасыларын әлеуметтік 
қолдаудың көрсетілуін қамтамасыз ету үшін және 
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мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен төлемдердің 
мөлшерін анықтаған кезде, ең алдымен,  табыс пен 
еңбек ақы төлеу саласында, әлеуметтік норматив 
ретінде тамақтану үлесі жалпы құнның 45%-нан 
артпайтын, тұтыну кәрзеңкесінің неғұрлым прогрессивті 
құрылымымен күн көріс минимумын пайдалану қажет. 

Республиканың қарқынды дамып келе жатқан 
экономикасының жағдайында және белсенді әлеуметтік 
саясатты іске асырған кезде материалдық игіліктер мен 
қызметтерді ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік, мәдени  
игіліктер мен қызметтерді  тұтынудың қажетті деңгейін 
қамтамасыз ететін сапалы жаңа тұтыну стантартын 
пайдалануға адамның ағзасының энергетикалық 
шығындарын өтеуге есептелген күн көріс минимумынан 
өту қажет және өтуді жасау қажет.   

9. Тұрғындардың табысының шамамен 
алғанда 80%-ын еңбек ақы құрайтынын ескере 
отырып, еңбеккерлердің жоғары еңбек ақы алатын 
санаттарымен салыстырғанда еңбеккерлердің еңбек 
ақы алатын санаттарының еңбек ақы өсімінің неғұрлым 
жоғары өсімін қамтамасыз ету керек.  Білім беру, 
ғылым, денсаулық сақтау, өңдеуші өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылығында жұмыс істейтін еңбеккерлердің 
еңбек ақысын арттыру бойынша шаралар ерекше 
маңыздылыққа ие болады. 

Осы мақсатпен еңбек ақының максималды және 
минималды мөлшерінің арасында арақатынастарды 
реттеу қажет. Бар сараланымды төмендетуге реттеуші 
әсер етудің құралы ретінде еңбек ақыда орташа 
өнеркәсіптік деңгейге экономиканың салалары 
бойынша еңбек ақының мөлшерінің арақатынасын 
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пайдалануға болады.  Мақсатты бағдар еңбек ақыда  
жете реформаланған арақатынастарға қол жеткізу 
болып табылады. Еңбек ақы төлеу саласында осы 
мәселені шешуге бас, салалық, өңірлік және ұжымдық 
келісімнің деңгейінде өзара байланысқан, нормалар 
мен ережелердің кешенінен тұратын әлеуметтік 
әріптестіктің жүйесін дамыту әсер етеді.  

10.Салааралық және салалық деңгейде, 
мемлекеттік және жеке секторда, кәсіпорын ішіндегі 
жұмыс күшінің өсуі үшін тең жағдайды қамтамасыз 
ету қажеттілігі негізделді. Бұл жұмыстың көлемін, 
қиындығын есепке алып  еңбектің түрлерін өлшеудің 
объективті қажеттілігін ескертеді, бұл жалақыны 
дифференциациялаудың объективті негізін жасайды.  

Жоғарғы санатты еңбекті атқаруға негізделген 
жоғары технологиялық өндіріс қажеттілігіне сәйкес 
бюджет саласындағы қызметкерлердің жалақысын 
әрі қарай жетілдіру әртүрлі кәсіби топтардың 
жалақысындағы дифференциацияны төмендетуге 
бағытталуы керек, өйткені бұл салалардың ел еңбек 
ресурстарының сапасын көтеруде ерекше мәнге ие 
болуын есепке алынады.

11. Жұмыс күшінің өсуіне нақты шығындар көлемінің 
ұлғаюын есепке ала отырып жалақының кепілденген 
шегін көтеру негізінде ең төменгі жалақының реттеушілік 
рөлін күшейту қажет. 

