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негізге ала отырып, бүгінгі емледе барғасын, келгесін, біраздасын, т.б. сынды сөздерді осылай кіріккен 
қалпында жазып, оларды кіріккен сөздер деп тануды ұсынамыз.

Тіліміздегі кіріккен сөздердің қатары аз емес, алайда олардың біразының сыңарлары ажыратуға 
келмейтіндей, әбден кірігіп кеткен. Мұндай сөздердің жігі арнайы этимологиялық зерттеулердің 
негізінде ғана анықталып, ғалымдардың дәлелдеуі арқылы танылады. Мысалы, сәресі (сахар асы), 
әттегенай (әйт деген ай), жәрәкімалла (я рақым бер алла), бәрекелді (барақа аллаһу), т.б.

Мысалдағы кіріккен сөздердің сыңарлары үлкен өзгеріске ұшыраған. Тіпті кебйр кіріккен сөздердің 
ішіндегі бір сыңардан бір ғана дыбыс сақталған сөздер де бар. Мысалы, алып бер етістігіндегі алып 
сөзінен оның алғашқы дауысты дыбысы ғана сақталып, екінші сыңардың жіңішкелігіне байланысты а 
дауыстысы жіңішкеріп, әкел болып кіріккен. Осы сияқты сыңарлары әбден ықшамдалған бүгін, биыл, 
әкел, өйт, сөйт, бүйт, т.б. кіріккен сөздер өте көп. 

Қ.Жұбанов ерте құралып, арасының жігі жоғалып кеткен сөздерді кіріккен сөздердің көнесі, 
жаңадан құралып, әлі жігін жоғалтпағандары жаңасы деп аталатындығын айтады [4; 169].

Ал ғалым Қ.Күдеринованың екі негізден құралып, дыбыстық, семантикалық контаминацияға 
түсіп, бір түбірлі сөз болып танылып кеткен, негізі әбден сіңіскен кіріккен сөздерді жалаң сөздер деп 
қарастыру қажеттігі туралы пікірін айтады [5]. Ғалым айтпақшы, сыңарлары ажырамастай кіріккен 
сөздердің тілімізде баршылық екені белгілі. Олардың барлығын толығымен қамтып, сыңарларын 
ажырату мүмкін емес. Сондықтан зерттеуші ұсынған бұл пікірмен әбден келісуге болады.

Мұндай сөздердің қатарына біз мына сөздерді жатқыздық: әкел, әпер, әкет, биыл, былтыр, бүгін, 
сәресі, қарлығаш, қоян, білезік, сексен, тоқсан, ышқыр, табылдырық, сағалдырық, шетік, күндіз, 
ашудас, кішкене, жылан, жантаю, есіру, айдын, көкпар, жәрдем, елтірі, ынтызар, құлаш, барқадар, 
әумесер, алаңғасар, апырмай, ойпырмай, ошақ, т.б.

Ж.Шәкенов құрамында мағынасы түсініксіз сөздерді де кіріккен сөздер деп таниды. Олардың 
қатарына шалаб, қарақат, шонжар, жиеншар, мұрап, баяндама, шаһнама, жексенбі, дүйсенбі, т.б. 
сынды сөздерді жатқызады [6; 17-21]. Алайда қазіргі таңда бұл сөздердің де ара жігін ажыратып жату 
қиындық тудырады. Сол себепті бұл сөздерді де жалаң сөздер қатарына жатқызу керек деп ойлаймыз.
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Н.Ә. ЖҮНІСБАЕВ 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КЕДЕНДІК ОДАҚҚА КІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

In this article integration processes of Republic of Kazakhstan in the Customs Union, its place in the 
economics and the today’s problems are shown as a basic obstacles for formation of an economic  space, and 
also the ways of these problems’  solution are offered. Understanding the economic   importance of integra-
tion and its role for the state as a whole the ways of decision of economic issues are given.  

