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налоговые поступления автоматически сокращаются. В этом случае для сбалансирования бюджета 
государству необходимо либо повысить ставки налогов, либо сократить государственные расходы, 
либо осуществить оба эти действия. Итогом будет сокращение совокупного спроса и еще большее 
падение производства. Политика сбалансирования бюджета может также усилить инфляцию. При 
наличии инфляции повышение денежных доходов автоматически увеличивает налоговые поступления. 
Для ликвидации бюджетного излишка государство должно принять следующие меры: либо снизить 
ставки налогов, либо увеличить государственные расходы, либо использовать сочетание этих двух 
мер. В любом из этих случаев усилится инфляция.

2. Бюджет, балансируемый на циклической основе. Согласно этой концепции бюджет балансируется 
в ходе экономического цикла, а не ежегодно. Для предотвращения спада производства государство 
снижает налоги и увеличивает расходы, намеренно создавая дефицит. При последующем подъеме 
экономики государство увеличивает налоги и сокращает расходы, а возникающие бюджетные излишки 
направляются на погашение дефицитов в годы спада. Таким образом, проводятся антициклическая 
фискальная политика и балансирование бюджета в течение экономического цикла. Слабым звеном 
этой концепции является то, что спады и подъемы могут быть не одинаковы по глубине и длительности, 
что может нарушить циклическую сбалансированность бюджета.

3. Концепция функциональных финансов. Суть данной теории состоит в том, что целью 
функциональных финансов является балансирование экономики в целом для достижения 
макроэкономической стабильности, обеспечение неинфляционной полной занятости. Балансирование 
бюджета при этой концепции является второстепенной задачей, допускается как наличие дефицитов 
бюджета и государственного долга, так и бюджетных излишков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственный бюджет, являясь основным финансовым 
планом государства, главным средством аккумулирования финансовых средств, дает политической 
власти реальную возможность осуществления властных полномочий, предоставляет государству 
реальную экономическую и политическую власть. 

Бюджет, являясь комплексом документов, разрабатываемых одной ветвью власти и утверждаемых 
другой, выполняет утилитарную функцию - фиксирует избранный государством стиль управления 
страной. Бюджет по отношению к осуществляемой властью экономической политике является 
производным продуктом, он полностью зависит от избранного варианта развития общества.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ БОЛАШАҒЫ

The article is devoted to changes in the civil service system of the Republic of Kazakhstan. Namely, a re-
view of the Concept of a new model of public service of the Republic of Kazakhstan.

Егемендікке қол жеткізгеннен соң көптеген әлем елдерінің алдында абырой мен беделге ие болып, 
лайықты орын алу мақсатында Қазақстан Республикасына болып жатқан өзгерістерге бейімделіп,  
әкімшілік жүйені реформалау қажеттілігі туындады. Тоқсаныншы жылдардың басында біздің 
мемлекеттің бейнесі мынадай болатын: «Әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуал шын мәнінде 
сын көтермес күйде еді. Қазақстанның экономикалық және саяси мүмкіндіктері сырттан осылай 
бағаланды: экономикасы әлжуаз, қазынасы бос, саяси жүйесі балаң, Кеңестер Одағы заманының 
Конституциясы бойынша өмір сүріп жатқан, одан бар болғаны белгілі бір әскери әлеует қана еншілеген 
ел саналдық» [1]. 

Қазақстан Республикасы алдында қоғамда бір жағынан еркіндік, көзқарастар мен саяси күштердің 
әралуандығы, ал екінші жағынан қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, тиісті еңбек қатынастары, құқықтық 
реттілік, заңдардың орындалуын қамтамасыз ететін мықты мемлекет қалыптастыру міндеті тұрды. 
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Тәжірибе көрсеткендей басқарудың кез-келген жүйесінде басқарушы әр құрылымның атқаратын 
функциясы мен міндеттері айқындалып, өзара байланыс пен тәртіптілік орнауы тиіс. Сонда ғана 
мемлекеттік қызметтің жұмысының нәтижелілігі мен тиімділігі, жұмыс сапасы артып, азаматтардың 
қолдауына ие болып, іс алға басады. Сонымен қатар заңдар, үкіметтік бағдарламалар және құрамында 
мыңдаған қызметшілері бар өзінің аппаратының жұмысы арқылы мақсатты бағыттылық, келісімділік, 
нәтижелілікке қол жеткізуге болады.  

