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КІРІСПЕ

' азақстанның еңбек нарығына кәсіби РК мамандар аса
қажет.
Бүл мамандықтың қыр-сырын меңгеру оңай
Қ
- 1- ^ е
і
_емес.
М әселен, РК науқандар жүргізу үшін РК қүрал)ын о іі^ қажет. Әрине, казіргі Қазақстан РК нарығында аталдарын
мыш сала бойын ша арнаулы білімі жоқ мамандар да қызмет атқарады. Олар отандық нарыққа РК қызметі енгеннен бері жылдар
бойы тәжірибе жинақтаған. Дегенмен бүл салада кәсіби білікті,
арнаулы білімі бар мамандардың аздығын айту қажет.
Елімізде экономикалык дағдарыс орын алған жылдары РЯ
нарығы да елеулі езгерістерге үшырады. Дағдарысқа қарсы коммуникация қызметіне сүраныс әсін, қаржылық коммуникация нарығының өсуі тежелді. Дағдарыс жағдайында кеңес беріп, тиімді
коммуникацияға қол жеткізе білетін кәсіби білікті РК. мамандарға
зәрулік байқалды. Жергілікті агенттіктер белсенді қызмет атқара
бастады. 2000 жылдардың ортасында компаниялар ақпараттық
ашықтық байқата қойған жоқ. РК. мен БАҚ нарығында бүл маңызды мәселеге айналды. Алайда бүл кезеңде ішкі РК-дың маңызы
айқындала бастады. 2004 жылы Қазақстанға келген «Тимбилдинг» компаниясы көптеген мекемелерге корпоративтік мәдениеттің қыр-сырынан мағлүмат берді.
2000 жылдардың ортасында қазақстандық компаниялардың
81 пайызы материалдарын БАҚ-қа ақылы орналастырды, олардың көпшілігінің материалды ақылы жариялаумен айналысатын
бәлімдері болды [1]. Бәсекелестік жоқ болғандықтан, РК.-дың деңгейін жоғары деп айтуға болмайды. РК мамандарынан гөрі баспасөз хатшыларына сүраныс коп болды.
Медиа рилейшнз қазіргі таңда қазақстандық көптеген компанияларда жүзеге асырылатын маңызды іс-шара болып табылады.
Бүл саладағы РК науқанның тиімділігі БАҚ-тағы компания туралы жағымды материалдардың өсуімен бағаланады. Коптеген
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