Кедендік одақ дегеніміз – екі немесе бірнеше аймақтардың, елдердің бір кедендік аймаққа бірігуі. 
Бірігу одаққа мүше елдер арасындағы сауда  баждары мен сауданы реттейтін басқа да шектеу шарала-
рын алып тастайды немесе осы аймақта өндірілетін тауарлар саудасына қатысты қолданылмайды [1]. 
Баждар және сауданы реттейтін басқа да шектеу шаралары одақ құрамына кірмейтін елдерге қатысты 
әрбір одақ мүшесі тарапынан қолданылады [2].

Дүниежүзілік кеден ұйымының мәліметтері бойынша нотификациядан өткен Кедендік одақ туралы 
келісім негізінде қызмет ететін 12 мемлекетаралық бірлестіктер бар. Олардың қатарына Еуропалық 
одақ, Орталық Америкалық жалпы нарық, Кариб қауымдастығы, Анд ұлттар қауымдастығы, Оңтүстік 
Африкалық кеден одағы, Орталық Америкалық жалпы нарық, ЕО – Түркия, ЕО – Андорра, Орталық 
Африкалық экономикалық және валюта қауымдастығы, Шығыс Африка қауымдастығы және Парсы 
шығанағы елдерінің қауымдастық бойынша кеңесі жатады.
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Демек, Кедендік одақ үшінші елдерге қатысты бірыңғай кедендік тарифтерді (бірыңғай сыртқы са-
уда саясаты) қолдану және еркін сауда аймағының құрылуы болып табылады. Елдер арасындағы өзара 
сауда ғана емес, жұмыс күші мен капитал айналымы кедергілерінің жойылуы бірыңғай экономикалық 
кеңістіктің пайда болуына жол ашады.

2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап, Қазақстан, Беларусь және Ресей мемлекеттерінің арасында 
Кедендік одақтың құрылғаны белгілі. Бұл ұйымның құрылу тарихы Кеңес одағы ыдырап, оның ор-
нына ТМД ұйымы келген соң басталды деуге толық негіз бар. 1995 жылы Қазақстан Республикасы,  
Ресей Федерациясы және Беларусь Республикалары арасында бірінші  Кедендік одақ құрылды. 1996 
жылы бұл одаққа Қырғызстан, 1999 жылы Тәжікстан қосылды. Дегенмен, Кедендік одаққа қатысушы  
елдердің бірыңғай кедендік тарифтерді енгізу туралы мәселеде бір шешімге келе алмауларына байла-
нысты сол кезеңде бұл ұйым өз мәнін жоғалтты деуге болады.

2000 жылы осы келісімдердің негізінде Еуразиялық экономикалық қауымдастық дүниеге келді. 
Бірақ Қауымдастыққа мүше елдер арсындағы экономикалық дау-дамайларға байланысты бірыңғай 
қаржы, энергетика және көлік нарығын, тауарлардың, капиталдың  және қызмет көрсетудің қозғалысын 
құрайтын интеграциялық мақсаттарды толықтай іске асыру мүмкін болмады.

Кедендік одақты қалыптастыру мәселесі бойынша жаңа жоспар 2006 жылы басталды. 2009 
жылдың соңына қарай кедендік тарифтер мен шекаралық сауда төңірегіндегі сұрақтар біршама ретке 
келтіріліп, өзінің шешуші кезеңіне жетті. Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы,  Ресей Федерациясы 
және Беларусь Республикасының бірыңғай кедендік тарифті енгізу және кедендік кодекстің 
жобасын дайындау мақсатындағы өзара келісімі мәселенің шешілуіне оң ықпал етті. Кедендік одақ 
жұмысындағы атап айтарлық ең басты мәселе – одақ аясындағы шешімдер үш мемлекет арасындағы 
консенсус жолымен ғана қабылданады. Елбасымыз атап өткендей, Кедендік одақ экономикалық 
мәселелерді шешуге ықпал ететін дәл әрі сындарлы жоба екендігі рас. 

