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АВТОРЛАРЫ

Әлия Ілиясова

Проф. Марьян Петрески 

Гүлнар Жұмагелдиева

Үйлестіру тобы:     
Салтанат Мұстафина

Светлана Ушакова  

Бұл басылымда Қазақстандағы әйелдердің экономикалық белсенділігінің төмен болу себептері 
мен салдары және олардың Қазақстандағы бейресми экономикаға қарқынды тартылуына 
жүргізілген зерттеу нәтижелері ұсынылған. 
Зерттеуді Қазақстандағы "БҰҰ-әйелдер" құрылымының техникалық қолдауымен, «Ұлттық және 
халықаралық бастамаларды дамыту институты» жүргізді.  
Бұл басылымда айтылған пікірлер мен көзқарастар жеке авторларға тиесілі, әрі БҰҰ-ның ресми 
ұстанымымен сәйкес келмеуі мүмкін.

PhD, "Gender&Social Inclusion" консалтингтік агенттігінің 
(Алматы, Қазақстан) атқарушы директоры      

PhD, "University American College Skopje"-тің  (Скопье, 
Солтүстік Македония)зерттеу бөлімі бойынша проректоры  

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының 
(Нұр-Сұлтан, Қазақстан) Әлеуметтік - экономикалық даму  
және әлеуметтік серіктестік комитетінің төрайымы  

Қазақстандағы "БҰҰ-әйелдер" құрылымының   
бағдарламалық маманы 

"Ұлттық және халықаралық бастамаларды дамыту 
институты" ҚҚ    басшысы 
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Халықаралық еңбек ұйымы
Біріккен Ұлттар Ұйымы
Қазақстан Республикасы
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
Қазақстан Республикасының Заңы 
Тұрақты даму мақсаттары
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
Еуропа және Орталық Азия
Шағын және орта бизнес
Қосылған құн салығы
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
Үкіметтік емес ұйымдар
Ақпараттық-ресурстық орталық
Not in Education, Employment or Training (экономикалық, әлеуметтік және саяси түрлі 
факторларға байланысты жұмыс істемейтін және оқымайтын жастар санатын білдіретін 
термин).
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Зерттеу мақсаттары:
• Қазақстан Республикасындағы

әйелдердің бейресми жұмыспен
қамтылуы мәселелері бойынша
жағдайды бағалау (пилоттық аймақтар
мысалында:  Алматы, Нұр-Сұлтан,
Шымкент қалалары; Шығыс Қазақстан,
Маңғыстау, Павлодар, Түркістан
облыстары);

• деректерде ескерілмей жүрген
олқылықтарды анықтау( бейресми
жұмыспен қамту формалары,
әйелдердің төмен белсенділігінің
себептері), бейресми жұмыспен
қамтылған әйелдерді назарға ала
отырып, лайықты жұмыспен қамтылған
әйелдер қатарын арттырып, елдегі
әйелдерді жұмыспен қамтудың
экономикалық мүмкіндіктерін
көрсетуге жол ашатын саяси және
бағдарламалық шаралар үшін зерттеу
нәтижесі бойынша сараптамалық шолу
жасау.

Зерттеудің мақсаттарына қол 
жеткізу үшін келесі 
міндеттерді орындау қажет 
болды:

• бейресми жұмысқа тартылған
әйелдердің халықаралық тәжірибесіне
талдау жасау;
• бейресми жұмыспен қамту
мәселелері бойынша Қазақстандағы
нормативтік-құқықтық базаны талдау;
• әйелдердің бейресми секторда
жұмыс істеуіне әсер ететін факторларды
талдау, мұны жақтайтын не даттайтын
(әсіресе осалдық пен кемсітушілік
аспектісінде) дәлелдерді көрсету;
• әйелдердің экономикалық
белсенділігіне ықпал ететін негізгі
факторларды, оның ішінде әйелдердің
жұмыссыздығы мен экономикалық
белсенділіктің кемуіне әкелетін гендерлік
кедергілерді, олардың себептері мен
салдарын анықтау және талдау;
• әйелдердің экономикалық

белсенділігін арттыру және оларды ресми 
секторларға жұмысқа орналастыру үшін 
анықталған жүйелік кедергілерді салыстыру 
кестесіне енгізу.
Нысаналы топтар
Зерттеудің негізгі нысаналы тобы - 
Қазақстанда тұратын, 15-64 жас 
аралығындағы барлық әйелдер. Екінші 
нысаналы топ  - жұмыспен қамту және 
әлеуметтік қорғау саласына жетекшілік ететін 
жергілікті атқарушы билік өкілдері алынды.  
Әлеуметтік зерттеуді жүргізу әдістемесі, ең 
алдымен, оны ұйымдастыру және жүргізу 
бағдарламасына негізделетін болады:

1. зерттеу мақсатын, міндетін, нысанын
таңдау;

2. зерттеу құралдарын әзірлеу:
• зерттеуге арналған

сауалнаманы әзірлеу;
• сандық және сапалық тексеруді

ұйымдастырып, өткізу;
• зерттеу деректерін алу және

талдау;
• зерттеу нәтижесі бойынша есеп

дайындау.

Зерттеу географиясы
Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалалары; 
Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Павлодар, 
Түркістан облыстары.  

Зерттеу кезеңдері
Зерттеу жүргізу және оған негізделген 
ұсыныстарды тарату арқылы зерттеудің 
мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізілетін 
болады, оған келесілер кіреді:
1-кезең. Зерттелетін тақырып бойынша
қолжетімді ақпарат көздерін талдау

1. Қазақстандағы нормативтік-құқықтық
базаны талдау

2. Халықаралық тәжірибені талдау
3. Қолжетімді статистикалық деректерді

талдау
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2-кезең. Нысаналы топтардың өкілдерімен
тереңдетілген сұқбат (фокус-топтар)

1. жұмыспен қамту және әлеуметтік
қорғау саласына жетекшілік ететін
жергілікті атқарушы билік өкілдері

2. бейресми жұмысқа тартылған
әйелдер.

3-кезең. Сауалнама жүргізу
1. Пилоттық аймақтарда тұратын 15-64

жас аралығындағы әйелдер.

4-кезең. Жиынтық талдамалық есеп жазу
Жұмыспен қамту саласындағы әйелдердің 
экономикалық мүмкіндіктерін кеңейту 
мәселелері бойынша ұлттық заңнаманы 
және тәжірибені жетілдіру жөніндегі 
ұсыныстарды кейіннен әзірлей отырып, 
жұмыстың барлық кезеңдерінде зерттеу 
барысында алынған деректерді 
шоғырландыру және талдау.

Сапалы зерттеу (ақпарат жинау 
және тереңдетілген сұқбат)

Қолжетімді ақпарат көздерін талдау
Зерттеудің бірінші кезеңінде осы мәселеге 
арналған бар ақпаратты талдау мақсатында 
кабинеттік зерттеу келесілерге жүргізіледі:

1. нормативтік-құқықтық база;
2. статистикалық деректер;

3. қолда бар ашық көздер мен есептер
бойынша халықаралық тәжірибені зерделеу;
4. ұлттық БАҚ-да жарық көрген
материалдар.

Міндеттер:

• ҚР Заңдарын және ҚР Үкіметінің
қаулыларын зерделеу;

• статистикалық ақпаратты зерттеу және
талдау;

• халықаралық тәжірибе бойынша
қолжетімді деректерді зерделеу;

• осы тақырыпқа ұқсас қол жетімді
зерттеу деректерін қарастыру.

Тереңдетілген сұқбат (фокус-топтар)
Зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне қол 
жеткізу үшін фокус-топпен тереңдетілген 
сұқбаттасу әдісі (сапалы әдіс) пайдаланылатын 
болады. Сапалы зерттеу зерттеліп жатқан 
топтағы бар пікірді анықтауға мүмкіндік 
береді. Сапалы әдістердің негізгі мақсаты-
зерттелетін құбылысты түсіну. Құралдар 
жинағы: арнайы әзірленген нұсқаулық.
Қатысушыларды іріктеу: қатысушыларды 
іріктеу барлық пилоттық аймақтарда жергілікті 
билік өкілдері және зерттелетін мәселелер 
бойынша жұмыс істейтін әртүрлі ұйымдар 
деңгейінде жүргізіледі.  Барлық пилоттық 
өңірде әрбір фокус-топта саны 8-ден 10 адамға 
дейін екі фокус-топ болады, бұл мұндай 
ғылыми-зерттеу ізденістерін жүргізу 
стандарттарына сәйкес келеді.
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Сандық зерттеу (сауалнама)
Сандық зерттеу зерттелетін параметрлердің 
қаншалықты таралғанын анықтап, деректерді 
талдаудың математикалық әдістерін 
қолдануға мүмкіндік береді.
Міндеттер:

Сауалнама дизайны
Сауалнаманы әзірлеу кезеңі: мөлшерін 
анықтау; стратификация; сауалнаманы 
әзірлеу.

• мақсатты топ арасында сауалнама
жүргізу үшін сауалнама үлгісін әзірлеу:
- 15 жастан 64 жасқа дейінгі әйелдер

үшін;
• сауалнама жүргізу;
• техникалық жұмыстарды жүргізу

(сауалнамалардың дұрыс
толтырылғанын тексеру, ашық
сұрақтарды кодтау, деректерді енгізу
және өңдеу).

Сыналған гипотезалар: керісінше
Үлгінің үлесі (с) Бұл үлгі мөлшерін 

бағалауға әкелуі тиістігін  ескере 
отырып,     , сәтті 
таратылады       . Халықтың белгісіз 
пропорциясы үшін   = 0.5 және бағаланатын 
пропорция үшін  -  таңдалады. Бұл 
үлгіні әзірлеушінің қауіпсіз жақта болуы үшін 
максималды дисперсияны тудыратын ең 
нашар жағдайды білдіреді. Егер бізде 
халықтың үлесі туралы алдын-ала ақпарат 
болса, онда біз үлгінің мөлшерін 
салыстырмалы түрде аз бағалай аламыз. Үлгі 
өлшемі келесі деректер мен шектеулерді 
ескере отырып есептеледі. Бағалауға рұқсат 
беру деңгейі: α = 0.05 және үлгінің мөлшері 
келесідей анықталады: 1 – α = 0.95 = 95 
percent. 
Белгісіз пропорция үшін p = 0.5 then = 
0.25,                   ,қабылданады. Анықтау 
деңгейі: 

1 КЕСТЕ:
Тереңдетілген сұқбатқа қатысушылар арасында іріктеу жүргізу

Аймақ атауы

Алматы қаласы 8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

Астана қаласы

Түркістан обл.

Шымкент қаласы

Шығыс 
Қазақстан

Маңғыстау обл.

Барлығы= 160-200 

Павлодар обл.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
қорғау саласына жетекшілік ететін 
жергілікті атқарушы билік өкілдері 

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

8-10 адам

Бейресми жұмысқа 
тартылған әйелдер
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Іріктеменің соңғы мөлшері Әрбір стратаның ішінде зерттелетін 
аумақтарды (EAs) таңдау мөлшеріне 
пропорционалды ықтималдық схемасы (PPS) 
көмегімен орындалатын болады. Өлшем 
бірлігі әрбір  EA-да тұратын үй 
шаруашылықтарының санымен ұсынылды. 
Екінші кезеңнің бірліктері жүйелі түрде 
іріктеліп алынды. Таңдалған әр бірліктің ішіне 
бастапқыда 15 тұрғын үй кірді,  олардың 10-ы 
– негізгі үлгі, ал қалған 5-еуі кездейсоқ 
алмастыруға болатын үлгі ретінде 
қарастырылды.  
Іріктеу бірліктері іріктеу аймағы (EAs) деп 
аталатын басқа өлшемді алу үшін B = 10 
өлшемімен бірдей кластерлерге 
топтастырылған. Жоғарыда келтірілген 
құрылым үлгісі өздігінен өлшенген үлгінің 
ерекше сипаттамаларына ие. Өздігінен 
өлшенген үлгінің әр домен үшін іріктеу үлесі 
бар, олар барлық домендер үшін бірдей 
болуы керек, сонымен қатар үлгінің жалпы 
үлесі болуы тиіс. Яғни:

Іріктеме  стратификацияланған кездейсоқ 
тәсілге негізделген. Қазақстандағы алғашқы 
қабат алдын ала таңдалған аймақтар болғаны 
өте ыңғайлы.  Қазақстанның 14 облысы және 
екі астанасы бар:  Нұр-Сұлтан және Алматы.  
Бұл зерттеуде бес аймақ пен екі астана 
қарастырылады, демек: Алматы, Нұр-Сұлтан, 
Шымкент қалалары; Шығыс Қазақстан, 
Маңғыстау, Павлодар, Түркістан облыстары.  
Жалпы алғанда, зерттеуге пилоттық 
аймақтарда тұратын 2,44 миллион үй 
шаруашылығы кіріп отыр, бұл елдегі барлық 
үй шаруашылықтарының шамамен –  50%-ы.  
Келесі қабат-қалалық және ауылдыққа бөлу.  
Таңдау бірлігі-үй шаруашылығы, ал талдау 
бірлігі - адам (үй шаруашылығы туралы 
көптеген сұрақтар қойылатынына 
қарамастан). Кейбір аймақтық 
айырмашылықтар аймақтар арасындағы 
еңбек нарығының әртүрлі көрсеткіштеріне 
әкелуі мүмкін, ал елдегі үй 
шаруашылықтарының жартысын таңдау 
нәтижелерді жалпылауға қол жеткізу үшін 
шығын мен уақыт тұрғысынан стратегия 
болып табылады.  Таңдалған аймақтардағы үй 
шаруашылықтарының жалпы саны бойынша 
1-кестені қарастырайық. 

Таңдалған аймақтардағы үй 
шаруашылықтарының саны 

Маңғыстау 
облысы
Павлодар 
облысы

Шымкент қаласы

Түркістан 
облысы

Алматы қаласы

Шығыс Қазақстан 
облысы

Барлығы

Нұр-Сұлтан қ.

Аймақ атауы

67 846

-

262 020

-

65 619

-

167 037

562 522

Ауылдық 
жер 

93 798

294 851

105 575

643 417

208 120

220 091

314 784

1 880 636

Қалалық 
жер 

Жоғарыда аталған процедураға сүйене 
отырып, таңдалған аумақтар бойынша 
зерттеудің мақсаты болатын кездейсоқ 
таңдалған үй шаруашылықтарының саны 
төмендегі кестеде келтірілген.

Зерттелген үй шаруашылықтарының саны 

67 

-

257

-

64

-

164

552

92

290

104

632

204

216

309

1 847

қайда

Аймақ атауы Ауылдық 
жер 

Қалалық жер 

Маңғыстау 
облысы
Павлодар 
облысы

Шымкент қаласы

Түркістан 
облысы

Алматы қаласы

Шығыс Қазақстан 
облысы

Барлығы 

Нұр-Сұлтан қ.
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Іріктеуден кейін тұрғын үй бірліктері 
сауалнама жүргізу үшін қолданылады (2399 
бірлік). Көптеген тұрғын үй бірліктерінде 
мақсатты топқа жататын 15 пен 64 жас 
аралығындағы бірнеше әйел болуы әбден 
мүмкін. Сауалнама үй шаруашылығына бір-
бірден жүргізілетіндіктен, таңдауды 
рандомдау  арқылы туған күні отбасы 
мүшелеріндегі әйелдер арасында бірінші 
орында тұрған әйел (15-64 жас) таңдалады.

