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Отандағы нарығындағы жарнама дамуының ерекшеліктерін 
зерттеу  

Аннотация: Мақалада отандық жарнама нарығының дамуы, 
экономикалық қызметтің түрі және әлеуметтік-мәдени тәртіптің нысаны 
ретінде жарнаманың қалыптасуы зерттелді. Жарнама нарығының жеке 
сегменттерінің дамуының мемлекеттік және басым бағыттары, қоғамдағы 
жарнаманың рөлін өзгерту туралы мәселелердің қалыптастыруы 
қарастырылды.  

 
Кілт сөздер: жарнама, нарық, даму, экономика, маркетинг, бизнестің 

дамуы, сұраныс, тұтынушы. 
 
Маркетингтік коммуникациялардың маңызды құрамдас 

бөліктерінің бірі, жарнама болып табылады. Жарнама қазіргі 
жағдайдағы әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
дамудың маңызды факторы болып табылады. Қазақстан 
Республикасының жарнама нарығы ұлттық экономиканың 
дамушы сегменттерінің бірі болып табылады. Жарнаманың 
ерекшелігі - ол агрессивті сипаттамаға ие, өйткені, ол ақылы 
негізде өндіріледі және жарнама берушінің жеке басын 
анықтайды.  

Біздің заманауи өміріміз жарқын жарнамаларсыз елестету 
мүмкін емес. Жарнаманың түрлері өте көп, кейде жалықтыртып, 
шаршатып жібереді, өйткені олар барлық жерде. Бірақ 
жарнамасыз әлемдегі жетістіктер туралы бейһабар қаламыз ғой. 
Мәдениет, ғылым, әр түрлі салалардың жетістіктері, біздің 
өміріміздің барлық салаларындағы кез келген инновациялар 
көлеңкеде қалады. Тіпті жарнамасыз кез-келген сайлау да қажетті 
деңгейге және нәтижеге жете алмайды. Осылайша, жарнама 
арқылы жетістіктер туралы хабардар боламыз, өз қызметтерімізді 
көтере аламыз, жұмыс істей аламыз және ақша табамыз.  

Жарнама ақылы болғандықтан көбінесе қоғамның дұрыс 
қабылдауына кедергі жасайды, жарнама тарапының жасырын 
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насихаттарда болуы мүмкін. Жарнама нарығы көптеген 
қатысушылардың қатысуымен сипатталады. Жарнама өнеркәсібі 
бұқаралық ақпарат құралдарына (газеттер мен теледидарларға), 
жарнама агенттіктеріне және түрлі деңгейдегі мамандарға пайда 
әкеледі: суретшілер, копирайтерлер, кино және бейне 
индустриясының қызметкерлері, сондай-ақ кәсіби емес 
адамдарғада. 