Ал енді Қазақстанның Кедендік одаққа кіруінің негізгі аспектілерін атап өтсек:
1. Ресей Федерациясы сыртқы саудада Қазақстанның басты әріптестерінің бірі болып табылады. 

Бұған мысал ретінде, 2011 жылдың қаңтар-ақпанындағы Кедендік Одақ елдерімен сыртқы сауда 
айналым көлемі 2,9 миллиард АҚШ долларына дейін, яғни 41,5%-ға өсіп, Қазақстанның жалпы тауар 
айналымынан 18,8%-ға өскенін айтуға болады [3].

2. Аталған үш елдің ДСҰ-ға мүше болу тәртібінің оңтайландырылуы. Таратып айтар болсақ, 
Ресей мен Қазақстанның осы ұйымға кіру тәртібі толық айқындалып, аяқталу кезеңінде тұр;

3. Жаһандану кезеңіндегі интеграциялық процестердің тиімділігі мен қажеттілігінің артуы.
Кедендік одақтың келісімдік базасы бүгінде 51 халықаралық келісімдерден және Кедендік одақ 

комиссиясы шешімдерінен тұрады. Егер де осы 51 келісімді әр бағыт бойынша бөліп қарайтын 
болсақ, оларды маңыздылығына қарай бірнеше топқа бөлуге болады. Ең бірінші топ – сыртқы сауда 
шаралары мәселелеріне байланысты келісімдер. Үшінші елдерден келетін тауарларға кедендік баж 
деңгейі мен үшінші елдерден келетін тауарларға қандай шектеу қойылады деген мәселе бойынша 
шешімдерді комиссия консенсустық механизм арқылы іске асырады. Екінші топ - ол техникалық 
реттеу, санитарлық-ветеринарлық шараларды бір ретке келтіру болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қазақстанның осы одаққа мүшелігінің мынадай 
артықшылықтарға ие екендігін атап көрсетуге болады:

1. Кедендік одақты құру процесінің маңыздылығы – осы одаққа мүше мемлекеттердің 
экономикасына инвестициялар тартуға жағымды жағдай жасау, мемлекеттердің экономикалық әлеуетін 
ескере отырып, бірлескен кәсіпорындар құру болып табылады. Инвесторлар біздің рынокқа келу-
келмеу туралы шешім қабылдау кезінде тек жекелеген Қазақстан нарығын ғана емес, жалпы Кедендік 
одаққа кіретін елдер мүдделерін де ескеретін болады. Қазақстан экономикасын әртараптандыру - ең 
маңызды мақсат болып табылады.

2. Кедендік одақтың артықшылығы туралы айтқанда мына мәселеге назар аудармасқа болмайды. 
Бүгінгі таңда үш елдің аумағында 170 млн. адамнан тұратын үлкен нарық құрылуда. Одаққа мүше 
елдердің ішкі жалпы өнімі 2 трлн. долларға, ал өнеркәсіптік әлеуеті 600 млрд. долларға жетіп отыр. 
Бұған қоса, Кедендік одақ энергоресурстар нарығында маңызды рөл атқаратын одаққа айналуда. Жер 
бетінде өндірілетін астықтың 12 пайызы осы Одаққа тиесілі, әрі сол бидайдың әлемдік экспортының 
17 пайызы да Одақтың еншісінде. Алдын ала болжам бойынша Кедендік одаққа мүше елдердің ішкі 
жалпы өнімі 2015 жылға қарай 15 пайызға артады [4].

