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КІРІСПЕ  

Ресми статистика басқарушылық шешімдер қабылдауда үлкен рӛл 

атқарады және ел экономикасының дамуында маңызды орын алады.  

Ақпараттың кең спектрін талдау негізінде билік және басқару органдары елдің, 

оның жекелеген ӛңірлерінің және жекелеген салаларының дамуы мәселелері 

бойынша шешімдер қабылдайды. Әдетте, ресми статистика талдау үшін негізгі 

ақпарат кӛзі болып табылады.  

Деректерді талдау және синтездеу үшін алынған статистикалық 

ақпараттың сапасы маңызды. Әзірленетін мемлекеттік бағдарламалардың, 

әлеуметтік-экономикалық даму болжамдарының сапасы да статистикалық 

ақпараттың сапасына байланысты. Ӛз кезегінде, бұл әзірлемелердің дәлдігі 

бюджеттік жоспарлаудың сапасына, демек, салалар мен ӛңірлерді дамыту 

мақсатында қаржы ресурстарын пайдаланудың тиімділігіне әсер етеді.  

Дұрыс мәліметтер негізінде жүйелік талдау нәтижелері түрлі деңгейдегі 

әртүрлі жобалардың сәтті енгізілуіне әсер етеді: бір компания шеңберіндегі 

бизнес-идеядан бастап нақты ведомствоның немесе министрліктің даму 

бағдарламасына дейін.  

Халықаралық бағыттағы автомобиль кӛлігімен жүк тасымалы 

саласындағы нақты жағдайды кӛрсететін дұрыс деректерді қалыптастыру 

саланың даму жағдайын және халықаралық нарықтағы отандық 

тасымалдаушылардың бәсекелестік деңгейін дұрыс бағалауға әсер етеді.  

Қазақстанның Еуразиялық экономикалық комиссияға және Дүниежүзілік 

сауда ұйымына кіруі жағдайында экономика саласына инвестицияларды тарту 

және дамыту бағыттарын жоспарлау үшін негіз ретінде ресми статистиканың 

сенімділігі аса маңызды.  

Қазақстанның сыртқы және ӛзара сауда статистикасының деректеріне 

қазіргі жоғары сұраныс жиналатын ақпаратты беру жүзеге асырылатын 

халықаралық ұйымдардың кӛп санымен расталады. Мұндай ақпарат елдің 

халықаралық саудаға қатысу динамикасын, сондай-ақ оның әлемдік тауар 

нарықтарындағы ӛзгерістерге қосқан үлесін сипаттауға мүмкіндік береді. 

Мұндай ақпарат елдің халықаралық саудаға қатысу динамикасын, сондай-ақ 

оның әлемдік тауар нарықтарындағы ӛзгерістерге қосқан үлесін сипаттауға 

мүмкіндік береді.   

Макроэкономикалық, конъюнктуралық және басқа да зерттеулердің 

әртүрлі нысандарын жүргізу үшін сенімді эмпирикалық база болып табылатын 

сыртқы және ӛзара сауда статистикасының жарияланатын және таратылатын 

деректері статистиканың басқа салаларының деректерімен және тіркелімдер 

деректерімен байланысқан жағдайда экономиканың әртүрлі сегменттерінің 

ӛзара байланысын талдауға мүмкіндік береді.  

Қазақстанның Еуразиялық интеграциясына арналған және сыртқы және 

ӛзара сауда статистикасының деректеріне сүйенетін ғылыми жұмыстарда 
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Қазақстан үшін ЕАЭО мүшелігінің сауда-экономикалық әсерлері зерттеледі
[1]

,  

еуразиялық кеңістіктегі интеграция стратегиясы талданады
[2]

, Қазақстанның 

ЕАЭО-дағы интеграциясының ұзақ мерзімді экономикалық әсерлері 

модельденеді
[3]

 және т. б.  

Қазақстанның сыртқы және ӛзара сауда статистикасының деректеріне 

консалтингтік компаниялар тарапынан қызығушылық ел аумағында бизнес 

жүргізу мүмкіндіктерін талдаумен негізделеді.  

Осылайша, таңдалған зерттеу тақырыбының ӛзектілігі ішкі факторлармен 

ғана емес, сонымен қатар сыртқы факторлармен де расталады. Сонымен қатар, 

цифрлық трансформацияның жоғары қарқыны деректерді жинаудың 

жетілдірілген сандық шешімдеріне кӛшу қажеттілігін туындатады. 

«Росбизнесконсалтинг» АҚ (РБК) деректері бойынша 2019 жылы жаһандық 

цифрлық трансформация нарығы 1,18 трлн. АҚШ долларын құрады. 2023 жылы 

нарық 2,3 трлн. АҚШ долларына дейін ӛседі деп күтілуде. 

«Автомобиль кӛлігімен, оның ішінде ТМД шеңберінде жүктерді 

халықаралық тасымалдаудың мемлекеттік статистикасын талдау. Ресми және 

салалық статистиканы жинаудың жаңа құралдарын енгізу бойынша ұсыныстар 

әзірлеу» аналитикалық зерттеу объектісі ретінде Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдары қалыптастыратын автомобиль кӛлігімен жүктерді 

тасымалдаудың ресми статистикасы болып табылады.  

Әзірлеушілер тобы алдына ресми статистиканы жинау мен 

қалыптастырудың қолданыстағы құралдарын, олардың тиімділігін талдау, 

автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдау саласындағы қолда бар цифрлық 

шешімдерді жүйелеу және ағымдағы жағдайды жақсарту бойынша оңтайлы 

нұсқалар мен ұсыныстар әзірлеу міндетін қояды.  

Жоба «KAZLOGISTICS» Корпоративтік Қорын мақсатты қаржыландыру 

есебінен орындалды. Зерттеу материалдарына барлық құқықтар 

«KAZLOGISTICS» Корпоративтік Қорына тиесілі. 

 

                                                             
[1] А. А. Мигранян. Қазақстан ЕАЭО-да: сауда-экономикалық әсерлер //Ресей ғылым академиясының 

Экономика институтының хабаршысы. 2019. №4. [Электрондық ресурс]. - Кіру режимі: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kazahstan-v-eaes-torgovo-ekonomicheskie-effekty 
[2] Ш. А. Құрманбаева. Қазақстан: Еуразиялық кеңістіктегі интеграция стратегиясы / / Құрманбаева Ш. 

А., Тулешов В. У., Құрманбаев Е. А // Ресей: даму үрдістері мен перспективалары, 2017. - №. 12–1. 
[3] Алпысбаева С.Н., Шунеев Ш.Ж. Қазақстанның ЕАЭО-ға кірігуінің ұзақ мерзімді 

макроэкономикалық әсерлерін модельдеу / / Сауда саясаты. 2018. №1/13. [Электрондық ресурс]. - Кіру режимі: 

https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-dolgosrochnyh-makroekonomicheskiheffektov-integratsii-kazahstana-v-

eaes. 
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1. Ресми статистиканы жинау бойынша ағымдағы ахуалды талдау  

 

Ауқымды деректерді талдау және статистикалық есептерді қалыптастыру, 

әдетте, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамытуға 

бағытталған. Бұл ретте негізінен есептеу инфрақұрылымына, «үш V» - ді тиімді 

іске асыру үшін қажетті жүйелер мен әдістерге: ауқымды деректердің пайда 

болатын кӛздерінің кӛлеміне (Volume), жылдамдығына (Velocity) және 

әртүрлілігіне (Variety) назар аударылады. Ресми статистика үшін бұл 

статистикалық ақпаратты ӛндіру мақсатында үлкен деректерді алу, сақтау, 

ӛңдеу және талдау үшін статистикалық қызметтердің технологиялық әлеуетін 

арттыруды білдіреді. 

Ауқымды деректер, семантикалық статистика және статистикалық 

бағалауға негізделген бизнесті трансформациялау – бизнес-модельді және 

ресми статистиканың ақпараттық әсерін ӛзгерту үшін ең перспективалы үш 

бастама. Мемлекеттік органдардың ӛкілдері үшін үлкен деректер саласындағы 

міндет нақты мақсаттар үшін ресми статистикалық ақпаратты тиімді ӛндіру 

мақсатында қолданыстағы ақпарат кӛздерін кеңейте немесе ауыстыра алатын 

дәстүрлі емес деректер массивтерін табу және пайдалану болып табылады.   

Статистикалық есеп саласындағы мамандар үлкен деректерді пайдалану 

пайдалы болатын бес бағытты анықтайды:  

1. неғұрлым ашық және кӛбірек жиілікпен пайдалануға дайын 

ақпарат; 

2. кәсіпорындардың сандық түрдегі операциялар туралы ауқымды 

деректерді жасауы және сақтауы, тауар – материалдық құралдар қорларынан 

бастап ауру бойынша күндерді ӛткізуге дейінгі қызмет туралы неғұрлым дәл 

және егжей-тегжейлі ақпаратты жинауға мүмкіндік береді – бұл ӛнімділіктің 

артуына тікелей әсер етеді (жұмысты автоматтандыру және компания 

қызметінің барлық бағыттарын бақылау үшін ERP-жүйелерді пайдалану 

мүмкіндігі);  

3. ауқымды деректерді пайдалану және олардың дұрыстығы 

талдаушыларға кӛрсеткіштерді неғұрлым тар және нақты сегментациялауға, 

демек, салалардың нақты қажеттіліктеріне сәйкес ӛнімдер жасауға мүмкіндік 

береді;  

4. мемлекеттік органдар құрамындағы тәжірибелі талдаушылар дұрыс 

ауқымды деректер негізінде шешімдер қабылдау үдерісін айтарлықтай 

жақсарта алады; 

5. ауқымды деректерді салалық даму бағдарламаларын әзірлеуді 

жетілдіру, сұраныстар мен нарық қажеттіліктеріне сәйкес салаларда жаңа 

ӛнімдер құру үшін пайдалануға болады.  

Тәжірибе мен халықаралық тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, ауқымды 

деректерді жинау мен жасау экономика мен бизнес салаларында басқарушылық 

шешімдер қабылдауға да, жалпы алғанда, ресми статистиканы дамыту үшін де 

елеулі әсер етеді. 
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Мемлекеттің ресми сауда статистикасын жасауға бірнеше мемлекеттік 

органдар қатысады. Тауарлардың халықаралық саудасының статистикасын 

қалыптастыруға қатысатын неғұрлым маңызды мемлекеттік құрылымдар: 

ұлттық статистикалық басқармалар, кеден органдары, орталық банктер, салық 

органдары, сауда министрліктері және басқа да бейінді мемлекеттік 

құрылымдар болып табылады. Институционалдық тетіктер мемлекеттің сыртқы 

сауда статистикасын жинау, ӛңдеу, жасау және тарату жӛніндегі міндеттерді 

бӛлуге қатысатын ведомстволар арасындағы заңдар, нормативтік-құқықтық 

актілер мен келісімдер кешенін білдіреді. Бұл ведомстволардың қызмет ету 

аясы, әдетте, егжей-тегжейлі институционалдық тетіктерді әзірлеу үшін негіз 

беретін ұлттық заңнамамен айқындалады. 

Әрі қарай Қазақстандағы жағдай қарастырылды. Халықаралық 

автомобиль жүк тасымалдарына қатысты статистикалық деректерге ие 

болатындар: 

 Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар жӛніндегі агенттігінің ұлттық статистика бюросы;  

 ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті; 

 ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті. 

 

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

жӛніндегі агенттігі Ұлттық статистика бюросының сайтында сыртқы сауда 

қызметінің статистикасы орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде ұсынылған: 

- Сыртқы және ӛзара сауда бойынша талдамалық кестелер; 

- Сыртқы сауда айналымы; 

- Негізгі тауар топтары бойынша экспорт және импорт құрылымы. 

Сыртқы және ӛзара сауда бойынша талдамалық кестелер 

интеграцияланған кӛрсеткіштерді - экономикалық қызмет түрлері мен 

кәсіпорындардың ӛлшемділігі бӛлінісінде экспорт және импорт бойынша 

деректерді (2014-2020 жж. жылдық кезеңділіктегі деректер қолжетімді) 

қамтиды. 

Деректер жедел ақпарат және бюллетеньдер түрінде ұсынылған, яғни  

жылдар бойынша бӛлінген. «Динамикалық кестелер» сайтының кіші бӛлімі 

есепті жасау кезінде ақпаратпен толтырылмаған.  

Талдау ақпараттық-талдау жүйесі, «Ӛзара және сыртқы сауда 

статистикасы» бӛлімі шетелдік капиталдың қатысуымен кәсіпорындардың ӛнім 

экспорты мен импорты бойынша ғана деректерді қамтиды. Экспорт пен 

импорттың жалпы кӛлемінің кӛрсеткіштері Ұлттық шоттар жүйесі бӛлімінде 

қамтылған және тиісінше тауарлар мен қызметтер шотындағы экспорт пен 

импортқа, деректерді нақтылаусыз «Ресурстар-пайдалану» және «Шығындар-

шығару» кестелеріне жатады. Жүйенің интерфейсі қазақ және орыс тілдерінде 

жүргізіледі.   

«Қазақстан Республикасының сыртқы саудасы» статистикалық жинағы 

мен «Кеден одағына мүше мемлекеттермен тауарлардың сыртқы саудасы және 
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ӛзара саудасы туралы» ай сайынғы статистикалық бюллетені электрондық 

түрде қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді. 

Деректерді тарату күнтізбесі жарияланады, ол алдағы он екі айға 

арналған ақпаратты шығарудың нақты күндері туралы хабарлайды.  

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің Интернет-ресурсында Сыртқы сауда кӛрсеткіштері бӛлімінде 2004 

жылдан бастап тауар-ел және тауар-ел қималарында экспорт және импорт 

туралы ай сайынғы деректер ашық қолжетімділікте қамтылған (2021 жылғы 

қаңтар-тамыз үшін есепті жасау сәтіндегі соңғы қолжетімді деректер).  

Экономиканың барлық салалары және автомобиль жүк тасымалдары үшін 

ресми статистиканы қалыптастырудың жалпы тәсілдерінің ӛзара байланысын 

ескере отырып, ағымдағы ахуалды талдау ресми статистикалық деректерді 

жинау жӛніндегі нормативтік-құқықтық базаны, деректерді жинаудың 

қолданыстағы құралдары мен әдіснаманы зерттеуге негізделеді.  

Ағымдағы ахуалды талдау мақсатында Қазақстан Республикасының 

Стратегиялық жоспарлау және реформалар жӛніндегі агенттігінің Ұлттық 

статистика бюросына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

Мемлекеттік кірістер комитетіне ресми сұрау салулар жіберілді.  

 

1.1.  Қазақстан Республикасында Статистикалық ақпарат жинау 

жөніндегі нормативтік-құқықтық база  

 

Ішкі және сыртқы саясатты іске асыру кезінде мемлекет қызметінің 

неғұрлым маңызды әлеуметтік-экономикалық аспектілерін қамти отырып, 

статистикалық мониторингтің оңтайлы жүйесінің болуы қазіргі заманғы 

мемлекеттің негізгі кӛрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Статистиканы мемлекеттік саясаттың жеке бағыты ретінде жүргізу 

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік статистика туралы» Заңымен (2010 

жылғы 19 наурыздағы № 257-IV) бекітілген.  

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

жӛніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы Қазақстан Республикасында 

тұтастай және ӛңірлер бӛлінісінде болатын барлық үдерістердің экономикалық, 

әлеуметтік, демографиялық, экологиялық кӛрсеткіштері туралы статистикалық 

ақпаратты жинауға және ӛңдеуге бағытталған қызметті жүзеге асырады. 

Статистикалық деректердің барлық қорытындылары мемлекеттік органдар мен 

бұқаралық ақпарат құралдарына беріледі.  

Кедендік статистика статистикалық есеп пен есептіліктің 

жалпымемлекеттік жүйесінің бӛлігі болып табылады және ҚР «Мемлекеттік 

статистика туралы», «Сауда қызметін реттеу туралы» (2004 жылғы 12 сәуірдегі 

№ 544) 
[4]

 заңдарына және ҚР «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу 

туралы» Кодексіне (2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 123-VI ҚРЗ) .)
[5]

 сәйкес 

жүзеге асырылады.  

                                                             
[4] Сауда қызметін реттеу туралы (Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі № 544 Заңы) 
[5] Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы (Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 

желтоқсандағы № 123-VI ҚРЗ кодексі) 
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Мұндай статистиканы жүргізу және онымен басқа елдердің кеден 

органдарымен алмасу ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 

негізгі міндеттерінің бірі болып табылады (2016 жылғы 14 маусымдағы ҚР ҚМ 

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 

туралы ережені бекіту туралы» № 306-бұйрығының 17-бабы, 17-тармағы және 

72-тармағы)
 [6]

.  

Кеден ісі саласындағы статистикалық қызметті ұйымдастыру үшін ҚР 

ҚМ МКК талдау, статистика және тәуекелдерді басқару департаментінің 

құрамында талдау және статистика басқармасы жұмыс істейді, оның 

міндеттерінің тізбесіне мыналар кіреді: 

 Қазақстанның сыртқы саудасының кедендік статистикасын 

ұйымдастыру және жүргізу; 

 кедендік статистика деректерін талдау; 

 кедендік декларациялардың электрондық кӛшірмелері деректерінің 

дәйектілігі мен толықтығын талдау; 

 Қазақстанның сыртқы сауда статистикасының деректерін жариялау;  

 арнайы кедендік статистиканы жүргізуді ұйымдастыру; 

 Қазақстанның сауда серіктестері болып табылатын мемлекеттердің 

деректерімен статистикалық салыстырулар жүргізу; 

 кедендік статистиканы жүргізуді қамтамасыз ететін ҚР ҚМ МКК 

аумақтық құрылымдық бӛлімшелерінің жұмысын үйлестіру және бағыттау. 

Тауарлармен сыртқы сауда статистикасын жүргізу және арнайы кедендік 

статистиканы жүргізу – ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің алдында 

тұрған барлық міндеттердің ішіндегі қызметтің екі негізгі бағыты.  

Сыртқы сауданың кедендік статистикасы жинақталған және белгілі бір 

форматта тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы 

ӛткізу туралы жүйелендірілген ақпарат болып табылады.  

Сыртқы сауда статистикасы, атап айтқанда, сыртқы экономикалық 

қатынастар статистикасының және тұтастай алғанда мемлекеттің жалпы 

статистикалық жүйесінің құрамдас бӛлігі ретінде, белгілі бір кезең ішінде 

мемлекет шекарасы арқылы ӛткізілетін тауарлардың кӛлемін түсіну үшін ғана 

маңызды емес. Деректерді жан-жақты талдау мыналар үшін шексіз 

мүмкіндіктер береді: 

 мемлекеттің ғылыми негізделген сауда-экономикалық, кӛлік 

саясатын қалыптастыру және іске асыру;  

 сұраныс пен ұсыныс нарығын талдау; 

 Қазақстанның ұлттық шоттары мен тӛлем балансының 

статистикалық жүйесі шеңберінде макроэкономикалық кӛрсеткіштерді болжау; 

 Қазақстанның тӛлем балансының сауда және жекелеген баптарын 

жасау;  

 сыртқы сауда кӛрсеткіштерінің әртүрлі индекстерін есептеу (баға 

индекстері, нақты кӛлем және т.б.). 
                                                             

[6] Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті туралы ережені 

бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 306 Бұйрығы) 
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ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті тауарлармен сыртқы сауданың 

кедендік статистикасының деректерін, оның ішінде ішкі нарықты қорғау 

шараларын қолдану немесе қайта қарау туралы ӛтініш беру үшін ұсынады: 

 Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік органдарына, Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен ӛзге де тұлғаларға; 

 Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі халықаралық 

шарттарда, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында 

белгіленген тәртіппен халықаралық ұйымдарға. 

Сыртқы сауданың кедендік статистикасының қалыптасуына оны жүргізу 

әдіснамасын үнемі жетілдіру, негізгі әдіснамалық қағидаттарды біріздендіру 

және жетекші елдер қолданатын әдіснамаға жақындату, статистикалық 

ақпаратты ӛңдеу процестерін автоматтандыру ықпал етті. 

Тауарлармен халықаралық сауда статистикасын жүргізудің жалпы 

әдіснамалық қағидаттарын БҰҰ - ның статистикалық комиссиясы (1946 

жылдан бастап, 1928 жылдан 1946 жылға дейінгі кезеңде – Ұлттар Лигасының 

статистика мәселелері жӛніндегі сарапшылар комитеті) айқындайды.  

Статистикалық комиссияның 2010 жылғы БҰҰ-ның 41 - сессиясында 

«Тауарлармен халықаралық сауда статистикасы: 2010 жыл тұжырымдамасы 

мен анықтамасы» 
[7]

 ұсынымын бекітуі Қазақстандағы және ТМД мен ЕАЭО-ға 

қатысушы басқа да елдердегі әлемдік сауда саласындағы қазіргі заманғы 

үрдістерді ескере отырып, оның әдіснамасын одан әрі жетілдіру қажеттілігін 

туындатты. Бұл әрине, ӛйткені 1994 және 2005 жылдардағы ТМД - ға қатысушы 

елдердің кедендік статистикасының бірыңғай әдіснамасының (бұдан әрі - 

бірыңғай әдістеме) «Тауарлардың халықаралық саудасы статистикасы» 

басшылығының ұсынымдарына құрылған қолданыстағы редакциялары соңғы 

жылдар ішінде халықаралық саудада болған ӛзгерістерді толық кӛлемде 

кӛрсете алмады. 

2011 жылғы қаңтарда Кеден одағы Комиссиясының шешімімен, кейіннен 

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының редакциясымен 2013 жылғы 

наурызда Кеден одағына мүше мемлекеттердің сыртқы сауда кедендік 

статистикасын және ӛзара сауда статистикасын жүргізудің бірыңғай әдіснамасы 

бекітілді
[8]

. 

2013 жылғы 20 қарашада Санкт-Петербург қаласында ӛткен ТМД Үкімет 

басшылары кеңесінің отырысында Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына 

қатысушы мемлекеттердің сыртқы саудасының кедендік статистикасының 

бірыңғай әдіснамасы бекітілді. 

Бірыңғай әдіснаманың жаңа редакциясын енгізу кедендік статистикада 

бірқатар жекелеген сыртқы сауда операцияларын (ең алдымен жанама) 

неғұрлым дәл және толық ескеруге мүмкіндік береді, елдің сыртқы саудасының 

                                                             
[7]

 Тауарлардың халықаралық саудасының статистикасы: құрастырушыларға арналған нұсқаулық, 

алғашқы қайта қаралған басылым (SMTT 2010‑RS). БҰҰ Статистикалық бӛлімі // Нью-Йорк, 2015 
[8] Кеден одағына мүше мемлекеттердің сыртқы сауда кедендік статистикасын және ӛзара сауда 

статистикасын жүргізудің бірыңғай әдістемесі (Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 28 қаңтардағы № 525 

шешімі, ред. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 19.03.2013 № 50 шешімі) 
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жай - күйіне, серпініне және даму үрдістеріне, оның сауда және тӛлем 

балансына талдау жүргізу мүмкіндігін жақсартады, сондай-ақ сауда әріптес 

елдер арасында кедендік статистика деректерін салыстыруды жүзеге асырудың 

дұрыстығын қамтамасыз етеді. 

Сыртқы сауданың кедендік статистикасы деректерінің анықтық деңгейін 

арттыру, сондай - ақ оны қалыптастырудың әдіснамалық қағидаттарын 

жетілдіру үшін сыртқы сауда операцияларын есепке алудың толықтығын 

бағалау мақсатында сауда әріптес елдермен статистикалық деректер алмасудың 

және Қазақстанның сыртқы саудасының кедендік статистикасы деректерін 

Қазақстанның сауда әріптес елдерінің ұқсас деректерімен салыстырудың 

маңызы зор.  

Сыртқы сауданың кедендік статистикасы деректерінің анықтық деңгейін 

арттыру, сондай - ақ оны қалыптастырудың әдіснамалық қағидаттарын 

жетілдіру үшін сыртқы сауда операцияларын есепке алудың толықтығын 

бағалау мақсатында сауда әріптес елдермен статистикалық деректер алмасудың 

және Қазақстанның сыртқы саудасының кедендік статистикасы деректерін 

Қазақстанның сауда әріптес елдерінің ұқсас деректерімен салыстырудың 

маңызы зор.  

Қазіргі уақытта тиісті екіжақты немесе кӛпжақты келісімдер жасалған 

сауда әріптес елдердің кеден әкімшіліктерімен және статистикалық 

қызметтерімен кедендік статистика деректерімен алмасу қамтамасыз етіледі.  

Ӛзара сауданың статистикалық деректерін салыстырмалы талдау әлемнің 

дамыған мемлекеттері қолданатын, алшақтықтардың әдіснамалық себептерін 

анықтауға және дәйекті жоюға, деректерді қалыптастыру әдіснамасын 

біріздендіруге және жетілдіруге басым бағытталған арнайы әдістемелер 

бойынша жүргізіледі.  

Сыртқы сауданың кедендік статистикасының деректерімен алмасуға, 

деректерді салыстыру бойынша жұмыстар жүргізуге, тауарлармен сыртқы 

сауданың статистикасы әдіснамасының проблемалық мәселелері бойынша 

консультациялар алуға бағытталған шаралар кедендік статистиканың 

шынайылық деңгейін арттыруға және тауарларды кедендік ресімдеу кезінде 

заңнаманың бұзылуын анықтауға мүмкіндік береді. 

ҚР ҚМ МКК қызметінің маңызды бағыты арнайы кедендік статистиканы 

жүргізу болып табылады, ол «ҚР Кедендік реттеу туралы» Кодекстің 23-

бабының 5-тармағына және арнайы кедендік статистиканы жүргізу 

қағидаларына (ҚР ҚМ 2018 жылғы 25 қаңтардағы №64 бұйрығымен бекітілген) 

кірістер мен алымдар органдарының мемлекеттік кеден ісін жүзеге асыруы 

кезіндегі қызметін кӛрсететін статистикалық ақпаратты жинау, ӛңдеу, талдау, 

тарату, сақтау, қорғау және пайдалану жүйесі болып табылады.  