Дала жұмыстарының сапасын 
қамтамасыз ету
Интервьюерлер тренингі
Әрбір пилоттық өңір үшін супервайзерлер 
(жоба бойынша ИНИМИР серіктестері) 
тағайындалды. Дала жұмыстарын бастау үшін 
жоба сарапшысы супервайзерлер мен 
интервьюерлерге дала жұмыстарын жүргізу 
әдістемесі мен барлық талаптарды оқытатын 
тренингтер өткізді.
Тренинг барысында супервайзерлер мен 
интервьюерлер:
• зерттеу талаптарымен танысты;
• сауалнама үшін респонденттерді
іріктеу және іздеу ережелері мен
талаптарын талдады;

• сауалнама жүргізу бойынша жұмыс
ережелері мен талаптарын зерделедік;
• сауалнаманы толтыру процесінің
күрделілігін/ерекшеліктерін талдады .
Тренинг соңында сұқбат алушылар сынақ 
сұқбаттарын жүргізу үшін таза сауалнамалар 
үлгісін алды. Сынақ сұқбаттарының нәтижелері 
мен қателіктерін жоба сарапшысы  (әдістемені 
әзірлеуші ) қарап, басқалармен талқылады.

Жұмыс сапасын қамтамасыз ету рәсімдері  
• Зерттеудің барлық кезеңдерінде

Тапсырыс берушімен серіктес болу
• Зерттеуге тартылған барлық

мамандарды оқыту
• Барлық сауалнамалардың дұрыс

толтырылуын тексеру
• Зерттеу барысында туындайтын

қиындықтар мен проблемаларды бекіту

Деректерді өңдеу
Деректер SPSS 17.0 for Windows 
бағдарламасына енгізіліп, өңделді.  
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Әйелдердің еңбек нарығына бейімделуін қоса 
алғанда, әлеуметтік бейімделу 
проблемаларын зерделеу, ең алдымен, қазіргі 
Қазақстанда болып жатқан өзгерістерден 
туындады. Біздің қоғам дамудың жаңа 
ақпараттық кезеңіне өтті. Ол әлеуметтік 
қатынастарды жеделдетіп қана қоймай, оның 
ритмін де өзгертті.  Сонымен қатар, қоғамның 
өзгеруіне және бүкіл халықтың, атап айтқанда 
әйелдердің жаңа ақпараттық технологиялар 
мен өмір стандарттарына бейімделуіне 
байланысты түбегейлі өзгерістер орын алуда. 
Қоғамның саяси, экономикалық және 
әлеуметтік салаларындағы құрылымдық 
өзгерістер республиканың барлық 
азаматтарына әсер етті. Экономикалық қайта 
жандану кезеңінде әйелдер халықтың ең осал 
бөлігі екендігі көрінді.  Сонымен, атап 
айтқанда, өндірісте екі еңбек нарығында 
әйелдерді екінші, әлеуметтік тұрғыдан беделі 
аз нарыққа ығыстыру үрдісі байқалды.  
Жұмыссыздар арасында әйелдердің үлесі 
артқаны байқалды. 
Жұмыссыз жүрген әйелдер өздерінің 
әлеуметтік мәртебесінің жоғалуына 
әлдеқайда өткір жауап береді, бұл девиантты 
мінез-құлық пен әлеуметтік-психологиялық 
патологияның даму себептерінің бірі болып 
табылады: алкоголизмнің, нашақорлықтың, 
жезөкшеліктің және заңсыз мінез-құлықтың 
артуына әкеп соғады.  
Жұмыстан босап қалу қаупі мен расымен де 
жұмыссыз қалу отбасындағы әйелдердің 
жағдайына, демографиялық жағдайы мен 
бала тәрбиесіне де теріс әсер етеді. Бұл 
қоғамның генофондына айтарлықтай зиянын 
тигізіп, ұлттың болашағына да күмән 
келтіреді. Аталған жағдайларда әйелдердің 

толыққанды әлеуметтік мәртебесін сақтау 
күрделі ғылыми және практикалық міндеттер 
кешенін шешуді көздейді. Олардың бірі – 
жұмыссыздық пен өзін-өзі жұмыспен қамту 
жағдайында әйелдердің бейімділігін 
арттырудың әлеуметтік тетігін құру. 
Жаңа экономика мен нарықтың қалыптасуы 
жаңа еңбек субъектісінің қалыптасуын, оның 
жаңа саяси, экономикалық және әлеуметтік 
жағдайларға тез бейімделуін қамтиды. Бұл 
процестің басты құрамдас бөлігі, ең алдымен, 
әйелдердің өздерінің әлеуметтік-саяси және 
еңбек саласындағы белсенді ұстанымы болуы 
тиіс.
Әлемдік қоғамдастықтың қазіргі әлеуметтік 
саясаты әйелдерға қарсы кемсітушілікті 
жойып, олардың тұрмысын жеңілдетуге, 
балаларды тәрбиелеуге көбірек бос уақыт 
қарастыруға, билік құрылымына жылжытуға 
бағытталған. Егер әйелдер шешім қабылдауға 
қатыспаса, қоғамда демократия жоқ деп 
есептеледі.  1995 жылы Бейжіңде өткен  
Әйелдер мәртебесі жөніндегі IV Дүниежүзілік 
конференция зорлық-зомбылықтың әртүрін 
көтеріп, әйелдерді кемсіту мәселелерін 
талқылады. Қабылданған іс-қимыл 
бағдарламасы әйелдердің жағдайын 
жақсартуға бағытталған - бұл кедейлікті жою; 
білім беру саласындағы теңсіздікті жою; тиісті 
медициналық қызмет көрсетуге қол жеткізу; - 
жұмысқа орналастыру; қоршаған ортаны 
қорғау және сақтау; бұқаралық ақпарат 
құралдарында әйелдің бейнесін нығайту; 
әйелдің құқықтарына жәрдемдесу; әйелдерге 
қатысты зорлық-зомбылықты жою.
191 ел қатысқан Копенгагендегі 
Конференцияда (1995) отбасындағы, 
жұмыстағы әйелдер мен ерлердің құқықтары 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ӘЙЕЛДЕРДІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
ЗАҢНАМАСЫН ТАЛДАУ
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мен жауапкершіліктерінің теңдігін бекітуге 
бағытталған іс-қимыл платформасы 
қабылданды.
Ерлер мен әйелдердің тең құқылығы олардың 
құқықтары мен міндеттерінің теңдігін көздей 
отырып, ¬заңда көрсетілуі тиіс. 
1998 жылы Қазақстан БҰҰ-ның "Әйелдерге 
қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын 
жою туралы" (1979 ж.) Конвенциясына 
қосылып, ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтылығы қағидатын нақты 
тұжырымдады. Бұл: әйелдердің жан-жақты 
дамуы үшін жағдай жасау кепілдіктері; білім 
алу; бірдей еңбегі үшін тең ақы төлеу, ¬ерлер 
мен әйелдердің отбасы үшін өзара 
жауапкершілігі, балаларды тәрбиелеу; ана 
болуды әлеуметтік функция ретінде түсіну. 
2001 жылғы 4 шілдеде Қазақстан 
Республикасының № 220 Заңымен әйелдерге 
қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын 
жою туралы конвенцияға Факультативтік 
хаттама (2000 жылғы 6 қыркүйекте Нью-
Йоркте жасалған) ратификацияланды. 
2005 жылғы 21 қарашада ҚР № 87 Заңымен 
экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
құқықтар туралы халықаралық пакт (1966 
жылғы 16 желтоқсанда Нью-Йоркте жасалған) 
ратификацияланды. Экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы 
халықаралық пактінің 3-бабына сәйкес "осы 
Пактіге қатысушы мемлекеттер осы Пактіде 
көзделген барлық экономикалық, әлеуметтік 
және мәдени құқықтарды ерлер мен әйелдер 
үшін тең пайдалану құқығын қамтамасыз етуге 
міндеттенеді".
2005 жылғы 21 қарашада ҚР № 87 Заңымен 
экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
құқықтар туралы халықаралық пакт (1966 
жылғы 16 желтоқсанда Нью-Йоркте жасалған) 
ратификацияланды. Экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы 

халықаралық пактінің 3-бабына сәйкес "осы 
Қазіргі уақытта Қазақстан Халықаралық еңбек 
ұйымының 24 конвенциясын 
ратификациялады, оның ішінде жұмыспен 
қамту және гендерлік теңдік саласында: ХЕҰ 
Конвенциясы 1958 жылғы (№ 111) "Еңбек және 
кәсіптер саласындағы кемсітушілік 
туралы" ( 20.07.1999 ж. ҚРЗ № 444-I Қазақстан 
Республикасының "Еңбек және кәсіптер 
саласындағы кемсітушілік туралы"  1958 жылғы  
Конвенцияны ратификациялауы"); ХЕҰ-ның 
1964 жылғы (№122) "Жұмыспен қамту саясаты 
туралы" (ҚР-ның 09.11.1998 ж. No 286-1 
"Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту 
саясаты туралы 1964 жылғы конвенцияға 
қосылуы туралы"); "Халықты жұмыспен қамту 
қызметін ұйымдастыру туралы" ХЕҰ 1948 
жылғы Конвенциясы (№88) ("Жұмыспен қамту 
қызметін ұйымдастыру туралы конвенцияны 
ратификациялау туралы" ҚР-ның 14.12.2000 ж. 
№ 119-II); 1951 жылғы ХЕҰ-ның "Ерлер мен 
әйелдердің бірдей жұмысына тең сыйақы 
төлеу туралы" Конвенциясы (№100) (ҚР-ның 
14.12.2000 ж. №115-II "Ерлер мен әйелдердің 
бірдей жұмысына тең сыйақы төлеу туралы 
конвенцияны ратификациялау туралы"); ХЕҰ-
ның "Ана болуды  қорғау туралы 1952 жылғы 
(қайта қаралған) конвенцияны қайта қарау 
туралы" №183 Конвенциясы ("Ана болуды 
қорғау туралы 1952 (қайта қаралған) 
конвенциясын қайта қарау туралы 1952 жылғы 
конвенцияны ратификациялау туралы"); ХЕҰ № 
156 "Ерлер мен әйелдер жұмысшыларына тең 
жағдай және тең мүмкіндіктер: отбасылық 
жауапкершіліктері бар жұмысшылар туралы" 
Конвенциясы (ҚР-ның 2012 жылғы 16 
қарашадағы № 50-V "Ерлер мен әйелдер 
жұмысшыларына тең жағдай және тең 
мүмкіндіктер туралы конвенцияны 
ратификациялау туралы" (156-конвенция).
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Ұлттық заңнамаға келетін болсақ, Қазақстан 
Республикасының Конституциясында әркімнің 
еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп 
түрін еркін таңдауына, сондай-ақ 
жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы 
бар екені көрсетілген. 

12-бап 

       1. Қазақстан Республикасында 
Конституцияға сәйкес адам құқығы мен 
бостандығы танылып, оларға кепілдік 
беріледі. 

       2. Адам құқықтары мен 
бостандықтары әркімге тумысынан 
жазылған, олар абсолютті деп танылады, 
олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен 
өзге де нормативтік құқықтық актілердің 
мазмұны мен қолданылуы осыған қарай 
анықталады. 

24-бап

       1. Әркімнің еңбек ету бостандығына, 
қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына 
құқығы бар. Мәжбүрлі еңбекке соттың үкімі 
бойынша не төтенше немесе соғыс 
жағдайларында ғана жол беріледі. 

       2. Әркімнің қауіпсіздік пен тазалық 
талаптарына сай еңбек ету жағдайына, 
еңбегі үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы 
алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан 
әлеуметтік қорғалуға құқығы бар. 

Қазақстан Республикасының 23.11.2015 жылғы 
№ 414-V ҚРЗ Еңбек кодексінің 4-бабында 
Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының 
қағидаттарының бірі: адам мен азаматтың 
еңбек саласындағы құқықтарын шектеуге жол 
бермеу; еңбек бостандығы; еңбек 
саласындағы кемсітушілікке, мәжбүрлі 
еңбекке және балалар еңбегінің ең нашар 
түрлеріне тыйым салу бекітілген. 
ҚР ЕК-нің 5-бабы "әркімнің еңбекті еркін 
таңдауға немесе еңбекке қандай да бір 

кемсітушіліксіз және мәжбүрлеусіз еркін 
келісуге құқығы, өзінің еңбекке қабілеттілігін 
басқарып, кәсіп пен қызмет түрін таңдауға 
құқығы бар"деп айқындайды.
Сонымен қатар, ҚР ЕК-нің 6-бабында "Әркімнің 
еңбек саласындағы өз құқықтары мен 
бостандықтарын іске асыруда тең 
мүмкіндіктері бар..."делінген.
"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 
жылғы 6 сәуірдегі № 482-V ҚРЗ Қазақстан 
Республикасының Заңы халықты жұмыспен 
қамту саласындағы мемлекеттік саясаттың 
негізгі бағыттарын айқындайды (3-бап), олар 
толық, нәтижелі және еркін таңдап алынған 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге 
бағытталған және мынадай бағыттар 
бойынша іске асырылады:
      1) жұмыс күшін дамыту, оның 
жинақтылығын арттыру;
      2) ұлтына, жынысына, жасына, әлеуметтік 
жағдайына, саяси ұстанымына, діни 
көзқарасына және кез келген өзге де 
жайттарға қарамастан, еңбек бостандығына 
және қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдау 
құқығын іске асыруда тең мүмкіндіктерді 
қамтамасыз ету болып табылады;
      3) азаматтардың еңбек және кәсіпкерлік 
бастамаларын қолдау, олардың өндірістік, 
шығармашылық еңбекке қабілетін дамытуға 
жәрдемдесу арқылы жүзеге асырылады;
      4) білім беру жүйесін еңбек нарығындағы 
қажеттілікке және оны дамыту 
перспективаларына сәйкес кадрлар даярлауға 
бағдарлау;
      5) жұмыс іздеуде қиындық көріп жүрген 
адамдарды жұмыспен қамтуға ықпал ететін 
іс-шараларды жүзеге асыру;
      6) жаппай жұмыссыздықтың алдын алу 
және ұзақ мерзім жұмыссыз жүруді қысқарту…
   Бұдан басқа, 5-бапта "мемлекет халықты 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің кәсіп пен 
жұмыс түрін таңдау еркіндігіне; 

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БЕЙРЕСМИ ЭКОНОМИКАСЫНА ТАРТЫЛУЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН САЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ



15

кемсітушіліктің кез келген нысандарынан 
қорғауға және кәсіп пен жұмыс алу 
мүмкіндіктерінің теңдігіне, жұмыспен 
қамту мен еңбек жағдайларын таңдауға; 
жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауға 
негізделген шараларын қамтамасыз 
етеді"деп көрсетілген.
20-бапта әлеуметтік жұмыс орындары 
арнайы жұмыссыздар үшін 
қарастырылатыны көрсетілген, оның 
ішінде басым құқыққа ие болатындар: 
      1) балалар ауылдарының 
тәрбиеленушілері және балалар үйлерінің, 
жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған он алты жастан 
жиырма үш жасқа дейінгі балаларға 
арналған мектеп-интернаттардың 
түлектері;
      2) зейнеткерлік жас алдындағы адамдар 
(зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалғандар);
      3) мүгедектер;
      4) бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған және (немесе) 
мәжбүрлі емдеуден өткен адамдар;
      5) пробация қызметінің есебінде тұрған 
адамдар;
      6) кәмелетке толмаған балаларды 
тәрбиелеп отырған жалғызбасты, көп 
балалы ата-аналар;
      7) жеті жасқа дейінгі балаларды, мүгедек 
балалар мен бірінші және екінші топтағы 
мүгедек жандарды  бағып отырған 
тұлғалар;
      8) оралмандар;
      9) терроризм актісінің салдарынан 
зардап шеккен адамдар және оның жолын 
кесуге қатысқан адамдар. 
"Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының 
және тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік 
кепілдіктері туралы" Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 8 
желтоқсандағы N 223-IV Заңы ерлер мен 
әйелдердің тең құқықтары мен тең 
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік саясаттың негізгі міндеттерін 
айқындады, олардың бірі ерлер мен 
әйелдердің тең құқықтары мен тең 
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету болып 
табылады:

- мемлекеттік және қоғамдық өмірдің барлық 
салаларында ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтары мен тең мүмкіндіктерін қамтамасыз 
ету;
- саясатты, әлеуметтік-еңбек және отбасылық 
қатынастарды қоса алғанда, өмірдің барлық 
салаларында ер мен әйелдің теңдігін 
қамтамасыз ету үшін қоғамның құқықтық және 
саяси мәдениетінің деңгейін арттыру.
Заңның 10-бабы бойынша ерлер мен 
әйелдерге еңбек қатынастары саласында тең 
құқықтар мен тең мүмкіндіктерге кепілдік 
беріледі, оның ішінде:
- еңбек шартын жасасу кезінде;
- бос жұмыс орындарына тең қолжетімділік;
- біліктілікті арттыру, қайта даярлау және 
қызмет бойынша жоғарылату мәселелерінде.
 Бас, салалық (тарифтік), өңірлік келісімдерге 
және ұжымдық шарттарға келесілерді 
қамтамасыз ететін ережелер енгізілуі мүмкін:

1. еңбек нарығындағы ерлер мен 
әйелдердің тең құқықтары мен тең 
мүмкіндіктері;

2. жалақы бойынша ерлер мен әйелдердің 
тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері;

3. отбасылық міндеттері бар адамдардың 
жағдайын жақсартуға бағытталған 
шаралар; 

4. ұйымда және оның құрылымдық 
бөлімшелерінде кадрларды жасақтау 
кезіндегі тең жағдайлар.