Ең төменгі жалақы еңбекке қабілетті қызметкердің 
өзін-өзі қамтамасыз етуімен қатар, оның жанұясын 
да күтіп ұстауға кететін шығындары асыраушылық 
салмағының коэффицентін есепке алғандағы өсімін 
болжап, күнкөріс шегінің негізінде есептелуі қажет.
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12. Бюджет саласындағы қызметкерлердің жалақы-
сын әрі қарай жетілдіруге бағытталған шаралар ерекше 
мәнге ие.  Жоғарғы санатты еңбекті атқаруға негізделген 
жоғары технологиялық өндіріс қажеттілігіне сәйкес 
бюджет саласындағы қызметкерлердің жалақысын 
әрі қарай жетілдіру әртүрлі кәсіби топтардың 
жалақысындағы дифференциацияны төмендетуге 
бағытталуы керек, өйткені бұл салалардың ел еңбек 
ресурстарының сапасын көтеруде ерекше мәнге ие 
болуын есепке алынады.

13. Моноқалалардағы халықтардың аз қамтылған 
тобының өмір сүру деңгейін салалар мен   аймақтар 
қатарын қолдауға және дамытуға бағытталған 
мемлекеттік агорөндірістік кешен, білім беру, 
денсаулық сақтау,    тұрғын үй құрылысы, шағын және 
орта кәсіпкерлік бағдарламалармен қатар  маңызды 
бағыт бола отырып, халықтың қажеттілік тобын нақты 
қолдауға бағытталған бағадарламаларды дайындау 
қажет.  Республикада жүзеге асуы тиіс халықтың осы 
тобына бағдарланған негізгі бағдарламалар қатарына    
азық-түлік көмегі, медициналық көмек және қамтамасыз 
ету, тұрғын үй көмегі, білім алу және кәсіби даярлыққа 
ықпал жасауды жатқызуға болады. 

14.Қазақстан Республикасындағы экономикалық 
үрдістердің қызмет жасауының нарықтық тетіктерін 
ендіру еңбек қатынастарының әртүрлі деңгейі 
шеңберінде жұмысшылар мен жұмыс берушілердің 
мүдделерінің келісімі қағидасына негізделген әлеуметтік 
ынтымақтастық-еңбек қатынастарын реттеудің жаңа 
тұрпатының пайда болуына алып келді. 
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Моноқалалардағы еңбек қатынастарын реттеу 
ерекшелігі қала құрылысы кәсіпорынының ұйымдық-
құқықтық нысандарына тәуелді бола отырып 
туындайды.      

Бұл қатынастарда барлық моноқалалар 2 ірі 
топқа бөлінеді: қала құрылысы кәсіпорыны заңды 
тұлға ретінде әрекет жасайтын қалалар   және 
қала аумағында орналасқан қандай да бір ірі 
компаниялардың толыққанды заңды тұлға болып 
табылмайтын бөлімшелері бар қалалар.

15.Моноқалаларда еңбек қатынастарын реттеуді 
қамтамасыз ететін әрекет етуші элементтердің бірі 
болып жергілікті атқарушы орган және жұмысшы мен 
жұмыс беруші өкілдері арасындағы үш жақты аймақтық 
(облыстық, қалалық, аудандық) келісім болуы мүмкін.

Көбінесе, бұл аймақтарда еңбектің нақты 
нарықтарының туындауына және еңбек қатынастарының 
көптеген аспекталары аймақтық деңгейде шешілуіне 
байланысты 

Республикада қалалық келісімге қол қою 
тәжірибесінің болмауы қала аймағында ұжымдық-
шарттық реттеуге жататын еңбек қатынастарының 
параметр тізімдерін есепке алып келісім жасаудың 
ғылыми – әдістемелік негіздерін дайындау қажеттілігі 
бар екендігін көрсетеді. 

Мұндай параметрлерге жалақының төмен деңгейін 
бекіту, әлеуметтік және өндіріс аймағындағы жалақы 
деңгейінің арақатынасы, жұмысшыларға жалақы 
төлеудегі разряд аралық мүмкін болатын аз мөлшері 
жатады.  
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