Жарнама ақпараттық, коммуникативтік, имидждік 
құндылықтарды, брендті, маркетингті және басқа да қызметтерді 
жүзеге асыратын кәсіпорындардың маркетингтік қызметіндегі 
маңызды орынның бірін алады. Дәстүрлі түрде тұтынушыларға 
тауарлар мен қызметтер туралы ақпарат теледидар, радио, баспа, 
телефон және интернеттегі БАҚ арқылы жыл сайын артып келеді. 
Ақпараттық экономиканың даму жағдайында жарнама қызметі 
бәсекелестермен салыстырғанда тұтынушылардың қажеттілікте-
рін барынша толық және тиімді қанағаттандыруға ғана емес, 
сонымен қатар жекелеген тұтынушылар мен тұтастай алғанда 
қоғамның дамуына ықпал етуі тиіс. Жарнама нарығы ақпараттық 
және желілік технологиялардың қарқынды дамуы, ұйымдардың 
бизнес-үдерістерін интернетке интеграциялау әсерінен үнемі 
дамып келеді. Жарнама нарығы мөлшері, маңызы және 
бизнестегі әртүрлі қатысушылардың көп болуымен сипатталады, 
сонымен қатар, тауарлар мен қызметтерге деген сұранысты 
қамтамасыз ететін жеке әл-ауқаттың немесе ұйымдардың 
дамуымен өсуіне тығыз байланысты болатын нарықтарға құрал. 
Бұл нарық сипаттамалары жарнамадағы белгілі бір аспектілер 
туралы, соның ішінде жарнамаға инвестиция салу, жарнама 
агенттіктерінің қызметі және осы коммуникациялық құралмен 
көтерілген негізгі өнім санаттары туралы деректерді көрсетуі 
мүмкін [1]. Жарнаманың ақпарат көзі ретінде жағымды әсерімен 
қатар, кейбір кемшіліктері де бар, ол ақпарат орналастырудың 
ақылы сипаты, тұтынушылардың сенімін төмендету, тауарлар 
мен қызметтер туралы пікірлерді қалыптастыруға бағытталған 
агрессивті сипат, бұл көбінесе нақты жағдайдың бұрмалануына 
әкеледі және тұтынушыларға дұрыс шешім қабылдауды 
қиындатады. Нәтижесінде, тұтынушылардың жарнамаға деген 
сенімінің төмендеуі байқалады, бұл жарнама берушілердің 
тұтынушылармен байланыста болу жолдарын іздеуге мәжбүр 
етеді. Жарнама нарығында болған өзгерістер көптеген 
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факторларға тәуелді болады, олардың ықпал етуі бойынша жеке 
нарық сегменттерінің үлес салмағы өзгереді (теледидарда, 
радиода, сыртқы жарнамада, көліктегі жарнамада және т.б.). 
Тұтынушылардың жарнаманы қабылдау көз қарасын өзгерту 
үнемі креативті шешімдерді ұсынуды, жеткізуді және 
жарнамалық хабарламаларды беру үшін тиімді арналарды талап 
етеді. Сондай-ақ, заманауи технологиялардың пайда болуы 
маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастыру шығындарын 
оңтайландыруға мүмкіндік берді. Жарнамада Интернет-
коммуникацияларды пайдаланудың өсуі жарнамалық 
шығындарды төмендету, мақсатты аудиторияның мүмкіндіктерін 
кеңейту және жаңа пайдаланушы сегменттерін енгізу сияқты 
факторларға байланысты. 

Жарнама нарығының жай-күйін және даму тенденциясын 
зерттеу тауарлар мен қызметтер туралы ақпаратты тарату үшін 
маркетинг арнасы ретінде жарнаманың тұжырымдамасын 
жасаудың теориялық және практикалық тұжырымдамаларын 
жинауға және талдауға негізделген. Маркетинг кешенінде 
жарнама теориясы, тауарларды және қызметтерді жылжытудағы 
жарнаманың рөліне көп көңіл бөлінеді. Болашақта Интернет-
жарнаманы қарқынды түрде дамытуға ақпараттық 
технологиялардың таралуының артуы, Интернет-жарнама 
саласында көптеген жаңа қызметтердің пайда болуы, сондай-ақ 
әр түрлі елдердегі жарнаманың белгілі бір түрлерін 
пайдаланудағы айырмашылықтардың сақталуы ықпал етеді. 

Жарнама қазіргі жағдайдағы әлеуметтік-экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени дамудың маңызды факторы болып 
табылады. Бұл экономикалық кеңістіктің маңызды бөлігі, 
кәсіпкерлік қызметтің дамуына ықпал етеді. Қазақстан 
Республикасының жарнама нарығы ұлттық экономиканың 
дамушы сегменті болып табылады. Жарнама нарығы жарнама 
берушілерге және жарнама қызметтеріне жарнамалық 
дистрибьюторлардың қажеттілігін қамтамасыз ететін және 
қанағаттандыратын экономиканың жеке секторын білдіреді. 

Жарнама нарығын дамытудың қажетті белгілері [1]: 
• барлық нарық субъектілерінің экономикалық еркіндігі; 
• жарнамалық қызметтердің объективті қажеттілігі; 
• жарнамалық қызметтерді өндірушілердің қажетті саны; 
• нарықтың өсуіне мүмкіндік беретін инфрақұрылым; 
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• заңнамалық база. 
Жарнама нарығының сегменттері, ол теледидарлық 

жарнама нарығы; радио жарнама нарығы; жарнамалық баспа 
нарығы; сыртқы жарнаманы, автокөліктердегі жарнаманы, 
кинотеатрларда жабық жарнаманы out of home нарығы; интернет-
жарнама нарығы. 