Мемлекеттік қызмет мемлекеттің басты институттарының бірі болған және бола бермек. 
Қазақстанның мемлекеттік аппаратының тиімді құзіреттілігі мен жоғары біліктілігі бар мамандармен 
толығуымен мемлекеттің жаһандану заманында әлемдік даму үрдісіне ілесе отырып қана қоймай, 
алға шығуына ықпал етеді. 

Мемлекеттік басқарудағы тиімді нәтижеге жетуде мемлекеттік қызметшілердің алар орны маңызды 
болып табылады. Бұл туралы ҚР Президенті «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел 
жаңару жолында» атты Қазақстан халқына Жолдауында былай деген:«Әкімшілік реформаларды одан 
әрі терендете беру қажет. Бұрынғы көнерген және ырыққа көнбейтін мемлекеттік тетікті үздік әлемдік 
тәжірибеге сүйене отырып, азаматтарымыз мүддесі үшін осы заманғы қоғамдық-саяси процестерді 
серпінді басқаруға қабілетті тетікке айналдыру ісін аяқтауымыз керек» [2]. 

Тәуелсіздікті артқа тастаған соңғы жиырма жыл ішінде Президент мемлекеттік қызметті 
жетілдіруге аса зор мән беруде. Тиімді әрі кәсіпқой Үкімет құру Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму 
Стратегиясының басым бағыттарының бірі. 1997 жылы қабылданған құжат мемлекеттік қызметтің 
жаңа моделін қалыптастырудың үш негізгі бағытын анықтап берді: кадрларды жалға алу, дайындау 
және өсіру; мемлекеттік қызметтің ұлтқа қызмет ету ұғымына бағытталуы; мемлекеттік қызметтің 
жоғары беделін қалыптастыру және қолдау [3].   

Бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет жүйесінің қоғам қажеттілігін өтей отырып, соған сәйкес 
мемлекет функцияларының бейімделуі маңызды орын алады. Қазақстан Республикасында басқару 
құрылымының тиімділігін арттырып, жетілдіру кәсіби мемлекеттік аппаратты құру мақсатымен 
ұштасқан. Мемлекеттік қызмет, Президент атап көрсеткендей «ұлтқа (қоғамға) қызмет ету» ұғымының 
синонимі болуға және мемлекеттік қызметтерді тұтынушы болып табылатын халыққа бағытталуға 
тиіс. 

Мемлекеттік қызметті жетілдіру мақсаты кәсібилікті жетілдіріп, сапаны арттырып, жұмыс 
тиімділігіне қол жеткізу болып табылады.  Жұмыстың тиімді, көрсететін қызметтің сапалы болуы 
үшін мемлекет өз тарапынан мемлекеттік қызметшілерге жағдай жасап, содан соң талап қоюы қажет. 
Яғни, мемлекеттік қызметшіге жасалатын жағдай мен жүктелетін салмақты теңестіргенде белгілі бір 
нәтижеге қол жеткізуге болады деп пайымдаймыз. 

Мемлекеттік қызметшіге азаматтармен жұмыс істей білу, халықтың қажеттілігін біліп, зерттеу; 
теке тірес мазмұндағы жағдайларға дер кезінде әсер ету, азаматтық қоғаммен «кері байланысқа» шыға 
білу шеберлігі сынды кәсібилік бойынша талаптар қойылады.

Табиғат, адамзат, мемлекет, яғни тірі тіршілікке пайда болу, қалыптасу, даму, өзгерістерге ұшырау, 
жаңару, шарықтау шегіне жету, жойылу заңдылықтары тән. Сондықтан республикада қалыптасқан 
мемлекеттік қызмет жүйесінің уақыт талабына сай өзгеруі заңдылық болатын. 2011 жылғы 21 шілдеде 
қабылданған қазақстандық мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің тұжырымдамасы(ары қарай - 
Тұжырымдама) осының айғағы. 

Тұжырымдама негізінде мемлекеттік қызметке енгізілетін жаңа өзгерістерге байланысты заңнамалар 
мен нормативтік құқықтық актілерге негіз болады деп күтілуде. Тұжырымдама үш бөлімнен тұрады. 