Қазақстан Республикасындағы "Отбасылық 
және гендерлік саясаттың 2030 жылға дейінгі 
тұжырымдамасы" (ҚР Президентінің 2016 
жылғы 6 желтоқсандағы № 384 Жарлығы)
3. Тұжырымдаманың мақсаттары, міндеттері, 
іске асыру кезеңі және нысаналы 
индикаторлары
Қоғам тыныс-тіршілігінің барлық салаларында 
ерлер мен әйелдердің тепе-тең құқықтарына, 
пайдасына, міндеттері мен мүмкіндіктеріне 
қол жеткізу, жыныстық белгісі бойынша 
кемсітушіліктің барлық нысандары мен 
көріністерін еңсеру мемлекеттік гендерлік 
саясаттың мақсаттары болып табылады.
Мемлекеттік гендерлік саясат бойынша алға 
қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі 
міндеттерді шешу қажет:

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БЕЙРЕСМИ ЭКОНОМИКАСЫНА ТАРТЫЛУЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН САЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ



16

1) гендерлік саясат саласындағы заңнаманы 
жетілдіру, сондай-ақ оны халықаралық 
стандарттарға, БҰҰ, ТДМ және ЭЫДҰ 
ұсыныстарына сәйкестендіру;
2) орталық және жергілікті билік 
органдарының гендерлік саясатты іске асыру 
жөніндегі іс-қимылдарын тиімді жоспарлау 
және үйлестіру үшін тетіктер мен жағдайлар 
жасау;
 3) биліктің атқарушы, өкілді және сот 
органдарында, мемлекеттік, квазимемлекеттік 
және корпоративтік секторларда шешімдер 
қабылдай алатын деңгейдегі луазымдағы 
әйелдердің қатарын 30%-ға дейін арттыру;
4) материалдық активтерге (жер, мүлік, 
кәсіпорындар, ЖК және т. б.) ие әйелдердің 
үлесін арттыру үшін жағдай жасау;
5) еңбек нарығына, қаржылық және өзге де 
ресурстарға тең қолжетімділік жасау арқылы 
әйелдердің экономикаға белсенді қатысуын 
кеңейту;
6) әйелдер кәсіпкерлігін дамыту тетіктері 
арқылы ауылдық жерлердегі әйелдерге 
нысаналы қолдау көрсету;
7) отбасылық және гендерлік саясатты 
ғылыми-әдістемелік сүйемелдеуді және халық 
арасында үздіксіз жалпыға бірдей гендерлік 
ағарту жұмыстарын жүргізу;
 8) ерлер мен әйелдердің орташа 
жалақысындағы гендерлік алшақтықты 
қысқартуға әсер ететіндей жағдайды 
қамтамасыз ету; 
 9) мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау 
жүйесіне гендерлік тәсілдерді енгізу мәніне 
сараптама және бағалау жүргізу әрі ерлер мен 
әйелдердің тең құқықтары мен тең 
мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталған 
нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу 
кезінде оларды есепке алу;

10) бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуде әйелдердің қатарын көбейту. 
Кәсіпкерлік қызмет үшін қажетті ресурстардың 
барлық түрлеріне ерлер мен әйелдердің тең 
қол жеткізуін қамтамасыз ету.
4.2. Гендерлік саясатты іске асыру 
стратегиясы
Кәсіпкерлікті дамыту мақсатында ерлер мен 
әйелдер үшін тең мүмкіндіктер қамтамасыз 
етіледі.
Инновациялық, инфрақұрылымдық және 
жоғары технологиялық мемлекеттік жобалар 
мен бағдарламаларға қатысатын әйелдер 
қатары көбейеді. Әйелдер бизнесі заманауи 
және инновациялық қызметтер: 
коммуникациялық және цифрлық қызметтер, 
ойын-сауық, туризм және т. б. секторында 
дамиды.
Жұмыспен қамту және базалық әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізу саласында ауылдық 
аумақтар мен моноқалалардың гендерлік 
мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін бағалау 
картасы әзірленетін болады, ауылдық аумақтар 
мен моноқалалардың гендерлік 
мұқтаждықтары мен қажеттіліктері шағын 
бизнесті қолдаудың басым бағыттарының 
тізіміне интеграцияланады. 
Кәсіпкерлікті қаржылық қолдау және 
консультациялық және маркетингтік 
қызметтерді дамыту арқылы кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту орталықтарының ауқымды 
желісінің жұмыс істеуі қамтамасыз етіліп, шағын 
және орта бизнесті дамыту жөніндегі шаралар 
жетілдіріледі.
Әйелдер кәсіпкерлігіндегі кедергілерді, 
әкімшілік ауыртпалық пен шамадан тыс 
нормативтік шектеулерді қысқарту саясаты 
жетілдіріледі. 
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған ауыл әйелдері 
үшін тегін тәлімгерлік іскерлік оңалту және 
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бейімдеу мақсатында оқу-тағылымдамадан 
өту курстары ұйымдастырылады.
Тұрақты негізде тұрғылықты жері, жасы, 
мүгедектігі және мүліктік жағдайы бойынша 
гендерлік аспектіде әлеуметтік қызметтердің 
қолжетімділігіне және ШОБ субъектілерін 
мемлекеттік қолдауы бойынша талдау 
жүргізіледі. 
Ерлер мен әйелдердің тең жұмыспен 
қамтылуын қамтамасыз ету үшін жағдайлар 
жасау
Халықтың экономикалық белсенділігінің 
болжамы жекелеген өңірлердің және өндіріс 
секторларының гендерлік ерекшелігі, сондай-
ақ кедейлік мониторингі деректері ескеріле 
отырып жасалады.
 Ұлттық шоттар жүйесіне күту бойынша есепке 
алынбаған үй еңбегін, бейресми сектордағы 
жұмыспен қамтуды, үйдегі еңбекті, 
жалдамалы үй жұмысын және т. б. өлшенетін 
гендерлік сезімтал көрсеткіштер енгізіледі. 
Әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін 
кеңейтуге жұмыспен қамтуға және 
кәсіпкерлікке жәрдемдесу арқылы, оның 
ішінде ерлер дәстүрлі түрде жұмыс істейтін 
экономика секторларында қолдау 
көрсетілетін болады.
Гендерлік аспектіні ескере отырып, еңбек 
режимі және еңбекті қорғау жөніндегі 
заңнама жетілдіріледі, еңбек жағдайлары 
жақсартылады, жұмыспен қамтудың икемді 
формаларын енгізу және кеңейту 
мүмкіндіктері қаралады.
Әйелдер еңбегін пайдалануға тыйым салатын 
жұмыстардың тізімі қайта қаралып, оларды 
автоматтандыру, технологияландыру және 
ақпараттандыруға байланысты әйелдердің 
денсаулығына қауіп төндірмейтін жұмыс 
түрлері әйелдерге қол жетімді болады. 
Кәсіподақ ұйымдары инновациялық, 
инфрақұрылымдық және жоғары 
технологиялық мемлекеттік жобалар мен 
бағдарламаларға тартылған азаматтардың, 
оның ішінде әйелдердің еңбек құқықтарын 
қорғау жөніндегі жұмысты жалғастырады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен 
бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 

жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 
жылдарға арналған "ЕҢБЕК"  мемлекеттік 
бағдарламасы.
4.3.3 Халықты жұмыспен қамтуда 
жәрдемдесу және еңбек ресурстарының 
ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту
Осы бағыт аясында мынадай міндеттер 
шешіледі:
1) жұмыссыз адамдарды, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын 
жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген 
санаттарын, NEET санатындағы жастарды, 
табысы аз көп балалы отбасылар мүшелерін 
және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған 
адамдарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу;
2) еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру;
3) жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай 
цифрлық алаңды дамыту.
1-міндет. 1) Жұмыссыз адамдарды, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын 
жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген 
санаттарын, NEET санатындағы жастарды, 
табысы аз көп балалы отбасылар мүшелерін 
және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған 
адамдарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу;
5.1.2. Еңбек нарығында сұраныс бар біліктілік 
пен дағдылар бойынша қысқа мерзімдік 
кәсіптік оқыту
Бағдарламаға қатысушыларды қысқа 
мерзімдік кәсіптік оқыту дуальды оқыту 
элементтері бар білім беру ұйымдарында, 
оның ішінде мобильді оқу орталықтары 
арқылы жүргізіледі.
Қысқа мерзімді кәсіптік оқытудан өтетін 
Бағдарламаға қатысушылар – 29 жасқа дейінгі 
жастар және халықты жұмыспен қамту 
орталықтарында тіркелгеніне қарамастан 
жұмыссыз отырған адамдар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын 
жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген 
санаттары, NEET санатындағы жастар, аз 
қамтылған көп балалы отбасылардың 
мүшелері, аз қамтылған еңбекке қабілетті 
мүгедектер, қысқартылатын жұмыскерлер. 
5.2.1. "Бастау Бизнес" жобасы бойынша 
кәсіпкерлік негіздеріне оқыту 
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Республикасы Заңының 11-бабының 1-
тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа 
жетпеген олардың мүшелері, зәкірлік 
кооперацияларға қатысушыларды қоса 
алғанда, шаруа және фермер қожалықтары 
болып табылады.
5.3.1.Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, 
жұмыссыз адамдарды, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын 
жұмыспен қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттарын жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу
Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету 
мақсатында Бағдарламаға қатысушыларға 
мынадай мемлекеттік қолдау шаралары 
ұсынылады:

1. әлеуметтік кәсіптік бағдарлау, мамандық 
таңдауда көмек көрсету, оқыту және 
жұмысқа орналастыру мәселелері 
бойынша ақыл-кеңес беру;

2. лайықты бос жұмыс орындарын іздеу 
және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу;

3. әлеуметтік жұмыс орындарын құру;
4. жастар практикасын ұйымдастыру;
5. қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру.

Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу шараларын алатын 
бағдарламаға қатысушылар жұмыс іздеп 
жүрген адамдар, жұмыссыз адамдар, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен қамтылған 
адамдардың жекелеген санаттары, NEET 
санатындағы жастар, табысы аз көп балалы 
отбасылардың мүшелері және мүгедек 
балаларды тәрбиелеп отырған аналар, Заңға 
сәйкес басым құқықты пайдаланатын өзге де 
адамдар болып табылады.
Әйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым 
салынатын жұмыстардың тізімі, әйелдердің 
ауыр заттарды қолмен көтеруінің және 
жылжытуының шекті нормалары (Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 8 
желтоқсандағы № 944 бұйрығы)
Әйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым 
салынатын тізімге сәйкес (Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау және 

"Бастау Бизнес" жобасы Бағдарламаға 
қатысушыларды кәсіпкерлік дағдыларға, оның 
ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтерін 
қалыптастыру қағидаттарына оқытуға, сондай-
ақ олардың бизнес жобаларын сүйемелдеуге 
бағытталған.
"Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік 
негіздерін оқи алатындар –  халықты 
жұмыспен қамту орталықтарында тіркелгеніне 
қарамастан жұмыссыз отырған адамдар, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен қамтылған 
адамдардың жекелеген санаттары, NEET 
санатындағы жастар, жас отбасылардың, аз 
қамтылған көп балалы отбасылардың 
мүшелері, кәсіпкерлік әлеуеті бар және 
ауылдық елді мекендерде және аудан 
орталықтарында тұратын, 2018 жылдан бастап 
қалаларда, оның ішінде моно және шағын 
қалаларда тұратын еңбекке қабілетті табысы 
аз мүгедектер кіреді. 
5.2.2. Кәсіпкерлік бастамаларды қолдау
Ауылдық елді мекендерде, моноқалаларда, 
шағын қалалар мен қалаларда бизнес-
жобаларды іске асыратын немесе іске 
асыруды жоспарлайтын Бағдарламаға 
қатысушыларға несиелер/шағын несиелер 
республикалық бюджет және/немесе 
жергілікті бюджеттер қаражатынан беріледі.
"Бастау Бизнес" жобасымен оқуды аяқтағаны 
туралы сертификат алған (бизнес-
жоспарларды қорғау кезеңіне жіберілгендер 
үшін) Бағдарламаға қатысушылар несиелер/ 
шағын несиелер алу үшін басым құқыққа ие 
болады.
Кәсіпкерлік бастамашылыққа жәрдемдесу 
шараларына қатысушылар жұмыссыз адамдар, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен қамтылған 
адамдардың жекелеген санаттары, жастар, 
оның ішінде NEET санатындағы жастар, жас 
және табысы аз көп балалы отбасылардың 
мүшелері, табысы аз еңбекке қабілетті 
мүгедектер, ауыл шаруашылығы 
кооперативтері және "Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы" Қазақстан 
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әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 8 
желтоқсандағы № 944 бұйрығымен бекітілген) 
ана болуды қорғауға ықпал етеді, сондай-ақ 
әйелдердің денсаулығын қорғайды және 
"Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық 
нысандарын жою туралы" Халықаралық Еңбек 
Ұйымы Конвенциясының қағидаттары мен 
ережелеріне сәйкес келеді.
Сонымен қатар, әйелдердің мамандықтарға 
қолжетімділігін кеңейту мақсатында ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
тізімді қайта жаңартты.
Бұл жұмыс Қазақстан Республикасының 2030 
жылға дейінгі отбасылық және гендерлік 
саясат тұжырымдамасын және халықаралық 
еңбек ұйымының ұсынымдарын іске асыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспары аясында 
жүргізілді. Жұмыстар тізімін өзектендіру 
әйелдердің жалақысы жоғары мамандықтарға 
қол жеткізуін қамтамасыз етеді және 
әлеуметтік-экономикалық теңсіздікті жоюға 
ықпал етеді. 
Тізімді өзектендіруге жан-жақты және 
объективті көзқараспен келу үшін Министрлік 
еңбекті қорғау жөніндегі республикалық 
ғылыми-зерттеу институтын тарта отырып, 
талдамалық зерттеу жүргізді, оның 
нәтижелері жаңартылған тізімнің негізі болды. 
Аналитикалық зерттеу нәтижелері бойынша 
жаңартылған тізім дайындалды, онда 96 
мамандық пен жұмыс түріне қысқарту 
енгізілген. 
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Іріктемелі жиынтықтың 
сипаттамасы
Төмендегі кестеде келтірілген сұралған 
респонденттердің жауап жиынтығының негізгі 
сипаттамалары пилоттық аумақтар бойынша 
зерттеуге қатысушылардың жалпы санында 
жасы, отбасы жағдайы, ұлты, білім деңгейі, 
еңбек қызметінің бейіні бойынша бөлінген.  
Мұндай әдістемелік тәсіл Қазақстандағы 
бейресми жұмыспен қамтылған әйелдердің 
портретін әзірлеуге (пилоттық өңірлер 
мысалында) және оны халықаралық 
тәжірибемен байланыстыруға мүмкіндік 
берді.
Зерттеу нәтижелері сауалнама үшін әзірленген 
бөлімдер  бойынша ұсынылған.