Жарнама нарығының құрылымы келесі қатысушыларды 
қамтиды: 

• стратегияны жасайтын креативті агенттіктер; 
• БАҚ-та жарнамалық материалдарды орналастыру 

жоспарын әзірлейтін және клиенттердің атынан жарнама 
кеңістігін сатып алатын медиа агенттіктер; 

• өз мамандықтары бойынша іс-шараларды әзірлеп, жүзеге 
асыратын арнайы маркетингтік агенттіктер. Әдетте олардың 
қызметтері шығармашылық жарнама агенттіктерімен келісіледі; 

• бұқаралық ақпарат құралдары атынан жарнама кеңістігін 
сататын медиаселлерлер; 

• жарнама өнімдерін, полиграфиялық компанияларды, 
өндірістік компанияларды, кино және бейне студияларын, дизайн 
студияларын қоса алғанда, жарнамалық өнімдерді әзірлеушілер.  

Соңғы жылдары жарнама саласында ақпараттық 
технологияларды дамытуға, жарнамалық қызметтерді 
өндірушілердің техникалық мүмкіндіктерін кеңейтуге, сондай-ақ 
клиенттердің жарнамасын арттыруға байланысты елеулі 
өзгерістер болып жатыр. Қазақстанның жарнамалық нарығында 
орын алған өзгерістер жаһандық жарнама нарығының даму 
үрдістеріне ұқсас [2]. Қазақстандағы жарнама нарығының 
қалыптасуы басталғаннан бері жарнама мамандарының жоқтығы, 
қажетті материалдық базанын жоқтығы айқындалған, тек қажетті 
тарату арналары ғана болған. Тәуелсіздігімізді алған жылдан 
бастап республикадағы нарықтық қатынастарды қалыптастыра 
отырып, қазақстандық өндірушілер өнімдерді жарнамалау 
қажеттілігіне тап болды. Отандық тауар өндірушілер шетелдік 
тауарлармен қызметтерге жарнама жасай бастады. 

Республикалық және жергілікті басылымдар шетелдік пен 
отандық жарнамаларды орналастырудан басқа, оған тәуелді 
болды. Қазақстандағы жарнама нарығы құрылымының 
өзгерістері жалғасуда және болашақта бюджеттерді қайта бөлу 
Интернет-жарнама пайдасына ғана болуы мүмкін. Зерттеулерге 
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сәйкес, барлық салаларда, атап айтқанда, сыртқы жарнама және 
радио сегментінде жарнамалық қызметтердің өсуінің баяулауы 
байқалады.  

Осындай жағдай басқа елдердің нарықтарында дамып 
келеді, жарнама үшін баспа басылымдарының тартымдылығы 
төмендейді, демек, бұқаралық ақпарат құралдарына жарнама 
берушілер үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін және 
мақсатты тұтынушылармен тікелей байланыстарды дамытуға 
мүмкіндік беретін дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарын 
Интернет желісіне беру мәселесі өзекті болып қалады. Ағымдағы 
өзгерістер жарнамалық қызметтің қарқындылығына әсер етеді. 

Егер біз жарнама нарығындағы негізгі үрдістерді 
қарастырсақ, қазіргі жарнама берушілердің жарнамалық 
шағымдардың арналарын және тасымалдаушыларын таңдауына 
мұқият қарауға болады. Бір жағынан, бұл қаржы ресурстарын 
оңтайлы пайдалануына байланысты, ал екінші жағынан мақсатты 
аудиторияларға әсер ету тиімділігін арттыруға үлкен көңіл 
бөлінеді. Қазақстанда Интернет-жарнаманың ең танымал түрлері 
контекстік жарнама, SEO (іздеу жүйесін оңтайландыру), 
әлеуметтік желілердегі жарнама және онлайн бейне жарнама 
болып табылады. Компаниялар, әдетте, олардың сайтына ақысыз 
немесе ақысыз трафикті алуға тырысады және оны алдымен 
конверсиялауға, содан кейін сатылымға жеткізеді. Ақылы 
негіздегі көздер контекстік және мақсатты жарнама, электронды 
пошта тарату, баннерлік жарнама, плакат жарнамалары, танымал 
интернет-ресурстарда жарнама болып табылады [3]. 

