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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАРКЕТИНГТІҢ МӘНІ, ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Рысбаева Б.Б.
әл-Фараби атындагы ҚазҮУ, ЭжБЖМ
«Маркетинг» мамандыгының 1-курс докторанты

Ғы лы ми ж етекш і:
к.э.н., профессор С адыханова Г.А.
«Экология» мәселесі адам зат тірш ілігімен қатар ж үретін актуалды мәселелердің бірі. А дамзат
өміріне жаңа ғы лы ми толқы ндар ене бастауы на сәйкес, ж ер ш арында экологияны бары нш а сақтап
қалу ш аралары барлы қ саланы қамтып жүргізіледі.
1992 жы лы Рио-де-Ж анейрода Б ¥ ¥ -н ы ң Қорш аған орта ж эне даму ж оніндегі дүниеж үзілік
конференциясында қабы лданған «XXI ғасы р Күн тәртібінде» былай делінген: «бүкіл элемдегі
қорш аған ортаны ң түрақты тозуы ны ң негізгі себептерінің бірі — түрақты лы қты камтамасыз
етпейтін түты ну мен өндіріс қүрылымы, әсіресе өнеркэсіптік дамы ған елдерінде. "Рио
декларациясы ны ң" 8-қағидаты «ондіру мен түты нуды ң түрақсы з үлгілерін (модельдерін) азайту
ж эне алып тастау» қаж еттілігін білдіреді. Яғни, нары ққа өндіріс пен түты нуды реттейтін жаңа
модель қажет. Осы кұжатта екі негізгі мақсат бөлінеді: ондіріс пен түты нуды ң түрақсы з үлгілеріне
елеулі көңіл болу ж эне түты нуш ы лы қ мінез-қүлы қ үлгілерін өзгерту ж өніндегі үлтты к
стратегияларды дамы ту [1].
А талғандарды ғы лы ми негіздеу үш ін төмендегі дэйектемелерді келтіреміз:
адам дарды ң қажеттілігін қанағаттандыру үш ін табиғи ресрустарға деген сүраны сты ң осуін
фундаменталды түрде 1968 жы лы Рим клубында Д жей Ф остердің үзақ мерзімді элемнің дамуы
тендециасы н зерттеуі «адам затты ң бақы тты болаш ағы » туралы аңы зды ң ж ойы луы на әкелді.
Соны мен қатар, бүл зерттеулер элем дік дағдары старды ң, X X I ғасы рдағы дамы п келе жатқан
елдердегі демограф иялы қ ж арылы сты ң, қорш аған ортаны ң ластануы мен табиғи ресурстарды ң
азаю ынан адамзат баласы қүты ла алм айты нды ғы н айқы ндап берді.О сы негізде бүл ж аһанды қ
мәселелерді ш еш удің ж олдары н карастыру, ж аңа модель ж асау алға тарты лды [2, 3-56].
Э кологиялы к маркетингтің тарихи дамуы ны ң бастамалары ретінде жаңа заман әдебиетінде
және бүкаралы к акпарат қүралдары нда «түрақты дам у» түсінігі пайда болып , ж иі кездесе бастады.
Бүл түсінік халы каралы қ қорш аған орта ж эне даму жөніндегі басш ы Гру Х арлем Брунтланнмен
үсы нылған болатын. 1987 жы лы «Біздің ортақ болаш ағы мы з» атты баяндамада негізгі мәселе
ретінде дамуды ң жаңа моделін табу керек екені туралы айты лып , оған алғаш қы аны қтам а берілді.
Соны мен, «түрақты даму - бүлболаш аққа қарай ты ны мсы з қозғалыс және сол қозғалыс
уақыты ндағы адам затггы ң өмірлік қажеттіліктерін канағаттандыруды талап етеді,сонымен қатар
ол болаш ақ үрпақты ң мүмкіндіктерін ш ектемеуі тиіс» делінген еді. Баяндама авторлары: «ескі
эдеттерден ары латы н кез келді. Қандай да бір ш еш ім қабылдаган кезде экономика мен экология
толы ғы мен байланы ста болу керек» деген үстаны м ды алға тартты .О сы дан кейін экологиялы қ
м аркетингтің қорш аған ортаны қорғау, өндіруш ілер мен түты нуш ы ларды ң нормалы қ этикасы
ретінде эр түрлі конференциялар мен оты ры старда қозғалып, кітаптар да жиі ж ары қ көре бастау
үрдісі жүрді [3, 21-226.].
Бірқатар авторлар экологиялы қ маркетингке экологиялы к әрекеттерді колдауды ң қаржылык
қүры лымдарын қалыптастыруды, экологиялы қ аудитті, компанияларды ң іс-эрекетін экологиялы к
сақтандыруды, өндіруш ілердің есептілік нысандарын Ө згертуді, ж арнаманы ң ж аңа нысандарын,
сауданы ң ж аңа қагидаттарын қалы птастыруды (мысалы, экологиялы к өнімдерді сату) қамтиды.
«Экологиялы к маркетинг» үгы мы элі күнге дейін қалы птасуда, бүгінгі күні жалпы
кабы лданган аны қтам а жоқ. Кейбір авторлар экологиялы к саясатты, бизнестің экологиялы к
жауапкерш ілігін, фирманы ң аш ы қты ғы н ж эне өндірістік процестің аш ыктығын, экологиялы к
таңбалаумен сипаттаса,
баска мамандар экологиялы к маркетингті экологиялы к менедж мент
қүралдары на жатқызады.
Бүл концепцияны ң пайда болуы дэстүрлі маркетингте байқалған бірқатар мэселелердің
тууы мен байланысты. М ысалы, қазіргі уакы тта қорш аган орта сапасы ны ң наш арлауы, табиги
ресурстарды ң ж етіспеуш ілігі, халы қ саны ның өсуі, инфляция ж эне әлеум еттік қызмет корсету
саласы ны ң ж агымсыз ж ай-күйі. А талған біркатар м эселелерде ж аңа көзкарастармен дүрыс шешім
қабы лдауда экологиялы қ м аркетингтің орны ерекше.
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ЖОБА ТӘУЕКЕЛІНІҢ ҮРДІСТЕРІ, ОЛАРДЫҢ Қ¥РАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
С адырбай Бақдэулет Ж ахияулы
әл-Фараби атындагы ҚазҮУ, ЭжБЖМ
«Жобаларды басцару» мамандыгының 1-курс магистранты