1. Демография, білім, денсаулық
Сауалнама жүргізу үшін әзірленген әдіснамаға
сәйкес іріктеу таңдалған сауалнама
нүктелеріндегі үй шаруашылықтарының саны
бойынша жүргізілді (1-кесте).  Бұл астана
қалалары мен республикалық маңызы бар
қалаларды қоса алғанда қалалық және
ауылдық жерлер деңгейінде қаралатын
зерттеу тақырыбы бойынша талдамалық

ЗЕРТТЕУДІҢ НЕГІЗГІ 
НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 
(САУАЛНАМА  ДЕРЕКТЕРІН 
ӨҢДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ)

іздестіру жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етті 
(2-кесте) . Бұл тәсіл, біздің 
ойымызша,әйелдердің бейресми жұмыспен 
қамтылу мәселесін жан-жақты қарастыруға 

1 КЕСТЕ: Респонденттерді сауалнама 
нүктелері бойынша үлестіру

Алматы қ.

Нұр-Сұлтан қ.

Павлодар 
облысы

Шымкент қ.

Түркістан 
облысы
Барлығы

Маңғыстау 
облысы

Пайызы

632

159

216

361

290

268

Шығыс 
Қазақстан обл. 73

2399

Сұралған 
респондент-
тер саны

26.3

6.6

9

15

12.1

11.2

19.7

100
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Халықтың өмір сүру сапасы халықтың әл-
ауқатының негізгі индикаторларының бірі әрі 
ол өмір сүру жағдайы жағынан маңызды 
фактор болып есептеледі.  Сауалнама кезінде 
респонденттердің 45% - ы өздерінің тұратын 
жерін жер үй деп, ал 50% - ы пәтер деп атап 
өтті (3-кесте).
Респонденттердің шамамен үш пайызы 
сауалнама жүргізу кезінде уақытша үйлерде / 

мүмкіндік беретін зерттеу жұмысының 
әралуандығына жол ашады. 

2 КЕСТЕ: 
Респонденттерді жергілікті жердің типі 
бойынша сауалнама нүктелеріне үлестіру

Ауыл (немесе 
қала маңы)

Пайызы
Сұралған 
респондент-
тер саны

709 29.6

Астана / 
республикалық 
маңызы бар 
қала

1 138 47.4

Қала (облыс 
орталығы) 552 23

Барлығы 2 399 100

3 КЕСТЕ: 
Тұрғылықты жері туралы сұраққа 
респонденттердің берген жауабын 
үлестіру

Үй

Пәтер
Уақытша 
баспана/саяжай 
типіндегі шағын 
үй
Басқа

Пайызы

1 089

48

1 204

Сұралған 
респондент-
тер саны

45.4

2

46 1.9

50.2

Барлығы 2 387 99.5

Ескертпе: жүйелік жорамалдар-12 сауалнама (0,5 %).

саяжай үлгісіндегі шағын үйлерде тұрған, ал 
қалғандары (негізінен Алматы қаласы мен 
Түркістан облысынан келген респонденттер) 
жалдамалы тұрғын үйді/жатақхананы атап 
өткен. 
"Үйді (тұрғын үйді) қандай санатқа жатқызуға 
болады" деген сұраққа респонденттердің 
44,9%- ы (1076 адам) лайықты деңгейдегі 
тұрғын үй (жақсы жағдайда), 49,3% - ы (1182 
адам) - қолайлы деңгей және сауалнамаға 
қатысқан әйелдердің жалпы санының 6% - ы 
өз тұрғын үйінің деңгейін төмен деп белгіледі.
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Сауалнама жүргізу кезінде 129 әйелде (5,3%) 4 
- тен көп баласы; 17,9% - бір баласы; 17,7% - 
екі баласы және 9,1% - 18 жасқа дейінгі үш 
баласы болды. Кәмелетке толмаған 
балалардың болуы, әсіресе көп балалы 
отбасы мәртебесі әйелдерге Жұмыспен 
қамтуды реттеудің әлеуметтік 
технологияларын дамыту процесінде, әсіресе 
Қазақстанда соңғы жылдары тиімді 
пайдаланылатын жұмыспен қамтылмаған 
халықтың әртүрлі типтерінің еңбек нарығына 
бейімделуі аясында өз орнын табуға 
мүмкіндік береді. Алайда, соңғысы түрлі 
себептер бойынша бенефициарларға, атап 
айтқанда сауалнамаға қатысқан әйелдерге 
"дәлме-дәл" жетпей отыр. 

Фокус-топтардың арасындағы пікірлерден 
(жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған әйелдер)

"Мен көпбалалы отбасылардың 
жәрдемақысы туралы кездейсоқ біліп 
қалдым ... мектепке анықтама керек болып, 
ХҚКО-ға барғам, ал олар мені орталыққа 
жіберді".  Онда мен бәрін біліп алып, "Бастау" 
бағдарламасы бойынша оқып, Денсаулық 

Респонденттердің демографиялық 
сипаттамалары төмендегідей қалыптасты.

1-СУРЕТ: 
Респонденттерді жасы мен ұлты 
бойынша үлестіру

Жасы
15-тен 25-ке дейін
26-дан 45-ке дейін
46-дан 64-ке дейін 

Ұлты 
Қазақ – 79%
Орыс – 14% 
Басқа  – 7% 

Сауалнама сұрақтарына жауап берген 
әйелдердің жартысына жуығы сауалнама 
жүргізу кезінде еңбекке қабілетті жаста болған 
және сәйкесінше елдің жұмыс күшінің 
белсенді бөлігі болуы керек, өйткені 
жұмыспен қамту санаты көбінесе 
материалдық факторларға қатысты 
экономикалық белсенді халықтың жұмыс істеу 
проблемаларын сипаттауы керек.  
Респонденттердің 22 пайызы зерттеуге 
қатысатын жастар санатына кіреді. 

2-СУРЕТ: 
Респонденттерді отбасы жағдайы 
бойынша үлестіру 

Отбасылық 
жағдайы 

Үйленген – 61%
Азаматтық неке – 3% 
Үйленбеген  – 23%
Ажырасқан  - 7%
Жесір әйел – 7%

Сауалнамаға қатысушылардың жартысынан 
көбі (61%) отбасы мәртебесі туралы сұраққа  
тұрмыста екенін және респонденттердің 
жартысында асырауында кәмелетке толмаған 
балалары бар екенін атап өтті (3-сурет).

3-СУРЕТ: 
Кәмелетке толмаған (18 жасқа толмаған) 
балалардың бар-жоғы туралы сұраққа 
респонденттер берген жауабын үлестіру)

Кәмелеткетол-
маған балалар

Ия – 50%
Жоқ – 50% 
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Есеп авторларының пікірінше, білім деңгейі 
неғұрлым жоғары болса, зерттеуге 
қатысушылардың ішкі талпынысы да 
соғұрлым жоғары болады.   Респонденттердің  
40%-ында білім деңгейі (950 респондентте, 
оның ішінде 222 әйел (23%) ауылдық жерде 
тұрады) – жоғары және 26% -ында – орта 
арнайы/техникалық (622 респондентте, оның 
ішінде 232 әйел (37%) ауылдық жерде 
тұрады), бұл жағдай жасалса, (әсіресе 
ауылдық жерлерде) бейресми жұмыспен 
қамтылған әйелдер арасында әлеуеттің барын 
көрсетеді. Яғни оларды жұмыспен қамтылған 
халық санатына көшуіне, жұмыспен қамту 
нарығында өзінің еңбек қатынастарын 
заңдастыруға мүмкіндігі бар деген сөз. 

Фокус-топтардың арасындағы пікірлерден 
(жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған әйелдер)

"Мен қайда жұмысқа орналаса алам, 
мектептен кейін тұрмысқа шықтым, екі 
бала туып, қазір ажырасып кеттім, енді 
алғыз өзім бала тәрбиелеп отырмын. 
Институттың дипломы жоқ, сондықтан 
міне, "қара" жұмыспен айналысып жүрмін 
(тұрғын үйлердің едендерін жуып, байлардың 
үйлерін тазалаймын)".

клубын аштым. Рас, мен көп балалы ана 
ретінде маған 500 000 мың теңге берілетінін 
естіп қатты таң қалдым, бұл маған аяғыма 
тұруға көмектесті . Енді жеке кәсіпкер ретінде 
тіркелуді ойлап жүрмін." 

4-СУРЕТ:
Респонденттерді білім деңгейі бойынша 
үлестіру

Білімі

Орта – 16%
Ортаарнайы/
техникалық  – 26%
Аяқталмаған 
жоғары – 12%
Жоғары– 40%

"Менің жоғары білімім бар, мен психологпын 
және мамандығым бойынша жұмыс істегім 
келеді. Кейін тұрмысқа шықтым да, балалар 
туылды, осылай үйде отырып қалдым.  Бірақ 
балалар өсіп қалды. Қазір жұмысқа кіре 
аламын, тек жұмыс табу керек, мектеп 
психологы бола аламын".

"Сіз қазіргі уақытта мектеп / курстарға / 
тағылымдамаға барасыз ба?" деген сұраққа 
респонденттердің 88%-ға жуығы жоқ деп 
жауап берді, бұл респонденттердің осы 
бағытта мемлекет тарапынан қандай қолдау 
бар екені туралы хабарсыз екенін көрсетеді. 

Фокус-топтар арасындағы пікірлерден 
(жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау 
саласына жетекшілік ететін жергілікті 
атқарушы билік өкілдері)

"Біз көмекке мұқтаж әрбір адамға жетеміз. 
Мысалы, ұялы байланыс операторлары 
арқылы ақпарат тарату жолдарын кеңейту 
қажет шығар, бұл өте тиімді болар еді".

"Сіз мамандығыңыз бойынша өзіңізді кіммін 
деп есептейсіз?" деген сауалнама сұрағы 
зерттеуге қатысқан әйелдердің жұмыспен 
қамту салаларын анықтауды көздеді. 
Респонденттердің жауаптарын өңдеу 
нәтижесінде оларды былай бөлуге болды: 354 
әйел (15%) өзін педагог/мұғалімді қоса 
алғанда, білім беру және мәдениет саласының 
маманымын деп; 135 әйел (6%) өзін 
экономист; 76 (3%) – заңгер; 58(2,4%) – 
сатушы; 57 (2,3%) – аспазшы; 46 (2%) – 
қаржыгер; 43 (1,9%) – тігінші деп санайды. 83 
әйел сауалнама барысында өздерін жоғары 
білікті жұмысшы және техникалық маман 
ретінде (краншы, сырлаушы, механик, 
телефоншы, электрик, тігінші-моторшы және 
т.б.); 33 әйел - біліктілігі төмен жұмыс күші 
ретінде (еден жуушы, бала күтуші, әртүрлі 
жұмысшы және т. б.) атап өтті, сауалнама 
кезінде 10 респондент түрлі оқу орындарында 
оқып жатқанын айтты.   Қалған респонденттер 
өздерін басқа да мамандық иесі ретінде 
(жоғары білімі болуы тиіс мамандықтар) 
сәулетші, стоматолог, инженер-құрылысшы 
және т.б. деп белгіледі. Зерттеуге қатысқан 
әйелдердің жұмыспен қамтылу спектрі өте 
кең екенін атап өткен жөн, осылайша 
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пилоттық аймақтардың еңбек нарығында 
сұраныс пен ұсыныстың тетіктерінің 
жетіспеушілігі туралы болжам жасауға 
мүмкіндік бар. 

Фокус-топтардың арасындағы пікірлерден 
(жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған әйелдер)

"Мен бастауыш сынып мұғалімімін, бірақ 
қазір күйеуіммен ажырастым, үш балам мен 
үлкен қызым берген немерем бар. Мұғалім 
ретінде жұмысқа орналаса алмағандықтан, 
ыдыс жуып жүрмін.  Ақша жетпейді, тағы 
пәтер үшін төлеу керек... егер маған 
мектепке орналасуға көмектессе екен, 
пәтер кезегінде тұрғаныма он жылдай 
болды." 

"Орталықта маған курстар ұсынады, бірақ 
мен қайтадан оқығым келмейді, өз 
мамандығым бойынша жұмыс істегім 
келеді".

Халықтың өмір сүру сапасы оның денсаулық 
жағдайымен де бағаланады: 
респонденттердің 10%- ы (248 әйел) 
денсаулығын "өте жақсы" деп бағалады; 55% 
(1317 әйел) – "жақсы"; 31% (733 әйел) - 
"жақсы да, жаман да емес"  деп және қалған 
респонденттер (4%) сауалнама жүргізу 
кезіндегі денсаулық жағдайын "жаман" деп 
бағалады. 
Соңғы үш айда зерттеуге қатысушылардың 
35,3%-ы (846 әйел, оның ішінде 208 адам 
ауылдық жерде тұрады) тексеру немесе 
қандай да бір емшаралар жүргізу үшін 
дәрігерге бірде-бір рет жүгінбеген; 33,8% (811 
әйел, оның ішінде 251-і ауылдық жерде) 
көрсетілген кезеңде медициналық 
мекемелерге бір рет жүгінген. Біздің 
ойымызша, мұндай бөлу респонденттердің 
денсаулық жағдайын бағалаумен тығыз 
байланысты.

Зерттеу үлгісі, жоғарыда айтылғандай, 
пилоттық аймақтардағы үй 
шаруашылықтарының саны бойынша 
қалыптасқандықтан, зерттелген үй 
шаруашылықтарының сипаттамасы, яғни 
сауалнамаға қатысқан әйелдердің отбасылық  
сипаттамасыбұл сұрақта өте маңызды. 

2. Үй шаруашылығы

4 КЕСТЕ: 
Үй шаруашылығында тұратын жан саны 
туралы сұраққа респонденттер берген 
жауапты үлестіріп көрсек

1 адам

2 адам

6 адам

3 адам

7 адам

9 адам

10 адамнан 
артық

8 адам

10 адам

4 адам

5 адам

Пайызы

171

397

437

132

39

69

18

364

269

489

Сұралған 
респондент-
тер саны

7.1

16.5

18.2

5.5

1.6

12 0.5

2.9

0.8

15.2

11.2

20.4

Барлығы 2 397 99.9
Ескертпе: жүйелік жорамалдар - 2 сауалнама 
(0,1%).
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Зерттеу тәжірибесі көрсеткендей, 3-5 адамнан 
тұратын отбасылар – бұл ата-аналар мен 
әртүрлі жастағы балалардан тұратын 
жанұялар. Респонденттердің 55,1 пайызы 
үйінде неше адам тұрады деген сауалға 3-5 
адам деп жауап берді, бұл респонденттердің 
50 пайызында кәмелетке толмаған балалары 
бар екенін көрсетеді.  Респонденттердің 3 
пайыздан астамы, (олардың көпшілігі Алматы

қаласы мен Түркістан облысында) өз үйінде  9-
дан аса адам тұратынын атады.  Есеп 
авторларының пікірінше, Алматы 
қаласындағы 9 жаннан артық отбасылар 
негізінен жұмыс іздеп келген жанұялар, 
әсіресе Оңтүстік Қазақстанның ауылдық 
аймақтарынан көп көшіп келеді, олардың 
арасында әдетте, әйелдер басым болады. 

5 КЕСТЕ: 
Отбасында асырауда отырған адам саны туралы сұраққа берілген жауаптардым 
үлестіру

Алматы қ.