Зерттеу барысында маркетинг және жарнама саласында 
аналитикалық жұмыстың ауқымын арттыру, атап айтқанда, 
интернет-маркетинг және онлайн-жарнама зерттеулерінің 
белсенділігін көтеру, жарнама нарығында жаңа қатысушылардың 
ғылыми-зерттеу қызметі және жарнаманы дамытуға қосқан 
үлесін бағалау ерекшеліктері назарға алынды. Жарнама 
нарығының дамуын талдау аймақтық жарнама нарығының жай-
күйі мен даму үрдістерін, ақпараттық технологияларды тарату 
масштабын, сондай-ақ баға беру проблемаларын және 
жарнамалық қызметтің тиімділігін, ұсынылатын қызметтердің 
сапасын бақылауды және тұтынушылардың өнімдері мен 
қызметтерін алға жылжытудағы рөлін анықтауға мүмкіндік 
береді және қосымша құндылықтарға ие болуға мүмкіндік береді.  
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Жарнамалық нарықтың даму ерекшеліктерімен қатар, 
жарнама нарығының дамуына, маркетинг жүйесінде жарнаманың 
роліне, сондай-ақ оның қоғамда қабылданған құндылығына әсер 
ететін факторлар анықталды. Жарнама нарығының дамуы туралы 
пікірталастар өткізу жарнама нарығының жекелеген 
сегменттерінің дамуы мен қоғамдағы жарнаманың рөлін өзгерту 
туралы мемлекеттің идеясын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Атап айтқанда, біз қазіргі заманғы өнімдер мен технологияларды 
жарнамалау үрдісінде, сондай-ақ қоғамның мүдделерін 
қанағаттандыратын өнімдерді таңдау кезінде тұрақты дамудың 
құндылықтарын тарататын, ұлттық сәйкестікті сақтауда немесе 
дамыған елдердің құндылықтары мен өмір салтын жаһандық 
деңгейде таратудағы жарнаманың өзгеретін рөлін атап өтуге 
болады. 

Осылайша, өткізілген зерттеу бізге нарықтағы көптеген 
қатысушыларды, соның ішінде үкіметтер мен соңғы 
пайдаланушыларды кездестіретін жарнамалық нарықтағы 
өзгерістердің тек құрылымдық өзгерістер мен интернет-
жарнамалық үлестің артуы туралы ғана емес екені туралы 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, 
жарнаманың рөлі өзгеріп, жаһандану үрдістеріне әсер етіп, 
ұлттық шекаралардың рөлін төмендету және әртүрлі 
нарықтардағы тұтынушылардың құндылықтары мен мінез-
құлқының таралуы құнының артуын көрсетеді.  
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Исследование особенностей развития отечественного рынка 
рекламы  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития 

отечественного рекламного рынка, формирование рекламы, как вида 
экономической деятельности. Сформировано представление о состоянии и 
приоритетных направлениях развития отдельных сегментов рекламного 
рынка, об изменениях роли рекламы в обществе и на рынке. 

 
Ключевые слова: реклама, рынок, развитие, экономика, маркетинг, 

развитие бизнеса, спрос, потребитель. 
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Study of the development features of the domestic advertising 
market 

 
Abstract: The article deals with the development of the domestic 

advertising market, the formation of advertising, as a type of economic activity. 
Formed the idea of the state and priority directions of development of individual 
segments of the advertising market, the changes in the role of advertising in 
society and the market. 

 
Key words: advertising, market, development, economy, marketing, 

business development, demand, consumer. 
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• ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар Комитетінде қайта тіркелген куәлік нөмірі 
және мерзімі № 14168 – Ж – 18.02.2014. 
 

REQUIREMENTS TO ARTICLES 
 

General provisions 
 

• The founder of the academic journal is the Eurasian National University L.N. Gumilyov. 
• The purpose of the academic journal is to bring new ideas, problem questions of science and professional education, new 
research and development of a wide range of specialists in applied Geometry and Engineering Graphics, Design, 
Architecture, Construction and other engineering industries, as well as the scope of technical and humanitarian education. 
• The journal highlights the results and achievements of research scientists, graduate students, doctoral students, teachers 
and industrialists having priority or scientific and practical significance. It publishes research articles: review, problem, 
discussion on topical issues of research in the following areas: Engineering and Computer Graphics, Design, Architecture, 
Construction and other technical sciences, pedagogy, teaching and research of young scientists, graduate students, doctoral 
students, as well as materials science workshops; problems of technical education, etc. 
• A member of the editorial board shall make the conclusion about the possibility of the publication of articles in the 
journal based on two independent scientists review and recommendation. 
• Publication language - Kazakh, Russian and English.      
• Periodicity - six issues per year. 
• Number and date of registration of the primary - №10761 - 11.03.2010. 
• Number and date of registration in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture of the RK 
information number 14168 - ZH - g 18/02/2014. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 
 