Ғ ы лы ми ж етекш і
э.ғ.к., ага оқы туш ы Н урсейтова Г. Б.
Қазақстан Республикасы нда қазіргі танда мемлекеттің көмегімен түрлі ж обалар іске
асыры луда. Іске асыры лып жатқан эрбір ж аңа ж оба өз ж олы нда оның өмір сүруіне қауіп
төндіретін белгілі бір қиы нды қтарға тап болады. Ж оба жетекш ісі үшін мұндай қиы нды қтарды
алдын ала болж ай білу ж эне оларды ж еңіп шығу стратегиясын алдын ала ж асау өте манызды.
Кез келген ж оба үш ін тэуекелдерді мүлдем болдырмау емес, оларды алдын ала болжау жэне оны
ең төменгі деңгейге дейін төмендету маңызды болып табылады. Ы қтимал тәуекелдерден болатын
ш ығындарды азайту үшін жобаны іске асырудың барлық кезендерінде тәуекелдерді ескеруге
көмектесетін арнайы іс-ш аралар жүргізіледі. Көгггеген жағдайлар мен факторлар адамдар кабылдайтын ш еш імдердің нәтижесіне эсер етеді, олардың кейбірінің іс-әрекетін болжау өте киын,
жобадағы көптеген шешімдерді белгісіздік жағдайында қабылдауға тура келеді. Тәуекел адам
қызметінің кез келген саласына тэн. Қазір тәуекелді зерттеуге, болжауға, талдауға көп көңіл
бөлінеді. Қандай да бір әрекеттердің салдарын болжай білу жобаның дүрыс жүзеге асырылуы үшін
қажет.
Бүл м ақаланы ң мақсаты ж обаны ң тәуекелдерін, оларды баскаруды анықтап, оның өмірлік
циклінде кездесетін тэуекелдерді басқару үдерістерін, әрбір үдерісте пайдаланаты н қүралдар мен
әдістерді талдау болы п табы лады.
Ж оба тәуекелі - бүл ж оба мақсатына теріс немесе оң эсер ете алатын белгісіз окиғаларды н
туы ндау ы қтималды ғы ны ң кумулятивті әсері.
Ж оба тәуекелі -ж о б а мақсаттары ны ң кем дегенде біреуіне, мысалы мерзімдер, күны, мазмүны
немесе сапасы оң немесе теріс эсер ететін белгісіз оқиға немесе шарт.
Ж обадағы белгісіздік - бүл ақпараттың, білімнің немесе қабы лданатын эрекеттердін.
ш еш імдердің немесе оқиғаларды ң ыктимал салдарын түсінудің жеткіліксіздігі немесе болмауы [1].
Ж оба тэуекелін басқару - бұл белгісіздікті төмендетудің жэне ж обадағы оқигаларды ң
ы қтималдығы н басқаруды ң жүйелі үдерісі. Ж оба тэуекелін басқару мақсаты - колайлы
оқигаларды ң пайда болу ж эне эсер ету ы қтималдығы н арттыру.
Ж оба тәуекелін басқару - ж обадағы жағымсыз оқиғаларды ң ықтималдығы мен әсерін азайту
ж эне ж ағы мды оқигаларды ң эсер ету ықтималдығы мен дәреж есін артты ру үш ін жоба
тәуекелдерін аны қтауға, талдауға ж эне оларды баскаруға байланысты үдерістерді қамтиды \2 ].
РМ В О К ® сэйкес ж обаны н тэуекелін басқару жобаларды басқарудың мына үдерістерінде
жүреді:
№
1
2