Арнайы кедендік статистиканың деректері тек қана кедендік мақсаттар 

үшін пайдаланылады. Барлық статистикалық ақпарат ҚР ҚМ МКК тиісті 

бұйрықтарымен бекітілетін жиынтық бастапқы статистикалық нысандарға 

жинақталады.  

Арнайы кедендік статистиканың ең кӛп таралған құраушылары болып 

тӛмендігілерді таниды: 
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 Қазақстанның кедендік шекарасы арқылы ӛткізілетін тауарлар, 

кӛлік құралдары, кеден органдарына декларациялауға жататын заттар туралы, 

оларды Қазақстанның кедендік шекарасы арқылы ӛткізу мақсаты туралы 

мәліметтерді қамтитын декларациялау статистикасы;  

 Қазақстанның кедендік шекарасынан ӛтетін жеке тұлғалардың саны 

туралы мәліметтерді қамтитын жолаушылар ағынының статистикасы;  

 тауарларды, кӛлік құралдарын, заттарды, азаматтарды тасымалдау 

үшін пайдаланылатын кӛлік құралдарының жекелеген түрлерін Қазақстанның 

кедендік шекарасы арқылы ӛткізу туралы мәліметтерді қамтитын халықаралық 

тасымалдар статистикасы.  

Осылайша, кедендік статистиканың деректері сыртқы сауданы реттеу 

мәселелері бойынша шешімдер қабылдау кезінде мемлекеттік билік пен 

басқару органдарын ақпараттық қамтамасыз етудің маңызды кӛзі болып 

табылады. Сыртқы сауда қатынастарын дамыту болжамдарының жетілдірілуі, 

әлемнің жекелеген елдерімен және аймақтарымен сауда қатынастарын дамыту 

стратегиясын анықтау кӛбінесе статистикалық деректердің сенімділігі мен 

толықтығына байланысты.  

Ресми статистиканы қалыптастыру үшін деректер жинауды реттейтін 

негізгі құжат 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының 

«Мемлекеттік статистика туралы» №257-IV Заңы (бұдан әрі – статистика 

туралы Заң) болып табылады
[9]

.   

Статистика туралы Заңның 26-бабының 2-тармағына сәйкес «мемлекеттік 

статистика органдары пайдаланушыларға сапалы ресми статистикалық ақпарат 

пен статистикалық әдіснаманы мемлекеттік статистика органдарының 

интернет-ресурстарында орналастыру арқылы оларға бір мезгілде қол жеткізуге 

тең құқықтарды қамтамасыз етеді».  

Кӛлік статистикасы бойынша барлық статистикалық ақпарат Қазақстан 

Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар жӛніндегі 

агенттігінің Ұлттық статистика бюросының (бұдан әрі – Бюро) www.stat.gov.kz. 

сайтында «Қазақстан Республикасындағы кӛлік жұмысының негізгі 

кӛрсеткіштері» (ай сайын) және «Қазақстан Республикасындағы кӛлік ӛнімдері 

мен қызметтері (қатынас түрлері бойынша) туралы» (жыл сайын) 

статистикалық бюллетеньдер түрінде, сондай-ақ жыл сайын шығарылатын 

«Қазақстан Республикасындағы кӛлік» салалық жинағы ретінде және «Талдау» 

ақпараттық – талдау жүйесінде (бұдан әрі – «Талдау»АТЖ) еркін 

қолжетімділікте ұсынылған.  

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік 

кодексінің 29 - бабының 1-тармағына сәйкес кәсіпкерлік субъектілер алғашқы 

статистикалық деректерді (алғашқы статистикалық деректер - 

статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер) Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасына сәйкес 

ұсынады.  

                                                             
[9 ] Мемлекеттік статистика туралы (Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы № 257-IV 

Заңы) 
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Респонденттер Статистика туралы Заңның 17-бабы 2-тармағының 1) 

тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар жӛніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының 

2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 3 бұйрығымен бекітілген 2021 жылға 

арналған жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша 

респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну кестесіне сәйкес 

статистикалық байқаулар жүргізу кезінде дұрыс бастапқы статистикалық 

деректерді ұсынуға міндетті.  

Кӛлік статистикасы кестеге сәйкес мынадай мерзімдерде 

қалыптастырылады (1-кесте): 

 

1-кесте – Алғашқы статистикалық деректерді қалыптастыру кестесі 

Респонденттер тобы Статистикалы

қ нысанның 

атауы 

Респонденттер

дің алғашқы 

статистикалық 

деректерді 

ұсыну 

мерзімділігі 

Респонденттерді

ң алғашқы 

статистикалық 

деректерді 

ұсыну күні 

 

1 2 3 4 

Қызметкерлерінің санына 

қарамастан, қызметінің негізгі 

немесе қосалқы түрі – «Автомобиль 

кӛлігімен жүк тасымалдары және 

тасымалдау бойынша кӛрсетілетін 

қызметтер» (Экономикалық қызмет 

түрлерінің жалпы жіктеуішінің 

(бұдан әрі – ЭҚЖЖ) 49.4-кодына 

сәйкес), қызметінің негізгі және 

қосалқы түрі «Ӛзге де құрлықтағы 

жолаушылар кӛлігі» (ЭҚЖЖ коды 

49.3) заңды тұлғалар және (немесе) 

олардың құрылымдық бӛлімшелері, 

сондай-ақ қызметін қалалық электр 

кӛлігінде жүзеге асыратын жеке 

кәсіпкерлер (ЭҚЖЖ кодтары 49.31.2 

және 49.31.3) тапсырады. 

 

Автомобиль 

және қалалық 

электр кӛлігінің 

жұмысы туралы 

есеп 

Жылдық  есепті кезеңнен 

кейінгі 20 

қаңтарға (қоса 

алғанда) дейін 

Қызметінің негізгі түрі – кӛлік 

(Экономикалық қызмет түрлерінің 

жалпы жіктеуішінің 49-51 кодына 

сәйкес) (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) болып 

табылатын заңды тұлғалар және 

(немесе) олардың құрылымдық және 

оқшауланған бӛлімшелері, сондай-

ақ коммерциялық негізде 

жолаушылар мен жүктерді 

тасымалдау жӛніндегі қызметтің 

қайталама түрлерін жүзеге асыратын 

заңды тұлғалар, ӛзен кӛлігінде 

Кӛлік жұмысы 

туралы есеп 

Айлық есепті кезеңнен 

кейінгі 2-күнге 

(қоса алғанда) 

дейін 
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1 2 3 4 

жолаушылар мен жүктерді 

тасымалдауды, сондай-ақ теңіз және 

қалалық электр кӛлігінде 

жолаушылар тасымалдауды жүзеге 

асыратын жеке кәсіпкерлер 

тапсырады. 

Қызметкерлерінің санына 

қарамастан, қызметінің негізгі түрі – 

жолаушылар теміржол кӛлігі, 

қалааралық (Экономикалық қызмет 

түрлерінің жалпы жіктеуішінің 

(бұдан әрі – ЭҚЖЖ) коды 49.1) және 

жүк теміржол кӛлігі (коды 49.2) 

болып табылатын заңды тұлғалар 

және (немесе) олардың құрылымдық 

және оқшауланған бӛлімшелері, 

сондай-ақ балансында теміржол 

кӛлігінің жылжымалы құрамы бар 

және теміржол желілерінің 

пайдалану ұзындығын ұсыну 

бойынша қызметтер кӛрсететін 

басқа да қызмет түрлерінің 

кәсіпорындары тапсырады 

Теміржол 

кӛлігінің 

жылжымалы 

құрамы және 

теміржол 

желілерінің 

пайдалану 

ұзындығының 

ұзақтығы 

туралы есеп 

Жылдық  есепті кезеңнен 

кейінгі 15 сәуірге 

(қоса алғанда) 

дейін 

Негізгі қызмет түрі – кӛлік 

(Экономикалық қызмет түрлерінің 

жалпы жіктеуішінің 49-51 кодына 

сәйкес және экономикалық 

қызметтің негізгі түрі 52.23.2 

болатын Экономикалық қызмет 

түрлерінің жалпы жіктеуішінің 

кодына сәйкес) болып табылатын 

заңды тұлғалар және (немесе) 

олардың құрылымдық және 

оқшауланған бӛлімшелері, сондай-

ақ коммерциялық негізде 

жолаушылар мен жүктерді 

тасымалдау жӛніндегі қызметтің 

қайталама түрлерін жүзеге асыратын 

заңды тұлғалар, ӛзен кӛлігінде 

жолаушылар мен жүктерді 

тасымалдауды, сондай-ақ теңіз және 

қалалық электр кӛлігінде 

жолаушылар тасымалдауды жүзеге 

асыратын жеке кәсіпкерлер 

тапсырады. 

Қатынас түрлері 

бойынша кӛлік 

жұмысы туралы 

есеп 

жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 10 сәуірге 

(қоса алғанда) 

дейін 

Қызметкерлерінің санына 

қарамастан, қызметінің негізгі түрі – 

жүкті қоймаға жинау және сақтау 

(Экономикалық қызмет түрлерінің 

жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі – 

Қосалқы кӛлік 

қызметі 

кәсіпорындарын

ың кӛрсетілетін 

қызметтері 

жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 10 сәуірге 

(қоса алғанда) 

дейін 
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1 2 3 4 

ЭҚЖЖ) 52.1 кодына сәйкес) және 

тасымалдау кезіндегі қызметтің 

қосалқы түрлері (ЭҚЖЖ коды 52.2), 

сондай – ақ қызметтің қайталама 

түрі - астықты қоймаға жинау және 

сақтау (ЭҚЖЖ коды 52.10.1) болып 

табылатын заңды тұлғалар және 

(немесе) олардың құрылымдық 

бӛлімшелері тапсырады 

туралы есеп 

Қызметкерлер санына қарамастан, 

қызметінің негізгі және (немесе) 

қосалқы түрі – ӛзен жолаушылар 

кӛлігі (Экономикалық қызмет 

түрлерінің жалпы жіктеуішінің 

(бұдан әрі - ЭҚЖЖ) 50.3 кодына 

сәйкес) және ӛзен жүк кӛлігі 

(ЭҚЖЖ коды 50.4) болып 

табылатын заңды тұлғалар және 

(немесе) олардың құрылымдық 

бӛлімшелері, сондай-ақ су кӛлігі 

саласында қосалқы қызметтерді 

жүзеге асыратын заңды тұлғалар 

(ЭҚЖЖ коды 52.22) және ӛзен 

кӛлігінде жолаушылар мен жүктерді 

тасымалдауды жүзеге асыратын 

жеке кәсіпкерлер тапсырады. 

Кеме 

қатынайтын 

ішкі жолдардың 

ұзындығы және 

ішкі су 

кӛлігінің 

жылжымалы 

құрамы туралы 

есеп 

жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 1 

наурызға (қоса 

алғанда) дейін 

 

Дерекөз: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021978 

 

Ұсынуға қажетті статистикалық нысандардың тізбесі Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2020 жылғы 13 қазандағы №76 

бұйрығымен бекітілген 2021 жылға арналған статистикалық жұмыстардың 

жоспарына сәйкес қалыптастырылады. 

Осы бұйрыққа сәйкес кӛлік статистикасы есептердің алты түрін, оның 

ішінде есепті кезеңнен кейінгі 2-күнге дейін (қоса алғанда) ұсынылатын ай 

сайынғы «Кӛлік жұмысы туралы есеп (индексі 1-кӛлік)» бір есепті қамтиды.   

2010 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Агенттік Тӛрағасының 

№ 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 

деректерді ұсыну ережелерінің (бұдан әрі – Ережелер) 7-тармағына сәйкес 

респонденттер https://cabinet.stat.gov.kz / ресми интернет-ресурсында 

орналастырылған «Респондент кабинетінде» респонденттің сұрауына сәйкес 

немесе дербес ұсыну үшін қажетті статистикалық нысандар тізбесін алады 

(бұдан әрі - Респонденттің кабинеті).   

Респонденттер аумақтық статистика органдарына ұсыну үшін қажетті 

статистикалық нысандардың алынған тізбесіне сәйкес «Респонденттің 

кабинеті» арқылы немесе орналасқан жері бойынша аумақтық статистика 

органдарында іріктемелі зерттеуге енгізу нәтижесін дербес нақтылайды.  

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021978
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Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 

Кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 719-бабына сәйкес мемлекеттік статистика 

саласындағы уәкілетті орган 497, 499 (әкімшілік деректер кӛздері үшін), 501, 

503-баптарында кӛзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды. 

Осы баптар бастапқы деректерді бұзғаны, дұрыс пайдаланбағаны үшін 

әкімшілік жауапкершілікті кӛздейді.  

Коммерциялық негізде автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдауды 

жүзеге асыратын заңды тұлғалар мемлекеттік статистика органдарына 

статистикалық нысандардың мынадай түрлерін ұсынады: 

1) «Кӛлік жұмысы туралы есеп» (индексі 1-кӛлік, мерзімділігі - айлық), 

ұсыну мерзімі есепті кезеңнен кейінгі 2-күнге (қоса алғанда) дейін; 

2) «Автомобиль және қалалық электр кӛлігінің жұмысы туралы есеп» 

(индексі 1-тр (авто, электр), мерзімділігі - жылдық), ұсыну мерзімі есепті 

кезеңнен кейін 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін;  

3) «Қатынас түрлері бойынша кӛлік жұмысы туралы есеп» (индексі 2-

кӛлік, мерзімділігі - жылдық), ұсыну мерзімі есепті кезеңнен кейін 10 сәуірге 

(қоса алғанда) дейін.  

Жоғарыда кӛрсетілген статистикалық нысандарды қызметінің негізгі түрі 

– кӛлік (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 49-51 кодына 

сәйкес) болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық 

және оқшауланған бӛлімшелері, сондай-ақ коммерциялық негізде жүктерді 

тасымалдау жӛніндегі қызметтің қайталама түрлерін жүзеге асыратын заңды 

тұлғалар ұсынады.  

Саланың негізгі кӛрсеткіштері бойынша ақпарат (жүктер тасымалданды, 

жүк айналымы, жүктерді тасымалдаудан түскен кірістер) жүктерді тасымалдау 

бойынша қызмет кӛрсететін кәсіпорындардың жалпымемлекеттік 

статистикалық байқауларын жүргізу негізінде қалыптастырылады. Бұдан басқа, 

коммерциялық негізде жүктерді тасымалдау бойынша қызмет кӛрсететін жеке 

кәсіпкерлер мен жеке тұлғалардың қызметін бағалау және меншік құқығында 

техникалық жарамды автокӛлігі бар жеке тұлғалардың бейресми қызметінің 

кӛлемін бағалау (қадағаланбайтын экономика) жүзеге асырылады.  

Бюроның ақпараты бойынша, кӛлік статистикасын жетілдіру және 

халықаралық стандарттарды ұлттық практикаға одан әрі енгізу бойынша 

жұмыстар жүргізу шеңберінде жеке кәсіпкерлердің қызметін бағалау әдістерін 

жетілдіру бойынша жұмыс жүргізілуде. Атап айтқанда, 2022 жылға 

«Автомобиль кӛлігімен жүк тасымалдауды жүзеге асыратын жеке 

кәсіпкерлердің қызметі туралы есеп» (индексі 1-ЖК (автожүктер), мерзімділігі - 

тоқсандық) жаңа статистикалық зерттеу жүргізу жоспарланған. 

Ережелердің 15-тармағына сәйкес жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректер мынадай түрде 

ұсынылады: 

 Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен 

электрондық түрде; 

 қағаз түрінде. 
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Алғашқы статистикалық деректерді онлайн режимінде электрондық түрде 

ұсынылуы «Респондент кабинеті» арқылы жүзеге асырылады. «Респондент 

кабинетінде» жұмыс істеу үшін тек ЭЦҚ (электрондық-цифрлық қолтаңба) 

арқылы авторизациялау талап етіледі. Бүгінгі күні 123 статистикалық нысан 

бойынша алғашқы статистикалық деректерді электронды түрде онлайн 

режимінде ұсыну жүзеге асырылуда.  

Тауарлардың сыртқы саудасының статистикасын жүргізу үшін негізгі 

ақпарат кӛзі тауарларға арналған декларацияларда және кеден органдарына 

ұсынылатын ӛзге де құжаттарда қамтылған мәліметтер болып табылады.  

Шығарған/тағайындаған мемлекетін  кӛрсете отырып, ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 

4, 6, 10 белгісі деңгейінде және облыстар бӛлінісінде Қазақстан 

Республикасының сыртқы саудасының статистикалық деректері ай сайын 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 

(бұдан әрі - ҚР ҚМ МКК) www.kgd.gov.kz порталында орналастырылады. 

(«Қызмет →Статистика→ҚР сыртқы сауда статистикасы→Сыртқы сауда 

кӛрсеткіштері»тарауы).  

Қазақстан Республикасының Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттермен ӛзара сауда статистикасының деректері Бюро порталында 

(бұдан әрі – Бюро) (www.stat.gov.kz).орналастырылады. 

 

1.2.  Ресми статистиканы қалыптастыруға мемлекеттік 

органдардың қатысу деңгейін айқындау  

 

Тауарлармен сыртқы және ӛзара сауда статистикасын қалыптастыруға 

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

жӛніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы және Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті қатысады. 

Кӛрсетілген ведомстволардың ӛзара іс-қимылы процесінде тауарлардың 

сыртқы және ӛзара саудасы статистикасының деректерін статистиканың басқа 

салаларының деректерімен байланыстыру жүргізіледі және сауда 

кәсіпорындарының қызмет түрлері мен мӛлшері бӛлінісінде сыртқы сауданың 

интеграцияланған кӛрсеткіштері қалыптастырылады.  

2020 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

жӛніндегі агенттігінің кейбір мәселелері туралы» № 427-Жарлығына сәйкес 

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

жӛніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы уәкілетті орган болып 

айқындалды.  

Қазақстан Республикасының Сыртқы сауда статистикасын жүргізу 

жӛніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

Мемлекеттік кірістер комитеті (ҚР ҚМ МКК) болып табылады.  

 

Қазақстан Республикасының ЕАЭО елдерімен ӛзара сауда статистикасын 

жүргізу жӛніндегі уәкілетті орган Бюро болып табылады. 

http://stat.gov.kz/
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Ұлттық статистиканы қалыптастыру процестерінің реинжинирингі 

тұжырымдамасын іске асыру жӛніндегі іс-шаралар шеңберінде кедендік 

статистика мәселелеріне жетекшілік ететін ҚР ҚМ МКД ақпараттық жүйесімен 

«е-Статистика» Интеграцияланған ақпараттық жүйесін (бұдан әрі – «е-

Статистика» ИАЖ) интеграциялау жоспарлануда.   

Бүгінгі күні «е-Статистика» ИАЖ тіркелген автокӛліктің (жеңіл және жүк 

таситын) мәліметтерін алу бӛлігінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің «Автокӛлік құралдарының» деректер базасымен біріктірілген.. 

Бұдан басқа, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

экономикалық ӛсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Заңы шеңберінде қабылданған нормаларды іске 

асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігінің Кӛлік комитеті Кӛлік құжаттарын 

басқарудың бірыңғай жүйесін (бұдан әрі – КҚББЖ) әзірледі.   

 

1.3. Статистикалық деректерді жинаудың қолданыстағы 

құралдары. Статистикалық деректерді жинау әдіснамасы  
 

Бұл тарауда автомобиль кӛлігінің ресми статистикасын қалыптастырудың 

заңмен бекітілген кӛздері ғана емес, сонымен қатар тауарлар туралы және 

сәйкесінше олардың тасымалы/қозғалысы туралы ақпаратты шоғырландыратын 

қолданыстағы және енгізу жоспарланған сандық шешімдер қарастырылады. 

Статистикалық үдерістерді автоматтандыру және Бюроның 

статистикалық деректеріне ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында 

2010-2013 жылдары «е-Статистика» ИАЖ жобасы іске асырылды.   

«е-Статистика» ИАЖ — онлайн режимде статистикалық нысандарды 

қабылдау, статистикалық деректерді сақтау және ӛңдеу, статистикалық 

ақпаратты қарау және талдау жүргізу мүмкіндіктерін қамтитын статистикалық 

қызмет үдерістерін толық автоматтандыру. 

2018-2019 жылдары Ұлттық халық санағын жүргізуді ескере отырып, «е-

Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту техникалық-

экономикалық негіздемесі шеңберінде «е-Статистика» ИАЖ дамыту бойынша 

жұмыстар сәтті аяқталды және ақпараттандыру саласындағы заңнама 

талаптарына сәйкес ИАЖ сынақтары жүргізілді, және де «е-Статистика» 

ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеру және жүйені 

аттестаттау іске асырылды. 

 «е-Статистика» ИАЖ негізгі міндеттері: 

- тіркеу жүйелерін құру және дамыту; 

- Бюроның Статистикалық деректерінің бірыңғай базасын құру; 

- алғашқы статистикалық деректерді ӛңдеу және сақтау үдерістерін 

жаңғырту; 

- респонденттерге статистикалық нысандарды онлайн режимде тапсыруға 

мүмкіндік беру; 

- заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып статистикалық 

ақпаратты электрондық тарату; 
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- мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен ӛзара іс-қимыл және 

ықпалдасу тетіктерін құру. 

"е-Статистика" ИАЖ артықшылықтары: 

1. Респонденттің еңбек және кӛлік шығындарын қысқарту; 

2. Респонденттің уақыт шығындарын тӛмендету; 

3. Әкімшілік кедергілерді азайту; 

4. Әкімшілік деректер бойынша ақпаратты уақтылы ӛзектендіру және 

оларды жүйеде пайдалану мүмкіндігі; 

5. Ресми статистикалық ақпаратқа қолжетімділік деңгейін ұлғайту және 

пайдаланушылар шеңберін кеңейту. 

Ресми статистикалық ақпараттың сапасын арттыруын келесі жолдармен 

іске асыруға болады: 

- әдіснаманы орталықтандыру; 

- жіктеулерді орталықтандыру; 

- деректерді сақтауды орталықтандыру; 

- бастапқы деректердің сапасын талдауды автоматтандыру; 

- деректерді ӛңдеуді автоматтандыру және орталықтандыру; 

- статистикалық ақпаратты қалыптастырудың ашықтығын қамтамасыз 

ету. 

«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесінің бүгінгі күні 

тасымалдаушылардың (респонденттердің) ақпараттық жүйелерімен 

интеграциясы жоқ. 

Сондай-ақ пайдаланушылардың статистикалық ақпаратқа қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін бюроның жалпыға бірдей қолжетімді ақпараты «Талдау» 

Ақпараттық-талдау жүйесінде (бұдан әрі – «Талдау» АТЖ) 

https://taldau.stat.gov.kz/. жарияланады. «Талдау» ИАҚ «е-Статистика» ИАЖ 

құрауыштарының бірі болып табылады.   

Жүйе халыққа, мемлекеттік органдарға, кәсіпорындар мен ұйымдарға 

барлық ӛзекті жалпыға қолжетімді статистикалық ақпаратты ыңғайлы 

интербелсенді тәртіпте беру мақсатында іске асырылды. «Талдау» АТЖ-да 

тұрақты негізде ӛзектендірілетін 3000-нан астам статистикалық кӛрсеткіштер 

бар: 2000 жылдан бастап жылдық мерзімділікте және 2011 жылдан бастап 

айлық және тоқсандық мерзімділікте, олар бірқатар жылдар серпінінде 

кӛрсетіледі. 

Ашық деректер массивтерін машинамен оқылатын форматта жылдам алу 

мақсатында «Талдау» АТЖ-да API арқылы сұрауларды беру мүмкіндігі іске 

асырылды. Яғни пайдаланушы Бюромен шарт жасаспай, ашық деректерді 

(оның ішінде қайтадан) еркін, тегін, мерзімсіз және пайдалану аумағын 

шектемей пайдалана алады. 

Бүгінгі күні Бюро мен ҚР ҚМ МКК қалыптастыратын ресми 

статистикалық деректерден басқа, тауарлар туралы мәліметтерді қалыптастыру 

арқылы тасымалдау туралы деректер мынадай құралдар арқылы 

шоғырландырылады: электрондық шот-фактуралар, тауарға ілеспе 

жүкқұжаттар, тауарларды таңбалау, кӛлік құжаттарын басқарудың бірыңғай 

жүйесін құру жӛніндегі жоба (1-сурет).  
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Белгіленген жағдайларда электрондық шот-фактураларды ресімдеу 

жӛніндегі міндет жүктелген салық тӛлеушілердің тізбесі 2-кестеде кӛрсетілген.  

2-кестеде келтірілген деректерге сәйкес, жүктерді халықаралық 

тасымалдау қызметтерін кӛрсететін барлық салық тӛлеушілер ағымдағы 

жылдың 1 сәуірінен бастап электрондық шот-фактураларды жазып беруге 

міндетті, бұл ағымдағы жылдан бастап электрондық шот-фактуралардың 

ақпараттық жүйесінде (ЭШФ АЖ) жүктерді тасымалдау бойынша үлкен 

деректер, оның ішінде тауарды жӛнелту тәсілі мен кӛлік құралының түрі 

бойынша мәліметтер қалыптастырылатынын куәландырады. 

 
Дереккөз: авторлар құрастырған 

1-сурет – Статистикалық деректерді жинау құралдары  

 

 

2-кесте – Электрондық шот-фактураларды ресімдеуге міндетті салық 

тӛлеушілердің санаттары 

Салық төлеушілер 

санаты 

Операциялар 

немесе қызмет 

түрлері 

Қай 

мерзімнен 

бастап 

Негіздеме  

Уәкілетті экономикалық 

операторлар 

Кӛрсетілген СТ 

санатының барлық 

операциялары 

01.01.2016 ж. 

бастап 

ҚР Салық кодексінің 

412-бабы 3-тармағының 

3) тармақшасы (2018 

жылғы ред.) ҚР Салық 

кодексінің 263-бабы 2-

тармағының 1) 

тармақшасы (2017 

жылғы ред.) 