Бірінші «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі жүйесін дамытудың пайымы» бөлімі қазіргі 
ахуалға талдау жасауға арналып, қазақстандық мемлекеттік қызметтің қалыптасу кезеңдеріне, атап 
айқанда мемлекеттік қызметке кіру, мемлекеттік қызметшілерді оқыту, аттестациялау, мотивациялау 
тәртіптері қарастырылған. Сонымен бірге жауапты хатшы лауазымы иснтитутының қызмет ету 
сұрақтары және мемлекеттік қызметшілердің этикасы мен имиджін қалыптастыру, мемлекеттік 
қызмет көрсету деңгейіне шолу жүргізілген. Бірінші бөлімде қазақстандық мемлекеттік қызметтің 
жаңа моделінің негізгі мақсаттары мен міндеттері анықталған. 

Екінші «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі жүйесін дамытудың негізгі қағидаттары мен 
жалпы тәсілдері» бөлімінде мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің мәні мен мазмұны сипатталады. 
Мемлекеттік қызметке түсу тәртібін, мемлекеттік қызметшілерді оқыту жүйесін, мансаптық жоспарлау 
мен бағалау, мемлекеттік қызметшілердің мотивациясын жетілдіру жолдары айтылған. Бұл бөлімде 
мемлекеттік қызметтегі персоналды басқару үрдісін, этикалық нормаларды, мемлекеттік қызмет 
көрсету және мемлекеттік қызметтің жағымды имиджін қалыптастыруды жаңашаландырудың негізгі 
басымдықтары қарастырылған.
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Ал үшінші бөлімде жоғарыда аталған мақсат, міндеттерді заңдық, нормативтік құқықтық актілерді 
өзгерту арқылы  жүзеге асыру тетіктері көрсетілген. Сонымен қатар ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
Агенттігіне қосымша өкілеттіліктер берілмек [4]. 

Тұжырымдама аралас болып қала бермек, яғни мемлекеттік қызметтің мансаптық және позициялық 
элементтері қатар болады. Жаңа модельде корпустық вертикаль сақталады: саяси мемлекеттік 
қызметшілер, әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің «А» басқарушылар корпусы, «Б» орындаушылар 
корпусы.  

«А» басқарушылар корпусы саяси мемлекеттік қызметшілердің құратын саясатын жүзеге асыруды 
қалыптастырады, стратегиялық шешімдерді қабылдау мен орындалуының арасындағы байланысты 
қамтамасыз етеді. «А» басқарушылар корпусы лауазымына тек кадрлық резервтен ғана тағайындалады. 
Саяси және «А» басқарушылар корпусы қызметшілерінің кадрлық резервін құру міндеті мемлекеттік 
органдар, облыс, астана, республикалық маңызы бар қала әкімдерінің ұсынысы бойынша Қазақстан 
Республикасы Президенті жанындағы кадр саясаты жөніндегі Ұлттық комиссияға жүктеледі. Ал осы 
корпусқа іріктеу «Б» орындаушылар корпусының ішінен жүзеге асырылады. Оларға бұл сыннан өтулері 
үшін оларға келесідей талаптарға сай болуы тиіс:  кәсіби талантты және тиімді жұмыс атқара білетін 
мамандар сұрыпталады. Басқаша атйқанда «әлеуметтік саты» қызметін атқара отырып, мемлекеттік 
қызметші болып табылмайтын, бірақ мемлекеттік мекемелерде және жеке секторда басшылық 
лауазымдағы кәсіби дайындалған мамандарға жаңа мүмкіндіктерге ашып, «А» корпусының кадрлық 
резервіне енуіне жол ашады. Осылайша мемлекеттік қызметке тартатын кәсіби және дайындықтан 
өткен тұлғалар саны артады. Аталған ұсынысты өз тарапымыздан толығымен қолдаймыз. Себебі 
мемлекеттік қызметтің қатып қалған мұз іспеттес жүйесін, оның ішіндегі «тәртіптерін» келген жаңа 
мамандар «бұзады» және жұмыс бағытын тиімді арнаға бұрады деп ойлаймыз.    

Мамандарды деңгейаралық «орталық-аймақ», «аймақ-орталық»; аймақаралық «аймақ-аймақ», 
сектораралық «орталық-орталық» ротация жүргізу де құлаққа қонымды ұсыныс. Себебі аймақтарда 
көбінесе сол елдің тұрғылықты тұрғындары жұмыс істейді. Және олардың орталық аппаратта жұмыс 
істеу тәжірибесі жоқ. Сосын орталықтағы, аймақтағы жұмыс қарқынын көріп, еңбегіне жаңа серпін 
әкелер деген пікірдеміз. 