3
4
5

Жобаларды басқару
үдерістерінің топтары
Инициация
Жоспарлау

Жобаның тәуекелін баскару үдерістері

Тәуекелдерді баскаруды жоспарлау
Тэуекелдерді сәйкестендіру
Тэуекелдерді саиалық талдау
Тәуекелдерді сандык талдау
Аныкталған тәуекелдерге шаралар жүргізуді жоспарлау
Ж үзеге асыру
Аныкталған тәуекелдерге шараларды жүргізу үдерісі
М ониторинг жэне бақылау
Тәуекелдердің мониторингі
Аяқтау
Ескерту: [3] дереккөзінен алынған

265

Мұхаметбекова С .М. «Қазакстандағы инфляция деңгейі: себептері мен темендету ж о л д ар ы » ғылыми жетекші Казбеков Б.К..........................................................................................................................................220
Мұхаметбекова С.М. «Индустрия 4.0 - Қазақстан экономикасына енгізу мүмкіндіктері мен
перспективалары» —гылыми жетекші Нурсейтова Г.Б ................................................................................. ....... 223
Мырзалы Д.Қ. «Государственное регулирование социальной ответственности бизнеса в РК» научный руководитель Жунусова А.Ж ........................................................................................................................... 225
М ырзатаева А.А. «Основные источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия» научный руководитель Зиядин С .Т..................................................................................................................................226
Нурбосынова А.Е. «Қазіргі қоғамда көшбасшылық кабілеттерді қалыптастырудың заманауи
технологиясы» - ғылыми жетекші Жұмағазиева A .F................................................................................................. 228
Нуркасымова М.А. «Современное состояние и перспективы развития инновационной деятельности в
Республике Казахстан» - научный руководитель Сокира Т.С.................................................................................230
Нүрқабек М.М. «Индустрия 4.0 концепциясы жэне оның адам ресурстарының дамуына әсері» ғылыми жетекші Ан Е.А......................................................................................................................................................233
I Іұрманбет Т. «Анализ конкурентоспособности предприятий розничной торговли на рынке
г. Алматы» - научный руководитель Кожамкулова Ж .Т..........................................................................................235
I [үрхан Ж. «Дамушы мемлекеттердегі логистикалық реттелудіц даму алгоритмдерін салыстыру» ғылыми жетекші Ғалымқызы Г .........................................................................................................................................237
Омарова М.Д. «Принципы охраны окружающей среды на основе нормативно-правовых актов
Республики Казахстан» - научный руководитель Ахметкалиева С.К...................................................................240
Оразмолда Д.А. «Персоналды басқарудың экономикадағы рөлі» - ғылыми жетекші Аметова Ж .А..........242
Ордабаева ¥ . «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет жүйесіндегі мотивациялау
механизмін жетілдіру» - ғылыми жетекші Смагулова Г.С.......................................................................................244
Орынбасар С.Б., Әбдыбек А.Ә. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы жобаларды жүзеге
асыру» - ғылыми жетекші Аширбекова Л.Ж ................................................................................................................246
Отеуова Б. <Өнім сапасын арттыру —кэсіпорынды дамытудың объективті заңдылығы» —
гылычи жетекші Жүмагазиева A .F..................................................................................................................................249
Her-e-'-ev С С Персоналды баскарудағы коучинг пен тэлімгерлік ұғымдарына салыстырмалы
ш в ) > —п и ш и жетекші Жүмағазиева А.Ғ............................................................................................................... 251
Ғшваш Ү .Т. «4.0. Индустриялык революция маркетингке қалай эсер етеді?» - ғылыми жетекші
Ьсжжанова А.Т. ....................................................................................................................................................................254