Пилоттық 
аймақтың 
атауы 

110 74155 7 -147 34 -105 - 632

17.4% 11.7%24.5% 1.1% -23.3% 5.4% -16.6% - 100%

23.2% 10.5%22% 2.1% 0.1%20.6% 4.5% 0.3%15.8% 0.8% 100%

36.9% 6.7%19% 0.7% -25% 1.5% -10.1% - 100%

16.1% 17.7%15.2% 6.1% 0.3%11.4% 11.1% 1.4%17.7% 3% 100%

8.8% 19.5%18.2% 6.3% 0.6%8.8% 9.4% 1.3%22% 5% 100%

37.8% 3%21.8% - -26.2% 1.1% -10.1% - 100%

19.9% 14.8%19.9% 4.2% 0.5%15.3% 4.2% -20.8% 0.5% 100%

18.6% 6.9%31.4% 0.3% -23.4% 0% -19.3% - 100%

2091 1 -68 0 -56 - 290

3243 9 133 9 -45 1 216

14103 - -124 5 -48 - 473

3129 10 114 15 235 8 159

1851 2 -67 4 -27 - 268

6455 22 141 40 564 11 361

253527 51 2494 107 7380 20 2399

Маңғыстау 
облысы

14

Шымкент қ. 43

Түркістан 
облысы

58

Нұр-Сұлтан қ. 54

Павлодар 
облысы

99

Шығыс 
Қазақстан 
облысы

179

0 адам
/%

4 адам
/%

2 адам
/%

6 адам
/%

9 және одан
 да көп адам/%

1 адам
/%

5 адам
/%

8 адам
/%

3 адам
/%

7 адам
/%

Барлы
ғы

557Барлығы
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Отбасында асырауындағы адамдардың 
жоқтығын атап өткен респонденттердің 23 
пайызы, ең алдымен, тұрмыс құрмаған 
әйелдердің 23%-ын (сауалнамаға қатысқан 
жастар санатындағы әйелдердің 22 пайызы) 
құрайды. Отбасы құрамы дәстүрлі түрде екі 
ұрпақтан (өз отбасын құрған ата-аналар мен 
балалар) тұратын Маңғыстау және Түркістан 
облыстарының респонденттері 5 адамнан 
артық асырауда отбасы мүшелері барын 
мәлімдеген.  Айта кету керек, бұл мәселеде 
жергілікті жердің белгісі бойынша ерекше 
айырмашылық жоқ, бұл ішкі еңбек көші-қоны 
аясында халықтың белсенді көшетінін тағы да 
растайды. 
Әйелдердің көбі 71,4% (1713 адам) өз 
табысынан басқа, жеке табысы (жалақысы,

6 КЕСТЕ: 
Өздерінен басқа, жеке табысы 
(жалақысы, бизнестен түсетін табысы, 
зейнетақысы және т. б.) бар отбасы 
мүшелері туралы сұраққа респонденттер 
берген жауаптарды үлестіру

0 адам

1 адам

5 адам

2 адам

6 адамнан 
артық 

3 адам

4 адам

Пайызы

17

193

1 055

14

658

46

403

Сұралған 
респондент-
тер саны

0.7

8

44

0.5

27.4

1.9

16.8

Барлығы 2 387 99.5
Ескертпе: жүйелік жорамалдар-12 сауалнама 
(0,5 %).

 бизнестен түсетін табысы, зейнетақысы және 
т.б.) бар 1-2 отбасы мүшесі бар екенін айтты.  
Сондай-ақ, бұл жерде осы сұраққа жауап беру 
шеңберіндегі жағдай жергілікті жердің, яғни 
қалалық немесе ауылдық жердің белгісі 
бойынша бөлінбейтінін атап өткен жөн. 
Әйелдердің отбасылық жағдайы туралы 
сұраққа берген жауаптарын қарастырсақ, 
отбасылық жұптар арасында табысты ер адам 
да, әйелдер де алып келеді, сондай - ақ 
отбасының үшінші мүшесінің табысы -білім 
алушының шәкіртақысы /зейнетақысы 
болады. 
Респонденттердің жауаптары бойынша 
шығыстардың (шығындардың) ай сайынғы 
болжамды деңгейі пилоттық өңірлер 
бойынша жалпы 154120 теңгені құрады (7-
кесте) . 

7 КЕСТЕ: 
Отбасында ай сайынғы болжамды 
шығын көлемі қандай деген сұраққа 
респонденттер берген  жауапты 
үлестіру

Сіздің үй 
шаруашылығыңызда 
шамамен ай сайынғы 
шығын деңгейі 
қандай? теңге

Қала / аймақ

Алматы қ.

Нұр-Сұлтан қ.

Павлодар облысы

Шымкент қ.
Шығыс Қазақстан 
облысы

Маңғыстау облысы

Түркістан облысы

181 170.25

148 028.48

156 424.14

149 634.30

173 608.21

119 605.45

131 241.65

Барлығы 154 120.02
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9-кестенің деректерін талдай отырып, азық-
түлік шығындары барлық пилоттық аймақтар
бойынша басқа шығындардан басым
болатыны көрініп тұр.  Маңыздылығы
бойынша екінші орында тұрмыстық техниканы
сатып алуға кететін шығын тұр. Одан кейін
жоспарланбаған іс-шаралар мен қажетті
болған киім-кешек сатып алуға кеткен
шығындар орналасқан.

Астаналарда (Алматы, Нұр-Сұлтан ққ.) және 
республикалық маңызы бар қалада (Шымкент 
қ.) үй шаруашылығының шығыстары зерттеуге 
кірген өңірлердегі шығыстар көлемінен асып 
түседі және бұл мәселеде ауылдық және 
қалалық жерлер арасындағы айырмашылық 
айтарлықтай (8-кесте). Бұл айырмашылық –  
ауылдық жер (ауыл немесе қала маңы) мен 
астана/республикалық маңызы бар қала 
арасында шамамен 50 мың теңге.

8 КЕСТЕ: 
Респонденттердің үй 
шаруашылығындағы шығыстардың 
(шығындардың) болжамды ай сайынғы 
деңгейі туралы сұраққа жауаптарының 
жергілікті жер белгісі бойынша бөлінісі

Каков примерный 
ежемесячный уровень 
расходов (затрат) в 
Вашем 
домохозяйстве?

Тұратын 
жері  

Ауыл (немесе 
қала маңы)

Қала (облыс 
орталығы)

Астана / 
республикалық 
маңызы бар 
қала

127 424.59

147 132.93

174 556.66

Барлығы 154 120.02

Алматы қ.

Шымкент қ.

Павлодар 
обл.

Нұр-Сұлтан қ.

Маңғыстау 
обл.

ШҚО

Түркістан 
обл.

181 170.25

156 424.14

119 605.45

173 608.21

148 028.48

131 241.65

149 634.30

KZT 50 405 – Азық-түліктер
KZT 26 371 – Қажет болған киімдер
KZT 40 762 – Тұрмыстық техниканы сатып 
алу 
KZT 37 270 – Басқа (ерекше 
жоспарланбаған іс-шаралар)
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9 КЕСТЕ: 
Пилоттық аймақтарда зерттеушілер жүргізген сауалнамада ұсынылған 
шығындар тізімі  бойынша респондеттер берген жауапты үлестіру

Алматы қ.

Нұр-Сұлтан қ.

Шымкент қ.

ШҚО
Маңғыстау 
облысы
Павлодар 
облысы
Түркістан 
облысы
Барлығы

Пилоттық 
аймақтың 
атауы 

Шығын атауы, теңге

1 53 7 92 64 8 10

56 851.35 13 067.1335 179.31 14 484.56 57 413.799 991.72 12 120.6123 320.11 24 640.40 44 661.24

46 449.69 10 204.7227 532.79 14 073.68 59 238.106 017.24 10 580.6520 227.27 16 968.25 34 189.47

51 270.00 10 077.8421 026.01 11 523.48 24 928.5798 34.92 8 530.3717 710.00 14 891.09 36 707.83

48 099.36 9 794.3319 725.93 10 804.26 16 704.4410 768.12 9 050.6616 100.69 14 767.68 46 393.73

58 820.51 10 951.3924 727.88 11 276.21 37 398.4410 000.00 8 965.2513 514.39 21 328.04 33 432.37

42 330.86 8 568.3722 923.81 9 881.05 45 362.5011 944.44 7 104.1215 437.55 12 600.00 22 638.64

44 243.13 11 546.6925 884.26 11 717.73 32 570.1811 996.92 8 016.1414 653.74 20 367.35 33 504.10

50 405.00 11 004.9426 371.88 12 283.31 40 762.6010 667.60 9 447.8717 697.00 19 891.78 37 230.35

Ескертпе: 1 - азық - түлік; 2 - алкоголь және темекі; 3 - сатып алуға қажетті киім - кешек; 4 - 
коммуналдық қызметтер (электр қуаты, сумен жабдықтау, жылыту, телефон байланысы); 5 - 
дәрі - дәрмектер және медициналық қызметтер; 6-күнделікті тұрмыстық заттар, мысалы, 
гигиена құралдары, жуғыш заттар/тазалағыш заттар, оның ішінде әйелдер гигиенасы; 7-көлік; 8-
ойын-сауық (кафеге бару, кинотеатрлар, саяхат); 9-тұрмыстық техниканы сатып алу (теледидар, 
компьютер)...); 10-басқа да шығыстар (ерекше, жоспарланбаған іс-шаралар)

Үй шаруашылығының шығындары, барлық 
отбасы мүшелерінің кіріс бөлігімен сөзсіз 
байланысты, оған сауалнамаға 
қатысушылардың берген жауаптары келесідей 
бөліністі көрсетті, 10-кесте. 

Сауалнамаға қатысқан отбасы мүшелерінің 
кірістерінің негізгі түрлері респонденттердің 
жауаптары бойынша жалақы және өз бетінше 
жұмыспен қамтудан түскен табыс (9-кесте); 
мөлшері бойынша келесі табыс санаттары 
зейнетақы мен жалдау кірістерін пайыздар 

мен дивидендтер түрінде белгіледі. 
"Туысқаннан / досынан (Қазақстанда немесе 
шетелде тұратын) түскен ақша аударымдары" 
сияқты табыс географиялық жағынан  Алматы, 
Нұр-Сұлтан ққ. ерекшеленеді және Түркістан 
облысында өзін-өзі жұмыспен қамтудан 
түскен табыстың жартысына тең. Сондай-ақ, 
сауалнамаға қатысушылардың жауаптарына 
сәйкес табыстың көп бөлігі "басқа" деп 
белгіленген кірістер болды.
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10 КЕСТЕ: 
Пилоттық аймақтарда жүргізілген сауалнамада ұсынылған сұрақтарға 
респонденттердің берген жауабын үлестіру

Алматы қ.

Нұр-Сұлтан қ.

Шымкент қ.

ШҚО
Маңғыстау 
облысы
Павлодар 
облысы
Түркістан 
облысы
Барлығы

Пилоттық 
аймақтың 
атауы 

Табыс санатының атауы, теңге

1

23 0364.86

22 5116.13

158 103.66

126 953.19

19 4909.09

134 303.03

143 223.62

177 554.87

5

35 797.18

29 205.88

42 974.07

42 566.47

35 307.69

37 078.00

41 121.43

37 971.48

3

68 058.82

10 000.00

110 000.00

100 111.11

29 000.00

44 166.67

25 156.25

52 976.19

7

81 428.57

-

74 400.00

66 666.67

97 500.00

30 000.00

59 375.00

75 540.00

2

11 1060.61

52 500.00

109 206.35

96 050.31

15 0645.83

53 000.00

72 232.81

105 857.75

6

50 741.94

24 000.00

37 428.57

50 434.78

46 578.95

25 000.00

35 404.76

44 694.85

4

86 345.45

68 914.29

107 189.66

80 998.08

84 600.00

83 076.47

84 238.85

85 380.88

8

83 384.62

88 000.00

56 090.91

140 625.00

11 3333.33

32 187.50

48 809.52

69 222.22

Ескертпе: 1-жалақы (еңбек қызметінен түсетін табыс); 2 - өзін-өзі жұмыспен қамтудан түсетін 
табыс; 3 - ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудан түсетін табыс; 4 - зейнетақы; 5 - әлеуметтік 
көмек аясындағы жәрдемақылар (мемлекеттен, мүгедектігі бойынша және балаларды күтіп-бағуға 
берілетін жәрдемақыларды қоса алғанда); 6-туысқанынан / досынан (Қазақстанда немесе шетелде 
тұратын) алынған ақша аударымдары; 7-жалдаудан түсетін кірістер, пайыздар, дивидендтер 
түрінде; 8-басқа.  

Фокус-топтардың арасындағы пікірлерден 
(жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған әйелдер)

"Жалақым жетпейді, қосымша жұмыс 
істеуге тура келеді.  Мен демалыс және 
мереке күндері туыстарымның дүкеніне 
сатушы болып барамын, онсыз қалай өмір 
сүресіз. Күйеуім түнде "такси қызметін 
көрсетеді", ал күндіз балаларға қарайды. 
Егер балабақша болса, онда ол кәдімгі 
жұмысқа орналасар ма еді, мен де бұлай 
ақшаны қайдан табамын деп қатты 
уайымдамас едім". 

Барлық респонденттердің үштен бірі (30%) 
сауалнама жүргізу кезінде өздерінің әл - 
ауқатын "жеңіл де, қиын да емес" және 36% 
"кейбір қиындықтар бар" деп бағалады. 
Алайда, бестен бір бөлігі (19%) "үлкен 
қиындықтар бар" деп жауап берді (438 адам, 

оның ішінде 123 әйел ауылдық жерде (ауылда 
немесе қала маңында) тұрады; 154 әйел 
қалада (облыс орталығында) және 161 әйел 
астанада/республикалық маңызы бар қалада 
тұрады..

Фокус-топтардың арасындағы пікірлерден 
(жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
әйелдер)
"Өміріміздің қиындықтарымен күресуге 
бойымыз үйренді, өйткені балаларды жеткізу 

Өте оңай

Оңай да емес, қиын да емес

Оңай

Үлкен қиындықтармен

Кейбір қиындықтармен

4%

30%

11%

19%

36%
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керек. Мемлекет көмектескенін қалаймыз, 
бірақ қалай көмектесетінін білмейміз.  Бізде 
байлар көп, интернеттен көп оқимыз, бірақ 
біз не істей аламыз, олар бізге берері жоқ".
"Жинақтау туралы сөз ете алмаймыз, бізге 
келесі айға дейін күн көру керек.  Әркез 
ақшаны қалай жеткіземін деген оймен 
жүресін, әйтеуір бір нәрсе шығып қалады, бір 
нәрсе сатып алу керек не біреу ауырып 
қалады".

Зерттеуге қатысқан әйелдердің 79%-ы қазіргі 
табыс деңгейінде болашаққа жинақ жасауға 
мүмкіндік бар ма деген сұраққа теріс жауап 
берді.

3. Жұмыспен қамту және еңбек нарығы
Субъективті жұмыспен қамтылу мәртебесі
бойынша зерттеуге қатысқан әйелдердің
жауаптары 11-кестеге сәйкес бөлінді.