Сатушылар – Электрондық 01.02.2016 ж. Электрондық сауданы 
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Салық төлеушілер 

санаты 

Операциялар 

немесе қызмет 

түрлері 

Қай 

мерзімнен 

бастап 

Негіздеме  

электрондық сауда 

қатысушылары 

сауданы жүзеге 

асыру кезінде 

бастап жүзеге асыру 

қағидаларының 16-

тармағының 3) 

тармақшасы 

Кеден ӛкілдері 

 

Кедендік 

тасымалдаушылар 

 

Уақытша сақтау 

қоймаларының иелері 

 

Қазақстан 

Республикасының кеден 

ісі туралы заңнамасына 

сәйкес кеден 

қоймаларының иелері 

Аталған СТ 

санатының барлық 

операциялары 

 01.07.2016 ж. 

бастап 

ҚР Салық кодексінің 

412-бабы 3-тармағының 

3) тармақшасы (2018 

жылғы ред.) ҚР Салық 

кодексінің 263-бабы 2-

тармағының 1) 

тармақшасы (2017 

жылғы ред.) 

 

Барлық салық 

тӛлеушілер (ҚҚС 

тӛлеушілер және 

тӛлемейтіндер) 

Алып қоюлар 

тізбесіне кіретін 

тауарларды ӛткізу 

11.01.2016 ж. 

бастап 

31.12.2016 ж. 

дейін 

Еуразиялық 

экономикалық одаққа 

мүше мемлекеттердің 

ӛзара трансшекаралық 

саудасы шеңберінде 

жекелеген тауарларды 

ӛткізу кезінде оларды 

есепке алу жүйесін 

ұйымдастыру жӛніндегі 

нұсқаулықтың 7-

тармағы (ҚР ҚМ 2015 

жылғы 09 

желтоқсандағы № 640 

бұйрығы) 

Барлық салық 

тӛлеушілер (ҚҚС 

тӛлеушілер және 

тӛлемейтіндер) 

Алып қоюлар 

тізбесіне кіретін 

тауарларды ӛткізу 

01.01.2017 ж. 

бастап 

ҚР Салық кодексінің 

412-бабы 2-тармағы 

(2019 жылғы ред.)  

Барлық салық 

тӛлеушілер (ҚҚС 

тӛлеушілер және 

тӛлемейтіндер) 

Мемлекеттік сатып 

алу шарты бойынша 

тауарларды ӛткізу, 

жұмыстарды 

орындау, 

қызметтерді кӛрсету 

01.01.2017 ж. 

бастап 

«Мемлекеттік сатып 

алу туралы» ҚР 

Заңының 43-бабының 

26-тармағы 

Халықаралық жүк 

тасымалдарын жүзеге 

асыратын салық 

тӛлеушілер 

Аталған СТ 

санатының барлық 

операциялары 

01.01.2018 ж. 

бастап 

ҚР СК 412-бабы 3-

тармағының 2)-

тамақшасы (2018 

жылғы ред.)  

Салық мониторингіне 

жататын салық 

тӛлеушілер 

Аталған СТ 

санатының барлық 

операциялары 

01.01.2018 ж. 

бастап 

ҚР СК 412-бабы 3-

тармағының 2)-

тамақшасы (2018 

жылғы ред.)  

Барлық салық Импортталған 01.01.2019 ж. ҚР Салық кодексінің 
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Салық төлеушілер 

санаты 

Операциялар 

немесе қызмет 

түрлері 

Қай 

мерзімнен 

бастап 

Негіздеме  

тӛлеушілер (ҚҚС 

тӛлеушілер және 

тӛлемейтіндер) 

тауарларды ӛткізу бастап 412-бабы 1-тармағының 

5)-тармақшасы (2019 

жылғы ред.)  

Барлық ҚҚС 

тӛлеушілер  

Барлық операциялар 01.01.2019 ж. 

бастап 

ҚР Салық кодексінің 

412-бабы 1-тармағының 

1)-тармақшасы (2019 

жылғы ред.)  

ҚҚС тӛлемейтіндер ЭШФ АЖ 

Виртуалды 

қойманың 

тауарлары 

01.04.2021 ж. 

бастап 

ҚР Салық кодексінің 

412-бабы 1-тармағының 

7)-тармақшасы  

Барлық салық 

тӛлеушілер (ҚҚС 

тӛлеушілер және 

тӛлемейтіндер) 

Жүктерді 

халықаралық 

тасымалдау 

қызметтері 

01.04.2021 ж. 

бастап    

ҚР Салық кодексінің 

412-бабы 1-тармағының 

9)-тармақшасы  

ҚҚС тӛлемейтіндер 1 000 АЕК* жоғары 

мәмілелер бойынша 

01.04.2021 ж. 

бастап    

ҚР Салық кодексінің 

412-бабы 8-тармағының 

5)-тармақшасы  

Ескерту: * - егер сатып алушы патент, оңайлатылған декларация негізінде немесе 

шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын тұлға болып 

табылса, 1 000 АЕК жоғары мәмілелер бойынша ЭШФ жазып беру талап етілмейді. 
 

Дереккөз: https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/kto-obyazan-vypisyvat-scheta-faktury-v-

elektronnom-vide-esf-v-2017-godu/ 

 

Тауарға ілеспе жүкқұжаттар (ТІЖ) 2020 жылдан бастап Қазақстан 

Республикасы Салық кодексінің талаптарына сәйкес ресімделеді (ҚР СК 1-бабы 

тт.63). ТІЖ – тауарға ілеспе құжаттар пакетінің құрамына кіретін электрондық 

нысандағы бастапқы бухгалтерлік құжат. 

ТІЖ тауарлардың импорты/экспорты жағдайларында, сондай-ақ 

Қазақстан аумағы бойынша ӛткізу кезінде ресімделеді.  

2021 жылдың басынан бастап Еуразиялық экономикалық одақ 

шеңберінде тауарлар айналымының толассыз ашықтығын қамтамасыз ету 

мақсатында ЭШФ АЖ «Виртуалды қойма» модулінде электрондық нысанда 

ресімделетін тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды (ТІЖ) енгізу бойынша пилоттық 

жоба басталды. 

Пилотты ӛткізу мерзімі: 

1)    акцизделетін тауарлар бойынша пилоттың мерзімі – 2021 жылғы 1 

шілдеге дейін; 

2)    ЕАЭО-дан әкелу/ЕАЭО-ға әкету бойынша пилоттың мерзімі – 2021 

жылғы 1 шілдеге дейін; 

3)    Виртуалды қойманың тауарлары бойынша (ҚР Қаржы министрлігінің 

№384 бұйрығы) - 2021 жылғы 1 қарашаға дейін. 

ДСҰ-ны алу тізбесінен қалған тауарлар және таңбаланатын тауарлар 

(оның ішінде Цифрлық таңбалауды қолдана отырып темекі ӛнімдері) бойынша 
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пилоттың басталу мерзімі 2021 жылғы 1 шілде, аяқталу мерзімі – 2022 жылғы 1 

ақпан. 

Тауарлар бойынша деректерді жинаудың ағымдағы цифрлық 

құралдарында қалыптастырылатын мәліметтер құрамы 3-кестеде кӛрсетілген.  

 

3-кесте – Тауарлық деректер базасында қалыптастырылатын мәліметтер 

Кедендік 

декларациялар 

ЭШФ АЖ Тауарларды 

таңбалау 

Көлікке ілеспе 

жүкқұжаттар 

мәлімделген кедендік 

рәсім; 

декларант туралы 

мәліметтер, 

кеден ӛкілі, 

тауарларды жӛнелтуші 

және алушы туралы; 

тауарларды 

халықаралық 

тасымалдау және 

(немесе) оларды Кеден 

одағының кедендік 

аумағы бойынша 

кедендік бақылаумен 

тасымалдау үшін 

пайдаланылатын кӛлік 

құралдары туралы 

мәліметтер; 

халықаралық 

тасымалдаудың кӛлік 

құралдары және 

(немесе) Кеден 

одағының кедендік 

аумағы бойынша 

тауарлар кедендік 

бақылаумен 

тасымалданған 

(тасымалданатын) 

кӛлік құралдары 

туралы мәліметтер; 

тауарлар туралы 

мәліметтер: 

атауы; 

сипаттамасы; 

сыртқы экономикалық 

қызметтің тауар 

номенклатурасы 

бойынша тауарлардың 

сыныптамалық коды; 

шыққан елінің атауы; 

жӛнелтуші (межелі) 

елдің атауы; 

қаптамалардың 

ЭШФ келесі 

бӛлімдерден 

тұрады: 

жалпы бӛлім; 

жеткізушінің 

деректемелері; 

жеткізушінің 

банктік 

деректемелері; 

алушының 

деректемелері; 

мемлекеттік 

мекеменің 

деректемелері; 

жүк жӛнелтушінің 

және жүк 

алушының 

деректемелері. 

Бӛлімде жүк 

жӛнелтушінің 

қажетті деректері 

жеке кӛрсетіледі: 

ЖСН / БСН, 

атауы,  

тауарларды 

жӛнелту 

жүргізілген  

мекенжайы. 

Сондай-ақ 

тауарларды 

алушы туралы 

деректер жеке 

кӛрсетіледі: 

атауы, ЖСН/БСН, 

сатылатын тауар 

жеткізілген 

мекенжай. Егер 

тауар ҚР шегінен 

тыс (экспортқа) 

ӛткізілсе, сондай-

ақ бір заңды тұлға 

шегінде ҚР 

шегінен тыс 

Ӛтініш берушінің 

ЖСН немесе БСН; 

темекі ӛнімінің түрі; 

тауар коды (GTIN); 

саудалық атауы; 

ӛндіріс елі; 

ЕАЭО СЭҚ ТН 

коды; 

темекі ӛнімдері 

қаптамасының түрі; 

тұтыну 

қаптамасындағы 

бірлік саны; 

тұтыну 

қаптамасындағы 

бірліктердің ӛлшем 

бірлігі; 

топтық қаптамадағы 

тұтыну 

қаптамаларының 

саны (топтық 

қаптамалар үшін); 

кӛліктік қаптамадағы 

топтық қаптамалар 

саны (кӛліктік 

қаптамалар үшін); 

ӛнімнің 

тұтынушылық 

сипаттамалары; 

рұқсат беру 

құжаттары туралы 

мәліметтер (бар 

болса) 

 

Жеткізушінің 

деректемелері 

Алушының 

деректемелері 

Жүк жӛнелтушінің 

және жүк алушының 

деректемелері 

Тасымалдау 

жӛніндегі 

мәліметтер бӛлімі 

Әуе кемесіне 

жанармай құю бӛлімі 

Шарт (келісімшарт) 

бӛлімі 

БСҚ (бірлескен 

қызметке 

қатысушылар)/ӚБК 

(ӛнімді бӛлу туралы 

келісім) аясындағы 

шарт (келісімшарт) 

бӛлімі  

Тауарлар бойынша 

деректер бӛлімі 

Сәйкестендіру 

(цифрлық таңбалау) 

құралдарымен 

таңбалауға жататын 

тауарлар бойынша 

деректер бӛлімі 

Экспорттық 

бақылауға жататын  

(қос мақсаттағы, 
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Кедендік 

декларациялар 

ЭШФ АЖ Тауарларды 

таңбалау 

Көлікке ілеспе 

жүкқұжаттар 

сипаттамасы (саны, 

түрі, таңбалануы және 

реттік нӛмірлері); 

килограмдағы (брутто 

салмағы және нетто 

салмағы) және басқа 

ӛлшем бірліктеріндегі 

саны;  

кедендік құны; 

статистикалық құны; 

кедендік тӛлемдер мен 

салықтарды есептеу 

туралы мәліметтер: 

кедендік тӛлемдер мен 

салықтардың 

ставкалары; 

кедендік тӛлемдер мен 

салықтарды тӛлеу 

бойынша жеңілдіктерді 

қолдану; 

есептелген кедендік 

тӛлемдер мен 

салықтардың сомасы; 

Қазақстан 

Республикасының 

салық заңнамасына 

сәйкес белгіленетін 

және осы Кодекске 

сәйкес кедендік 

тӛлемдер мен 

салықтарды есептеу 

үшін қолданылатын 

валюталардың 

нарықтық бағамы; 

сыртқы экономикалық 

мәміле және оның 

негізгі шарттары 

туралы мәліметтер; 

шектеулерді сақтау 

туралы мәліметтер; 

тауарларды ӛндіруші 

туралы мәліметтер; 

тауарларды кедендік 

рәсіммен орналастыру 

шарттарының 

сақталуын растайтын 

мәліметтер; 

осы Кодекстің 281-

бабына сәйкес 

ұсынылатын құжаттар 

туралы мәліметтер; 

берілсе, онда «ел 

коды» жолы 

қосымша 

толтырылады. 

Жолда Кеден 

одағы 

Комиссиясының 

2010 жылғы 20 

қыркүйектегі № 

378 шешімімен 

бекітілген әлем 

елдерінің 

жіктеуішіне 

сәйкес тауар 

сатылған 

(ӛткізілген) елдің 

әріптік коды 

кӛрсетіледі.; 

шарт (келісім-

шарт); 

тауарлардың, 

жұмыстардың, 

кӛрсетілетін 

қызметтердің 

жеткізілгенін 

растайтын 

құжаттардың 

деректемелері; 

тауарлар, 

жұмыстар, 

қызметтер 

бойынша 

деректер; 

бірлескен 

қызметке 

қатысушылардың 

тауарлары, 

жұмыстары, 

кӛрсетілетін 

қызметтері 

бойынша 

деректер; 

ӛнім берушінің 

сенім білдірілген 

ӛкілінің 

(операторының) 

деректемелері; 

алушының сенім 

білдірілген 

ӛкілінің 

(операторының) 

әскери мақсаттағы) 

тауарлар бойынша 

деректер бӛлімі 
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Кедендік 

декларациялар 

ЭШФ АЖ Тауарларды 

таңбалау 

Көлікке ілеспе 

жүкқұжаттар 

тауарларға арналған 

декларацияны жасаған 

тұлға туралы 

мәліметтер; 

тауарларға арналған 

декларацияның 

жасалған орны мен 

күні.  

деректемелері; 

қосымша 

мәліметтер; 

ЭЦҚ бойынша 

мәліметтер. 

Дереккөз: авторлар қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде құрастырған. 

 

Сыртқы және ӛзара сауданың статистикалық есебін цифрландыру 

құралдарын жеке атап ӛту қажет: 

1. «Виртуалды қойма» модулі (ҚР ҚМ МКК). 

 тауарларды есепке алуды жүйелендіруге арналған 

 қалдықтарды автоматты түрде санау үшін 

 импортталған тауарларды кірістірудің бизнес-үдерісін автоматтандыру 

үшін 

 тауарлардың келу және есептен шығару процесін, оның ішінде 

тауарларға арналған түпнұсқа декларацияның немесе әкелу туралы 

ӛтініштің негізінде автоматтандырады.  

2. Лицензиялар мен рұқсаттар туралы электрондық құжаттарды алу 

үшін Е-лицензиялау ақпараттық жүйесі 

1. АСТАНА-1 электрондық декларациялаудың ақпараттық жүйесі 

(электрондық кедендік декларацияларды құру), оны пайдалану кедендік тазарту 

процесін едәуір жылдамдатады және сауданы неғұрлым қолайлы жағдайларда 

жүргізуге кӛмектеседі. 

Бизнес үшін деректерді жинаудың тағы бір жаңа сандық құралы – 

ЕШЕБЖ. ҚР ИДМ КТ ақпараты бойынша жүйені зияткерлік кӛлік жүйесінің 

құрамдас бӛлігі ретінде енгізу жүргізушілердің қағаз тасығыштағы кӛлік 

құжаттарын ӛзімен бірге алып жүру қажеттілігін болдырмай, тасымалдау 

рәсімдерін жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, жүйені енгізу мыналар бӛлігінде оң нәтиже кӛрсетуді 

кӛздейді: заңсыз тасымалдаушыларды кӛлеңкеден шығару; тасымалдау 

саласындағы қызметтің ашықтығын арттыру; жолаушылар мен жүктерді 

тасымалдау қауіпсіздігін арттыру; жүктерді жеткізу мерзімдерін қысқарту; 

ЕАЭО мен Еуроодақтың цифрлық халықаралық кӛлік дәліздерімен 

интеграциялау; кӛлік саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қысқарту 

және Ұлттық зияткерлік кӛлік жүйесінің негізі болып табылады.   

Автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларының (Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі 

№ 546 бұйрығымен бекітілген) 12-тармағына сәйкес тауар-кӛлік 

жүкқұжаттарын, жүк жӛнелтушілерге (жүк алушыларға) жол парағын ресімдеу 

қағаз жеткізгіште немесе электрондық цифрлық қолтаңба қойылған 

электрондық құжат нысанында жүргізіледі.  
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Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № 307 

бұйрығымен жоғарыда кӛрсетілген Қағидаларға ӛзгерістер енгізілді, оған 

сәйкес жол парағын және рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 (үш жарым) 

тоннадан асатын жүк автокӛлік құралына қағаз жеткізгіштегі тауар-кӛлік 

жүкқұжатын ресімдеу кезінде тасымалдаушы мен жүк жӛнелтуші олардың 

кӛлік құжаттарын басқарудың бірыңғай жүйесінде: жол парағын – ауысым 

(рейс) басталғанға дейін; тауар-кӛлік жүкқұжатын – жүк жӛнелтілгенге дейін 

тіркелуін қамтамасыз етеді. 

Толтырылатын жолақтардың саны 100-ден 20-ға дейін қысқартылды, жол 

парағын және тауар-кӛлік жүкқұжатын толтыру жӛніндегі мәліметтер жоғарыда 

кӛрсетілген Қағидалардың 1-қосымшасында ұсынылған. 

Қазіргі уақытта жүйе тәжірибелік пайдалану режимінде жұмыс істейді. 

Жүйені ӛнеркәсіптік пайдалануға енгізу 2022 жылға жоспарланып отыр. 

Статистикалық деректерді жинаудың қолданыстағы құралдары мен 

кӛздерін талдау жиынтығында мынадай кӛріністі кӛрсетеді (2-сурет). 

Ресми статистиканың негізгі деректерін тасымалдаушылар 

қалыптастырады. Бұл ретте деректер кәсіпкерлердің жеке кабинеттеріне қолмен 

не электрондық кестені толтыру және Бюроның жауапты қызметкерлерінің 

поштасына жіберу арқылы енгізіледі. Алғашқы статистикалық деректерді 

қалыптастыруда «адами фактордың» болуын ескере отырып, кейіннен жүктерді 

автомобильмен тасымалдау саласындағы нақты жағдайдың кӛрінісін 

бұрмалайтын жалған немесе дұрыс емес ақпаратты беру ықтималдығы ӛте 

жоғары. 

Сонымен қатар, жүктерді тасымалдау жӛніндегі деректердің негізгі пулы 

ҚР ҚМ МКК түрлі ақпараттық жүйелерінде шоғырланады: тауарларға арналған 

декларациялар, электрондық шот-фактуралар, кӛлікке ілеспе жүкқұжаттар және 

тауарларды таңбалау (тауарларды таңбалаудың ақпараттық жүйесінің бірыңғай 

операторы «Қазақтелеком» АҚ болып табылады, бірақ бұл жүйе ҚР ҚМ МКК 

жүйелерімен интеграцияланған).  

Мемлекеттік деректер базаларының ӛзара іс-қимылы мен деректер 

алмасудың негізгі проблемасы ақпараттық жүйелер арасында интеграцияның 

болмауы, тиісінше деректерді салыстырып тексеру және алшақтықтарды 

анықтау мүмкіндігі жоқ болып табылады. Бұдан басқа, ҚР ҚМ МКК-да 

қалыптасатын тауарлардың қозғалысы жӛніндегі мәліметтер Бюроның 

ақпараттық жүйесіне жіберілмейді. 

Осылайша, қорытындыда Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдау туралы деректердің бірнеше кӛздері 

бар, олардың анықтығы мен айқындылығы бастапқыда «қолмен енгізу және 

адами факторының» болуына байланысты күмән тудырады.  

Сондай-ақ, зерттеуді әзірлеушілердің пікірінше, деректерді жинаудың 

ағымдағы кӛздерін талдау мемлекеттік органдар тарапынан әртүрлі ақпараттық 

жүйелердегі тауарлар мен кӛлік құралдары туралы мәліметтерді толтыру 

жӛніндегі кӛптеген талаптарға байланысты кәсіпкерлерге елеулі жүктемені 

айқын кӛрсетеді және растайды.  
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Мемлекеттік органдар пайдаланбайтын автомобиль кӛлігімен жүктерді 

тасымалдау бойынша деректердің дәстүрлі емес кӛздерін жеке атап ӛткім 

келеді. Мысалы, DELLA™ компаниясының сайтында жүк жӛнелтушілер үшін 

тауарларды жеткізу бағыттары бойынша ғана емес, олардың құны бойынша да 

ақпарат, сондай-ақ тасымалдаушыны таңдау мүмкіндігі қолжетімді. DELLA 

компаниясының сайтында кӛрсетілетін қызметтер спектріне сүйене отырып, 

автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдау бойынша мынадай мәліметтердің 

болуы және шоғырлануы туралы қорытынды жасауға болады: әртүрлі 

маршруттарда тасымалдау құны (жалдау ақысы), орындалған рейстер мен 

тасымалданған жүктер саны, тасымалданатын тауарлардың, жүк 

жӛнелтушілердің негізгі түрлерін қоса алғанда, Қазақстанның жүк тасымалдау 

нарығының сипаттамалары, тасымалдардың неғұрлым талап етілетін бағыттары 

және т.б.  

Ұқсас қызметтер деректерді жинаудың балама немесе дәстүрлі емес кӛзі 

болып табылады. Алайда, Қазақстанда бұл бағытта мемлекеттік органдар мен 

жеке бизнестің жеке/коммерциялық деректер базасымен мәліметтер алмасу 

бӛлігіндегі ӛзара іс-қимылы бойынша жұмыс әлі қалыптаспаған.                

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дереккөз: авторлар құрастырған  
2-кесте – Ресми статистиканы қалыптастыру кӛздері 

 

Трансшекаралық электрондық сауданы есепке алу тауарлардың 

халықаралық саудасының статистикасын жүргізу саласында елде қолданылып 

жүрген әдістемеге сәйкес жүргізіледі, экспорт пен импортта халықаралық почта 

жӛнелтілімдері арқылы немесе курьерлік қызмет арқылы, оның ішінде 

электрондық құралдарды пайдалана отырып жасалған мәмілелер (электрондық 

сауда) бойынша ӛткізілетін тауарлар ескеріледі. 

Тасымалдау

шылар 

Компанияларды 

тіркеу 

АТС тіркеу Тасымалд

ауға 

рұқсат 

Жүктерді 

тасымалдау 

Жүктерді 

тасымалдау 

бойынша 

бастапқы 

деректер 

БСН 

тағайы

ндау 

Тех.  

паспо

рт 

Компания 

мен АТС-

ты ПТӘ-ге 

жіберу Тауарларға 
декларациялар 

ЭШФ 
ТІЖ  

Таңбалаувка 

ТД 
басқарудың 

бірыңғай 
жүйесі 

Автомобиль көлігімен 

тасымалданатын 

тасымалдаушылар, АТС 

және жүктер туралы 

деректерді қалыптастыру 

Ресми 
статистиканы 
қалыптастыру 

Каз 
АТО 

ҚР 
ҚМ 

МКК 

ҚР 
ІІМ 

ҚР 
ИИДМ 

КТ 

ҚР 
ИИ
Д

ҚР ҚМ МКК мен 
Бюроның деректер 
базасы арасында 
интеграция жоқ. 

 
Деректер базасынан 
жүктерді тасымалдау 
жөніндегі деректер 

Бюроға жіберілмейді 

Ұлттық статистика бюросы 

ҚР 
ҚМ 

МКК 
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2018 жылғы 1 қаңтарда Қазақстанда жаңа Салық кодексі күшіне енді, 

онда ұғымдық аппарат, сондай-ақ электрондық сауданы салықтық 

әкімшілендіру негіздері салынды. Электрондық сауда бірқатар нормативтік 

құқықтық актілермен, оның ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы «Мемлекеттік кірістер органдарының 

сұратуы бойынша тауарлармен электрондық сауда кезінде тауарларды 

жӛнелтуді, тасымалдауды, жеткізуді жүзеге асыратын тұлғалардың 

мәліметтерді ұсыну қағидаларын, мерзімдері мен нысанын бекіту туралы» № 

221 бұйрығымен реттеледі. 

Алайда, бұл құжаттарда трансшекаралық электрондық сауда мәселелері 

қарастырылмаған.  

Кӛлік статистикасы бойынша ресми ақпаратты Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Тӛрағасының 2016 

жылғы 15 шілдедегі № 145 бұйрығымен бекітілген Кӛлік статистикасының 

кӛрсеткіштерін қалыптастыру жӛніндегі әдістемеге сәйкес құрайды. 

Осы Әдістемеге сәйкес автомобиль және қалалық электр кӛлігінің 

статистикасын қалыптастыру мынадай талаптарға сәйкес жүзеге асырылады: 

 Автомобиль кӛлігіндегі статистикалық байқау объектілері жүктер 

мен жолаушыларды тасымалдау, жылжымалы құрам, оны пайдалану, кӛлік 

жұмысының қаржылық нәтижелері болып табылады. 

 Автомобиль және қалалық электр кӛлігіндегі статистикалық байқау 

бірлігі автокӛлік құралдарын пайдаланатын кәсіпорындар, трамвайлармен, 

троллейбустармен және метромен тасымалдауды жүзеге асыратын 

кәсіпорындар, автокӛлік құралдарының иелері, жүктер мен жолаушыларды 

коммерциялық тасымалдауды жүзеге асыратын жеке тұлғалар (жеке 

кәсіпкерлер (бұдан әрі - ЖК) болып табылады.  