Мемлекеттік қызметке кіру тәрітбіне де елеулі өзгерістер енгізіледі деп күтілуде. Атап айтқанда, 
бұл процедура екі сатыдан тұрады, конкурстық іріктеу кезінде уәкілетті орган мен оның аумақтық 
басқармаларымен әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің кадрлық резервіне іріктеу жасап, мемлекеттік 
қызметке түсетін үміткерлердің бірыңғай базасы құрылады. Іріктеу тестілеуден тұрады, онда Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» 
Заңын, сонымен қатар мемлекеттік органның салалық түріне байланыссыз мемлекеттік қызметшінің 
функционалдық қызмет атқарудағы кәсіби және жеке қасиеттері сынға түседі. Конкурстық тестілеуден 
өткен үміткерге арнайы сертификат беру арқылы конкурстық іріктеудің келесі этапынан өту мүмкіндігі 
қарастырылады. Келесі этапта мемлекеттік орган бос орындарға іріктеуді тек осы кадрлық резервтегі 
тұлғалардан жасайды. «Мемлекеттік қызметшінің құзіреттілік профилі» деген ұғымды енгізе отырып, 
бүгінгі күндегі қалыптасқан іріктеу тәртібіндегі көптеген мәселелерді шешуге болатындығын айта 
кету қажет. Бұрын тек заңдарды білу талаптары ғана анықталып отырса, енді тұлғаның бойындағы 
жеке қасиеттері де сынға түседі. 

Мемлекеттік қызметке түсудегі сыбайластықтың, жерлестіктің орын алмасы үшін және әділеттілікті 
қамтамасыз ету мақсатында сұхбаттасу процесін аудио-видеобақылау жүргізу енгізіледі. Бұл да 
құптарлық жағдай. 

Мемлекеттік қызметшілерді оқыту, яғни дайындау, қайта дайындау, біліктілігін арттыру 
бағдарламаларының мазмұндық сапасын жаңашаландыру қамтамасыз етілмек. Яғни, корпустардың 
түріне қарай сәйкестендіріліп жаңа оқу бағдарламалары енгізіледі. Осы ретте мемлекеттік 
қызметшілердің біліктілігі мен білімін арттыру бағытында тамаша жетістіктер қол жеткізіп 
отырған, Қазақстан Республикасы Президентінің 1994 жылғы 29 тамыздағы Жарлығымен Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық жоғары мемлекеттік басқару мектебі болып негізі 
қаланған – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 
(ары қарай – Академия) еңбегі зор екендігін атап өту керек.

Соңғы 2 жыл қатарынан Білім беру сапасын қамтамасыз етудегі қазақстандық тәуелсіз агенттігі 
жоғары оқу орындарының бас рейтингтерінің нәтижесі бойынша гуманитарлы және әлеуметтік 
сала бағытындағы университеттердің арасында 1-ші орынды иеленді. Магистрлік мамандықтар 
бойынша 9 бағдарлама:  «Мемлекеттік және жергілікті басқару», «Юриспруденция», «Халықаралық 
қатынастар», «Аударма ісі», «Саясаттану», «Халықаралық құқық», «Экономика», «Менеджмент» және 
«Халықаралық экономика»; докторантура  (PhD) бойынша 5 бағдарлама: «Мемлекеттік және жергілікті 
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басқару», «Әлеуметтік жұмыс», «Халықаралық қатынастар», «Философия» және «Экономика» 
бойынша оқытылады. Оқу бағдарламаларын ҚР Президентінің Әкімшілігі, ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігі, ҚР Жоғарғы соты, ҚР Сыртқы істер, Білім және ғылым  министрліктері мақұлдаған. 
Әрбір 10-шы түлек саяси  немесе оған теңестірілген қызметке орналасуда, түлектердің  30%-ға 
жуығы қызметте жоғарылап, 2010 жылы ҚР судьялары болып тағайындалған заңгер-түлектердің 
саны 90-ға жеткен. Академияда профессор-оқытушылар құрамы – 85, ғылым докторлары – 29, ғылым 
кандидаттары – 37, докторлар ( PhD) – 2.

Академия «TQCSI» (Австралия) Халықаралық сертификаттау жүйесі органының ISO 
9001:2008  сапа менеджменті жүйесі бойынша сертификатталған. Академия – Қазақстанда тиімді 
басқару жүйесін  (KPI) енгізген жалғыз мемлекеттік ұйым.