11 КЕСТЕ: 
Еңбек нарығындағы ағымдағы мәртебесі туралы сұраққа пилоттық 
аумақтар бойынша респонденттер жауаптарын үлестіру

Жұмыссыз

Басқа

Барлығы

Эпизодтық 
жұмыс

Жұмыс берушіге 
жұмыс істеу

Ақы төленбейтін 
отбасы 
қызметкері

Өзін-өзі 
жұмыспен қамту/
басқаларға жұмыс 
ұсынатын бизнес 
иесі
Басқаларға жұмыс 
орындарын ұсына 
алмайтын өзін -өзі 
жұмыспен 
қамтушылар 

Жұмыспен 
қамтылу 
мәртебесі 

Пилоттық аумақтар бойынша сұралған респонденттер саны, 
адам / пайыз

Алматы 
қаласы

286/45.3

Маңғыстау 
облысы

72/45.3

Шымкент 
қаласы

84/38.9

Түркістан 
облысы

Нұр-Сұлтан 
қаласы

164/56.6

Павлодар 
облысыШҚО

143/30.2

Барл
ығы

151/41.861/22.9 961/40.1

262/41.5 81/50.9104/48.110/3.4 279/59 149/41.3188/70.7 1 073/44.8

18/2.9 1/0.61/0.5- 10/21 -- 30/1.3

23/3.6 1/0.69/4.210/3.4 12/2.5 37/10.27/2.6 99/4.1

27/4.3 4/2.517/7.9101/34.8 20/4.2 24/6.47/2.6 200/8.3

12/1.9 -1/0.5- 6/1.3 -- 19/0.8

3/0.5 --5/1.7 3/0.6 -3/1.1 14/0.6

631/100 159/100216/100290/100 473/100 361/100266/100 2 396/100
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Бұл зерттеу бейресми жұмыспен қамту 
мәселелеріне арналған, яғни 10-кестеде 
ұсынылған жіктеуге сәйкес, бұл сауалнама 
кезінде жұмыс берушідегі жұмыс және 
басқаларға жұмыс ұсынатын кәсіп иесі 
мәртебесіндегі өзін-өзі жұмыспен қамтудан 
басқа, ұсынылғандардың барлығына өз 
мәртебелерін атап көрсеткен респонденттер 
жауабы бар.  Соңғысында бұл әртүрлі тіркеу 
формаларындағы жеке кәсіпкерлер деп 
болжауға болады.  Осыны ескере отырып, 
сауалнамаға қатысқан үй 
шаруашылықтарында бейресми жұмыспен 
қамтылған әйелдер 318 адам (13,3%) болды. 
Сауалнама кезінде жалдамалы жұмысшы 
ретінде істейтін 1073 әйел (44,8%) болды, 
олардың ішінде 432 респондент ауылдық 
жерлерде (ауыл немесе қала маңы) тұрады; 
265 респондент – қала (облыс орталығы) және 
376 респондент (астана/республикалық 
маңызы бар қала), яғни ауылдық жерлерде 
сауалнамаға қатысқан әйелдердің 61% - ы 
өздерін жалдамалы жұмыста істейтінін атап 
өтті (709 респонденттің 432-сі). 
Сауалнама кезінде тек 183 әйел (7,6%) жұмыс 
іздеп жүрді (34 әйел ауылдық жерде (ауылда 
немесе қала маңында); қалада (облыс 
орталығында) және келесі 2 апта ішінде 
жұмысқа кірісуге дайын болған, осындай 
мүмкіндік болған жағдайда тек 71 респондент 
(3%), оның ішінде 20 әйел ауылдық жерде 
(ауылда немесе қала маңында) тұрады; 3 әйел 
– қалада (облыс орталығында) және 48 әйел – 
астанада/республикалық маңызы бар қалада 
тұрады. 
Сауалнама кезінде пайдаланылған сауалнама 
мазмұнының құрылымы зерттеу нәтижелерін 
шығару кезінде әлеуметтік-экономикалық 
әйелдер портретін, оның ішінде жұмыспен 
қамту санаттары бойынша да әзірлеу 
мүмкіндігі болды. Өйткені сауалнамаға 
қатысқан үй шаруашылықтарындағы әйелдер 
өздерінің қазіргі жұмыс жағдайына тікелей 
қатысты сұрақтарға жауап берді.
Бұдан әрі сауалнама нәтижелері жұмыспен 
қамту мәртебесі бойынша жіктеледі.

Жұмыс 

Соңғы үш айда орташа жұмыс істеген сағат 
саны қанша деген сұраққа респонденттер  
берген жауаптарын бөлу (5-сурет) нақты 
аймақтар бойынша ерекше айырмашылықтар 
байқалмайтынын және орташа есеппен 
әйелдер 40 сағат жұмыс істегенін көрсетті.  Бұл 
сұраққа 1069 респондент жауап берді, оның 
ішінде 418 әйел ауылдық жерлерде (ауылда 
немесе қала маңында); 264 әйел - қалада 
(облыс орталығында) және 387 әйел – 
Астанада/hеспубликалық маңызы бар қалада 
тұрады. 

5-СУРЕТ:
Соңғы үш айда орташа жұмыс істеген 
сағат саны туралы сұраққа респонденттер 
жауаптарының бөлінісі

Ауыл (немесе қала маңы)

Қала (областық орталық)

Барлығы  - 40 
Сағат 

Астана/республикалық маңызы 
бар қала

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БЕЙРЕСМИ ЭКОНОМИКАСЫНА ТАРТЫЛУЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН САЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ



32

Астанада / республикалық маңызы бар қалада 
табыс сомасы ауылдық жерлермен 
салыстырғанда 70 000 теңгеден артық.  
Жалақы мөлшері, әдетте, жұмыс беруші мен 
қызметкер арасындағы еңбек 
қатынастарының нысанын қоса алғанда, 
қызмет түріне және жұмыс жағдайларына 
байланысты болады.

Сауалнамаға қатысқан әйелдердің 38,6 
пайызы тұрақты еңбек келісімшарты негізінде 
негізгі жұмыспен айналысатындарын атап өтті.  
Бұл көрсеткіш 925 респондент жауабынан 
құралды, оның 374 - і ауылдық жерлерде 
(ауылда немесе қала маңында) тұрады; 240 

Соңғы үш ай ішінде орташа жұмыс істеген 
уақытын  40 сағат ретінде көрсеткен 
респонденттер орташа есеппен 143401, 21 
теңге таза табыс (салықтарды шегергенде) 
тапқан, бұл сома респонденттер тұратын 
аймақ типі бойынша бөлінеді (12-кесте).

12 КЕСТЕ: 
Соңғы үш айдағы таза табысыңыздың 
көлемі  (салықтарды шегергенде) деген 
сұраққа респонденттер жауабын үлестіру

Респонденттер соңғы 
үш айда алған орташа 
таза жалақысының 
(салықтарды 
шегергенде) көлемі, 
теңге

Тұратын 
жері  

Ауыл (немесе 
қала маңы)

Қала (облыс 
орталығы)

Астана / 
республикалық 
маңызы бар 
қала

115 899.85

123 781.01

186 516.22

Барлығы 143 401.21

13 КЕСТЕ: 
Еңбек шартының қандай түрі негізінде 
сіз негізгі жұмысыңызбен айналысасыз 
деген сұраққа респонденттер берген 
жауаптарын үлестіру

Тұрақты еңбек 
шарты

12 айға дейінгі 
тұрақты қолданылу 
мерзімі бар шарт

12 айдан артық 
тұрақты қолданылу 
мерзімі бар шарт

Тағылымдама 
немесе басқа оқу 
бағдарламасы

Жазбаша 
келісімшарт жоқ

Басқа

Барлығы

Жұмыспен қамту 
агенттіктерімен 
уақытша жасасқан 
еңбек шарты

Пайызы

925

56

20

5

69

3

1 092

14

Сұралған 
респондент-
тер саны

38.6

2.3

0.8

0.2

2.9

0.1

45.5

0.6
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әйел – қалада (облыс орталығында) және 311 
әйел-астанада/республикалық маңызы бар 
қалада өмір сүреді. Айта кету керек, сұраққа 
жауап берген ауылдық жерлердегі әйелдер 
арасында (427 адам) тұрақты еңбек шарты бар 
әйелдердің үлесі 88 пайызды құрады; тиісінше 
қалада (облыс орталығында) – 89% (268/240) 
және астанада/облыс орталығында – 78% 
(397/311) болды.

Жазбаша келісім-шарттың жоқтығын атап 
өткен 69 респонденттің 27-сі компанияда/
ұйымда жазбаша келісім-шарт жоқ екенін 
айтты; 5 адам жазбаша келісім-шарт сұраған, 
бірақ жұмыс  беруші бас тартқан; көптеген 
әйелдер жұмысынан айрылудан қорқып, тіпті 
оны сұрамайтынын да айтты; 8 әйел жазбаша 
келісім-шартқа қарағанда жалақысы жоғары 
екенін көрсетті.   Екі респондент жазбаша 
шарт болса, олардың әлеуметтік көмек 
немесе балаға жәрдемақы алу құқығынан 
айырылатынын атап өтті). Алайда, бұл 
әйелдердің жартысы, егер оларға ұсынылып 
жатса, жазбаша келісімшартқа қол қоюға 
дайынбыз дейді.

Фокус-топтардың арасындағы пікірлерден 
(жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған әйелдер)

"Егер ресми түрде жұмысқа шықсам, онда 
жәрдемақыдан айырыламын, ал бұл маған 
тиімсіз. Одан да жұмысымды істеп, 

ақшамды алып жүре бергенім жақсы".
12-кестенің 1-4-тармақтарына иә деп жауап 
берген, яғни сауалнама алу кезінде жұмыс 
берушімен келісімшарттың қандай да бір 
нысаны бар респонденттерге заңды 
демалысқа шығу туралы сұрақтар қойылды.
Оларға жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын 
немесе ол үшін өтемақы беріле ме деген 
сұраққа 37,9% -ы оң; 5,6%-ы теріс жауап берді. 
34% респондент науқастануы бойынша ақылы 
демалысқа шыққан, 35,9% респондент бала 
туған кезде оларға декреттік демалысты 
пайдалануға мүмкіндік берілетінін атап өтті. 
Медициналық қызмет көрсету шығындарын 
жұмыс беруші немесе медициналық 
сақтандыру арқылы жабыла ма деген сұраққа 
берілген жауаптар әралуан болды: "иә" 
дегендер – 15,9%;  "жоқ" дегендер – 16,5% 
және жауабын білмейтіндер – 13,4%. Сондай - 
ақ, респонденттердің 21,8%-ы еңбек 
заңнамасында көзделген жеңілдіктер мен 
өтемақылар алу туралы сұраққа жұмыстан 
шеттетілген (жұмыстан босатылған) жағдайда 
алатынын айтты;  9,5%-ы алмаймын десе, 
14,4%-ы жауап бере алмады.
Әрине, қызмет саласы табыстың мөлшерін 
өзгерту мүмкіндігін анықтайды. Сауалнамаға 
қатысқан әйелдерден олардың істейтін жұмыс 
орны туралы да сұралды. Жауаптар 
төмендегідей (14-кесте).
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14 КЕСТЕ: 
Бірнеше жұмыс орны болған жағдайда негізгі жұмыс орнындағы лауазымы туралы 
сұраққа респонденттердің берген жауаптарын үлестіру

Әкімшілік / кеңсе қызметкері

Жеке фирма / ұйым

Білім беру саласының қызметкері
Медицина саласының қызметкері

Қызмет көрсету және сауда саласының қызметкері

Менеджер

Басқа

Мемлекеттік қызметкер 

Барлығы

Білікті жұмыскер 
Біліктілігі жоқ жұмыскер
Әскери қызметкер

Халық кәсібі не қолөнер саласының 
маманы 

Ауыл, орман және балық шаруашылығы 
саласының қызметкері

63

125

343

144

318

61

116

97

1 406

46

53

4

8

28

Сұралған 
респонденттер 
саны

Пайызы

2.6

5.2

14.3

6

13.3

2.5

4.8

4

58.6

1.9

2.2

0.2

0.3

1.2

Ауыл (немесе қала 
маңы)

Қала (областық 
орталық)
Астана/
республикалық 
маңызы бар қала

1 2 3 4 5

2.5%

1.0%

20

4.2.%

8

6

1.5%

4.0%

4

0.8%

5

23

2.5%

2.6%

17

3.6%

8

15

41.8%

46.5%

110

23.3%

136

270

51.7%

46.0%

321

68.0%

168

267

14-кестенің деректерін талдай отырып, атқаратын лауазымдары бойынша саралау
жүргізуге болады: бірінші топ респонденттері - білім беру, қызмет көрсету және сауда,
медицина саласының қызметкерлері; саны бойынша екінші топта – жеке фирма/
ұйымдар; мемлекеттік қызметкерлер, менеджерлер, әкімшілік / кеңсе қызметкері;
үшінші топта – біліктілігі жоқ және  білікті жұмысшылар және ауыл, орман және балық
шаруашылығының қызметкерлері.

Жұмыс орны туралыберілген жауаптарға сәйкес респонденттерден сұрау кезінде  жұмыс 
істеген ұйымдардың қызмет салалары да көрсетілді (6-сурет).

РИСУНОК 6: 
Респонденттер жұмысқа орналасқан ұйымдардың қызмет саласы туралы сұраққа 
респонденттер берген  жауаптарды үлестіру 

Ескертпе:  1 - Ауыл және орман шаруашылығы, пайдалы қазбаларды өндіру. 2 - Өңдеуші өнеркәсіп. 3 - 
Құрылыс . 4 - Нарықтық қызметтер (сауда, қонақ үй бизнесі, қаржы, сақтандыру және т. б.). 5 - 
Нарықтықемес қызметтер (мысалы, білім беру, денсаулық сақтау, мемлекеттік қызмет,қорғаныс 
және т. б.)
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Елді мекен түрлері бойынша деректерді 
ескере отырып, ауылдық жерлерде және 
қалаларда (облыс орталықтарында) нарықтық 
емес қызметтер басым, содан кейін нарықтық 
қызметтер; республикалық маңызы бар 
қалаларда /  астаналарда бұл екі сала, 
респонденттердің пікірінше, олардың 
жұмыспен қамтылуы жағынан тең.
Респонденттер сияқты сол ұйымдарда жұмыс 
істейтін адамдардың саны туралы сұраққа 215 
әйел "тек бір адам" деп жауап берді; 342 
респондент екіден он адамға дейінгі ұжымда 

Респонденттер жұмыс істейтін ұйымдарда  
лицензиясы бар ма немесе тіркелген бе деген 
сұраққа 1172 әйел оң жауап берді; жоқ 
дегендер – 135 әйел; білмегендер – 78 және 8 
респондент "тіркеу процесінде" деп жауап 
берді.
Есептің келесі бөлімінде өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған және ақы төленбейтін отбасылық 
қызметкерлер санатына жатқызылған 
респонденттер жауаптарының нәтижелері 
көрсетіледі (11-кесте, 4,5 немесе 6-тармақтар).

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар және ақы 
төленбейтін отбасылық қызметкерлер  

Субъективті жұмыспен қамту мәртебесі 
бойынша жауаптарды үлестірген кезде 
зерттеуге қатысқан әйелдердің жағдайы 
келесідей болды, 318 респондент өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған және ақы төленбейтін 
отбасылық қызметкерлер санатына жатқызды.
Респонденттердің жартысына жуығы өз 
қызметін салық органдарында тіркеу кезінде 

жұмыс істейді; 360 әйел – 11-ден 50 адамға 
дейінгі ұжымда; 217 – 51-ден 100 адамға 
дейінгі ұжымда жұмыс істейді; 1304 әйелдің 
қалған респонденттері саны 100 адамнан 
асатын ұйымдарда өздерінің жұмыспен 
қамтылғандығы туралы мәлімдеді. Негізінен 
олар үйден тысқары жерде еңбек етеді 
(кәсіпорын, кеңсе, жұмыс цехы, дүңгіршек 
және т.б.) – 897 респондент; жұмыс орны 
үйдің ішінде немесе жанында дегендер - 189 
әйел және 105 респондент өз үйлерінде 
жұмыс істейтіндерін айтты (15-кесте).