 Автомобиль және қалалық электр кӛлігі статистикасы бойынша 

деректерді қалыптастыру үшін ақпараттық база болып мыналар табылады: 

1) кӛлік кәсіпорындарының айлық және жылдық кезеңділіктегі 

статистикалық байқаулары; 

2) кӛлік құралдарының паркісі, автомобиль жолдарының ұзындығы, 

жол-кӛлік оқиғалары туралы мемлекеттік органдардың әкімшілік деректері; 

3) автомобиль кӛлігі саласындағы жеке кәсіпкерлердің жұмыс кӛлемін 

бағалау. 

 Тасымалдау кӛлемін есепке алу мынадай түрде жүзеге асырылады: 

  

1) жолаушыларды автобустармен тасымалдау тегін жол жүру құқығын 

немесе кәсіпорындар (ұйымдар) тӛлеген жол жүру құжаттарын пайдаланатын 

жолаушыларды қоса алғанда, қолданылатын тарифке қарамастан, қалалық, қала 

маңындағы, қалааралық және халықаралық қатынастарда автобустармен 

тасымалданған барлық жолаушылардың сомасы ретінде есептеледі; 

2) жолаушыларды таксимен тасымалдау олардың автомобиль-

километрдегі ақылы жүрісін жеңіл таксидегі жолаушылардың орташа санына 

кӛбейту және нәтижені жолаушылар тасымалының орташа қашықтығына бӛлу 

арқылы айқындалады. Жеңіл таксиде жолаушыларды тасымалдаудың орташа 
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қашықтығы қала маңындағы қатынаста жолаушыларды автобуспен 

тасымалдаудың орташа қашықтығына тең деп қабылданады;  

3) жолаушыларды трамвайлармен, троллейбустармен, метромен 

тасымалдау ақылы және тегін жүру құқығын пайдаланатын жолаушылар санын 

қамтиды; 

4) автобустардың жолаушылар айналымы тасымалданған жолаушылар 

санының сапардың орташа қашықтығына кӛбейтіндісі ретінде айқындалады; 

5) таксидің жолаушылар айналымы жеңіл таксидің ақылы жүрісін 

тасымалданған жолаушылардың орташа санына кӛбейту арқылы анықталады; 

6) трамвайлардың, троллейбустардың, метроның жолаушылар 

айналымы тасымалданған жолаушылар санын жолаушы сапарының орташа 

қашықтығына кӛбейту арқылы анықталады; 

7) автомобиль жүк кӛлігімен тасымалдау жеңіл автомобильдердің 

шассиіндегі жүк автомобильдері, пикаптар мен фургондар және 

автотіркегіштер орындаған жиынтық кӛлемдерді қамтиды. Тасымалданған 

жүктерді есепке алу келу кезі бойынша жүзеге асырылады. Тасымалданған 

жүктердің кӛлемі ыдыстың салмағын, әрбір жүргені (кіргені) үшін 

контейнерлердің салмағын ескере отырып, тасымалданған жүктердің нақты 

салмағы бойынша кӛрсетіледі; 

8) автомобиль кӛлігіндегі жүк айналымы әрбір жүру үшін 

тасымалданған жүктің салмағын (автотіркемелерде тасымалданған жүкті қоса 

алғанда) кейіннен барлық жүру бойынша туындыларды жинақтай отырып, 

жүру қашықтығына кӛбейту арқылы айқындалады; 

9) жолаушыларды барлық қатынастарда автобустармен 

тасымалдаудан түсетін табыстарға жол жүру билеттерінің барлық түрлерін 

сатудан (жекелеген жолаушылар бойынша да, кәсіпорындар мен ұйымдар 

бойынша да) нақты түсімнің жалпы сомасы және жолаушыларды тапсырыстық 

автобустармен тасымалдаудан түсетін түсім кіреді; 

10) жолаушыларды жеңіл таксимен тасымалдаудан түскен табыстарға, 

жолаушыларды жеңіл таксимен тасымалдаудан алынған түсімнен басқа 

(телефон арқылы таксидің алдын ала тапсырыстарынан түскен табыстарды 

ескере отырып) почта мен байланыс кәсіпорнының мерзімді баспасӛзін 

тасымалдаудан қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша түскен табыстар 

енгізіледі; 

11) жолаушыларды трамвайлармен, троллейбустармен, метромен 

тасымалдаудан түскен табысқа жеке азаматтарға да, кәсіпорындар мен 

ұйымдарға да жол жүру құжаттарының барлық түрлерін сатудан түскен нақты 

түсімнің жалпы сомасы қосылады. Қалалық жолаушылар кӛлігінің жұмысы 

атқарушы билік органдары мен тиісті кӛлік кәсіпорындары арасындағы 

экономикалық ӛзара қарым-қатынастар негізінде ұйымдастырылған қалаларда 

табыстарда есептік тариф бойынша (100 орын-километр үшін) жолаушыларды 

тасымалдау бойынша нақты орындалған жұмыс үшін кәсіпорындар алған түсім 

кӛрсетіледі. 
Ескерту: 

Жеңіл таксидегі жолаушылардың орташа саны екі жолаушыға тең деп 

қабылданады. 
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Жолаушы сапарының орташа қашықтығы осы қаладағы жолаушылар ағынын бір 

жолғы (бес жылда 1 рет) тікелей тексеру негізінде есептеледі. 

 Автомобиль кӛлігінің жұмысы келесі кӛрсеткіштермен 

сипатталады: 

       

1) автомобильдердің жалпы жүк кӛтергіштігі әрбір маркадағы жүк 

автомобильдерінің тізімдік санын дайындаушы зауыттың паспорты бойынша 

олардың жүк кӛтерімділігіне кӛбейтуден алынған туындыларды 

жиынтықтаумен айқындалады; 

2) автобустардың жалпы жолаушылар сыйымдылығы әрбір маркалы 

автобустардың тізімдік санын отыруға арналған орындар саны бойынша 

олардың сыйымдылығына кӛбейтуден алынған туындыларды қосу арқылы 

айқындалады; 

3) автомобильдер паркін пайдалану коэффициенті жылжымалы 

құрамның жұмыста болған автомобиль-күндерінің оның шаруашылықта болған 

автомобиль-күндеріне қатынасы ретінде айқындалады; 

4) жүк автомобильдері мен автобустардың, жеңіл таксилердің жүрісін 

пайдалану коэффициенті тиісінше жүкпен, жолаушылармен жүрісті жалпы 

жүріске бӛлу арқылы айқындалады; 

5) кәсіпорынның қарамағында автомобильдердің болу уақыты есепті 

кезең ішінде әрбір жеке автомобильдің, демалыс және мереке күндерін қоса 

алғанда, шаруашылықта болуының барлық күнтізбелік күндерін қосу жолымен 

айқындалады; 

6) автомобиль- күндері жұмыста болған күндер тәулік ішінде жұмыс 

істеген ауысымдардың санына қарамастан есепті кезеңнің әрбір күні үшін 

гараждан желіге шығарылған автомобильдердің санын қосу арқылы 

анықталады. Белгіленген мерзім басталғанға дейін (ауысым аяқталғанға дейін) 

желіден гаражға оралған автомобиль, қайтару себептеріне қарамастан, бір күн 

жұмыс істеген ретінде ескеріледі; 

7) автомобильдердің жалпы жүрісі жүгі (жолаушылары) бар барлық 

автомобильдердің жүрісінен, такси жүрісінен, бос және нӛлдік жүгірістерден 

құралады. Бір күндегі жалпы жүрістің шамасы спидометрдің кӛрсеткіштері 

бойынша айқындалады; 

8) тасымалдаған жүктердің (жолаушылардың) санына қарамастан, 

автомобильдерге тиеу және түсіру (немесе жолаушыларды отырғызу және 

оларды  түсіру) жүргізілген пункттер арасындағы тиелген автомобиль жүрісі 

жүктермен (жолаушылармен) жүріс деп есептеледі, жеңіл таксилердің ақылы 

жүрісін таксометрдің кӛрсеткіштері бойынша белгілейді. 

 

Сыртқы және ӛзара сауда статистикасын қалыптастыру кезінде ЕАЭО 

мүше-мемлекеттер Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 

жылғы 25 желтоқсандағы «ЕАЭО мүше-мемлекеттердің тауарларымен ӛзара 

сауда статистикасын жүргізу әдіснамасын және ЕАЭО мүше-мемлекеттердің 

тауарларымен сыртқы сауданың кедендік статистикасын жүргізу әдіснамасын 

бекіту туралы» № 210-Шешімін басшылыққа алады. 
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Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің тауарларымен 

сыртқы сауданың кедендік статистикасын жүргізу әдіснамасы Еуразиялық 

экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы №210 

шешімімен бекітілген. Тауарларға арналған декларацияларда және мүше 

мемлекеттердің кеден органдарына ұсынылатын ӛзге де құжаттарда (бұдан әрі - 

кедендік құжаттар) қамтылған мәліметтер тауарлармен сыртқы сауданың 

статистикасын жүргізу үшін негізгі ақпарат кӛзі болып табылады.  

Уәкілетті органдар тауарлармен сыртқы сауда статистикасын 

қалыптастыру мақсатында ӛзге де ақпарат кӛздерін пайдалана алады. 

Тауарлармен сыртқы сауда статистикасының мақсаттары үшін байқау 

мынадай негізгі кӛрсеткіштер бойынша жүргізіледі: 

а) есепті кезең (ай); 

б) тауарды ӛткізу бағыты (импорт немесе экспорт); 

в) ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауардың коды; 

г) тауардың межелі мемлекеті; 

д) тауар шығарылған мемлекет; 

е) тауарды жӛнелтуші мемлекет; 

ж) сауда жасайтын мемлекет; 

з) таза салмағы (килограммен); 

и) ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосымша ӛлшем бірлігінің коды; 

к) ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосымша ӛлшем бірлігіндегі тауардың саны; 

л) тауардың статистикалық құны (АҚШ долларымен); 

м) кедендік рәсім (кӛрсеткіш уәкілетті органның қалауы бойынша 

пайдаланылады); 

н) тауарды ӛткізу ерекшелігі (кӛрсеткіш уәкілетті органның қалауы 

бойынша пайдаланылады); 

о) мүше мемлекеттің шекарасындағы кӛлік түрі; 

п) мүше мемлекетте пайдаланылатын сыныптауышқа сәйкес мәміленің 

сипаты (кӛрсеткіш уәкілетті органның қалауы бойынша пайдаланылады). 

Тауарлармен сыртқы сауда статистикасының деректерін статистиканың 

басқа салаларының деректерімен және тіркелімдер (мемлекеттік, 

статистикалық, бизнес-тіркелімдер және т. б.) деректерімен байланыстыру 

негізінде уәкілетті органның қалауы бойынша сыртқы экономикалық қызметке 

қатысушылардың мынадай сипаттамалары туралы деректер (интеграцияланған 

деректер) қалыптастырылады:  

а) экономикалық қызмет түрі; 

б) мӛлшері (қызметкерлер саны); 

в) меншік нысаны; 

г) әкімшілік-аумақтық тиесілілігі. 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің тауарларымен 

ӛзара сауда статистикасын жүргізу әдіснамасы Еуразиялық экономикалық 
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комиссия Алқасының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы №210 шешімімен 

бекітілген 
[9]

. 

Мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарлармен ӛзара сауда 

кезінде сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар уәкілетті органдарға 

ұсынатын құжаттарда қамтылған мәліметтер (бұдан әрі - статистикалық 

құжаттар) тауарлармен ӛзара сауда статистикасын жүргізу үшін негізгі ақпарат 

кӛзі болып табылады.  

Уәкілетті органдар тауарлармен ӛзара сауда статистикасын қалыптастыру 

мақсатында ӛзге де ақпарат кӛздерін пайдалана алады. 

Тауарлармен ӛзара сауда статистикасын жүргізу мақсаттары үшін 

бақылау мынадай негізгі кӛрсеткіштер бойынша жүргізіледі: 

а) есепті кезең (ай); 

б) тауарды ӛткізу бағыты (импорт немесе экспорт); 

в) ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауардың коды; 

г) тауардың межелі мемлекеті; 

д) тауар шығарылған мемлекет; 

е) тауарды жӛнелтуші мемлекет; 

ж) сауда жасайтын мемлекет; 

з) таза салмағы (килограммен); 

и) ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосымша ӛлшем бірлігінің коды; 

к) ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес қосымша ӛлшем бірлігіндегі тауардың саны; 

л) тауардың статистикалық құны (АҚШ долларымен); 

м) тауардың статистикалық құны (мүше мемлекеттің ұлттық 

валютасының бірлігімен); 

н) мүше мемлекеттің шекарасындағы кӛлік түрі (кӛрсеткіш уәкілетті 

органның қалауы бойынша пайдаланылады); 

о) мүше мемлекетте пайдаланылатын сыныптауышқа сәйкес мәміленің 

сипаты (кӛрсеткіш уәкілетті органның қалауы бойынша пайдаланылады). 

Тауарлармен сыртқы сауда статистикасының деректерін статистиканың 

басқа салаларының деректерімен және тіркелімдер (мемлекеттік, 

статистикалық, бизнес-тіркелімдер және т. б.) деректерімен байланыстыру 

негізінде уәкілетті органның қалауы бойынша сыртқы экономикалық қызметке 

қатысушылардың мынадай сипаттамалары туралы деректер (интеграцияланған 

деректер) қалыптастырылады:  

а) экономикалық қызмет түрі; 

б) мӛлшері (қызметкерлер саны); 

в) меншік нысаны; 

г) әкімшілік-аумақтық тиесілілігі. 

 

Мүше мемлекеттердің тауарлармен ӛзара сауда туралы статистикалық 

деректерінің алшақтығы әртүрлі себептермен байланысты, оның ішінде: 

                                                             
[9]

 Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің тауарларымен ӛзара сауда статистикасын 

жүргізу әдіснамасы (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы №210 

шешімі) 
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а) тауарлардың импорты мен экспортын құндық бағалау 

ерекшеліктерімен; 

б) тауарлардың импорты мен экспортын есепке алу сәттерінің 

айырмашылығымен; 

в) тауарларды сыныптау тәсілдерінің айырмашылығы; 

г) тауарларды есепке алудың статистикалық шектерінің болуы; 

д) тауарлардың жекелеген санаттарын есепке алу ерекшеліктерімен; 

е) ақпарат кӛздерінде қамтылған мәліметтердің дәл еместігіне; 

ж) ақпараттың құпиялылығы. 

Тауарлармен ӛзара сауда статистикасы деректерінің дәйектілігін 

қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті органдар ықтимал алшақтықтардың 

себептерін анықтау және оларды барынша азайту үшін тауарлармен ӛзара сауда 

статистикасы деректерін салыстыру бойынша сарапшылардың екіжақты 

кездесулерін ӛткізеді.  

Әзірлеушілер ЕАЭО статистикасын қалыптастыру мәселелерін нақтылау 

үшін Еуразиялық экономикалық комиссияның статистика және сыртқы ӛзара 

сауда департаментіне жүгінді. Ақпаратты жинау телефон арқылы сӛйлесу 

барысында Департамент қызметкерінің алдын ала жасалған сұрақтары мен 

ауызша жауаптарының негізінде жүзеге асырылды.  

Статистика департаменті ақпаратты ЕАЭО мүше-мемлекеттердің 

статистика саласындағы уәкілетті органдарынан алады: 

- Армения Республикасының статистикалық комитеті; 

- Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті, Беларусь 

Республикасының Салықтар және алымдар жӛніндегі министрлігі; 

- Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

жӛніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы; 

- Қырғыз Республикасының Ұлттық статикалық комитеті; 

- Федералды мемлекеттік статистика қызметі, федералды салық қызметі. 

ЕЭК-тің ресми сайтында орналастырылған ақпаратқа сәйкес 

статистикалық деректерді жинау статистиканың кіші жүйесінің 

«Статистикалық есептілік» жеке кабинетінде жұмыс істеу арқылы жүргізіледі. 

Бұл ретте, Департамент қызметкері жеке кабинеттерде статистика кіші 

жүйесінің респонденттері деректерді қалай толтыратынына жауап бере алмады 

(қолмен енгізу/ файлды жүктеу/ жүйелер деңгейінде біріктіру тәсілі).  

Бұдан басқа, Статистикалық жұмыстардың 2021 жылға арналған 

бағдарламасына сәйкес ЕЭК-ке ресми статистиканы ұсыну тізбесі мен 

форматтарын ӛзектендіру бойынша жұмыс жүргізілуде. Алайда, Департамент 

қызметкерінің ақпараты бойынша, бұл жұмыс кӛлік және тасымалдау 

кӛрсеткіштерін ӛзектендіруге әсер еткен жоқ.  

Департаментпен әңгімелесудің негізгі мақсаты ЕАЭО статистикасындағы 

алшақтық пайызын тӛмендету бағытында қандай жұмыс жүргізіліп жатқанын 

анықтау болды, бірақ Департамент қызметкерінің айтуынша, жұмыс қатаң 

түрде бекітілген және жоғарыда сипатталған әдістемелерге сәйкес және ӛзара 

сауда статистикасы бойынша мәліметтерді салыстыру бойынша ЕАЭО елдері 

сарапшыларының екіжақты кездесулерін ӛткізу шеңберінде жүргізілуде. 
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Департамент қызметкері статистикадағы сәйкессіздіктер әрбір мемлекет 

ӛз әдістемелері мен статистикалық деректердің ӛзара сәйкестендірілмеген 

есептеулерін қолдануына байланысты сақталатынын атап ӛткіміз келеді, бұл 

сайып келгенде жиынтық деректердің алшақтығына алып келеді.  

Жүк тасымалдары бойынша ресми деректерді жинаудың қолданыстағы 

құралдарын және статистикалық деректерді қалыптастырудың қолданыстағы 

әдістемелерін талдау ЕАЭО шеңберінде статистикалық деректерді жинаудың 

нормативтік бекітілген айырмашылықтарының бар екендігін, сондай-ақ Ресми 

статистиканың негізгі уәкілетті мемлекеттік органдары: Бюро мен ҚР ҚМ МКК 

арасында интеграциялардың жоқтығын куәландырады.  

 

2. Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдаудың ресми 

статистикасын жинау проблемаларының картасы. Проблемалар, 

себептер және оларды шешу жолдары 

 

Ресми статистиканы жинау мен қалыптастырудың негізгі проблемалық 

мәселесі деректердің бытыраңқылығы және бүгінгі күні мемлекеттік органдар 

жүк тасымалдау туралы жинайтын барлық мәліметтерді жинаудың бірыңғай 

нүктесінің болмауы болып табылады. 

Нормативтік құқықтық базаны және ағымдағы жағдайды талдау 

кӛрсеткендей, әртүрлі ведомстволар жүк автомобиль тасымалдарына тікелей 

қатысты деректерді жинауды жүзеге асырады, бірақ бұл ретте осы мәліметтер 

еш жерде шоғырландырылмайды және бұдан басқа ӛзара 

ықпалдастырылмайды.  

Жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру кезінде тасымалдаушыларға 

қойылатын талаптарды егжей-тегжейлі зерделеу автомобиль кӛлігімен 

жүктерді тасымалдаудың ресми статистикасын дұрыс қалыптастыруға әсер 

ететін мынадай маңызды факторларды анықтауға мүмкіндік берді:  

1) Мемлекеттік деректер базасында негізінен фискалдық есепке алу 

және бақылау үшін әртүрлі мақсаттар үшін тауарлар мен тасымалдар туралы 

деректердің үлкен жиыны қалыптасады; 

2) Ақпарат әртүрлі ақпараттық жүйелерде жиналады, олар кӛбінесе 

бір-бірімен біріктірілмейді;  

3) Салалық уәкілетті мемлекеттік орган атынан Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігінің Кӛлік комитеті Автомобиль кӛлігімен 

жүктерді тасымалдаудың ресми статистикасын жинауға және қалыптастыруға 

іс жүзінде қатыспайды;  

4) Жүктерді тасымалдау статистикасын жинау мен қалыптастырудың 

іргетасы - автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдау жӛніндегі қызметтер 

нарығында қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлер заңнамаға сәйкес Бюроға 

мәліметтерді Бюро сайтындағы Жеке кабинеттегі ақпаратты толтыру арқылы 

электрондық түрде де, сондай-ақ Бюро қызметкерлерінің поштасына жіберу 

арқылы Excel кестесі арқылы да беруге құқылы. Екі жағдайда да мәліметтерді 

кәсіпкерлер қолмен толтырады;  
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5) Тұтастай алғанда, атап айтқанда, автомобиль кӛлігі бойынша 

жүктерді тасымалдау жӛніндегі деректерге кіру мен шығудың бірыңғай 

нүктесінің болмауы кәсіпкерлерге қойылатын талаптардың артықтығына алып 

келеді (әрбір мемлекеттік орган жаңа ақпараттық жүйені құрады және 

деректерді жинаудың әртүрлі нысандарын толтыру бойынша жаңа талаптар 

қояды); 

6) Кәсіпкерлердің мәліметтерді қолмен немесе нысандарды/кестелерді 

толтыру арқылы енгізу құқығы заңды түрде бекітілгенге дейін 

қалыптастырылатын мәліметтердің ашықтығы мен анықтығына қол жеткізуге 

болмайды.  

Толығырақ кӛрсетілген факторлар тӛмендегі кестеде кӛрсетілген.  

 

4-кесте – Автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдаудың ресми 

статистикасын жинау проблемаларының картасы 

 

№ Проблемалар Себептер Шешу жолдары 

1 Жүктерді 

тасымалдау 

жӛніндегі 

мәліметтердің 

бытыраңқылығы 

Жүктерді 

тасымалдау 

бойынша 

мәліметтерді жинау 

ӛзара 

ықпалдастырылмаға

н әртүрлі 

ақпараттық 

жүйелерде 

жүргізіледі  

 

1. Жүктерді тасымалдау 

бойынша деректердің 

бірыңғай кіру нүктесін 

анықтау – уәкілетті 

мемлекеттік орган және 

деректер базасы; 

2. Мемлекеттік деректер 

қорына беру үшін жүктерді 

тасымалдау жӛніндегі 

мәліметтердің толық тізбесін 

айқындау; 

3. Автомобиль кӛлігімен 

жүктерді тасымалдау 

жӛніндегі мәліметтерді 

алатын және 

шоғырландыратын барлық 

мемлекеттік деректер 

базасының 

интеграциялануын 

қамтамасыз ету.  

2 Жүктерді 

тасымалдау 

жӛніндегі 

мәліметтердің анық 

еместігі / дұрыс 

еместігі 

 

Ресми статистиканы 

жинау саласындағы 

заңнама жүктерді 

тасымалдау 

жӛніндегі 

мәліметтерді 

электрондық пошта 

және Excel-мен 

толтырылған 

1.  API арқылы автоматты 

режимде жүк тасымалдау 

бойынша деректерді беру 

бойынша бизнеске қойылатын 

талаптарды заңнамалық 

деңгейде бекіту; 

2.  Автомобиль кӛлігімен 

жүк тасымалдау нарығының 

барлық қатысушыларының 
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кестелер арқылы 

беруге рұқсат береді. 

Осылайша, 

статистиканы 

қалыптастыру 

кезінде деректерді 

«қолмен» енгізуге 

рұқсат етіледі. Бұл 

ретте бастапқы 

мәліметтерді беру 

кезінде «адами 

фактордың» болуы 

мемлекеттік 

органдардың дұрыс 

емес деректерді алу 

жағдайларына 

әкеледі. 

бизнес-процестерін толық 

цифрландыруды қамтамасыз 

ету; 

3.  Мемлекеттік 

органдардың ақпараттық 

жүйелері арасында жүктерді 

тасымалдау жӛніндегі 

деректерді салыстыруды 

қамтамасыз ету. 

3 Тасымалдаушыларғ

а деректерді беру 

жӛніндегі 

талаптардың 

артықтығы 

 

Статистикалық 

мәліметтерді беру 

үшін күрделі, 

кӛлемді есептер. 

Ӛзара қайталанатын 

тауарлар бойынша 

деректерді беру 

үшін жыл сайын 

ұлғаятын талаптар 

мен жаңа жүйелер 

(ЭШФ АЖ, 

тауарларды таңбалау 

АЖ, ТІЖ, Астана-1, 

ЕШУТД және т.б.). 

1. Тасымалдаушылардың 

бизнес-процестерін 

толық цифрландыру 

есебінен процестерді 

оңтайландыру; 

2.  Деректерді мемлекеттік 

органдардың жүйелеріне 

автоматты режимде ӛз 

жүйелерінен жіберу. 

 

4 ЕАЭО шеңберінде 

және ҚР ішінде 

статистикадағы 

алшақтық 

 

Қалыптастырылатын 

ҚР ҚМ МКК және 

Бюроның сыртқы 

сауда 

статистикасында 

алшақтық 

байқалады. 

Бұдан басқа, ЕАЭО 

шеңберінде 

статистиканы 

қалыптастыру 

әдістемесінде ЕАЭО 

елдерінің ресми 

статистикалық 

1.  Мемлекеттік 

органдардың ақпараттық 

жүйелерінің 

интеграциясын 

қамтамасыз ету; 

2.  Біріктірілген 

статистикалық 

деректерді ЕЭК-ке 

автоматты режимде 

беруді қамтамасыз ету. 
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деректері 

арасындағы 

алшақтыққа жол 

беріледі. 

  

2.1. Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдаудың ресми 

статистикасын жинаудың проблемалық мәселелерін талдау  

 

Ресми статистиканы жинаудың айқаспалы талдауы автомобиль кӛлігімен 

жүктерді тасымалдаудың сапалы және нақты статистикасын қалыптастырудың 

негізгі проблемалық мәселелерін кӛрсетеді.  

ҚР ҚМ МКК қалыптастыратын сыртқы сауда статистикасы кедендік 

декларациялардың деректеріне негізделеді. Бұл ретте ашық дереккӛздердің 

(интернет БАҚ) деректері бойынша кӛлеңкелі экономиканың үлесі 2016 жылы 

29% - ды құрады, бұл кедендік декларацияларда дұрыс емес деректердің 

болуын куәландырады, бұл сайып келгенде жүктерді тасымалдау бойынша 

қалыптастырылатын статистиканың дәлдігіне әсер етеді.  