3. Қазақстанның Кеден одағы елдерімен арадағы тауар айналымы 2010 жылы 28 пайызға, 
импорт көлемі 20,7 пайызға, ал экспорт 39,4 пайызға өсті. Ал Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 
89 миллиард долларды құраса, осы соманың 19 пайызы Кедендік одаққа мүше мемлекеттердің үлесіне 
тиесілі. Бұл тек алғашқы бір жылдың ғана нәтижесі екендігіне ерекше назар аудару қажет.
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Сонымен бірге, Кедендік одақтың жұмыс істеу мен даму процесі кезеңіндегі біршама кемшіліктер-
ді айта кету керек:

1. Кедендік одақ комиссиясының шешімі Қазақстан – 21,5, Беларусь – 21,5, Ресей – 57 көпшілік 
дауыспен, яғни дауыстың үштен екісімен қабылданады. Егер тараптардың бірі Кедендік одақ 
комиссиясының қабылдаған шешімімен келіспеген немесе қажетті дауыс саны жиналмаған жағдайда, 
мәселе мемлекет басшылары деңгейіндегі Кедендік одақтың жоғарғы органына қарауға беріледі [5]. 
Бұл жағдай одақтың тиімді әрі шешімдерді уақытылы қабылдауына теріс әсерін тигізуі мүмкін.

2. Жоғары деңгейдегі баждардың бір уақытта қолданылуы қазақстандық кәсіпорындардың 
шаруашылық қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Дегенмен, бұл мәселе өз шешімін тапты деуге 
болады. Қазақстан үшін тауарлар бойынша Бірыңғай кедендік тарифке кезең-кезеңмен көшу құқығы 
сақталып отыр.

Жоғарыда көрсетілген мәліметтерді ескере отырып, төмендегідей мәселелерді шешу қажет:
1. Біздің елімізде салық көлемі Ресей мен Беларусьқа қарағанда айтарлықтай төмен. Мәселен, бұл 

Беларусьте – 20 пайыз, Ресейде – 18 пайыз және Қазақстанда 12 пайыз көлемінде. Осыған байланысты 
Ресей бизнес нарығындағы шарттар қазақстандық нарыққа қарағанда нашарлау болуы мүмкін. Бірақ 
Қазақстан төменгі мөлшердегі салық үстемелері ставкасы саясатын ұстануы қажет және келешекте 
осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыруы керек. [5]

2. Ауылшаруашылығы саласындағы отандық өндірушілерге мүмкіндігінше жедел түрде қолдау 
көрсету керек. Ресей мен Беларусьтің бұл салада бізден әлдеқайда ілгері кеткендігін ескеретін болсақ, 
қазақстандық өнімдер бәсекеге төтеп бере алмауы мүмкін.

Қорыта келе, Кедендік одақ ел экономикасын алға сүйреуші локомотивке айналуы тиіс екендігін 
айта кету қажет. Кедендік одақ - келешекке бағытталған жоба. Дегенмен оның әлі де болсын жетілдіре 
түсетін тұстарының бар екендігі - заңды құбылыс. 
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Ю.С. КОСТЯНАЯ 

СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВ И 
ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

The ratio of a principle of territorial integrity of states and principle of equal rights and self-determina-
tion of  peoples as one of the actual problems in the modern international law is being considered in this 
article. Both principles are the basic principles of international law/ They are fixed in the international legal 
documents. However, today there is a contradiction of these principles in practice.

In this article this problem was studied using historikal-theoretical, scientifically-applied and political 
methods. The international documents were analysed. Also in the research the author›s positions, the argu-
ments proving that or another point of view on this on this issue are being defined.

Принцип равноправия и самоопределения народов и принцип территориальной целостности - 
являются одними из основных принципов международного права. Однако  на сегодняшний день на 
практике существует проблема противоречия данных принципов. Борьба народов за самоопределение, 
как правило, приводит к острым конфликтным ситуациям, гражданским войнам, распаду государства. 

В процессе своей эволюции  принцип равноправия и самоопределения народов прошёл путь от 
социально-политического понятия в эпоху создания национальных государств в Западной Европе 
XVIII–XIX вв. до международно-правового принципа закреплённого  в Уставе ООН, международных 
соглашениях и конвенциях.

Первые упоминания о подобном принципе обычно связывают с появлением концепции 
самоопределения в международной практике и созданием национальных государств в Европе. 
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