Рй о я і Ү .Т. «4.0. Инлустриялык революция. Адам енбегі мен когнитивті қызметті жетілдіру» ғылымв жетекші Тынабекова Г.Н.................................................................................................................................... 256
Рг-бек \ К -Т>ристік салада туристік кластердің қалыптасуының теориялық аспектілері» гьідыми жетекші Тажиева С.К...........................................................................................................................................258
Рахман Э.К •Б изнес-процестердін цифрлык трансформациясы» - ғылыми жетекші
Жүмағазиева А.Ғ................................................................................................................................................................... 262
Рысбаева Б.Б. «Экологиялык маркетингтіц мэні, даму ерекшеліктері» - ғылыми жетекші
Садыханова Г.А ..................................................................................................................................................................... 264
Садырбай Б.Ж. «Жоба тәуекелінің үрдістері, олардың кұралдары мен әдістері» - ғылыми жетекші
Нурсейтова Г.Б.......................................................................................................................................................................265
Sakhytzhanova A. «The key problems o f Supply Chain Management and How Big Data can help to overcome
them» - scientific adviser: L.M. Ibrayeva.......................................................................................................................... 267
Сансызбаева А.Б. «Роль инноваций в развитии отечественных фармацевтических предприятий
в Республике Казахстан» - научный руководитель Сокира Т.С............................................................................. 270
Сатыбалдиева Ж.Т. «Қазақстан Республикасындағы инновациялык жобаларды гранттык
қаржыландыру ерекшеліктері» - ғылыми жетекші Жатқанбаев Е.Б..................................................................... 272
Сеиткамалов Ж.С. «Реализация и пути оптимизации программы по развитию АПК в РК» - научный
руководитель Дуйсемалиева М .У.....................................................................................................................................275
Serikbek A. «Factors o f modem economic growth: theory and practice» - scientific adviser
Kalganbayev N .A ....................................................................................................................................................................277
Скакбай Ж.Ж. «Развитие региональной логистики в Республики Казахстан» - научный руководитель
Ахметкалиева С.К.................................................................................................................................................................280
Сопбекова Н. «Эффективность системы маркетинговых показателей в казахстанских компаниях» научный руководитель Алшынбай А.М ......................................................................................................................... 283
Сулейменова М.П. «Қазақстан экономикасыныц дамуы жағдайында адами ресурстарды басқару» гылыми жетекші Таспенова Г.А....................................................................................................................................... 284
Сұлтангазина А.Қ. «Кәсіпорындагы маркетингтік қызметті ұйымдастырудың шетелдік тэжірибесі» гылыми жетекші Спанов М .У........................................................................................................................................... 286
Tashanova D. «Intellectual capital in Kazakhstan - does it create any value?» - scientific adviser
Shedenov U.K..................................................................« ...................................................................................................288
Темірхан Д.Б. «ҚР экономикасын технологиялык жаңгырту жагдайындагы инновациялардың рөлі» гылыми жетекші Жатқанбаев Е.Б.................................................................................................................................... 290
326