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің алдына ЖІӚ-дегі 

кӛлеңкелі экономиканың мӛлшерін 2016 жылғы 29% - дан 2019 жылы 25% - ға 

дейін тӛмендету туралы міндет қойылды. Қазақстан Республикасының 2025 

жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында ЖІӚ-ге қатысты кӛлеңкелі 

экономиканың үлесін 2025 жылға қарай 20% - ға дейін тӛмендету жӛніндегі 

индикатор кӛзделген.   

Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін үкімет Кӛлеңкелі экономикаға 

қарсы іс-қимыл жӛніндегі 2019-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын 

іске асыруда. Жоспардың негізгі бағыттары, яғни салықтық және кедендік 

әкімшілендіруді цифрландыру; қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды дамыту; 

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл жасау; 

заңнаманы жетілдіру болып табылады.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитеті Тӛрағасының 2019 жылғы 7 тамыздағы «Қадағаланбайтын 

экономиканы бағалау әдістемесін бекіту туралы» № 4 бұйрығына сәйкес 

экономикалық қызметтің қадағаланбайтын түрлерін дұрыс сәйкестендіру және 

ӛлшеу үшін қадағаланбайтын экономиканың мынадай жеті түрі айқындалды: 

N1, N2, N3, N4, N5, N6 және N7. 

Қадағаланбайтын экономиканы бағалау әдістемесі халықаралық 

стандарттарға сәйкес қалыптастырылатын статистикалық әдіснамаға жатады 

және Ұлттық шоттар жүйесінің мақсаттары үшін қадағаланбайтын 

экономиканы бағалау кезінде Бюро жұмысында қолданылады.  

 

Экономикалық қызметтің қадағаланбайтын түрлері типтерінің стандартты 

жиынтығы 3-қосымшада келтірілген қадағаланбайтын экономика бойынша 

Еуростаттың кестелік тәсілінде сипатталған және Ұлттық шоттарды толық 

қамтуды қамтамасыз ету үшін қадағаланбайтын экономиканың кешенді және 
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жүйелі бағалауын білдіреді, халықаралық деректерді салыстыруды жүргізуге 

ықпал етеді. 

Қадағаланбайтын экономиканың түрлеріне мыналар жатады: 

1) N1 – әдейі тіркелмейтін ӛндірушілер; 

2) N2 – әдейі тіркелмейтін, заңсыз қызметті жүзеге асыратын ӛндірушілер; 

3)N3 – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

тіркелмейтін ӛндірушілер; 

4) N4 – байқаумен қамтылмаған заңды тұлғалар; 

5) N5 – бақылаумен қамтылмаған тіркелген кәсіпкерлер; 

6) N6 – саналы түрде дұрыс емес мәліметтер беретін ӛндірушілер; 

7) N7 – басқа статистикалық есептеулер. N7 түрі N7a және N7b болып бӛлінеді.. 

 Осылайша, кӛлеңкелі экономиканың үлесі бекітілген әдістемеге сәйкес 

есептеледі және бағалау әдістерінің үш тобын қамтиды: тікелей, жанама және 

аралас. 

Тікелей әдістерге келесі жұмыстар кіреді: 

1) үй шаруашылықтары секторындағы ӛндіріс кӛлемдеріне қосымша 

статистикалық байқаулар; 

2) кӛлеңкелі экономиканың нақты ауқымын анықтау және айқындау 

мақсатында кәсіпорындар қызметіне қосымша статистикалық байқаулар; 

3) ұйымдастырылмаған сауда нүктелеріндегі қосымша бақылаулар; 

4) кәсіпорындарда жұмыс уақытын пайдалану бойынша статистикалық 

байқаулар;  

5) шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезінде заңдылықтың сақталуына 

салықтық, қаржылық және басқа да тексерулердің нәтижелерін зерделеу. 

     Тікелей әдістердің ішінде халықтың әл-ауқаты, жұмыспен қамтылуы, 

шығындар мен кірістердің құрылымын зерттеуге бағытталған үй 

шаруашылықтарын зерттеу ең қолайлы болып табылады.  

Жанама әдіс зерттелетін экономикалық құбылыстың барлық аспектілері 

туралы қолда бар ақпараттық базаны терең зерттеу арқылы анықталған жанама 

деректерді пайдалану негізінде қосымша бағалау мен есептеулер жүргізуді 

қамтиды.  

Жанама әдістерге келесі жұмыстар жатады: 

1) кірістер мен шығыстар әдісінің кӛмегімен ұлттық шоттар 

статистикасындағы алшақтықтар негізінде кӛлеңкелі нарық мӛлшерлерін 

бағалау;  

2) кәсіпорындар арасында салық тӛлеуден жалтаруға әртүрлі бейімділікті 

ескере отырып, салық органдарының деректері негізінде кӛлеңкелі айналымды 

бағалау;  

3) жұмыс уақытының шығындарын ескере отырып, ресми экономикадағы 

еңбек халқының белсенділігінің тӛмендеуіне байланысты кӛлеңкелі нарықтың 

ӛсуін бағалау; 

4) монетарлық агрегаттарды пайдалану (қолма-қол ақша массасына 

сұраныс). 

Аралас әдіс бағалаудың тікелей және жанама әдістерін, сондай-ақ 

сараптамалық бағалауды қамтиды. Нақты салалардағы шаруашылық жүргізуші 
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субъектілердің қадағаланбайтын қызметінің (жасырын, заңсыз қызметтің) 

параметрлерін айқындау әдісін таңдау осы саланың ерекшелігіне, ақпарат 

кӛздерінің болуына, қосымша зерттеулер жүргізу мүмкіндігіне байланысты 

болады.  

2020 жылғы 30 маусымдағы деректер бойынша Қазақстанда кӛлеңкелі 

экономиканың үлесі 23,62% - ға дейін тӛмендеді. Электрондық шот-

фактураларды енгізу есебінен бюджетке шамамен 140 млрд теңге түсуі мүмкін 

деп күтілуде (Дереккөз: https://kapital.kz/economic/88210/dolya-tenevoy-

ekonomiki-v-kazakhstane-snizilas-do-23-62.html.) 

Кӛлеңкелі экономика үлесінің ең кӛп тӛмендеуі «Саудада» 10,7% - ға 

байқалады. Жалпы салалар бойынша тӛмендеу деңгейі кӛлеңкелі 

экономиканың жалпы үлесінің 17% – ын «Кӛлік және қоймалау», 9,7% – ын 

«Ауыл, орман және балық шаруашылығы», 8,3% – ын «Құрылыс», 6,5% - ын 

«Ӛнеркәсіп» құрады.  

Осылайша, енгізілген сандық шешімдер мен процестерді 

автоматтандырудың тиімділігін нақты растауын байқауға болады.  

Қабылданған шараларға қосымша Қазақстан мен Қытай арасында 

кедендік декларациялармен электрондық алмасу онлайн режимінде жүргізіледі, 

бұл Қазақстанның Қытайдан импорты бойынша алшақтықты 2017 жылғы 60% - 

дан 2019 жылы 48% - ға дейін қысқартуға мүмкіндік берді.  

Сондай-ақ, сыртқы және ӛзара сауда статистикасының деректерін 

жинауға және ӛңдеуге байланысты проблемалар бар:  

- Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 10 

ақпандағы № 3 ұсынымын ескере отырып, тауарлармен сыртқы және ӛзара 

сауданың есепке алынбаған кӛлемдеріне жете есептеулердің болмауы;  

- сыртқы және ӛзара сауда статистикасы бойынша интербелсенді деректер 

базасының болмауы; 

- ЕАЭО елдері үшін ӛндірістің жаңа цифрлық үлгілерін статистикалық 

есепке алудың, трансшекаралық электрондық сауданың жеке есебінің, тауарды 

қоймаға немесе портқа жеткізу кезінде экспортты географиялық бӛлудің, 

тауарлардың сыртқы саудасы туралы БҰҰ Статистикалық бӛлімі ұсынған 

алдын ала бағалау деректерінің жарияланымдарының, кері экспорт жӛніндегі 

деректердің жеке есебінің жалпы проблемалары. 

Ресми статистиканы қалыптастыру үшін жеке кабинеттегі нысандарды 

электрондық форматта да, қағаз нұсқасындағы құжаттарыды қолмен толтыру 

жолымен де деректерді берудің заңнамалық тұрғыдан бекітілген мүмкіндігі 

қосымша проблемалық мәселе болып табылады. Бұл ретте 

тасымалдаушылардың меншікті жүйелерінің Бюроның ақпараттық жүйесімен 

интеграциясы жоқ, бұл түптеп келгенде бастапқы деректерді қалыптастыру 

кезінде «адами фактордың»  болуына байланысты деректердің анықтығына 

әсер етеді. 

Сондай-ақ, ресми статистиканы қалыптастырудың нормативтік-құқықтық 

базасы мен әдістемелерін талдау кӛрсеткендей, ЕАЭО шеңберінде сыртқы және 

ӛзара сауда статистикасын қалыптастыру кезінде нормативтік бекітілген 

қателіктерге жол беріледі, бұл да жүктерді тасымалдау туралы мәліметтердің 

https://kapital.kz/economic/88210/dolya-tenevoy-ekonomiki-v-kazakhstane-snizilas-do-23-62.html
https://kapital.kz/economic/88210/dolya-tenevoy-ekonomiki-v-kazakhstane-snizilas-do-23-62.html
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дәлдігіне әсер етеді және кӛлік қызметтерінің бірыңғай нарығын қалыптастыру 

кезінде шешімдер қабылдауға ықтимал әсер етуі мүмкін.   

Бұдан басқа, халықаралық тасымалдарға тартылған АТҚ паркі бойынша 

нақты сандарды қалыптастыруда ашықтықтың болмауы проблемасы бар. 

Қазақстан Республикасы Кӛлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 24 

тамыздағы «Автомобиль тасымалдаушыларын жүктердің халықаралық 

автомобиль тасымалдарын жүзеге асыруға рұқсат беру қағидаларын бекіту 

туралы» №523 бұйрығына сәйкес Кӛлік комитеті электрондық мемлекеттік 

қызмет кӛрсету арқылы қол жеткізу карточкаларын береді.   

Сонымен қатар, тиісті есепке алудың болмауы сол бір машиналардың 

жаңа қол жеткізу карточкаларын бірнеше рет алуына әкеліп соғады, сол арқылы 

нақты статистиканы бұрмалайды.  

ҚР ИИДМ КТ мәліметтері бойынша, қазіргі уақытта Қазақстан 

Республикасында 20 мыңға жуық автокӛлік құралдары халықаралық 

автомобиль тасымалдарына рұқсат карточкаларын алды. Оның ішінде 7000 

АТС ХЖТ жүйесі бойынша жұмыс істейді (ХЖТ Конвенциясы, 1975 ж.). Бұдан 

әрі Қазақстан Республикасындағы ХЖТ жүйесіне (ҚазАТО мүшелері) 

жіберілген АТС бойынша кесте ұсынылған.   

5-кесте – ХЖТ жүйесіне жіберілген автокӛлік құралдарының саны 

Экологиялық 

классы 

(Евро) 

01.01.2017 ж. 

жағдай 

бойынша . 

01.01.2018 ж. 

жағдай 

бойынша 

01.01.2019 ж. 

жағдай 

бойынша 

01.01.2020 ж. 

жағдай 

бойынша 

01.01.2021 ж. 

жағдай 

бойынша 

ТҚ, 

бірл. 

% ТҚ, 

бірл. 

% ТҚ, 

бірл. 

% ТҚ, 

бірл. 

% ТҚ, 

бірл. 

% 

0 205 2,86% 149 2,04% 135 1,77 107 1,53% 129 1,83% 

1 112 1,56% 116 1,58% 83 1,09 78 1,11% 66 0,94% 

2 1504 20,96% 1485 20,29% 1427 18,74% 1074 15,34% 1176 16,69% 

3 1470 20,48% 1447 19,77% 1435 18,84% 1600 22,85% 1325 18,80% 

4 801 11,16% 799 10,92% 830 10,90% 800 11,43% 718 10,19% 

5 3084 42,98% 3324 45,41% 3705 48,65% 3207 45,81% 3438 48,79% 

6 0 0% 0 0% 0 0% 135 1,93% 195 2,77% 

Барлығы 7176   7320   7615   7001   7047   

Дереккөз: авторлар ҚР ИИДМ КТ ұсынған деректер негізінде құрастырған.  

2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы» №235-V Кодексіне сәйкес ҚР ИИДМ КТ кӛліктік бақылау 

жүк автомобиль тасымалдарына қатысты негізгі баптарға сәйкес құқық 

бұзушыларға айыппұл салу бойынша ӛкілеттіктерге ие екендігін атап ӛту 

қажет: 

 571 «Жолаушыларды, багажды және жүктерді тасымалдау қағидаларын 

бұзу»,  
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 571-1 «Автомобиль кӛлігімен тасымалдауды жүзеге асыру кезінде 

тасымалдаушының тауар-кӛлік жүкқұжатын (ӛлшеу немесе ӛлшеу актісін), жол 

парағын ұсынбауы»,  

 572 «Жолаушыларды, багажды немесе жүктерді автомобильмен 

тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жүргізушілердің еңбек және демалыс 

режимін бұзу»,  

 573 «Қазақстан Республикасында автомобильмен тасымалдаудың 

рұқсат беру жүйесін халықаралық қатынаста қолдану қағидаларын бұзу»,  

 575 «Шет мемлекетте тіркелген автокӛлік құралдарымен Қазақстан 

Республикасының аумағында автомобиль тасымалдарын жүзеге асыру».  

 Тӛленген барлық айыппұлдар құқық бұзушының орналасқан жері 

бойынша мемлекеттік/жергілікті бюджетке түседі.   

Ресми статистиканы қалыптастырудың проблемалық мәселелерін 

неғұрлым терең талдау мақсатында тасымалдаушыларға арналған сауалнама 

(есепке 1-қосымша) әзірленді және ҚазАТО мүшелері арасында сауалнама 

жүргізілді. Сауалнамаға 147 кӛлік компаниясы қатысты, олардың 145-і шағын 

кәсіпорындарға жатады. Жауаптарды талдау 145 шағын кәсіпорын ұсынған 

мәліметтер негізінде жасалды.  

145 компанияның 19-ы есептердің статистикалық нысандарын 

тапсырмайды деп жауап берді. 126 компанияның тек 2-уі ғана есептерді қағаз 

түрінде тапсырады. 

Сауалнама нәтижелері бойынша келесі қорытынды жасауға болады: 

Сауалнамаға қатысқан 147 кӛлік компаниясының 32-інде жеке ERP-

жүйелері жоқ (бұл 22%), бұл Бюроға жіберілетін бастапқы деректерді жинау 

сапасына, компанияларды цифрландыру деңгейіне және кӛрсетілетін 

қызметтердің сапасына әсер етеді. 

115 компания келесі ERP-жүйелерін қолданады: 

1C: ERP Кәсіпорынды басқару – 104 компания; 

ERP-ЛОГИСТ – 1 компания 

Logismart – 4 компания 

SAP ERP – 6 компания 

Қолданады, бірақ нақты қандай жүйені қолданатынын кӛрсетпеді – 2. 

Тӛменде берілген диаграммаларда есептерді электронды түрде 

тапсырудың екі жолы қарастырылған: 

 

А) поштаға арнайы толтырылған нысанды/кестені жіберу арқылы: 



42 
 

 
 

  

145 кәсіпорын 
126 статистикалық 

нысандарды 
тапсырады  

124 электронды 
нысанды қолданады 

74 арнайы нысанды 
Бюроның поштасына 

жібереді 

олар барлық ERP-
жүйелерін 

қолданылады 

20 -  "1C: ERP 
Кәсіпорынды басқару" 

қолданады 

құжаттардың 
электронды түрі: ЭШФ, 

СНТ, Кедендік 
декларациялар, e-TIR 
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Б) Бюро сайтындағы Жеке кабинеттегі деректерді толтыру арқылы: 

 
 

Статистикалық есеп беру нысандарын тапсыру кезінде кәсіпорындарға 

кездесетін қиындықтар туралы сұраққа - 100 респондент есеп беру кезінде 

проблемалар жоқ деп жауап берді; 26 респондент негізгі проблемалар – 

есептердің кӛп саны, күрделі сұрақтар, есептерді толтыруға кӛп уақыт кететінін 

атап ӛтті, сонымен қатар кейбір компаниялар статикалық жауаптарды толтыру 

үшін штатта қосымша бір адамды қамтитынын айтты. 

Сауалнама нәтижелеріне сүйене отырып, әзірлеушілер тобы келесі 

қорытынды жасады: 

1) Жүктерді автомобильмен тасымалдаушылар арасында 

цифрландырудың жеткіліксіз деңгейі байқалады (сұралған компаниялардың 1/4 

бӛлігінің жеке ERP-жүйелері жоқ); 

2) Тасымалдаушылар арасында кӛшбасшы 1C: ERP Кәсіпорынды 

басқару; 

3) Толтыру ұзақтығы, кӛлемді есептер және күрделі мәселелер-ресми 

статистиканы қалыптастыру үшін мәліметтерді беру кезінде тасымалдаушылар 

арасында негізгі проблема болып табылады;  

4) Маңызды фактор: жеке ERP жүйелері жоқ респонденттердің саны 

және статистикалық деректерді толтыруда проблемалар бар деп жауап берген 

респонденттердің саны шамамен бірдей – 32 компания және 26 респондент, бұл 

бизнесті цифрландыру деңгейінің тығыз байланысын және статистикалық 

деректерді беру процедураларын жеңілдетуді кӛрсетуі мүмкін. 

Жоғарыда аталған проблемалардың негізгі себебі «е-Статистика» ИАЖ 

мен тасымалдаушылардың меншікті жүйелері арасында интеграцияның 

болмауы болып табылады. Интеграция болған кезде тасымалдар бойынша 

бастапқы деректер автоматты режимде Бюроның деректер базасына берілуі 

мүмкін еді, бұл статистикалық есептерді қалыптастыру процесін жеделдетеді 

және «адами факторды» жояды. 

145 кәсіпорын 
126 стаситикалық 

нысандарды 
тапсырады 

124 электронды түрді 
қолданады 

81 Бюро сайтындағы 
Жеке кабинет арқылы 
деректерді жібереді 

олпр барлық  ERP-
жүйелерді 

қолданылады  

51  - "1C: ERP 
Кәсіпорынды басқару" 

қолданады 

құжаттардың 
электронды түрі: ЭШФ, 

СНТ, Кедендік 
декларациялар, e-TIR 
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Осылайша, логистиканы автоматтандыру және кӛлік кәсіпорнын 

басқаруды автоматтандыру кӛлік бизнесінің негізгі құрамдас бӛліктерінің 

біріне және нақты ресми статистиканы қалыптастыруға айналады. 

Жүйелік интеграцияны жүзеге асыратын, мәліметтер базасын жасайтын, 

бағдарламалық жасақтаманы жасайтын және әртүрлі қызметтерді ұсынатын 

АT-компаниялардың кӛпшілігі кӛлік бизнесін автоматтандыру саласында 

әртүрлі шешімдерді ұсынады. Бұл әзірлемелер әсіресе интернет-

технологиялардың дамуымен күшейе түсті, соның арқасында логистиканы 

автоматтандыру ӛзгеріп жатқан жағдайларға тиімділік пен тиімділіктің жаңа 

деңгейіне жетті.  

Кӛлік компаниясын автоматтандыру үшін ERP автоматтандырылған 

жүйелерін енгізу негізінде кешенді шешімдер үлкен тиімділікті қамтамасыз 

етеді. Кӛлік компаниясы қызметінің ерекшелігін ескере отырып, ERP жүйелерін 

әзірлеу ақпараттық инфрақұрылымның жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді.  

Атап айтқанда, ERP енгізудің арқасында негізгі қорлар мен кӛлік паркін 

басқаруды автоматтандыруға, қаржыны басқаруды автоматтандыруға, 

бухгалтерлік есепті автоматтандыруға, сондай-ақ кӛлік компаниясының басқа 

да бизнес-процестерін басқаруды автоматтандыруға қол жеткізіледі. Қаржыны 

автоматтандырылған басқару мүмкіндігі бүгінде ERP негізінде 

автоматтандырылған басқару жүйесін енгізе отырып, кӛлік саласындағы 

компаниялардың басшылары алатын маңызды артықшылықтардың бірі болып 

отыр.   

Сондай-ақ, ERP жүйелерін әзірлеу компанияның ағымдағы қаржылық 

жағдайын, клиенттермен және серіктестермен жұмыс істеу жағдайын 

сипаттайтын объективті ақпараттың толық массивіне тұрақты қол жеткізуге 

мүмкіндік береді, ағымдағы бизнес-процестердің ӛтуіне жедел түзетулер 

енгізуге және т. б. мүмкіндік береді.  

Бұдан басқа, кӛлік қызметтерін ұсынатын кәсіпорынды автоматтандыру 

тиімді электрондық құжат айналымын кӛздейді. Кӛлік компаниясы үшін 

электрондық құжат айналымы басқару тиімділігі мен ақпараттық қауіпсіздікті 

арттырудың тағы бір құралы болып табылады.   

Нарықта тасымалдауды басқарудың кӛптеген шешімдері бар. Шартты 

түрде оларды үш санатқа бӛлуге болады. Кӛбінесе бұл «үлкен» ERP-жүйесінің 

құрамындағы белгілі бір модуль, вендордың тапсырыс берушілер тілектеріне 

(немесе талаптарына) жауап ретінде пайда болады. 

Мұндай модульдер барлық жетекші шетелдік ERP ӛнімдерінде бар. 

Мұндай шешімдер, әдетте, әзірлеушілер бастапқыда негізгі деп санайтын 2-3 

кӛлік саласын қамтиды. Мысалы, SAP - теміржол саласы, Oracle - теңіз 

тасымалы мен порттар.  

Екінші топқа кӛптеген салалық шешімдер кіреді, олардың дамуы кӛбінесе 

серіктестердің жұмысы болып табылады, дегенмен вендорлар тарапынан 

айтарлықтай күш жұмсалады. Бұл жерде осы нарықты әр түрлі салалық 

шешімдердің ең кӛп санымен толтырған  Microsoft Business Solutions және «1С» 

серіктестерінің үлгісі ерекше кӛрінеді.  
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Кӛлік құралдарына арналған жүйелердің үшінші санаты –   белгілі бір 

кӛлік ерекшелігіне бағытталған және әзірлеушінің ізгі ниеті немесе кӛлік 

компаниясының ӛзіндік дамуы уақыт ӛте келе қайталанатын ӛнім деңгейіне 

дейін «жеткен» мамандандырылған бағдарламалық ӛнімдер. Мұндай тәсілді, 

мысалы, бастапқыда «бас» кӛлік компаниясын автоматтандыруды мақсат еткен 

«Elfor Soft» айқын кӛрсетеді.  