15 КЕСТЕ: 
Негізгі жұмыс орны туралы қойылған сұраққа респонденттер жауабын үлестіру

Ферма немесе ауылшаруашылық учаскесі

Клиенттің үйі немесе жұмыс орны
Құрылыс алаңы

Жұмыс берушінің үйі

Өз үйінде (жеке жұмыс орны жоқ)
Жұмыс орны үйдің ішінде не үйдің жанында 

Көшедегі дүңгіршек 
Стационарлық орын жоқ (мобильді жұмыс)

Базардағы орын 

Зауыт, кеңсе, жұмыс цехы, дүңгіршек және т. 
б., үйге алшақтығына қарамастан

7

22

4

15

105

189

4

20

75

897

Сұралған 
респонденттер 
саны

Пайызы

0.3

0.9

0.2

0.6

4.4

7.9

0.2

0.8

3.1

37.4

Басқа
Барлығы

44

1 382
1.8

57.6
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қиындықтармен бетпе-бет келгенін айтты. Бұл 
қиындықтар әр елді-мекенде әртүрлі сипатта.  
Егер ауылдық жерлерде  "құжаттарды 
ресімдеу мен жинау тым күрделі" болса,  
қаладағылар (облыс орталықтарында) – 
"жасанды кедергілер" кездеседі дейді.  
Астаналарда / республикалық маңызы бар 
қалаларда бұл көрсеткіштер ауылдармен 
(немесе қала маңында) бірдей.

4. Белсенді емес әйелдер
Зерттеу сауалнамасының сұрақтарына жауап 
бере отырып, оған қатысқан әйелдердің 40 
пайызы (961 әйел) өздерін "жұмыссыздар" 
қатарына жатқызды (10-кесте). Зерттеу кезінде 
бұл әйелдердің неге жұмыссыз екендігі, ең 
бастысы, ол жұмысты табуға талпынбатыны 
қызықтырғаны сөзсіз.  Бұл санаттағы 
әйелдердің көбі негізгі себеп ретінде  үй 
шаруашылығын басқару (21,8%) және күтімге 

Ауыл (немесе 
қала маңы)

Қала (областық 
орталық)
Астана/
республикалық 
маңызы бар 
қала

66.7%

20.0%

43.5%

1

-

70.0%

21.7%

2

33.3%

-

26.1%

3

Ескертпе: 1 - Құжаттарды рәсімдеу және жинау 
өте күрделі процесс. 2 - Жасанды кедергілер. 3 - 
Құжаттарды рәсімдеу мен бекітуді ұзақ күту

Респонденттердің осы санатының жартысына 
жуығы олардың бизнесі тіркелмегендігінің 
себептері туралы сұраққа тіркеуден ерекше 
пайда көрмейтіндіктерін айтты.

Ауыл (немесе 
қала маңы)

Қала (обл.
орталық)

Астана/
республикалық 
маңызы бар 
қала

20%

8%

6%

1

-

-

20%

2

20%

8%

19%

3

40%

58%

51%

4

Ескертпе: 1 - Тіркеу рәсімдері тым көп уақытты 
алады деп ойлаймын/білемін 2 - Тіркеу рәсімінің 
құны тым жоғары деп ойлаймын/білемін. 3 - Егер 
мен тіркелсем, менде қиындықтар пайда 
болады деп қорқамын. 4 - Ментіркеудің 
артықшылықтарын көрмеймін

Фокус-топтардың арасындағы пікірлерден 
(жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
әйелдер)

"Сіз тіркелесіз, содан кейін салық төлеуіңіз 
керек, ал ақша өзіңе жетпей жатқан кезде, 
қайдағы салық.  Менде күніне бір-екі шаш 
алдыртатындар бар, сондықтан мен үйде  
жұмыс істеймін.  Жәрдемақы ақшасына 
құрал-жабдығымды алып, қазір ақырын 
жұмыс істеп жатырмын". 

7-СУРЕТ:
"Басқа" тармағы бойынша бизнесті 
тіркемеу себептері туралы сұраққа жауап 
берген респонденттер жауаптарын 
үлестіру 

 Басқа

Үнемі жұмыс 
істемеймін

Мақсатсыз

Бұл туралы 
ойлаған 
жоқпын

Мен бұл 
кәсіппен сирек 
айналысамын, 

бұл тұрақты 
емес

Бақшаданаз 
табыс түседі,  
тек тамақ пен 
қажеттіліктер 

үшін 

Қажеттілік жоқ
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мұқтаж балаларғ мен отбасының басқа 
мүшелеріне қамқорлық жасайтынын (23,5%) 
алға тартты; белсенді емес әйелдердің келесі 
тобы рейтинг бойынша мектеп/университет 
оқушылары (21,1%) және зейнеткерлер (16,3%) 
болды. Сондай-ақ, респонденттердің 5,8% - ы 
(50 әйел) жұмыс істемейді, себебі денсаулығы 
нашар және 4,7% (49 әйел) - үй 
шаруашылығының маңында жұмысқа 
орналасу мүмкіндігінің болмауы себебін атады 
(шалғай аумақтар көлікке қосымша 
шығындарды талап етеді).
Респонденттердің белсенді емес болу 
себептерінің мазмұнын аша отырып, оларға 
жүргізілген зерттеулердің тәжірибесі бойынша 
жұмыс істейтін әйелдерге тән кейбір 
тұжырымдар ұсынылды. 
Респонденттердің 42,3% -ы "жұмыс істейтін 
әйелге барлық үй міндеттерін орындау өте 
қиын болар еді" деп ішінара келісті.  
Жұмыссыз респонденттердің жартысы "жұмыс 
істейтін әйел барлық жалақысын күйеуіне 
(отағасына) беруі керек және бұл ақшаны 
қалай жұмсау туралы шешім қабылдай 

алмайды" деген пікірмен толық және ішінара 
келіспейтінін айтты. 

Осы санаттағы әйелдердің жартысына жуығы 
(45,6%) "әйел жұмыс іздеу немесе жұмыс істеу 
мүмкіндігінен айырылуы мүмкін, өйткені бұл 
күйеуінің наразылығын тудыруы мүмкін" 
деген тұжырыммен толық немесе ішінара 
келіспеді, алайда 20 пайызы келісетінін айтты. 

Жұмыссыз респонденттердің жұмыс істегісі 
келе ме деген сауалға берген жауаптары: 
әйелдердің 50%-ы әрине десе, дәл солай 
жартысы жоқ деп жауап берді. Сауалнамаға 
дейін 295 респонденттің (30,6%) бірде-бір 
жұмыс орны болмаған; 466 әйел, бұл зерттеуге 
қатысқан жұмыссыз әйелдер санының 48,5% - 
ын құрайды, 1-ден 5-ке дейін жұмыс орнын 
атап өтті. 
497 респондентте белгілі бір жұмыс өтілі 
болды, ұзақтығы бойынша: 17 респонденттің 

Мүлдем келіспеймін

Бейтарап

Толықтай келісемін

Ішінара келіспеймін

Ішінара келісемін

Білмеймін

27.1%

18.4%

6.5%

23.0%

12.5%

12.5%

50.1%

Мүлдем келіспеймін

Бейтарап

Толықтай келісемін

Ішінара келіспеймін

Ішінара келісемін

Білмеймін

24.3%

21.7%

4.6%

21.3%

15.5%

12.5%

45.6%

20.1%
Мүлдем келіспеймін

Бейтарап

Толықтай келісемін

Ішінара келіспеймін

Ішінара келісемін

Білмеймін 

13.1%

17.1%

22.0%

18.9%

20.3%

8.6%

42.3%
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жұмыс өтілі жоқ; 1 жылдан 5 жылға дейін – 
171 респондентте (34,3%); 6 жылдан 10 жылға 
дейін – 135 әйелде (27,2%); 11 жылдан 30 
жылға дейін – 109 әйелде (21,9%); қалған 65 
респонденттің жұмыс өтілі (13%) 31 жылдан 
асып кеткен.     Осы респондент – 
жұмыссыздардың 70% - дан астамы бұрынғы 
жұмыс тәжірибесінің қазіргі уақытта жұмыс 
іздемеу туралы шешіміне ешқандай да қатысы 
жоқ деп есептеді. Бұл топқа алдыңғы жұмыс 
орындарындағы еңбек жағдайына қатысты 
бірқатар сұрақтар қойылды:

• респонденттердің бестен бір бөлігі 
(20,4%) "жалпы жұмыс орындарында 
адамдар адамгершілікке жатпайтын 
жағдайда жұмыс істейді" деген пікірмен 
толық немесе ішінара келісті, ал толық 
немесе ішінара келіспегендер қатары 
-49,3%; әйелдердің 18% - ы бейтарап 
позицияны жақтады;

• "жұмыс орындарында қудалау/
психологиялық зорлық-зомбылық 
жағдайлары жиі кездеседі" дегенмен  
20,1% толық немесе ішінара келісті және 
45,6% толық немесе ішінара келіспеді  
және 21,7% - "бейтарап" деп жауап 
берді;

• респонденттердің "жұмыс берушілер 
қызметкерлердің балалары бар немесе 
қарт адамдарға күтім жасауы керек " 
деген тұжырыммен 33% толық немесе 
ішінара келісті, бірақ осыншама адам 
толық немесе ішінара келіспеді; 
бейтарап позицияны 22,6% ұстанды. 

• "жұмыс берушілер жыл сайынғы ақылы 
демалыс, жүктілік және босану, 
кемсітпеу және т. б. құқықтар туралы 
еңбек қатынастарын реттейтін 
заңдардың ережелерін ішінара немесе 
толығымен бұзады" деп жауап 
берушілердің саны 27,4% болды. 40,1% - 
ы толық немесе ішінара келіспеді; 
"бейтарап" деп 19,4% жауап берді%; 

• Респонденттердің 16,9% - ы 
"қызметкерлер, әсіресе әйелдер, жұмыс 
орнында қудалауға/қысым көрсетуге жиі 
ұшырайтындығымен" толық немесе 
ішінара келісетіндерін атап өтті, оларға 

Қалған респонденттер жоғарыда аталған 
тармақтардың әрқайсысы бойынша 
"білмеймін"деп жауап берді.
Сауалнама жүргізу кезінде жұмыссыз жүрген 
респонденттерге жіберілген түйіндеме саны 
мен неше рет сұхбаттасудан өте алмай 
қалғаны туралы да сұрақ қойылды. 43% 
респондент (228 әйел, оның 35-і ауылдық 
жерлерде тұрады; 20-сы қала (облыс 
орталығы) және 173-і астана/республикалық 
маңызы бар қалаларда тұрады) жұмысқа 
қабылдау туралы өтініш/түйіндеме бермеген; 
22% (116 әйел) - бір өтініш және 44% (160 әйел) 
- 5 ретке дейін; қалған респонденттер жұмыс 
іздеп түйіндемелерін 5 реттен артық берген. 
Респонденттердің 24%- ы (117 әйел, оның 33- і 
ауылдық жерде тұрады; 11 әйел қала (облыс 
орталығы) және 73 әйел астана/
республикалық орталықтарда) өздері өткен 
бір сұхбаттасудан кейін оларға жұмыс 
ұсынбағанын; 127 респондент 2-ден 5-ке дейін 
сұхбаттасудан өткенін, содан кейін олар 
жұмысқа орналаса алмағанын атап өтті. Сұқбат 
барысында 180 (38,3%) респондентке "сізде 
балалар бар ма немесе балалы болуды 
жоспарлап отырсыз ба?» деген сұрақ 
қойылды. Осы блоктың сұрақтарына жауап 
берген әйелдердің 60% - дан астамы, егер, 
мысалы, оларды ертең сұхбаттасуға шақырса, 
сұхбаттасуға бармайтындарын айтты; 25 
пайызы "ойланбастан" келісемін деді. 
Әдетте, жұмыс іздеп жүргендер үшін 
жалақының ең төменгі мөлшері бастапқыда 
айқындалады, алайда респонденттердің 80% - 
ы үшін сауалнама жүргізу кезінде бұл мәселе 
шешілген жоқ. Сонымен қатар, 129 әйел 
жұмысқа орналасқан жағдайда өздері қалаған 
жалақының ең төменгі шегі туралы шешім 
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қабылдаған:  62 әйел 35000 теңгеден 100000 
теңгеге дейінгі соманы атады; 67 әйел – 120000 
теңгеден 300000 теңгеге дейін дейді.

5. Кемсітушілік

Сауалнамаға қатысушылардың 66,7% (1582 
әйел) еңбек нарығындағы әйелдерге қатысты 
кемсітушіліктің (әділетсіздіктің) жоқтығы 
туралы мәлімдеді.

Фокус-топтардың арасындағы пікірлерден 
(жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
әйелдер)

"Менің зейнеткерлікке шығуыма 5 жыл ғана 
қалғанда жұмыстан қысқартты. Мен 
ешқайда жұмысқа тұра алмаймын, ертең 
зейнеткер болатын қызметкер кімге керек, 
ал менің күшім де, тәжірибем де көп".

Еңбек нарығында әйелдерге қатысты 
кемсітушілік бар деп санайтын респонденттер 
ішінен (805 әйел): 19% бұл құбылыс 
экономиканың барлық салаларында кең 
таралғанын атап өтті; 43% - тұрғындардың 
белгілі бір топтары арасында (жас топтары, 
этникалық топтар, қызмет салалары, салалар); 
38% - жекелеген жағдайларда көрінеді деген 
ойда.   Респонденттердің төрттен бір бөлігі 
(25,8%/216 әйел) өздерінің жеке тәжірибесіне 
негізделген; екінші бөлігі (23,5%/197 әйел) – 
туыстарының/достарының/таныстарының 
тәжірибесіне; 25,6% - кездейсоқ естіген жағдай 
туралы ақпаратқа (әңгімеде, теледидарда және 
т.б.) және 24,9% респонденттер – жеке 
сенімдері мен көзқарастарына сенеді.
 Еңбек нарығындағы кемсітушілік  құбылыс 
ретінде кең таралған әрі оның сипаты үнемі 
өзгеріп отырады: бұл қозғалмалы мақсат. 
Кемсітушіліктің кейбір айқын көріністері 
біртіндеп басылып келеді; дегенмен, олардың 
көпшілігі әлі де бар немесе жаңа жолмен 
көрініс табуда. Көптеген жағдайларда 

кемсітушілік қиын, соншалықты айқын емес 
формаларды қабылдады.  Қазақстандық 
қоғамда әйелдердің жұмыспен қамтылуына, 
оның ішінде оның сапалылығына (жұмыспен 
қамту саласы, төлем деңгейі, атқаратын  
лауазымының деңгейі және т.б.) қатысты 
стереотиптер бар екендігі белгілі. Осыған 
байланысты респонденттерге жұмыспен қамту 
саласындағы тең мүмкіндіктерге қатысты 
сұрақтар қойылды.
Сауалнамаға қатысқан барлық әйелдердің 
жартысына жуығы 46,5% (1116 адам) 
"әйелдерге ерлерге қарағанда жұмыс табу 
қиынырақ" деген пікірмен келіспеді, бұл 
тұжырыммен толық немесе ішінара келіскен 
33,5% (789 адам). 14,2%-ы бейтарап 
көзқараста.  

Респонденттер білгілі бір жағдайға өз қарым-
қатынасы туралы сұраққа жауап бере отырып: 
"егер біліктілік деңгейі бірдей еркек пен әйел 
бір лауазымға үміткер болса, компаниялар 
әдетте ерлерге басымдық береді", деген сауал 
жауабы қақ ортасынан тең бөлінді: 
респонденттердің 40% - ы (942 әйел толық 
немесе ішінара келісті, ал 38,4% (904 әйел) 
мүлдем келіспеді.  Бұл мәселеде 13,8% (326 
әйел) бейтарап қалды.  
35% (826 адам)  "әйелдер ерлерге қарағанда 
аз жалақы алады" деген тұжырыммен толық 
немесе ішінара келісті, ал 41,4% (974 адам) 
толық немесе ішінара келіспеді және 15,8% 
бейтарап позицияда болды. 