Общие положения 
 

• Учредителем научно-педагогического журнала является Евразийский национальный университет имени 
Л.Н.Гумилева. 
• Цель журнала – донести новые идеи, проблемные вопросы  науки и профессионального образования, новые 
разработки и исследования широкого круга специалистов по прикладной геометрии и инженерной графики, 
дизайну, архитектуре, строительстве и других отраслей техники, а также сферы технического и гуманитарного 
образования. 
• В журнале освещаются результаты и достижения научных исследований ученых, магистрантов, докторантов, 
производственников и  преподавателей, имеющих приоритетный характер или научно-практическое значение. В 
нем публикуются научные статьи: обзорные, проблемные, дискуссионные по актуальным проблемам иследований 
по следующим направлениям: инженерной и компьютерной графике, дизайну, архитектуре, строительстве и 
другие  технические науки, педагогике преподования, исследования молодых ученых, магистрантов, докторантов, 
а также материалы научных семинаров; проблем технического образования и т.д. 
• Заключение о возможности публикации статей в журнале выносится на основании 2 рецензии независимых 
ученых и рекомендации одного из членов редколлегии журнала. 
• Язык публикации– казахский, русский и английский. 
• Периодичность – 6 номеров в год. 
• Номер и дата первичной постановки на учет - № 10761-11.03.2010 г. 
• Номер и дата перерегистрации в Комитете информации и архивов Министерства культуры информации РК       
№ 14168 – Ж – 18.02.2014 г. 
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Мақаланың құрылымы 
 
• МРНТИ (ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы) – сол жақ 
жоғарғы бұрышында. 
• Автор (- лар) туралы ақпарат – аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, 
лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы); елдің атауы (жақын және алыс 
шетелдегі авторлар үшін), e-mail. 
• Мақаланың атауы. 
• Жарияланатын мақаланың андатпасы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде болу 
керек. Андатпаның көлемі 5-6 сөйлем немесе 500 баспа белгілері (мәтін 1/3 бет). 
• Кілт сөздері 10 сөзден аспау керек. 
• Мақаланың мәтіндік бөлігі. Мақаланың мәтінінде көрсетілуі тиіс: мәселенің тұжырымы; 
мәселенің зерттеулерін талдау; зерттеудің мақсаты мен міндеттері; материалды таныстыру 
және ғылыми зерттеулер нәтижелерін тұжырымдау; қорытындысы.      
• Қолданылған әдебиет.  
 
 
Structure of the article 
 
• MRNTI (interstate rubricator of scientific and technical information) – placed in the upper left 
corner. 
• Information about authors - full name, title, academic degree, position, place of work (name of 
institution or organization); name of the country (for foreign authors), e-mail. 
• Article title 
• Abstract published in Kazakh, Russian and English languages. The volume of abstract is 5-6 
sentences or 500 words (1/3 page of text). 
• Keywords are not more than ten words. 
• The text of the article should be reported: formulation of the problem, the analysis of the 
research problem, the goal and objectives, the presentation of material and the study received 
research results conclusions. 
•  References. 
 
 
Структура статьи 
 
• МРНТИ (межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) – в левом 
верхнем углу. 
• Сведения об авторе (авторах) – ФИО полностью, ученое звание, ученая степень, 
должность, место работы (наименование учреждения или организации); наименование 
страны (для авторов ближнего и дальнего зарубежья), e-mail. 
• Название статьи. 
• Аннотация публикуемой статьи на государственном, русском и английском языках. 
Объем аннотации 5-6 предложении или 500 печатных знаков (1/3 страница текста). 
• Ключевые слова не более 10 слов. 
• Текстовая часть статьи. В тексте статьи должны отражаться: постановка задачи; анализ 
исследования проблемы; цель и задачи исследований; изложение материала и обоснования 
полученных результатов исследования; выводы.  
• Использованная литература. 
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