 

6-кесте - Тасымалдауды басқаруды автоматтандыру шешімдерінің 

функционалдығы 

ЖБАЖ 

функционалд

ылығы 

SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

Жүйенің / 

жүйелердің 

атауы 

SAP for 

Railways, 

SAP for 

Logistics 

Service 

Providers 

«1С: 

Автокӛлікті 

басқару» 

Кӛлікті басқару 

модулі 

CargoSolution, 

CargoManageme

ntMobile 

NaviTrans 

(Microsoft 

Navision 

негізінде) 

Шешім жүзеге 

асырылатын 

платформа 

mySAPBus

inessSuite 

«1С: Кәсіпорын 

8.0» 
Галактика ERP 

MicrosoftDynam

icsNavision 

MicrosoftDyn

amicsNavision 

 

Кәсіпорынның 

негізгі 

құралдарын 

басқару 

иә 

 «1С: 

Кәсіпорын 8.0» 

құрамында 

 «Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Негізгі 

құралдар мен 

қорларды 

есепке алу 

және бақылау 

иә 
«1С: Кәсіпорын 

8.0» құрамында 

«Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Жеткізушілерм

ен қарым-

қатынасты 

басқару және 

материалдық-

техникалық 

жабдықтау 

иә 
«1С: Кәсіпорын 

8.0» құрамында 

«Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Клиенттермен 

қарым-

қатынасты 

басқару 

иә 
«1С: Кәсіпорын 

8.0» құрамында 

«Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Кәсіпорынды 

стратегиялық 
иә - 

«Галактика 

ERP» жүйе 

иә, 

MicrosoftNavisi

иә, 

MicrosoftNavi
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ЖБАЖ 

функционалд

ылығы 

SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

басқару құрамында on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Персоналды 

басқару 
иә 

«1С: Кәсіпорын 

8.0» құрамында 

«Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Қуаттарды 

интеграциялып  

басқару 

иә н/д жоқ 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Жол жүру 

билеттерін 

сатудан түсетін 

кірістерді 

басқару 

иә н/д н/д жоқ н/д 

Кӛлік 

құралдарына 

техникалық 

қызмет 

кӛрсетуді және 

жӛндеуді 

басқару 

иә иә иә 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Қоймаларды 

басқару 
иә 

«1С: Кәсіпорын 

8.0» құрамында 

«Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

иә 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Материалдық-

техникалық 

жабдықтау 

процестерін 

басқару 

иә 
«1С: Кәсіпорын 

8.0» құрамында 

«Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә 

Бухгалтерлік, 

салықтық, 

басқарушылық 

есеп 

иә иә 

«Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

иә, 

MicrosoftNavisi

on –ның басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

иә 

Логистиканы 

басқару 

иә иә иә иә иә 
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ЖБАЖ 

функционалд

ылығы 

SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

Автокӛлікке 

тапсырыстарды 

есепке алу, 

тапсырманың 

орындалу 

мәртебесін 

қадағалау 

иә иә иә иә иә 

Отынның 

нормативтік 

және нақты 

шығынын 

есептеу 

иә иә иә 
  

Әр түрлі 

параметрлер 

бойынша жол 

парақтарындағ

ы ӛндірісті 

есептеу 

н/д иә иә н/д н/д 

Нӛмірлік 

қосалқы 

бӛлшектер мен 

агрегаттарды 

есепке алу 

иә иә н/д н/д н/д 

Тапсырыс 

берушілер 

бойынша 

кӛрсетілген 

қызметтер мен 

орындалған 

жұмыстарды 

есепке алу 

н/д иә иә иә иә 

Жеткізілетін 

жүктер туралы 

ақпарат жинау 

және жинақтау 

н/д 
 

н/д иә иә 

Жеткізу туралы 

ақпаратты 

жинау және 

жинақтау 

н/д н/д н/д иә н/д 

Кӛлік-ілеспе құжаттарды 

жасау, тіркеу және ӛңдеу 
иә иә иә 

иә 

Мультимодаль

дық 

тасымалдар 

үшін 

маршрутты 

н/д н/д н/д иә иә 
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ЖБАЖ 

функционалд

ылығы 

SAP «1С» «Галактика» «Элфор Софт» NaviStar 

жасау және 

бақылау 

Контрагенттер

мен есеп 

айырысу және 

пайданы 

анықтау 

иә н/д иә иә иә 

Мобильді және 

радиожиілік 

құрылғыларым

ен деректер 

алмасу 

иә н/д н/д н/д н/д 

Картамен 

жұмыс (ГАЖ) 
н/д н/д н/д н/д н/д 

BI 

mySAPBus

inessSuite 

жүйе 

құрамында 

н/д 

 «Галактика 

ERP» жүйе 

құрамында 

н/д 

иә, 

MicrosoftNavi

sion –ның 

басқа 

модульдерін 

қолдануымен 

Жүйені қандай 

шешімдермен 

біріктіруге 

болады 

ашық 

жүйе, 

барлық 

танымал 

сыртқы 

бағдарлам

алармен 

интеграци

ялау 

мүмкіндігі 

бар 

ашық жүйе, 

барлық 

танымал 

сыртқы 

бағдарламаларм

ен 

интеграциялау 

мүмкіндігі бар 

ашық жүйе, 

барлық танымал 

сыртқы 

бағдарламаларме

н интеграциялау 

мүмкіндігі бар 

GPS 

жүйелерімен 

және веб-

қосымшаларме

н 

интеграциялау 

барлық 

Navision 

модульдеріме

н, борттық 

компьютерле

р және веб-

қосымшалар

мен 

интеграцияла

у 

АЖО құны н/д  $450 бастап 
$500 бастап 2500 

дейін 
н/д н/д 

Енгізу мерзімі 

6 айдан 

бастап 2 

жылға 

дейін 

енгізудің 

орташа мерзімі 

- 60 жұмыс 

сағаты 

6 айдан бастап 

14 айға дейін 
н/д н/д 

Ӛнімді енгізген 

ең ірі 

клиенттер 

«РЖД», 

«Мосгортр

анс» 

 «Ильинское» 

автобазасы, 

«Мосагропромс

наб-5», ДМЗ 

«Камов» 

Филевск 

автобус-

троллейбус 

паркі, автобус 

кәсіпорындарын

ың муниципалды 

бірлестігі 

(Екатеринбург) 

«Транслоджист

ик», 

«Мосгортранс», 

«СовТрансЭксп

орт» 

н/д 

Дереккөз: CNewsAnalytics 
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Мұндай салалық ӛнімдердің кӛпшілігі жеткілікті кең 

функционалдылыққа ие, басқа автоматтандыру жүйелерімен де, мобильді 

қызметтер немесе GPS сияқты технологиялық жаңалықтармен де жақсы 

үйлеседі. 

SAP for Logisticserviceproviders логистика саласындағы қызметтерді 

жеткізушілерге арналған SAP шешімінің құрамына кӛлік құралдарын басқару 

модулі кіреді. Бұл шешім қоймалар, кӛлік паркі және т. б. сияқты қуаттарды 

қоса алғанда, негізгі құралдарды бақылауға, оларға қызмет кӛрсетуге және 

жӛндеуге мүмкіндік береді.  

«1С: Автокӛлікті басқару» жүйесі «1С: Кәсіпорын 8.0» ортасында 

әзірленген. Оның мүмкіндіктері қатарында мыналар бар – автокӛлікке 

тапсырыстарды есепке алу, жол парақтарын жазып беру және ӛңдеу, отын 

шығынын есептеу, әртүрлі параметрлер бойынша ӛндіруді есептеу, кӛлік 

құралдарына, қосалқы бӛлшектерге және т. б. техникалық қызмет кӛрсету мен 

жӛндеуді есепке алу. 

«1С-Рарус: Автокӛлік 5.0» типтік шешімі автокәсіпорындардың, сондай-

ақ ұйымдар құрамындағы автобӛлімшелерді есепке алуды кешенді 

автоматтандыруға арналған. Жүйеде жанармайдың нормативтік және нақты 

шығысы, автокӛліктің жүрісі, тасымалданған жүктердің саны, кӛлік 

қызметтерінің сағат бойынша және мың км кӛлемі ескеріледі. Қажетті бастапқы 

құжаттар (жол парақтары, жалақыны есептеу ведомостары) қалыптастырылады. 

«Си Дата» шешімі «1С: Кәсіпорын» бағдарламалық ӛнімі негізінде де 

орындалды. Бұл жүйе кӛліктік-экспедициялық компанияларды, сондай-ақ 

кӛліктік-экспедиторлық қызмет кӛрсетуге, РФ ішінде немесе халықаралық 

қатынаста контейнерлік жабдықтар мен жүктерді жеткізуге маманданған 

кәсіпорындардың логистикалық бӛлімдерін автоматтандыруға арналған. 

«Элфор Софт» компаниясы MicrosoftDynamicsNavision негізінде іске 

асырған CargoSolution шешімі жүктерді халықаралық жеткізумен, сондай-ақ 

қалааралық және қалалық тасымалдаумен айналысатын кӛлік-экспедиторлық 

компанияларды, сондай-ақ жүктерді кедендік ресімдеу және қоймалық сақтау 

бойынша қызметтер кӛрсететін компанияларды автоматтандыру үшін 

әзірленген. Жүйенің икемділігі шешімді GPS жүйелері, қоймаларды басқару 

жүйелері және т. б. сияқты басқа бағдарламалармен оңай біріктіруге мүмкіндік 

береді. 

MicrosoftDynamics NAV корпоративтік жүйесі базасындағы 

CargoManagementModule жүктерді басқару модулі – «Элфор Софт» тағы бір 

әзірлемесі – жүктерді ӛңдеу бойынша барлық операцияларды қамтиды. Шешім 

кӛліктік-логистикалық компаниялардың, тасымалдаушы агенттердің, 

дистрибьютор компаниялардың логистикалық бӛлімдерінің; кедендік немесе 

уақытша сақтау қоймаларының қызметінде пайдаланылуы мүмкін.  

NaviStar компаниясының шешімі - MicrosoftDynamicsNavision 

платформасындағы NaviTrans жүйесі – меншікті немесе жалға алынған кӛлігі 

немесе жылжымалы құрамы бар компанияларға бағытталған. АТ-ӛнімі кӛлік 

есебін жүргізуге, маршруттарды, жүк тасымалдауды жоспарлауға, кӛлік 
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компаниясын жедел басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Шешім кӛлік 

пен жылжымалы құрамның барлық түрлерімен жұмыс істейтін құралдарға ие.   

«SLS-Тасымалдау» бағдарламасы клиенттің тапсырысы бойынша 

шетелдік жүк терминалдарынан автокӛлікпен жүктерді жеткізуді 

ұйымдастыруға маманданатын компаниялар үшін есеп қою бойынша кешенді 

шешім болып табылады. Жүйеде кеденнен ӛтуді, жүк иелерімен есеп 

айырысуды жүргізуді, тасымалдаудың ӛзіндік құнын және автокӛлікті күтіп 

ұстауға арналған шығындарды талдауды қоса алғанда, тасымалдауды 

жоспарлау мен жүргізудің бүкіл циклын модельдеуге мүмкіндік беретін құрал 

бар. 

Кӛлік логистикасына арналған ProfessionalBusinessSystems компаниясы 

әзірлеген «Бизнес Про» жүйесі қызметі жүк тасымалдаумен байланысты 

компанияның барлық бизнес-процестерін автоматтандырады. Бұл жүйенің 

пайдаланушылары экспедиторлық компаниялар, сондай-ақ ӛз жүктерінің 

қозғалысын қадағалауға мүдделі сауда немесе ӛндірістік фирмалардың 

бӛлімшелері болуы мүмкін.  

«Логитэкстасымалдау» (әзірлеуші — «РегардСофт») шешімі кӛліктік-

экспедициялық компанияларды, сондай-ақ қызметі қандай да бір жолмен 

жүктерді тасымалдаумен және экспедициялаумен байланысты 

кәсіпорындардың логистикалық бӛлімдерін автоматтандыруға арналған. 

Жүйенің модульдік құрылымы әртүрлі кӛлік түрлерін пайдаланатын ірі де, 

шағын да кәсіпорындарды автоматтандыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, Қазақстандық IT-шешімдер нарығында 

тасымалдаушылардың бизнес-процестерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін 

ӛзіндік әзірлемелер бар. Бүгінгі таңда нарықта ең кӛп сұранысқа ие ӛнімдердің 

бірі - Relog компаниясының ӛнімі - соңғы мильдегі логистиканы оңтайландыру 

бағдарламасы. Relog - бұл ӛз логистикасы бар компаниялар үшін ӛнім. Бұл 

қызмет компанияларға кӛлік шығындарын азайтуға және барлық логистиканы 

басқаруға кӛмектеседі.  

Relog жүйесінде веб-сайт та, мобильді қосымша да бар. Сондай-ақ, 

диспетчердің жұмыс орны барлық логистиканы басқаруға, қаншалықты күрделі 

болса да, компания жүргізушілерінің бүкіл қозғалыс тарихын кӛруге, 

тапсырыстар мәртебесіндегі ӛзгерістерді нақты уақыт режимінде бақылауға 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жүйе автоматты түрде маршруттарды 

жоспарлап, бүкіл кӛлікті оңтайлы жүктей алады.  

Кӛлік саласы үшін отандық әзірлемелердің IT-шешімдерінің нарықта 

болуы шетелдік бағдарламалық ӛнімдерге қарағанда неғұрлым тиімді 

техникалық қолдау есебінен енгізу және дамыту рәсімдерінің қолжетімділігі 

мен оңайлатылуына байланысты қазақстандық тасымалдаушылар үшін оң сәт 

және артықшылық болып табылады.  

2.2.  Автомобиль саласындағы ресми статистика мен басқару 

шешімдері деректерінің өзара байланысы  

Соңғы жылдары автомобиль кӛлігі саласын дамытуды қолдау үшін бірде-

бір салалық құжат қабылданған жоқ. Қолданыстағы «Нұрлы Жол» 
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бағдарламасы автомобиль кӛлігіндегі бағыттардың бірі - жүктерді транзиттік 

және халықаралық тасымалдауды ғана қамтиды. 

Сонымен қатар, жоғарыда аталған екі бағыттың бекітілген даму 

кӛрсеткіштерінің болуына қарамастан, жүктерді автомобильмен тасымалдауда 

елеулі ӛзгерістер болған жоқ. Сонымен қатар, ҚазАТО талдауы кӛрсеткендей, 

соңғы жылдары отандық халықаралық тасымалдаушылардың негізгі 

кӛрсеткіштерінің тӛмендеу динамикасы байқалады.   

ҚазАТО қалыптастырған статистикаға сәйкес, 2020 жылы халықаралық 

бағытта жүктерді тасымалдау бойынша қызметтер нарығында отандық 

автомобиль тасымалдаушыларының үлесі 31% – ға дейін, жоспар бойынша-

49% - ға дейін тӛмендеді. Бұл ретте 2017 жылы отандық тасымалдаушылар 

автомобиль кӛлігімен жүктерді халықаралық тасымалдаудың жалпы кӛлемінің 

52% үлесін иеленді.  

Мұндай жағдай, оның ішінде автомобиль кӛлігімен отандық жүк 

тасымалдаушылардың жағдайын кӛрсететін нақты кӛріністі кӛрсету мүмкіндігі 

болмағандықтан мүмкін болды. Сонымен қатар, бұрмаланған статистика жүк 

тасымалы кӛлемінің жыл сайынғы ӛсуін кӛрсетеді, бұл ретте бұл тасымалдарды 

шетелдік компаниялар немесе жосықсыз тасымалдаушылар жүзеге асыратынын 

кӛрсетпейді.  

Ашық мәліметтердің болмауы ҚР ИИДМ КТ-ға саланы қолдау 

шараларын енгізу және жүктерді автомобильмен тасымалдау саласын 

перспективалық дамыту және ӛсіру бойынша кешенді бағдарламалық құжат 

қабылдау қажеттілігі туралы ұсыныстарды қорғауда ұстанымды дәйекті түрде 

құруға мүмкіндік бермейді.  

Қазақстандағы кӛлеңкелі нарық үлесі бойынша сандар статистиканың 

ашық еместігін растау болып табылады. Қазақстанда кӛлеңкелі экономика 

үлесінің 2020 жылы 23,62% - ға дейін тӛмендеуіне және Қазақстан аумағы 

бойынша тауарлардың қозғалысын бақылаудың кӛптеген цифрлық құралдарын 

енгізуге қарамастан, мемлекеттік органдар жүк тасымалы саласындағы нақты 

кӛріністі кӛре алмайды.   

Саладағы ағымдағы жағдай статистиканың қабылданатын басқару 

шешімдеріне әсерін айқын кӛрсетеді. Зерттеудің 2-бӛлімінде қаралған 

проблемалық мәселелер кешені мемлекеттік органдар қабылдайтын 

шешімдерде тікелей кӛрсетіледі. Статистикалық деректерді жинау құралдарын 

талдау кӛрсеткендей, кейбір құралдар ӛзінде басқаларында бар деректерді 

жинауды қайталайды. Мысалға, ЭШФ және ТІЖ толтырылатын мәліметтер 

ӛзара және тауарларды таңбалау жүйесімен қайталанады.  

Бұдан басқа, мемлекеттік дерекқорлар арасында интеграция жоқ және 

жүргізілген талдау кӛрсеткендей, мемлекеттік органдар ақпараттық жүйелерді 

ӛзара ықпалдастырудың және деректермен, оның ішінде жүк тасымалдары 

бойынша тиімді алмасудың орнына, деректерді жинаудың және бизнеске 

қосымша талаптарды таратудың жаңа нысандарын/тәсілдерін әзірлеуді 

қалайды.  

Жиынтығында барлық факторлар бір жағынан мемлекеттік органдардың 

жүктерді тасымалдау туралы бастапқы мәліметтерді жинаудың тиімді жүйесін 
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құра алмауына, ал екінші жағынан саладағы нақты жағдайды кӛрсететін ашық 

деректердің болмауына және тиісінше отандық автомобиль 

тасымалдаушыларына пайда әкелетін және істер жағдайын жақсы жаққа 

ӛзгерте алатын шешімдерді қабылдауға мүмкіндігі болмауына әкеп соғады.   

Мысалы, егер 3-кестеде кӛрсетілген ҚР ҚМ МКК жинайтын мәліметтер 

ҚР ИИДМ КТ талдау үшін қолжетімді болған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік 

орган автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдау жӛніндегі қызметтер 

нарығындағы бәсекелестік және отандық кӛлік компанияларының жүктерді 

халықаралық тасымалдау құрылымындағы нақты үлесі туралы деректерді алу 

үшін отандық тасымалдаушылар қандай негізгі жүктер және қандай бағыттар 

бойынша тасымалдайтыны туралы деректерге ие болады.  

Бұдан басқа, тасымалданатын жүктердің негізгі номенклатурасы 

бойынша АКҚ (шетелдік немесе отандық) тиесілілігімен салыстырудағы 

жиынтық деректердің болуы уәкілетті органға АКҚ отандық паркін одан әрі 

дамыту және жаңартуды қолдау туралы шешімдер қабылдауға және саланы 

дамыту бойынша перспективалық жоспарлар құруға мүмкіндік берер еді.   

 

3. Статистикалық ақпаратты жинаудың халықаралық тәжірибесі  

 

Сыртқы және ӛзара сауда саласындағы ұлттық статистикалық практика 

мына құжаттарда қамтылған осындай статистиканы жүргізудің халықаралық 

ұсынымдары мен әдіснамалық тәсілдеріне негізделеді: 

- ЕЭК Алқасының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 210 шешімімен 

бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

тауарларымен сыртқы сауданың кедендік статистикасын жүргізу әдіснамасы; 

- ЕЭК Алқасының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 210 шешімімен 

бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

тауарларымен ӛзара сауда статистикасын жүргізу әдіснамасы; 

- Еуразиялық экономикалық одақтың 2017 жылғы 11 сәуірдегі Кеден 

кодексі; 

- ЕЭК Алқасының тауарлармен сыртқы және ӛзара сауда 

статистикасының интеграцияланған деректерін қалыптастыру туралы 2017 

жылғы 18 тамыздағы № 15 ұсынымы; 

- ЕАЭО кедендік аумағына әкелінетін тауарлардың шығарылуын 

айқындау қағидалары (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2018 

жылғы 13 шілдедегі № 49 шешімі); 

- Тауарлардың дамушы және аз дамыған елдерден шығарылғанын 

айқындау ережесі (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2018жылғы 

14 маусымдағы № 60 шешімі); 

- БҰҰ статистика бӛлімінің «Халықаралық тауарлар саудасы 

статистикасы: құрастырушыларға арналған нұсқаулық» және «Халықаралық 

тауарлар саудасы статистикасы: тұжырымдамалар мен анықтамалар» (2010).  

Кӛрсеткіштердің белгіленген тізбесі бойынша сыртқы және ӛзара сауда 

статистикасы жӛніндегі мәліметтер тұрақты түрде халықаралық ұйымдарға 

жіберіледі: ТМД Статкомитеті, Еуразиялық экономикалық комиссия, БҰҰ 
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Статистикалық бӛлімі, Еуропалық экономикалық комиссия, Азия даму банкі, 

Халықаралық валюта қоры, ЮНКТАД, мұнай ӛнімдері статистикасы жӛніндегі 

ұйымдардың JODI бірлескен бастамасы, Халықаралық энергетика агенттігі, 

SESRIC (Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic 

Countries). 

Егер дамыған елдерде ӛтіп жатқан цифрландыру процесіне кӛз жүгіртсек, 

цифрлық экономиканы құрудағы жетістіктерді кӛрсететін әрбір елдің ӛз тарихы 

бар және оның барлық аспектілерін дамытуда абсолютті кӛшбасшы жоқ екенін 

атап ӛтуге болады. Логистиканы цифрландыруға келетін болсақ, кӛптеген 

дамыған елдерде қазіргі кезең цифрлық платформаларды құрумен және ондағы 

жеке қызметтерді синхрондаумен сипатталады.   

Еуроодақта AEOLIX (Architecture for European Logistics Information 

exchange - Логистикалық ақпаратпен алмасуға арналған еуропалық құрылым) 

жобасы іске асырылуда. Жоба 2016 жылы Еуроодақ қаражаты есебінен 

басталды, жобаның үйлестірушісі ERTICO (Автомобиль кӛлігінің 

телематикасын жүзеге асыру бойынша Еуропалық үйлестіру - Еуропаның 

зияткерлік кӛлік жүйелері мен қызметтері).  

Кӛптеген қолданыстағы логистикалық мәліметтер базасы, ақпараттық 

арналар, ақпаратты басқару жүйелері және деректерді іздеу құралдары бір-

бірімен байланысты емес, әртүрлі жүйелік сипаттамаларға ие және 

пайдаланушыларға әртүрлі талаптар қояды. Бұл фрагменттелген ақпаратқа 

әкеледі және оны оңтайлы пайдалануды қиындатады.  

AEOLIX жобасында ақпараттық ағындарды басқару үшін бірлескен 

логистиканың бұлтты экожүйесін құру қарастырылған, оның негізінде белгілі 

бір логистикалық шешімдер қабылданады. Экожүйе бүкіл жеткізу тізбегінің 

кӛрінуін қамтамасыз етеді, Бұл Еуропа арқылы тауарларды неғұрлым тұрақты 

және тиімді тасымалдауға мүмкіндік береді. Бұл тәсілдің маңызды элементі 

экожүйені нарық субъектілері үшін қарапайым пайдалануды қамтамасыз ету 

болып табылады. Идея электрондық жүкқұжаттар (E-CMR) арқылы 

логистикалық деректерді ұлттық шекаралар мен АТ-платформалары арқылы 

толығымен біріктіруге болады. Бұл құрал жүк ағындарын және жеткізілім 

тізбегін басқаруды оңтайландыратын орталықтандырылған бұлтты АТ-

платформасынан тұрады. AEOLIX логистика саласында шешім қабылдау 

процесін жеңілдетеді / пайдаланудың қарапайымдылығы және жергілікті 

платформалар мен қазірдің ӛзінде құрылған акт жүйелерін қосудың тӛмен құны 

кеңейтілетін, сенімді және қауіпсіз ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді, 

осылайша AEOLIX экологиялық, экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан 

тұрақтылықты қамтамасыз ете отырып, жеткізу тізбегіндегі жүк тасымалының 

жалпы бәсекеге қабілеттілігін арттырады. AEOLIX – сандық ақпараттық 

жүйелердің ӛзара әрекеттесуін жақсарту құралы. 

3.1. Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы мысалындағы 

Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің тәжірибесі 

 

Беларусь Республикасында Халықаралық жүк тасымалдарының ресми 

статистикасын қалыптастыру тәжірибесі салалық тиістілікке негізделеді. 
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Ақпараттың бастапқы кӛзі Беларусь Республикасы Ұлттық статистика 

комитетінің 2016 жылғы 28 қазандағы №156 Қаулысына сәйкес тоқсан сайын 

ӛсу қорытындысымен «Халықаралық автомобиль тасымалдары туралы есеп» 

нысанын толтыратын тасымалдаушылар болып табылады. 

Тасымалдаушылардан деректерді жинауды Беларусь Республикасы Кӛлік 

және коммуникация министрлігінің Кӛлік инспекциясы жүзеге асырады және 

біріктірілген бастапқы статистикалық деректерді Беларусь Республикасы Кӛлік 

және коммуникация министрлігіне, ал министрлік одан әрі Ұлттық статистика 

комитетіне жібереді.   

Ресей Федерациясының тәжірибесі. Ресей Федерациясының Мемлекеттік 

статистика федералды қызметінің бұйрықтарына сәйкес, жүк кӛлігінде қызмет 

ететін заңды тұлғалар статистикалық есептерді ұсынады, олардың тізімі 6-

кестеде келтірілген.  

 

7-кесте – Статистикалық есептілік тізбесі 

№ 

р/с 

Нысан индексі Нысан атауы Әзірлеу мерзімділігі Нысан бойынша 

ақпарат жинауды және 

әзірлеуді жүзеге 

асыратын ресми 

статистикалық есепке 

алу субъектісі 

1 1-ТР (автокӛлік) Жүк автокӛлігі 

және жалпы 

пайдаланымдағы 

автожолдардың 

ұзындығы туралы 

мәліметтер. 

Жылдық нысан 2020 

жылғы есептен 

бастап қолданысқа 

енгізіледі. 

Росстат 

2020 жылғы 24 

шілдедегі N 410 

бұйрық 

2 П-1 Тауарлар мен 

қызметтерді ӛндіру 

және жӛнелту 

туралы мәліметтер 

Айлық Росстат 

2020 жылғы 24 

шілдедегі N 411 

бұйрық 

3 1-ИП (автожүк) Коммерциялық 

негізде жүк 

тасымалдауды 

жүзеге асыратын 

жеке кәсіпкерлерді 

зерттеу 

сауалнамасы 

Тоқсандық Росстат 

2020 жылғы 19 

тамыздағы N 527 

бұйрық  

 

5 МП-сп Шағын кәсіпорын 

қызметінің негізгі 

кӛрсеткіштері 

туралы мәліметтер 

Біржолғы (бес жылда 

бір рет) 

Росстат 

2020 жылғы 17 

тамыздағы N 469-

бұйрық  

6 1-кәсіпкер Жеке кәсіпкердің 

қызметі туралы 

мәліметтер 

Біржолғы (бес жылда 

бір рет) 

Росстат 

2020 жылғы 17 

тамыздағы N 469-

бұйрық 

4 1-БДД Жол жүрісі 

қауіпсіздігінің 

жай-күйі туралы 

Жартыжылдық, 

жылдық 

Ресей ІІМ 

Мемлекеттік 

статистика 
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«Жүк автокӛлігі және жалпы пайдаланымдағы автожолдардың ұзындығы 

туралы мәліметтер» № 1-ТР нысанын (автокӛлік) ӛз балансында жүк 

автомобильдері, пикаптар мен жеңіл фургондары бар және (немесе) ӛз 

теңгерімінде жалпы пайдаланымдағы емес автожолдары бар, ұйымдық-

құқықтық нысаны мен меншік нысанына қарамастан, экономикалық қызметтің 

барлық түрлерінің ұйымдары (кәсіпорындары) толтырады. 

Бұл нысанды Ресей Федерациясының аумағында жұмыс істейтін шетелдік 

ұйымдардың филиалдары, ӛкілдіктері мен бӛлімшелері (қызметін Ресей 

Федерациясынан тыс жерлерде жүзеге асыратындарды қоспағанда) заңды 

тұлғалар үшін белгіленген тәртіппен ұсынады. 

1-ТР нысаны тасымалданған жүктердің түрлері, жүк айналымы және 

жалпы жүріс бойынша бӛлімдерді қамтиды: 

 

оның ішіндегі қатынас: 

Қалалық және 

қала маңындағы  

Халықаралық  Халықаралық  

барлығы оның ішінде Ресей мен 

Еуразиялық экономикалық одақ 

елдері арасында 

  

Бұрын № 8-ЖЭС (кӛлік қызметтері) федералды статистикалық байқаудың 

нысаны іске асырылған, онда кӛлік қызметтері үшін түсімдер мен тӛлемдер 

туралы ақпарат болған, бірақ жүк түрлері мен жүк айналымы туралы ақпарат 

берілмеген. 