Тыңдаушылардың Академия жұмысына қанағаттанушылық деңгейі – 100%; ұмыс берушілердің  
Академияда оқыту  сапасына қанағаттанушылық деңгейі – 86%. Академия Мемлекеттік саясаттың 
ұллтық мектебінің 15 тыңдаушысы АҚШ-тың Дьюк университетінің дипломын алды, 139 тыңдаушы 
АҚШ, Австрия, Голландия, Ұлыбритания мен Франция  жоғары оқу орындарында халықаралық 
тәжірибеден өтті. 2011 жылы 124 магистрант АҚШ, Австрия, Голландия, Ұлыбритания, Сингапур, 
Франция мен Ресейдің жетекші ЖОО-да халықаралық тәжірибеден өтті.

71 адам, оның ішінде Мемлекет басшылары  мен Гарвард, Лондон экономика мектебі, Сингапур 
ұлттық университетін т.б. қоса алғанда әлемнің  жоғары рейтингті  жоғары оқу орындарының жетекші 
профессорлары дәріс оқыды[5].

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде оқыту кәсіби дамудың жаңа деңгейіне әкеледі деп 
күтілуде. Осы контексте Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару 
Академиясының алар орны зор. 2010 жылы Мемлекет Басшысының тапсыруымен 006 «Мемлекеттік 
қызметшілерді шетелдерде оқыту» бағдарламасы бойынша бюджеттік қаржы жаңа бағдарламаға 
003 «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін шетелдік мұғалімдерді тарту арқылы артттыруға» 
ауыстырылды. Сондықтан Академия ай сайын 2-3 семинарға шетелдік ғалымдарды тарту арқылы 
тыңдаушылардың 85 пайыздық қанағаттанушылдығына қол жеткізді. 

Мемлекеттік қызметшілердің мансабын нақты әрі дұрыс басқару үшін мемлекеттік қызметшілердің 
мансаптық жоспарлауы мен бағалау жүйесі енгізіледі. Бұл өзгеріс қазіргі мемлекеттік қызметте 
қалыптасқан жұмысты көп істеген де, келіп- кетіп күнін өткізіп жүргендер үшін тең ақы алатын 
әділетсіздікке тосқауыл болады деп сенеміз. Еңбек еткен тиісті жалақысын алады, сол еңбектің әрине 
соңғы нәтижелері бағалану арқылы, сонымен бірге мансаптық өсу де мотивацияның бір тетігі болып 
табылады. Сонда мемлекеттік қызметші еңбегінің ақысы біріншіден, атқаратын лауазымына, екіншіден 
еңбек өтіліне, үшіншіден жұмыс нәтижелілігіне  байланысты болады. Мемлекеттік қызметтің жаңа 
моделіндегі еңбек ақы төлеу жүйесі мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дайындығына, жұмыс 
жүктемесіне, атқарылған жұмысты орындаудағы және шешімдер қабылдаудағы жауапкершілігіне 
байланысты төленеді [6]. 

Мемлекеттік органдағы неғұрлым білікті әрі тиімді жұмыс атқаратын қызметшілерге сыйақы беру 
мақсатында арнайы сыйақы қоры құрылып, бағалау жүйесі арқылы сыйақы үлестіріледі. Бұл жүйенің 
қазіргі үнемдеуге қарай берілетін сыйақы жүйесінен әлдеқайда көш ілгері екендігін атап өту керек. 

Біздің пікірімізше, мотивацияның материалдық емес жағы ақшалай төлем бергеннен әлдеқайда 
басымдыққа ие. Сондықтан Тұжырымдамада тәлімгерлік институты арқылы қызметтік өсуде маңызды 
саты қалыптастыру көзделген. Мемлекеттік қызметші-тәлімгерлер жас мамандарға сараптамалық 
және кеңес берушілік қолдау көрсетіп қана қоймай, олардың жұмысын бағалау және аттестациядан 
өткізу кезінде де бағалауға қатысады. Ал ең үздік мемлекеттік қызметші, мақтау грамоталары мен 
қағаздарымен марапаттау әр мемлекеттік қызметшінің жұмысына жаңа серпін әкелетіндігіне үлкен 
сенімдеміз.