Статистикалық зерттеу нысандарының барлық түрлерінің 1-ТР нысаны 

халықаралық қатынаста автомобиль кӛлігімен жүк тасымалдауды орындайтын 

автокӛлік кәсіпорнының қызметі бойынша неғұрлым ашық ақпарат береді. 

 

3.2. Қазақстан Республикасында және басқа елдерде автомобиль 

көлігі статистикасын жинауды салыстырмалы талдау  

 

Беларусь Республикасында, Ресей Федерациясында және Қазақстан 

Республикасында деректерді жинау тәжірибесінің салыстырмалы талдауы 

Ресей мен Қазақстанда деректерді жинау тәртібінің ұқсастығын кӛрсетеді: 

мемлекеттік статистика органдарының бұйрықтарымен автомобиль кӛлігімен 

жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін есептілік 

нысандары мен кезеңдері бекітілді. Осы талаптарға қосымша жүктерді 

тасымалдау бойынша деректерді жинау кеден қызметтері арқылы жүзеге 

асырылады: ҚР ҚМ МКК – Қазақстанда және Федералдық кеден қызметі – 

Ресейде. 

мәліметтер Федералдық 

қызметінің 2017 

жылғы 7 

желтоқсандағы N 810 

бұйрығы 
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Беларусь Республикасының тәжірибесі әзірлеушілердің пікірі бойынша 

айрықша және неғұрлым табысты болып табылады, себебі жүктерді тасымалдау 

бойынша бастапқы деректер уәкілетті салалық мемлекеттік органда – Беларусь 

Республикасы Кӛлік және коммуникация министрлігінің Кӛлік инспекциясында 

шоғырландырылады, содан кейін біріктірілген деректер Ұлттық статистикалық 

комитетке жіберіледі.  

Осылайша, Беларусь Республикасының салалық уәкілетті мемлекеттік 

органы – Кӛлік және коммуникация министрлігі жүктерді автомобиль кӛлігімен 

тасымалдау бойынша бастапқы деректерге ие. Тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, 

белорустық тасымалдаушылар ЕАЭО бірыңғай кӛлік кеңістігі шеңберінде 

неғұрлым қорғалған болып табылады.   

Мысалы, Белоруссияда пайдалану мерзімі 1 жылға дейін және Еуро-6 

Экологиялық сыныбын құрайтын тартқыштар үшін алымдар алынып тасталды, 

ал Қазақстанда АТС бір бірлігіне арналған кәдеге жарату алымының 

ставкалары 6 млн.теңгеге дейін жетеді.  

Бұл мысал жоғарыда аталған әзірлеушілер кӛрсеткен басқарушылық 

шешімдердің ӛзара тығыз байланысын және саланы немесе жекелеген 

бағыттарды дамыту бойынша тиімді шешімдер қабылдау үшін салалық 

мемлекеттік органдардың иелігінде статистика бойынша бастапқы, дұрыс 

деректердің болуын кӛрсетеді.  

 

4. Ресми статистиканы жинауды жетілдіру және дамыту жөніндегі 

ұсыныстар 

 

Жүк автомобиль тасымалдарының ресми статистикасын 

қалыптастырудың ағымдағы жағдайын талдау тасымалдаушылардан деректерді 

жинау нәтижесінде алынатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығына әсер 

ететін бірқатар тежеуші факторлардың болуын кӛрсетеді. 

Саланы цифрландырудың тӛмен деңгейі жүк автомобиль тасымалдары 

саласындағы нақты кӛріністі кӛрсететін «ашық» статистиканы алу үшін негізгі 

кедергі болып табылады.  

Ресей Федерациясының нарығы бойынша Strategy Partners цифрлық 

трансформациялау орталығы 2020 жылы жүргізген «Кӛлік және логистика» 

саласын цифрлық трансформациялауға дайындық» зерттеуінің нәтижелері 

кӛлік саласын цифрландырудың ең жоғары деңгейіне теміржол 

тасымалдарында қол жеткізілгенін кӛрсетеді. Кӛлікті цифрландырудың 

кӛшбасшысы пошта және курьерлік қызметтер болып табылады. 

Жүктерді автомобильмен тасымалдау «Цифрлық бизнес-модельді 

пайдаланатын сала секторларының тиімді үлесі» кӛрсеткіші бойынша 15% - бен 

5-орында тұр. Бұл ретте жүк тасымалдарын басқару 7-орынды алады және 0% 

кӛрсеткіші бар (3-сурет).  
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Дереккөз: Strategy Partners цифрлық трансформация орталығы 2020 жылы жүргізген «Көлік және 

логистика» саласын цифрлық трансформациялауға дайындық» зерттеуі. 

 

3-сурет - Цифрлық бизнес-модельді пайдаланатын сала секторларының 

тиімді үлесі 

 

Жоғарыда кӛрсетілген зерттеу нәтижелеріне, сондай-ақ 

тасымалдаушыларға жүргізілген сауалнама қорытындыларына сүйене отырып, 

әзірлеушілер қалыптастырылатын статистикалық деректерді одан әрі жетілдіру 

және ашықтығын арттыру мақсатында ресми статистиканы жинау тәсілдерін 

қайта қарау бойынша жұмыс жүргізу қажет деп санайды. 

Бұл ретте тәсілдерді қайта қарау бастапқы деректерді қалыптастыру 

іргетасына – тасымалдау процесін толық цифрландыруға сүйенуі тиіс. 

Пандемиямен және шекаралардың жаппай жабылуымен және карантинмен 

байланысты 2020 жылғы оқиғалар бизнес-процестерді цифрландыру – бұл 

уақыт талабы және жүктерді автомобильмен тасымалдау нарығындағы соңғы 

үрдістер екендігінің айқын дәлелі.   

Қазіргі уақытта тасымалдау бизнес-процесін цифрландыру мемлекеттік 

органдар үшін дұрыс және нақты статистиканы қалыптастыру бӛлігінде, 

сондай-ақ бизнес-процестерді оңайлату және жеделдету бӛлігінде бизнес үшін, 

Цифрлық бизнес-модельді пайдаланатын сала секторының тиімді үлесі, 

саладағы компаниялардың % - ы  

Пошта және 
курьерлік компаниялар 

 Т/Ж тасымалы 

 Жолаушылар 
әуе тасымалы 

Қалалық ұтқырлық 

Жүк автотасымалдары 

 Су жүк тасымалдау 

Жүк тасымалдарын 
басқару 

Сала бойынша орташа 
алғанда 

1- саладағы компаниялардың салмағын ескере отырып (түсім мөлшері бойынша) 
Дереккөздер: <<Көлік және логистика>>саласындағы компанияларға сауалнама жүргізу; 
талдау Strategy Partners 
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сондай-ақ жүктерді автомобильмен тасымалдау нарығында бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру бӛлігінде іргетасы болып табылады. 

Егер деректердің кіру нүктесі (кӛлік компаниялары) цифрландырылса 

және жүктерді тасымалдау жӛніндегі мәліметтер тасымалдаушылардың 

меншікті ақпараттық жүйелерінде автоматты режимде қалыптастырылатын 

болса, онда мәліметтердің одан әрі қозғалысы тасымалдаушылар жүйелері мен 

мемлекеттік базаларды интеграциялау арқылы нақты уақыт режимінде 

жүргізілетін болады. 

 

 
Дереккөз: авторлар құрастырған  

4-сурет – Ресми статистиканы қалыптастыру және мемлекеттік органдар 

арасында мәліметтер алмасу кезіндегі алшақтықты талдау 

 

 

Ресми статистиканы жинау схемаларын жасау және оны қалыптастыру 

кӛздерін айқындау ресми статистиканы жасау кезіндегі алшақтықтарды айқын 

кӛрсетеді. 4-суретте кӛрсетілгендей жүктерді автомобильмен тасымалдау 

саласындағы уәкілетті мемлекеттік органда тасымалдаушылар туралы 

мәліметтерді жинауға арналған құралдар жоқ. Бұдан басқа, аталған 

ведомстволар Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүк тасымалдауды 

жүзеге асырудың жариялығы мен заңдылығын қамтамасыз ететініне 

қарамастан, ҚР ИИДМ КТ және ҚР ҚМ МКК кӛліктік бақылау дерекқорлары 

арасында интеграция жоқ. 

Ресми статистиканың дұрыстығына әсер ететін маңызды фактор бизнес 

тарапынан сақталатын деректерді «қолмен енгізу» және тауарлар  туралы, оның 

ішінде тасымалдаушылар туралы барлық мәліметтерді қамтитын ҚР ҚМ МКК 

деректер базасымен интеграцияның болмауы болып табылады. 

 

4.1. Жүктерді автомобильмен тасымалдауда ресми статистикалық 

деректерді жинау әдіснамасы  
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Статистикалық деректерді ӛндіру тәртібі қазіргі уақытта Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 

Тӛрағасының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 204 бұйрығымен бекітілген 

Тауарлардың халықаралық саудасы статистикасын жүргізу саласындағы 

Әдістемемен айқындалады. Бұл құжат жалпы ЕАЭО әдіснамасының 

ережелерімен үйлестірілген. 

ЕАЭО Сыртқы сауда статистикасы әдіснамасының 4-тармағында 

айқындалғандай, сыртқы сауда статистикасы үшін бастапқы деректердің кӛзі 

тауарларға арналған декларациялар болып табылады. Тауарлармен ӛзара сауда 

статистикасы бойынша ақпараттың негізгі кӛзі «Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттермен тауарлармен ӛзара сауда туралы есеп» 1-ТС 

жалпымемлекеттік статистикалық байқау нысанындағы мәліметтер болып 

табылады. Тауарлардың экспорты мен импорты, жұмыстарды орындау, 

қызметтерді кӛрсету кезінде жанама салықтарды ӛндіріп алу тәртібі және 

олардың тӛленуін бақылау тетігі туралы хаттамаға (2014 жылғы 29 мамырдағы 

Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың № 18-қосымшасы) сәйкес 

мүше мемлекеттердің салық органдарына ұсынылатын тауарларды әкелу және 

жанама салықтардың тӛленгені туралы ӛтініш ӛзара сауда статистикасындағы 

қосымша ақпарат кӛзі болып табылады. 

Сыртқы және ӛзара сауда статистикасы сауданы есепке алудың жалпы 

жүйесі негізінде жүргізіледі (ЕАЭО Сыртқы сауда статистикасы 

әдіснамасының және ЕАЭО Ӛзара сауда статистикасы әдіснамасының 6-

тармағы). 

Есепке алу объектілерін айқындау ЕАЭО сыртқы сауда статистикасы 

әдіснамасының 7-11-тармақтарына және ЕАЭО ӛзара сауда статистикасы 

әдіснамасының 7-8-тармақтарына сәйкес келеді. 

Тауарларды есепке алу сәтін айқындау ЕАЭО Сыртқы сауда статистикасы 

әдіснамасының 12 және 13-тармақтарына және ЕАЭО Ӛзара сауда 

статистикасы әдіснамасының 9-тармағына сәйкес келеді. Тауарларға арналған 

декларациялардың бастапқы деректерінің кӛзі ретінде пайдаланылған кезде 

есепке алу сәті декларацияға қойылған тауарды шығару күні немесе 

стационарлық кӛлікпен ӛткізілетін тауарларға арналған декларацияны шығару 

күні болып табылады. Жалпымемлекеттік статистикалық байқау нысанын 

пайдалану кезінде есепке алу сәті тауарды тиеп жӛнелту немесе қоймаға келіп 

түсу күні болып табылады.  

Тауарларды құндық бағалау ЕАЭО Сыртқы сауда статистикасы 

әдіснамасының 16-20-тармақтарына және ЕАЭО Ӛзара сауда статистикасы 

әдіснамасының 13-17-тармақтарына сәйкес келеді. Импортталған тауарлардың 

статистикалық құны CIF бағалары бойынша, ал экспортталатын тауарлардың - 

FOB бағалары бойынша айқындалады; тауардың статистикалық құнын АҚШ 

долларына қайта есептеу тауарларға арналған декларация тіркелген немесе 

тауардың қоймаға келіп түскен/қоймадан жӛнелтілген күніне Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады.  

Тауарлардың экспорты мен импортын географиялық бӛлу ЕАЭО Сыртқы 

сауда статистикасы әдіснамасының 22 және 23 - тармақтарына сәйкес 
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жүргізіледі (экспорт - тауардың межелі елі бойынша, импорт - тауардың 

шығарылған елі бойынша). Ӛзара сауда ағындарын географиялық бӛлу 

мақсаттары үшін әріптес елдер: импорт кезінде-тауарды жӛнелтуші ел, экспорт 

кезінде - тауарды межелі ел деп танылады (ЕАЭО ӛзара сауда статистикасы 

әдіснамасының 19 – тармағына сәйкес).  

Қазақстанда ЕЭК Алқасының 2015 жылғы 10 ақпандағы №3 ұсынымына 

сәйкес тауарлармен сыртқы және ӛзара сауданың ескерілмеген кӛлемдерін жете 

есептеудің халықаралық тәжірибесі енгізілуде. Қолданыстағы әдіснамада 

мұндай жете есептеулерді жүргізудің орындылығы негізделген, алайда 

әзірленген рәсім ұсынылмаған және, шамасы, мұндай жете есептеулер 

жүргізілмейді.  

Тауарлармен сыртқы және ӛзара сауда жӛніндегі интеграцияланған 

деректер ЕЭК Алқасының 2017 жылғы 18 тамыздағы №15 ұсынымдарына 

сәйкес Экономикалық қызмет түрлері және сауда-саттық кәсіпорындарының 

мӛлшері бӛлінісінде қалыптастырылады.  

Нормативтік-құқықтық базаны бағалау кӛрсеткендей, статистикалық 

ақпаратты жинау жӛніндегі ұлттық құқықтық актілер халықаралық құқықпен, 

атап айтқанда ЕАЭО талаптарымен үйлестірілген.  

Сонымен қатар, жүк тасымалдары бойынша ресми деректерді жинаудың 

қолданыстағы құралдарын және статистикалық деректерді қалыптастырудың 

қолданыстағы әдістемелерін талдау ЕАЭО шеңберінде статистикалық 

деректерді жинаудың нормативтік бекітілген айырмашылықтарының бар 

екендігін, сондай-ақ Ресми статистиканың негізгі уәкілетті мемлекеттік 

органдары: Бюро мен ҚР ҚМ МКК арасында интеграциялардың жоқтығын 

куәландырады.   

 

4.2. Қазақстан Республикасында статистика үшін деректер 

жинаудың оңтайлы моделін құру  

 

Ресми статистикалық мәліметтерді қалыптастырудың негізгі кӛзі бизнес 

болып табылады. Жүктерді автомобильмен тасымалдауда бизнесті 

цифрландыру деңгейінің тӛмендігі, дайын цифрлық құралдарды енгізу және 

олармен жұмыс істеу үшін білікті мамандардың жетіспеушілігі ресми 

статистиканы жинаудың тиімді моделін құру процесіне тікелей әсер етеді. 

Бизнеске ең аз жүктеме түскен және бастапқы деректерді қалыптастыру 

кезінде «адами факторды» барынша азайтқан жағдайда, мәліметтердің ең кӛп 

саны автоматты режимде мемлекеттік дерекқорларға берілуі қажет. 

Мемлекеттік органдар мен бизнес үшін қажетті барлық мәліметтер бизнестің 

ақпараттық жүйелерінде бір рет қалыптастырылып, мемлекеттік ақпараттық 

жүйелермен интеграциялау есебінен автоматты режимде мемлекеттік 

органдарға берілетін «бір терезе» қағидатының бір түрі. 
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Дереккөз: авторлар құрастырған  

5-сурет – Халықаралық автомобиль тасымалдары шеңберінде ресми 

статистика мен есепке алуды қалыптастыру процесі 

 

5-суретте кӛрсетілген ұсынылған схеманы іске асыру кезінде бизнес-

процестерді толық цифрландыруды бірінші орынға қою қажет. Бұл жағдайда 

автомобиль кӛлігі статистикасын жинау жӛніндегі Беларусь Республикасының 

моделі кейіннен біріктірілген/шоғырландырылған мәліметтерді Қазақстан  

Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жӛніндегі 

агенттігінің ұлттық статистика бюросына бере отырып, салалық уәкілетті 

мемлекеттік органда – Қазақстан Республикасы Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігінің Кӛлік комитетінде барлық 

мәліметтерді шоғырландыру бӛлігінде негізге алынуы мүмкін. 

Әзірлеушілер ұзақ уақыттан бері ERP жүйелерін енгізген және 

әзірлеушілердің қосымша сұрақтарына жауап беруге дайын тасымалдаушылар 

арасында қосымша сауалнама жүргізді. Сауалнамаға «Альзан Транс» ЖШС, 

«LGSGLOBALSERVIS» ЖШС және «AyVanGo» ЖШС сияқты компаниялар 

қатысты. Сауалнама нәтижелері кӛрсеткендей, бизнестің жеке жүйелері 

деректерді автоматты режимде басқа ақпараттық жүйелерге жіберуге мүмкіндік 

береді, бұл цифрландыруды енгізу кезінде оң фактор болып табылады.  

Қазақстанда кӛлік компанияларының бизнес-процестерін цифрландыру 

бойынша ӛз әзірлемелері, атап айтқанда, соңғы милядағы логистиканы 

оңтайландырудың Relog бағдарламасы бар екенін назарға ала отырып, 

логистикада цифрландыру беретін мүмкіндіктер мен артықшылықтар бойынша 

тасымалдаушылар үшін кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізу талап 

етіледі.  
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Схемы процессов по формированию официальной статистики и 

учета в рамках международных автомобильных перевозок 

Тасымалдаушылар Бюро ҚР ИИДМ КТ Басқа мемл.органдар 

Жүктерді тасымалдау 

бойынша бизнес-

процестерді толық 

цифрландыру 

Тасымалдаушылардан 

тасымалдар бойынша 

бастапқы деректерді 

автоматты жинау 

Жүктерді 

тасымалдау 

бойынша ҚР ИИДМ 

КТ-дан біріктірілген 

деректерді алу 

Интеграция есебінен 

тасымалдаушылардан 

қажетті мәліметтерді 

автоматты түрде алу 

Деректерді енгізу нүктесінен шығу нүктесіне дейін дұрыс құрылған схема және бизнесті цифрландыру ашық 

және дұрыс ресми статистиканы қалыптастыруға мүмкіндік береді 

Халықаралық автомобиль тасымалдары шеңберінде ресми статистика мен есепке алуды 

қалыптастыру жөніндегі процестердің схемасы 

4.3. Халықаралық автомобиль тасымалдары шеңберінде ресми 

статистика мен есепке алуды қалыптастыру жөніндегі процестердің 

схемасын әзірлеу  

 

Ресми статистиканы қалыптастыру бойынша ағымдағы жағдайға 

жүргізілген талдау қорытындылары бойынша алынған деректерге сүйене 

отырып, әзірлеушілер бір терезе қағидаты бойынша статистиканы 

қалыптастырудың неғұрлым оңтайлы схемасын санайды, бұл кезде 

тасымалдаушылардың бизнес-процестерін цифрландыру есебінен статистика 

үшін мәліметтер автоматты режимде қалыптастырылатын болады және 

заңнамалық бекітілген талаптарға сәйкес ҚР ИИДМ КТ-ға берілетін болады. 

Зерттеу нәтижелері кӛрсеткендей, тиімді басқару шешімдерін қабылдау 

үшін уәкілетті мемлекеттік органның тікелей ақпарат кӛзінен – кӛлік 

компанияларынан барлық қажетті ақпаратқа ие болуы ӛте маңызды.   

Бұдан әрі, Беларусь Республикасының тәжірибесі бойынша барлық 

тасымалдаушылардың мәліметтері ҚР ИИДМ КТ-да біріктірілуі және жиынтық 

түрде Бюроға жіберілуі мүмкін.  

Бұдан басқа, ұсынылған схема 6-суретте деректерді қалыптастырудың 

бірінші сатысын цифрландыру есебінен оларды автоматты режимде басқа да 

мемлекеттік ақпараттық жүйелерге беру. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дереккөз:авторлар құрастырған  

6-сурет - Халықаралық автомобиль тасымалдары шеңберінде ресми статистика 

мен есепке алуды қалыптастыру жӛніндегі процестердің схемасы 
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5. Ұсыныстар мен ұсынымдар  

5.1. Басқа елдердің тәжірибесін және Қазақстан Республикасындағы 

ағымдағы жағдайды ескере отырып, статистика жинаудың жаңа 

құралдарын енгізу  

 

Зерттеудің нәтижесі маңызды қорытынды болып табылады: қазіргі 

жағдайда жаңа құралдар сала үшін артық болады. Ал жекелеген 

тасымалдаушыларда іске асырылған бизнес-процестерді толық цифрландыру 

және автоматтандыру ресми статистиканы қалыптастыру үшін ғана емес, 

бизнесті қолдаудың қажетті шараларын қабылдау және отандық 

тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін де тиімді шешім 

болады. 

Әзірлеушілердің пікірінше, автомобиль тасымалдаушыларының бизнес-

процестерін цифрландыру бекітілген деректер құрамын ҚР ИИДМ КТ 

ақпараттық дерекқорына беру жӛніндегі заңнамалық бекітілген талаптардан 

басталуы тиіс. Мұндай тәсіл ресми статистиканы қалыптастырудың ашықтығы 

жолындағы алғашқы және ең тиімді қадам болып табылады. 

Мұнда 2015 жылы PwC PricewaterhouseCoopers нұсқасы бойынша әлемде 

үздік деп танылған және бастапқыда нақты уақыт режимінде деректерді 

уәкілетті мемлекеттік органға автоматты түрде беру бойынша бизнеске 

қойылатын талаптарға сүйенген дәрілік заттарды таңбалауды енгізу бойынша 

Түркияның оң тәжірибесіне сүйенуге болады. Мемлекет заңнамалық деңгейде 

дәрі-дәрмектердің қозғалыс тізбегіне тартылған бірде-бір кәсіпкер цифрлық 

кодты алмай және мемлекеттік дерекқорлармен интеграциялау және 

мәліметтерді автоматты режимде беру үшін цифрлық шешімдердің болуын 

растамай ӛз қызметін жүзеге асыра алмайтын талаптарды анықтады. 

Түркияның қарастырылып отырған тәжірибесі басқа салада (фармацевтік) 

іске асырылғанына қарамастан, бизнесте де, тұтастай алғанда мемлекетте де 

процестерді цифрландыру бойынша Түркияда таңдалған тәсіл практикада 

ӛзінің тиімділігін дәлелдеді және Қазақстанда ұқсас бастамаларды іске асыру 

кезінде негізге алынуы мүмкін.  

Қазақстандағы ішкі нарықтағы цифрландыру ресми статистиканы 

қалыптастыру және дұрыс басқару шешімдерін қабылдау кезінде ғана емес, 

сонымен қатар ЕАЭО және ЕЭК елдеріне жүк тасымалдау бойынша 

мәліметтермен алмасу және біріктірілген деректерді беру процесін 

оңтайландыратын мемлекеттік органдар үшін тиімді құрал бола алатынын атап 

ӛткен жӛн. 

Осылайша, бір мәселені шешу – тасымалдаушылардың бизнес-

процестерін толық цифрландыру шешім бола алады және жүктерді 

автомобильмен тасымалдау саласында ресми ақпаратты беру мен алмасудың 

тұтас тізбегіне әсер етуі мүмкін. 

Тасымалдаушылардың бизнес-процестерін цифрландырудың негізгі 

құралы 1C: ERP кәсіпорынды басқару, SAP ERP, Logismart және т. б. сияқты 

қолданыстағы бағдарламалық ӛнімдерді енгізу болып табылады.  
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Дереккөз:авторлар құрастырған 

 

7-сурет – Қазақстан Республикасында Статистика үшін деректерді 

жинаудың оңтайлы моделінің схемасы және құралдары 

Авторлар ұсынған оңтайлы модель схемасы және деректерді жинау 

құралдары негізгі деректер кӛзін – бизнесті, сондай – ақ дәстүрлі емес кӛздерді-

тасымалдаушылар пайдаланатын және жүктерді тасымалдау туралы 

мәліметтерді кейбір мемлекеттік ақпараттық жүйелерге қарағанда әлдеқайда 

тереңірек жинақтайтын қосымша Сервистерді (нақты қалалар мен елдерді 

кӛрсететін тасымалдау бағыттары, тасымалдау құны/жүк және т.б.) пайдалану 

есебінен жүктерді автомобильмен тасымалдау саласында сол Big data құруға 

мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа, жүктерді автомобильмен тасымалдаудың үлкен 

деректерімен жұмыс істеу нарықтағы қандай да бір үрдістердің себептерін және 

саладағы нақты кӛріністі түсіндіріп қана қоймай, уәкілетті мемлекеттік 

органдарға нарықтағы ықтимал ӛзгерістер туралы, әсіресе отандық кӛлік 

компанияларының жағдайының нашарлауы туралы ескертетін жаңа 

модельдерді іздеу жолындағы алғашқы қадам болуы мүмкін.   

Осы тұрғыда нақты уақытта корреляцияларды алу үшін және жүктерді 

тасымалдау нарығындағы ерекше және жүйелі тәуекелдерді қадағалай алатын 

ертерек ескертудің неғұрлым толық жүйесін құру үшін жаңа кӛрсеткіштер 

әзірленуі мүмкін (тұтыну сұранысының ӛзгеруі/тарифтік саясат, отын 

бағасы/шетелдік тасымалдаушылардың ӛсуі және саланы сипаттайтын басқа да 

кӛрсеткіштер). 

Түрлі ақпараттық жүйелерде қалыптасатын статистика жинау кӛздерін 

және жүктерді тасымалдау туралы мәліметтерді егжей-тегжейлі талдау 

деректердің бытыраңқылығын және оларды шоғырландырудың және 

толыққанды талдаудың жоқтығын кӛрсетеді, бұл автомобиль кӛлігімен 

жүктерді тасымалдаудың бизнес – процестерін толық цифрландырудың, 

мемлекеттік деректер базасын-тасымалдаушылардан мәліметтерді автоматты 

режимде шоғырландыру нүктесінің қажеттілігін тағы да растайды және 

ҚР Статистика үшін деректерді жинаудың оңтайлы моделінің схемалары және 

құралдары 

Тасымалдаушылар 
Жүктерді тасымалдау бойынша деректерді 
қалыптастыратын ақпараттық жүйелерді енгізу 
автоматты режимде 
1С: ERP Кәсіпорынды басқару, SAP ERP Logismart  

Цифрлық сервистер 
Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау 
бойынша деректердің дәстүрлі емес көздерін 
пайдалану 
DELLA TM компаниясының сайты 
Relogix компаниясының жүйесі 

Заңнама 
Автомобиль тасымалдаушыларына 

халықаралық жүк тасымалдарын жүзеге 
асыруға рұқсат беру қағидаларына өзгерістер 

енгізу бойынша көлік компанияларының 
бизнес – процестерін цифрландыру бойынша 

заңнамалық бекітілген талаптар 

Деректер қорлары 
Автомобиль көлігі статистикасын жинаудың 

бірыңғай жүйесі 
Мемлекеттік деректер қорын интеграциялау 

Мемлекеттік деректер қоры арасында 
жүктерді тасымалдау бойынша мәліметтер 

алмасу 

Бизнесті 
цифрландыру  

Жүйелер 
 интеграциясы 

Сапалы статистика 
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жүктерді тасымалдау жӛніндегі мәліметтерді корреляциялау мен салыстыру 

үшін барлық мемлекеттік ақпараттық жүйелер арасында деректерді тиімді 

алмасуды кӛрсетеді. 

Жүктерді тасымалдау нарығындағы соңғы тенденциялар, сондай-ақ 

пандемия салдарынан болған логистиканың ӛзгеруі электрондық коммерция 

мен онлайн-сату нарығының ӛсуін кӛрсетеді. Тауарларды сатуды цифрландыру, 

жаппай карантиндік шектеулер және жүктерді тасымалдауға қойылатын 

талаптарды қатаңдату жүк тасымалы процесін басқарудың жаңа, заманауи 

құралдарына кӛшу қажеттілігін туындатады.  

Электрондық коммерцияның ӛсуі кӛлік компанияларына да қиындық 

туғызады: тауарларды сатып алу, жеткізу және тіпті қайтару сатып алушылар 

үшін тез және қол жетімді болады, бұл сәйкесінше кез-келген бағытта 

тапсырыстарды ӛңдеу мен жеткізудің тиісті жылдамдығын талап етеді.  

Цифрлық кӛлік құжаттарын енгізу-халықаралық кӛлік қоғамдастығының 

күн тәртібіндегі басты мәселе. Жаһандық диалогтық алаңдар шеңберінде 

кедендік транзиттің цифрлық желісін құру кезінде блокчейн технологиясын 

енгізу белсенді талқылануда.  

Нақты уақыт режимінде жүктерді қадағалау-жүк жӛнелтушілер үшін сән-

салтанат емес, жүктердің кез келген түрін тасымалдауға қойылатын стандартты 

талаптардың бірі. DHL сияқты логистикалық нарықтағы ірі ойыншылар 

жеткізілім тізбегін жобалау және қоймаларды басқару кезінде жасанды 

интеллектті қолдануға белсенді түрде кӛшуде (интернет-БАҚ мәліметтері 

бойынша).   

Осылайша, жүктерді автомобильмен тасымалдау саласын цифрлық 

түрлендіру-бұл автомобиль кӛлігінің дұрыс ресми статистикасын 

қалыптастыруға жасалған қадам ғана емес, сонымен бірге жаңа шындық және 

жүк тасымалдау нарығында бәсекеге қабілеттілікті сақтау шарттарының бірі.    

Қазіргі уақытта тасымалдаушыларға бизнесті цифрландырудың 

қолданыстағы құралдары, нұсқалары, жұмыстың қол режимінен автоматтық 

режимге кӛшудің құны мен артықшылықтары туралы кең ауқымды ақпарат 

беру талап етіледі. Айта кету керек, ірі бизнес жүк тасымалдау нарығын 

цифрлық түрлендіруге дайын, бұл сауалнама нәтижелерімен расталады. 

  

5.2. Қазақстан Республикасында халықаралық автомобиль 

тасымалдары (мемлекеттік органдар үшін) шеңберінде ресми статистика 

мен есепке алуды қалыптастыру 

 

Автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдау статистикасын 

қалыптастырудың әзірлеушілері ұсынатын схемасы, оның ішінде Қазақстан 

Республикасы Кӛлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 24 

тамыздағы «Автомобильмен тасымалдаушыларға халықаралық жүктерді 

автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыруға рұқсат беру қағидаларын бекіту 

туралы» №523 бұйрығына автокӛлік құралын жалдау шартының (автокӛлік 

құралын жалға алған жағдайда) электрондық кӛшірмесін ұсыну жӛніндегі талап 

арқылы рұқсат беру тәртібі және рұқсат карточкасы бӛлігінде ӛзгерістер енгізу 
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арқылы іске асырылуы мүмкін., салық тӛлеушіні тіркеу орны бойынша ҚР ҚМ 

МКК аумақтық мемлекеттік кірістер департаментінде тіркеуден ӛткен. Бұл 

ретте мәліметтерді растау ҚР ҚМ МКК деректер базасымен интеграциялау 

есебінен қамтамасыз етілетін болады. 

Айта кету керек, жалға алынған кӛлік құралдарының үлкен жылжымалы 

құрамына ие заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер, осылайша кӛлік 

құралдарының иелері автокӛлік құралдарын жалдаудан кіріс алады және 

пайдадан салық тӛлеуден жалтарады, сонымен қатар жұмыс санын жасырады. 

Жүк және жолаушыларды халықаралық автомобиль тасымалдарын 

жүзеге асыру үшін «Кӛлік құралын жалдау шартын» жасайтын АТС иелері 

«жалға беруші» салық органында тіркелуі тиіс, бұл қосарланған есепке алуды 

болдырмауға және мәліметтерді қалыптастырудың ашықтығын қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді.  

Автомобиль кӛлігімен жүктерді тасымалдау жӛніндегі қызметтер 

нарығын цифрландырудың алғашқы қадамы бизнеске қойылатын талаптарды 

заңнамалық тұрғыдан бекіту болуға тиіс екенін атап ӛту қажет. Толық 

автоматтандыруға кӛшу жосықсыз бизнес тарапынан жағымсыз қатынасты 

тудыратын ұзақ және шығынды процесс болып табылатыны сӛзсіз, бірақ соған 

қарамастан, деректерді жинау құралдары мен бизнеске қойылатын 

қолданыстағы талаптарды талдау кӛрсеткендей, деректерді жинау кезінде 

мемлекеттік органдар арасында сәйкессіздіктер мен келісімділіктің болмауы 

жүктерді тасымалдау бойынша ашық және сенімді деректердің болмауына 

байланысты істердің нақты жағдайының бұрмалануына әкеледі.  

Жүргізілген талдауды қорытындылай келе, әзірлеушілер жүктерді 

автомобильмен тасымалдау саласын цифрлық алаңға кӛшіру үшін негіз болуы 

тиіс келесі жұмысты жүргізу қажет деп санайды: 

1) Кӛлік компанияларының бизнес-процестерін толық цифрландыруға 

кезең-кезеңімен кӛшу бойынша бизнеске қойылатын талаптарды 

заңнамалық тұрғыдан бекіту;  

2) Тасымалдаушылардың бизнес-процестерін оңтайлы режимде 

цифрландыруға мүмкіндік беретін ағымдағы бағдарламалық ӛнімдерді 

ұсына отырып, бизнеспен диалог алаңдарын жүргізу;  

3) Жеке ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік дерекқорлар арасында API 

немесе басқа да деректерді онлайн режимінде жіберу құралдары 

арқылы автоматты интеграцияны қамтамасыз ету;  

4) Кӛлік және тасымалдар бойынша ресми статистиканы 

қалыптастыратын мемлекеттік дерекқорлар арасындағы интеграцияны 

қамтамасыз ету;  

5) Автомобиль кӛлігімен жүк тасымалдау нарығын сипаттайтын және 

саланы дамыту бағдарламаларын қабылдау және қолдау шараларын 

әзірлеу мақсатында нарыққа талдау жүргізуге және отандық 

компаниялардың жағдайы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік 

беретін кӛрсеткіштерді әзірлеу; 

6) Алдыңғы қатарлы халықаралық практикаларды ескере отырып, 

Беларусь Республикасының тәжірибесі бойынша жүктерді кӛліктің 
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барлық түрлерімен тасымалдау жӛніндегі статистиканы жинақтау 

және шоғырландыру бойынша ҚР ИИДМ КТ тұлғасындағы уәкілетті 

мемлекеттік органды айқындау.   

Болашақта ресми статистиканы қалыптастыру мәселесін шешудің 

кешенді тәсілі екі жаһандық мәселені шешуге мүмкіндік береді: бизнесті 

цифрландыру және айқаспалы талдау жүргізуге және саладағы істің жай-күйіне 

нақты баға беруге мүмкіндік беретін статистиканы ашық қалыптастыру. 
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министрлігінде 2016 жылы 21 қаңтарда № 12906 болып тіркелген.) 
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1-ҚОСЫМША 

«Қазақстан Республикасы халықаралық автомобиль тасымалдаушыларының 

одағы (ҚазАТО)» ЗТБ 

 

Кәсіпкерлерге арналған сауалнама 

 

«Қазақстан Республикасының халықаралық автомобиль тасымалдаушылары Одағы 

(ҚазАТО)» ЗТБ «Автомобиль кӛлігімен, оның ішінде ТМД шеңберінде жүктердің 

мемлекеттік халықаралық тасымалдарын талдау. Ресми және салалық статистиканы 

жинаудың жаңа құралдарын енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу» тақырыбы бойынша зерттеу 

жүргізу шеңберінде кәсіпкерлерге сауалнама жүргізеді. 

Осы зерттеудің негізгі мақсаты – жүк автомобиль тасымалдарының нақты 

статистикасын алу үшін ақпарат жинаудың бизнес-процестерін оңтайландыру. 

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша және сауалнамалардың деректері негізінде 

жинақталған ақпаратқа сәйкес «KAZLOGISTICS» Кӛліктік және логистикалық ұйымдар мен 

қауымдастықтар одағы» ЗТБ және «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасына жүк тасымалдарының ресми статистикасын жинаудың оңтайлы 

және неғұрлым тиімді моделін құру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар блогы жіберілетін 

болады.   

Сізден осы зерттеуге қатысуыңызды және сауалнама сұрақтарына жауап беруіңізді 

сұраймыз. 

 

1. Сіздің кәсіпорынның мӛлшерін кӛрсетіңізші?  

 Шағын (жұмыскерлердің жылдық орташа саны 100 адамнан аспайтын және 

жылдық орташа табысы 300 000 еселенген АЕК - тен аспайтын) 

 Орташа (жұмыскерлердің жылдық орташа саны 250 адамнан аспайтын және 

(немесе) жылдық орташа табысы 300 000 еселенген АЕК - тен аспайтын) 

 Ірі (жұмыскерлердің жылдық орташа саны 250 адамнан асатын және  

(немесе) жылдық орташа табысы 300 000 еселенген АЕК - тен аспайтын) 

 Басқа (белгілеу)___________________________________ 

 

2. Сіздің компанияңыздың негізгі қызметін тізімдеңіз (бірнеше нұсқаны таңдауға 

болады): 

 Қазақстан бойынша жүктерді тасымалдау  

 ЕАЭО елдері бойынша жүк тасымалдау (Ресей, Беларусь, Қырғызстан, 

Армения)  

 ТМД елдері бойынша жүк тасымалдау 

 Халықаралық бағытта жүк тасымалдау (ЕАЭО және ТМД-ға кірмейтін үшінші 

елдер) 

 Қосымша қызметтер (кӛрсету) _______________________________________ 

 Басқа (белгілеу)______________________________________________________ 

 

3. Сіздің кәсіпорныңыз есептердің статистикалық нысандарын тапсыра ма, соны 

кӛрсетіңіз 

 Иә  

 Жоқ 

 

4. Егер Сіз алдыңғы жауапқа «иә» деп жауап берсеңіз, есептердің статистикалық 

нысандары қандай түрде тапсырылатынын кӛрсетуіңізді сұраймыз:  
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 Электрондық түрде   

 Қағаз түрінде 

  Басқа (белгілеу) _______________________________________________ 

 

5. Егер Сіз алдыңғы жауапқа «электрондық түрде» жауабын таңдасаңыз, 

статистикалық есептерді тапсырудың электрондық нұсқаларын кӛрсетуіңізді ӛтінеміз: 

 Поштаға арнайы толтырылған нысанды / кестені жіберу арқылы 

 Статистика бюросы сайтындағы Жеке кабинеттегі деректерді толтыру арқылы 

жолдайды 

 Басқа (белгілеу)  _____________________________________________________ 

 

6. Сіз ӛз кәсіпорныңыздың жұмысында ERP-жүйесін пайдаланасыз ба? 

 Иә 

 Жоқ 

 

7. Егер Сіз алдыңғы жауапқа «иә» деп жауап берсеңіз, кәсіпорын пайдаланатын 

ERP жүйесінің атауын кӛрсетіңізші:   

 SAP ERP 

 1C: ERP Кәсіпорыннды басқару 

 Парус 

 Logismart 

 ERP-ЛОГИСТ 

 Басқа (белгілеу)______________________________________________________ 

 

8. Сіздің кәсіпорныңыз тӛменде кӛрсетілген құжаттардың қандай түрлерін ӛз 

атынан электрондық түрде жазып береді?   

 Кедендік декларациялар   

 ЭШФ (электрондық түріндегі шот-фактура) 

 ТІЖ (тауарға ілеспе жүкқұжаттар) 

 E-TIR 

 Басқа (белгілеу) ______________________________________________________ 

 

9.  Сіздің кәсіпорныңыз кӛлік құралдарында GPS қолдана ма? 

 Иә  

 Жоқ 

 

10. Статистикалық есептілік нысандарын тапсыру кезінде Сіздің кәсіпорныңыз тап 

болатын қиындықтарды атап ӛтуіңізді ӛтінеміз: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Сіздің кәсіпорныңыздың жұмысында пайдаланылатын цифрлық шешімдердің 

аттарын (ақпараттық жүйелер, мобильді қосымшалар, сайттар/платформалар және т. б.) атап 

ӛтуіңізді сұраймыз 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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12. Сіздің кәсіпорныңыз тасымалдайтын жүктердің негізгі номенклатурасын кӛрсетіңіз: 

 Азық-түлік 

 Тез бұзылатын тағамдар (сүт ӛнімдері / кӛкӛністер / жемістер)  

 ХТТ 

 Құрылыс материалдары 

 Басқа (белгілеу) ___________________________________________________ 

 

 

 

Сіздің жеке ұсыныстарыңыз бен тілектеріңіз: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ынтымақтастық үшін рахмет! 
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2-ҚОСЫМША 

                                                        

«Қазақстан Республикасы халықаралық автомобиль тасымалдаушыларының 

одағы (ҚазАТО)» ЗТБ 

Кәсіпкерлерге арналған сауалнама 

«Қазақстан Республикасы халықаралық автомобиль тасымалдаушыларының одағы 

(ҚазАТО)» ЗТБ «Автомобиль кӛлігімен, оның ішінде ТМД шеңберінде жүктердің 

мемлекеттік халықаралық тасымалдарын талдау. Ресми және салалық статистиканы 

жинаудың жаңа құралдарын енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу» тақырыбы бойынша зерттеу 

жүргізу шеңберінде кәсіпкерлер арасында сауалнама жүргізді. 

Осы зерттеудің негізгі мақсаты – жүк автомобиль тасымалдарының нақты 

статистикасын алу үшін ақпарат жинаудың бизнес-процестерін оңтайландыру. 

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша және сауалнамалардың деректері негізінде 

жинақталған ақпаратқа сәйкес «KAZLOGISTICS» Кӛліктік және логистикалық ұйымдар мен 

қауымдастықтар одағы ЗТБ және «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасына жүк тасымалдарының ресми статистикасын жинаудың оңтайлы 

және неғұрлым тиімді моделін құру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар блогы жіберілетін 

болады.  

Сізден осы зерттеуге қатысуыңызды және сауалнама сұрақтарына жауап беруіңізді 

сұраймыз. 

 

Логистика 

Бизнес-

процестің атауы 

Бұл бизнес-

процесс сіздің 

компанияңызд

а жүзеге 

асырылды ма? 

 

Бұл бизнес-

процесте 

мамандандырыл

ған 

бағдарламалық 

жасақтама/бұлтт

ы қызметтер 

қолданылады 

ма? 

Пайдаланылған БЖ/бұлтты 

қызметтердің атауын 

көрсетіңіз (мысалы, КОРУС 

Қорларды басқару, Oracle 

SCM, 1С: Көлік логистикасы, 

Global-SCM, Infor SCM және 

т. б.) 

 

1. Сатып алуды 

басқару 

 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Егер 2 және 3-бағандарда 

жауап «иә» болса, онда осы 

жол толтырылады. 

Олай болмаған жағдайда –" -" 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

2. Ӛткізуді 

(сатуды) басқару 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Егер 2 және 3-бағандарда 

жауап «иә» болса, онда осы 

жол толтырылады. 

Олай болмаған жағдайда –" -" 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

3. Компания 

ішінде тауарлық-

Жауап 

нұсқалары: иә / 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

Егер 2 және 3-бағандарда 

жауап «иә» болса, онда осы 
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материалдық 

құндылықтардың 

орын 

ауыстыруын 

басқару 

жоқ 

 

жоқ жол толтырылады. 

Олай болмаған жағдайда –" -" 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

4. Тауар-

материалдық 

құндылықтарды 

тасымалдау 

(Компанияға 

/Компаниядан) 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Егер 2 және 3-бағандарда 

жауап «иә» болса, онда осы 

жол толтырылады. 

Олай болмаған жағдайда –" -" 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

5. Қоймалау 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Егер 2 және 3-бағандарда 

жауап «иә» болса, онда осы 

жол толтырылады. 

Олай болмаған жағдайда –" -" 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

Сіз 1-5 тармақтарда кӛрсеткен бір 

бағдарламалық жасақтама / бұлтты 

қызмет Компанияның бірыңғай 

басқару жүйесінің интеграцияланған 

модулі (мысалы, ERP жүйелері) 

болып табыла ма? 

Жауап нұсқалары: иә / жоқ 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

Сіз 1-5 тармақтарда кӛрсеткен бір 

БЖ/ бұлтты сервисті кем дегенде бір 

сыртқы контрагентпен 

(жеткізушілер, сатып алушылар, 

кӛлік компаниялары, экспедиторлар 

және т. б.) ӛзара әрекеттесуді 

(мәліметтер алмасуын) қамтамасыз 

ете ме? 

Жауап нұсқалары: иә / жоқ 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

Қаржы және бухгалтерия 

Бизнес-процестің 

атауы 

Бұл бизнес-

процесс сіздің 

компанияңызд

а жүзеге 

асырылды ма? 

 

Бұл бизнес-

процесте 

мамандандырыл

ған 

бағдарламалық 

жасақтама/бұлтт

ы қызметтер 

қолданылады 

ма? 

Пайдаланылатын БЖ / 

бұлтты сервистердің атауын 

көрсетіңіз (мысалы, 

1С:Бухгалтерия, 

Ақпараттық-Бухгалтер, Palo, 

СКИБ, MicrosoftPower BI, 

TableauDesktop және т. б.) 

1. Бухгалтерлік 

есеп жүргізу 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

Егер 2 және 3-бағандарда 

жауап «иә» болса, онда осы 
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жоқ жоқ жол толтырылады. 

Олай болмаған жағдайда –" -" 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

2. Қаржылық 

жоспарлау, 

бюджеттеу 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Егер 2 және 3-бағандарда 

жауап «иә» болса, онда осы 

жол толтырылады. 

Олай болмаған жағдайда –" -" 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

3. Қаржы-

экономикалық 

талдау және 

есептерді 

қалыптастыру 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Жауап 

нұсқалары: иә / 

жоқ 

Егер 2 және 3-бағандарда 

жауап «иә» болса, онда осы 

жол толтырылады. 

Олай болмаған жағдайда –" -" 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

Сіз 1-3 тармақтарда кӛрсеткен бір 

бағдарламалық жасақтама / бұлтты 

қызмет Компанияның бірыңғай 

басқару жүйесінің интеграцияланған 

модулі (мысалы, ERP жүйелері) 

болып табыла ма? 

Жауап нұсқалары: иә / жоқ 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

Сіз 1-3 тармақтарда кӛрсеткен бір 

БЖ/ бұлтты сервисті кем дегенде бір 

сыртқы контрагентпен (салық 

базасы, банктер және т. б.) ӛзара 

әрекеттесуді (мәліметтер алмасуын) 

қамтамасыз ете ме? 

Жауап нұсқалары: иә / жоқ 

Сіздің 

жауабыңыз 
   

 

Ынтымақтастық үшін рахмет! 
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3-ҚОСЫМША 

Еуростаттың қадағаланбайтын экономика бойынша кестелік тәсілі 

 

 
I Тіркелмеген 

II Тексерумен 

қамтылмаған 

III Толық 

емес 

есептілік 

IV Статистикалық жете 

есептеулер 

Түрі N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7a N7b 

Сипаттама 

Ӛндірушілер 

әдейі 

тіркелмейді - 

жасырын 

қызмет 

Ӛндірушілер 

әдейі 

тіркелмейді - 

заңсыз 

қызмет 

Заңнамаға 

сәйкес 

тіркелмеуі 

керек 

ӛндірушілер 

Тексерумен 

қамтылмаға

н заңды 

тұлғалар 

Зерттеумен 

қамтылмаға

н тіркелген 

кәсіпкерлер 

Ӛндірушіле

р саналы 

түрде дұрыс 

емес 

мәліметтер 

береді 

Толық емес, 

жинақталмаған 

немесе тікелей 

бастапқы 

кӛздерден 

жиналмаған 

деректер 

Қате есептелген, 

ӛңделген және 

статистиктер 

ұсынған деректер 

Пайда 

болу 

себептері 

Ӛндірушілер 

салық 

тӛлеуден 

және 

әлеуметтік 

сақтандыру 

міндеттемеле

рінен жалтару 

мақсатында 

саналы түрде 

тіркелмейді. 

Табыс деңгейі 

салық 

органдарына 

есеп беретін 

шағын 

ӛндірушілер 

жатады. 

Қазақстан 

Республикасы

ның 

қолданыстағы 

заңнамасыме

н тыйым 

салынған 

тауарлар 

шығарылатын 

және 

қызметтер 

кӛрсетілетін 

немесе егер 

ӛндірушілер 

тиісті 

рұқсатты 

алмай жүзеге 

асыратын 

болса, заңсыз 

болып 

табылатын 

ӛндірістік 

қызмет. 

Ӛндірушілер 

шағын 

нарықтық 

шығарылымы 

бар, бірақ ол 

кәсіпкер 

ретінде 

тіркелетін 

белгіленген 

деңгейден 

тӛмен үй 

шаруашылықта

ры болып 

табылады. 

Бизнес-

тіркелімнің 

ӛзектілігіне, 

сыныптау 

критерийлер

інің дұрыс 

еместігіне 

байланысты 

зерттеулерм

ен 

қамтылмаға

н заңды 

тұлғалар 

Тіркелген 

кәсіпкерлер 

кәсіпорында

р 

тіркеліміне 

енгізілмеуі 

және/немесе 

статистикал

ық 

зерттеулерд

ен 

шығарылуы 

мүмкін 

Салықтан 

жалтару 

мақсатында 

шығаруды 

арнайы 

тӛмендететі

н 

және/немесе 

аралық 

тұтынуды 

арттыратын 

ӛндірушілер

. 

Кәсіпорын 

тексеруге 

енгізілді, бірақ 

зерттеу 

сауалнамасынд

ағы 

толтырылған 

мәліметтер 

одан алынған 

жоқ немесе 

сауалнама 

дұрыс емес 

мекен-жайға 

жіберілді 

немесе 

кәсіпорын 

сауалнамада 

анықталған 

мерзімде есеп 

бермеді. 

Қате есептелген, 

ӛңделген және 

статистиктер 

ұсынған деректер 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік статистика органдарының қадағаланбайтын экономика бойынша Еуростаттың 

кестелік тәсілін қолдануы 

Бағалау 

әдістері 

Есеп осы 

Әдістеменің 

3-тарауының 

1-

параграфында 

сипатталған. 

N2 бойынша 

есеп 

айырысулар 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

Тізілімінде 

2017 жылғы 5 

қазанда 

№15848 

болып 

тіркелген 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

Есеп осы 

Әдістеменің 3-

тарауының 2-

параграфында 

сипатталған. 

Қолданылма

йды. 

Бизнес-

тіркелім күн 

сайын 

онлайн 

режимде 

ӛзектілендір

іледі. 

Қолданылма

йды. 

Барлық 

тіркелген 

кәсіпкерлер 

кейіннен 

бас 

жиынтыққа 

таратыла 

отырып, 

статистикал

ық 

іріктемелі 

бақылаулар

мен 

зерттеледі 

Есеп осы 

Әдістеменің 

3-

тарауының 

3-

параграфын

да 

сипатталған. 

Есеп осы 

Әдістеменің 3-

тарауының 4-

параграфында 

сипатталған. 

 

Қолданылмайды.. 
Мемлекеттік 

статистика 

органдарында 

форматтық–

логикалық 

бақылаулары бар 

деректерді жинау 

мен ӛңдеудің 

автоматтандырыл

ған процестері 

пайдаланылады. 
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экономика 

министрлігіні

ң Статистика 

комитеті 

Тӛрағасының 

2017 жылғы 8 

қыркүйектегі 

№125 

бұйрығымен 

бекітілген 

Заңсыз 

қызмет 

кӛлемдерін 

бағалау 

әдістемесінде 

сипатталған 

 