Бүгінде расында да кадрлық қызметшілер мемлекеттік қызметтегі персоналды басқару орнына, 
қағазбастылыққа салынып, персоналды дамыту, оның мәселелері мен жеткен жетістіктеріне сараптама 
жасаудан тыс қалып отыр. Жаңа модель бойынша кадрлық қызметшілер мен Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері Агенттігі арасында методологиялық байланыс орнап, жұмыстары типтік 
ереже негізінде жүзеге асырылылады. Типтік ережеде мемлекеттік органның кадрлық қызметтің 
функциясы мен міндетері, тиісінше методикалық нұсқамалар көрсетіледі. Мемлекеттік органның 
кадрлық қызметшісі лауазымына тағайындау мемлекеттік қызмет істері бойынша уәкілетті органмен 
келісіледі. Осы арқылы кадрлық қызметтің беделі мен мәртебесі жоғарылап, персоналдың тұрақтылығы 
мен дамуы қамтамасыз етіледі. Этикалық нормалардың тұжырымдамада қозғалуы өте орынды. Әлі 
күнге мемлекеттік қызметте сөйлеу, өзін-өзі ұстау мәдениеті, азаматтармен жұмыс жүргізе білу 
әдебі сақталмайтыны шындық. Сондықтан мемлекеттік қызметшілер арасында этика мен имидж 
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тақырыбына қатысты семинарлар өткізу артық болмас еді. Мәдениеттілік жоғарылағанда мемлекеттік 
қызмет сапасы тағы бір сатыға көтерілер еді. Мұнда мәселе азаматтарға мемлекеттік қызметті 
жылдам, шұғыл көрсету емес, қабылдау уге көрсетуді ары қарай дамытқан жөн. Сонда әкімшілік 
кедергілерге де, мемлекеттік қызметшімен тікелей байланысқа да түспей, қажетті құжатыңды алып, 
тыныш отырасың, сонымен қатар азаматтардың пікірімен санасып, сауалнама жүргізіп артық жұмыс 
жасау қажеттілігі туындамайды деп есептеqміз. 

«Біздер халықаралық тәжірибені зерттедік, бірақ біз ешкімнің көшірмесін жасамадық, өйткені 
мемлекеттік қызмет – дәстүрді, мәдениетті, менталитетті міндетті түрде ескеруге тиісті сфера. Біз 
өзімізге біздің заңнаманың белгілі бір тұжырымдамаға – веберлік, маркстік немесе азиаттыққа сәйкес 
келуін мақсат тұтпаймыз. Біз үшін біздің жүйе қалай аталуы да – мансаптық па әлде позициялық па, 
маңызды емес. Біз үшін –  мемлекеттік қызмет демократиялық құндылықтарға сай болып, мемлекеттік 
қызмет заңнамасы қоғам мен салық төлеушілердің мүддесін сақтап, мемлекеттік қызметші расында да 
жалпы қоғамға және әр азаматқа қызмет етуі, бюрократия бюрократизммен ауыстырылып кетпегені, 
және соңғысы Қазақстан Республикасының әрбір азаматы олардың жалпы басқаруымен кәсіпқой, 
шебер менеджерлер айналысуда деген сенімділікке ие болу басты мақсат»[7].  Осы мақсаттар қай 
уақытта да өз құндылығын жоғалтпайды деп есептейміз. Тұжырымдама әзірленген уақытта да осы 
мақсат ескерілгені сөзсіз. 

Жалпы Тұжырымдаманың мәні азаматтарға жақын, қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, кәсіби, 
соңғы нәтижеге жетуге бағытталған мемлекеттік қызмет құру. Азаматтардың мемлекеттік қызметке 
деген сенімін арттыру, азаматтық қоғам құру, мемлекеттік басқаруды жаңашаландыру сияқты мақсат-
міндеттер тұр. Сондықтан Қазақстан Респуликасының мемлекеттік қызметі жүйесінің уақыт пен 
заман талабына сай болуы бағытындағы қабылданған Тұжырымдама жақсы нәтижелерге әкелетініне 
сенейік.
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К. ПИРМАНОВ
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

An integral element in the development of the oil industry is the oil-refining sector. Kazakhstan has three 
large oil refineries. Despite the large amount of hydrocarbon production, there is a lack of complete process 
cycle in the republic. The indicators of domestic plants’ refining depth is significantly below the similar pa-
rameters of modern western oil refining companies.

Нефть играет ключевую роль в развитии экономики нашей страны. Казахстан обладает запасами 
нефти в размере почти 40 млрд. баррелей, и на него приходится 2 процента ее мирового производства, 
так что он занимает девятое место по величине доказанных запасов и находится в числе 20 крупнейших 
производителей нефти. В 2010 году на долю нефтяного сектора приходилось свыше 11 процентов 
ВВП, а экспорт нефти составлял почти 57 процентов совокупного экспорта товаров и услуг.
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