Мүлдем келіспеймін

Бейтарап

Толықтай келісемін

Ішінара келіспеймін

Ішінара келісемін

Білмеймін

27.1%

14.2%

16.4%

19.4%

17.1%

5.9%

46.5%

33.5%
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Қазақстандық қоғамда әйелдердің жұмыспен 
қамтылуына, оның ішінде оның сапалы 
құрамдас бөлігіне (жұмыспен қамту саласы, 
төлем деңгейі, атқаратын лауазымының 
деңгейі және т.б.) стереотиптер бар екендігі 
белгілі, бұдан әрі респонденттердің осындай 
жауаптары берілген: 

• "әйелдер бірдей немесе ұқсас 
лауазымдарда ерлерге қарағанда 
жалақыны аз алады"  дегенге 27,3% (643 
адам) толық немесе ішінара келісті, ал 
керісінше 46,4% (1094 адам) толық 
немесе ішінара келіспеді, ал 15,5% оған 
"бейтарап" болып қалды.

• респонденттердің жартысынан көбі, 
56,8% (1338 адам) "әйелдер "екінші 
дәрежелі жұмысшылар" екендігімен 
толық немесе ішінара келіспеді және 
22,3% (525 адам) осындай 
мәлімдемемен толық немесе ішінара 
келісті, 12,9 пайыз бейтараптық танытты;

• "әйелдер табиғаты бойынша бала туып, 
тәрбиелеп, үй мен отбасына қамқорлық 
жасау үшін жаратылған" деген оймен 
32,1% (758 адам) тоық немесе ішінара 
келісетінін, 50,3% (1184 адам) толық 
немесе ішініара келіспейтінін айтты. 13,6 
пайыз бейтараптық танытты; 

• "әйелге ер адамға қарағанда 
басқарушы, компания иесі, саясаткер 
болу әлдеқайда қиын" деген пікірге 722 
әйел толық немесе ішінара қолдау 
көрсетті, бұл сауалнама сұрақтарына 
жауап бергендердің 30,6%-ын құрайды; 
46,7% (1101 әйел) мұнымен толық 
немесе ішінара келіспеді, 14,2% 

          бейтарап"  жақты ұстанды»; 
• респонденттер көбінесе "әйелдер жұмыс 

істеуге ұмтылады, бірақ бала күтімі мен 
үй шаруашылығының қажеттіліктері 
кедергі болады" дегенге толық немесе 
ішінара келіскен - 47,3% (1113 әйел); 
31,8% (748 әйел) толық немесе ішінара 
келіспесе, 349 әйел (14,8%) бұл мәселеге 
бейтараптық танытты.

Өндірістік және отбасылық міндеттерді 
біркелкі бөлу саясаты әйелге бала күтімі 
кезінде жұмыстан міндетті түрде қол үзбей ақ, 
еңбек нарығында сұранысқа ие дағдыларды 
сақтауға көмектеседі. Бұл дегеніміз, осы 
кәсіпорынға тән тәжірибе мен дайындыққа 
қаражат салу арқылы әйелдердің өнімділігін 
арттыру деген сөз.  Бұл өз кезегінде олардың 
қызмет бойынша жоғарылап, жұмысқа 
орналасу әлеуеті мен ұзақ мерзімді 
перспективада табыс деңгейін арттыруға 
көмектеседі.  
Сауалнамаға елесі бөлімдерді қоса алғанда, 
зерттеушілер бір жағынан респонденттерді 
қоғамның әлеуметтік өміріне белсенді енгізу 
процесін, екінші жағынан респонденттердің 
қоғамдық нормалар мен құндылықтарды 
белсенді игеруін қарастыруды мақсат етті.

6. Әлеуметтік интеграция 

Сауалнамаға қатысқан әйелдерден өзімен 
бірге тұрмайтын адамдармен (кейбір 
балалармен; анасымен немесе әкесімен; 
жақын туыстарымен; достарымен немесе 
көршілерінің біреуімен) қаншалықты жиі 
қарым-қатынас жасайтыны туралы да сұралды.  
Респонденттер жауаптарының бөлінісі 
келесідей болды:

• 5,1% (814 әйел) үйінен тыс тұратын басқа  
балалармен күн сайын қарым-қатынас 
жасайды; 14,4% (333 әйел) – апта сайын; 
10,4% (242 әйел) – ай сайын; 26,6% 
респонденттерде (616 әйел) - менің 
үйімнен шалғай жерде  туыстарым жоқ 
деп жауап берді;

Мүлдем келіспеймін

Бейтарап

Толықтай келісемін

Ішінара келіспеймін

Ішінара келісемін

Білмеймін

23.5%

15.8%

16.2%

17.9%

18.8%

7.8%

41.4%

35%
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• сауалнамаға жауап берушілердің
26,3% (613 әйел) ата-аналарымен
(анасымен немесе әкесімен)күн
сайын қарым-қатынас жасайды, апта
сайын - 21,8% (508 әйел), ай
сайын-20,8% (485 әйел) және 17,2%
(401 әйел) - өз үйінен тыс жерде
мұндай туыстарым жоқ деп жауап
берді;

• жақын туыстарыммен күн сайын
13,3% (310 әйел) араласады; апта
сайын – 29,1% (680 әйел); ай сайын –
42,5% (994 әйел) және 1,7% (40 әйел)
жақын маңда туысым жоқ деп жауап
берді;

• көршілермен немесе достармен күн
сайын 29,5% (690 әйел); апта сайын –
38% (890 әйел); ай сайын – 21,7% (508
әйел) араласады, ал 1,7% (39 әйел) –

        мұндай байланыс жоқ деді. 
Үйінен тысқары тұратын таныстармен жыл 
сайын қарым-қатынаста болу жиілігі 3-тен 8 
пайызға дейін, сондай-ақ 1-ден 3 пайызға 
дейін респонденттер үй шаруашылығынан тыс 
ешкіммен ешқашан қарым-қатынас 
жасамаймын деп жауап берді.
Бүгінгі таңда әйелдердің ақысы төленбейтін 
үйдегі еңбегі мәселе өткір мәселе болып тұр. 
Әйелдердің ақы төленбейтін еңбегінің 
"көрінбейтіндігі" әйелдердің жалақы 
төленбейтін еңбегінің үй шаруашылығының 
ғана емес, жалпы елдің әл-ауқатындағы 
маңызды рөлін елемеуге әкеліп соғуда. 
Осыған байланысты сауалнамаға қатысқан 
жұмыс істейтін әйелдерге ақы төленбейтін үй 
жұмысына байланысты сұрақтар қойылды (16-
кесте).

16 КЕСТЕ: 
Ақысы төленетін жұмысты есептемегенде, ақысыз көрсетілген қызмет түрлеріне 
қатысу туралы сұраққа респонденттердің берген жауабы

0-6 жастағы балаларға күтім
жасау және білім беру

6-15 жастағы балаларға
күтім жасау және білім беру

                        
Үйдің шаруасы (тазалау, 
сатып алу, тамақ дайындау 
және т. б.)

Мүмкіндігі шектеулі 
туыстарға күтім жасау

Жерге қатысы бар /фермадағы жұмыс
Қарт туыстарға күтім жасау

Ауру туыстарға 
күтім жасау

Қызмет түрі

Күн 
сайын

33.2/543

38.3/633

69.4/1152

7.5/123

8.3/136

3.0/49

2.4/39

4.3/70

4.8/79

7.1/118

5.2/84

5.6/91

1.6/26

2.4/39

42.6/697

38.6/634

5.0/83

61.7/1007

64.3/1048

79.5/1288

76.0/1230

4.7/77

4.6/76

12.4/206

4.1/67

2.8/45

0.7/11

1.5/24

2.3/37

1.6/27

0.4/6

8.2/133

4.1/67

1.8/29

3.3/54

3.9/64

3.4/55

2.0/34

6.1/99

6.0/97

2.7/43

2.9/47

9.2/150

8.3/137

3.7/61

7.2/118

9.0/146

10.7/174

11.4/185

Үнемі
Аптасына
1-2 рет

Анда-
санда 
жылына 
бір рет 

Үнемі
Аптасына
3-4 рет

Анда-
санда
айына бір 
рет

Ешқашан

Периодика % сұралған респонденттер саны 

Мен 
білмеймін 
(респон-
денттің 
түсініксіз 
жауабы)
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15-кестенің деректерін талдай отырып, 
сауалнаманың тиісті сұрақтарына жауап 
берген респонденттердің көпшілігіне тән 
келесідей үрдіс байқалады: күн сайын 
әйелдер үй шаруашылығымен айналысады 
(1152 респондент, бұл сауалнамаға қатысқан 
жұмыс істейтін әйелдердің 69,4% құрайды) 
және балалардың күтімі/білімі (сәйкесінше 6 
жасқа дейінгі балалар 33,2% және 15 жасқа 
дейінгі балалары 38,3% барлар).
Орташа алғанда, әйелдер келесі іс-шараларға 
бір апта осыншама уақытын жұмсайды: 

• 15 жасқа дейінгі балаларға күтім жасау 
және білім беру – 26 сағат;

• үй шаруашылығы – 20 сағат;
• жерде / фермадағы жұмыс  - 10 сағат;
• егде жастағы туыстарға күтім жасау-11 

сағат;
• мүмкіндігі шектеулі туыстарға күтім 

жасау - 10 сағат; 
• науқас туыстарға күтім жасау- 8 сағат;
• өзін-өзі күту және ойын-сауық - 11 

сағат.

Бұл әйелдер аптасына орта есеппен 15  жасқа 
дейінгі балаларды күтуге және тәрбиелеуге 
және үй жұмыстарына ең көп уақытын 
жұмсайтынын көрсетеді. 

7. Мәдениет және әлеуметтік нормалар, 
қоғамдық өмірге қатысу 

Отбасындағы қаржылық міндеттердің қайта 
бөлінуіне қарамастан, үй міндеттері мен 
отбасы мүшелеріне күтім жасау ауыртпалығы 
әлі күнге дейін негізінен әйелдердің иығына 
түседі, бұл еңбек, отбасы, қоғам, ерлер мен 
әйелдердің рөлі туралы осы салаларда терең 
қалыптасқан идеялардың өміршендігін 
көрсетеді. Ұзақ уақыт бойы қамқорлық көрсету 
міндеттері отбасы мүшелері арасындағы жеке 
келісімдер аясында шешілуі керек деп саналып 
келді.  Соңғы кездері жұмыс пен отбасылық 
міндеттерді қатар ұстап жүру мемлекеттік 

тарапынан шешілуі керек деген түсінік пайда 
болды. Мүдделі тараптардың кең ауқымы 
мемлекет, кәсіпорын, қоғам, отбасы және 
жеке тұлғалар арасында жауапкершілікті 
неғұрлым біркелкі бөлу қажет дегенмен 
келіседі.  
Бүгінгі таңда қоғамда ерлер мен әйелдердің 
атқаратын рөліндегі өзгерістер туралы жиі 
айтылады. Сауалнамаға қатысқан әйелдердің 
осыған байланысты пікірлерін бағалау 
мақсатында оларға осы тақырыпқа қатысты 
бірқатар пікірлер ұсынылды, 
респонденттердің жауаптары  төмендегідей 
жіктелді:

• сауалнамаға қатысқан әйелдердің 
көпшілігі (толық немесе ішінара) "жұмыс 
істейтін ана жұмыс істемейтін ана сияқты 
балаларымен тығыз қарым-қатынаста 
болады" дегенмен келіскендер -83,7% 
(1961 респондент), 4,4% респондент (104 
әйел) білмейтінін айтты; 

• "егер анасы жұмыс істемесе, мектеп 
жасына дейінгі бала үшін бұл жақсы" 
деген ойды толығымен немесе ішінара 
қолдағандар - 81,9% (1918 әйел) және 
4,1% (96 әйел) мүлдем келіспеді, 
көптеген әйелдер сұраққа жауап білмеді 
– 3,8% (89 әйел);

• сауалнамаға қатысқан әйелдердің 65,2%-
ы (1521 адам) "жұмыс істеген жақсы, 
бірақ әйелдер үй мен балаларға 
қамқорлық көрсеткенді жөн көреді" деп 
толық немесе ішінара келіскен, барлық 
репонденттердің бестен бір бөлігі-бұл 
тұжырыммен еліспеді және 7,4% (152 
әйел) өз пікірлерін айта алмады;

26.6% 38.6% 21% 7.4%

Мүлдем 
келіспеймін

Ішінара 
келіспеймін

Ішінара 
келісемін

Толықтай 
келісемін
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• 1629 респондент, яғни сұралғандардың 70 
пайызы "әйел үшін үй шаруасында жүруі, 
дәл сол ақылы жұмысты  атқарумен тең" 
деген ойда, ал 21% - ішінара бұған келіспеді 
және 7,4% (233 әйел) бұл мәлімдемені 
жоққа шығаруды. Сауалнамаға 
қатысқандардың 5,5%-ы, яғни 129 әйел 
жауап білмеді;

• зерттеу сауалнамасының сұрақтарына 
жауап берген барлық әйелдердің 
жартысынан көбі ("толық келісемін") 
"күйеуі де, әйелі де отбасылық бюджетке 
үлес қосуы керек" деп санайды және осы 
жауаппен ішінара келісетін 81,1% (1921 
әйел) қосылды. Мұнымен 10,7% (250 әйел) 
ішінара келіспеді және 2,5% (59 әйел)- 
мұндай сұрақтың бұлай  қойылуымен 
мүлдем келіспейді, 4,6% (107 әйел) – 
беретін жауабын білмеді;

• сауалнамаға жауап берушілердің 66,6% - ы   
"жалпы алғанда, әкелер балаларына да, 
аналарына да жақсы күтім жасай алады", 
дегенмен толық немесе ішінара келісті. 
"толық келіспеймін" дегендер  – 15,6% 
(364 адам) және 12,3% (293 адам) - 
"мүлдем келіспеймін"  деді,  124 әйел 
тиісінше барлық респонденттердің 5,3%-ы 
бұл сұраққа жауап беруден бас тартқан;

44.4% 25.3% 14.8% 10.0%

51.0% 27.8% 11.8% 4.1%

61.0% 21.1% 10.7% 2.5%

36.8% 29.8% 15.6% 12.3%

48.4% 32.9% 10.5% 3.8%

Мүлдем 
келіспеймін

Ішінара 
келіспеймін

Ішінара 
келісемін

Толықтай 
келісемін
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келісемін
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Ішінара 
келіспеймін

Ішінара 
келісемін

Толықтай 
келісемін

• "жұмысқа ие болу - әйел үшін тәуелсіз адам 
болудың ең жақсы тәсілі" деген пікірмен 
барлық респонденттердің 51% - ы (1194 
әйел) толық келіседі, ал оларға  ішінара 
келісіп 27,8%  қосылды, барлығы 78,% (1845 
адам), сауалнамаға қатысқан әйелдердің 
көпшілігі жұмыстың болуы олардың 
тәуелсіз болуға мүмкіндік береді дегенмен 
келісті. Шамамен 12% (277 адам) бұл оймен 
жартылай келіспейтінін, 4,1% (95 адам) 
мүлдем келіспейтінін айтты. 5,2% (122 
адам) бұған қатысты пікір білдірген жоқ;
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• "ер адамдар үйдегі міндеттер мен бала
күтімі үшін әйелдер сияқты жауапкершілікті
өз мойнына алуы керек" деп сауалнамаға
қатысушылардың 81,3% (1903 әйел) толық
және ішінара қолдады, 10,5% (246 әйел)
бұл тұжырыммен ішінара келіспеді және
3,8% (90 әйел) мүлдем келіспеді, 4,3% (100
әйел) оған не деп жауап беретінін білмеді.

      мүлдем келіспеді, 7%  не деп жауап берерін         
      білмеді.
Келесі сұрақ бойынша сауалнама нәтижелеріне 
көшпес бұрын, жоғарыда келтірілген сұрақтарға 
берілген жауапта респонденттер тұратын 
жердің типі, яғни қалалық және ауылдық 
жерлер бойынша бөлінбегенін айта кету керек. 
Сауалнамаға қатысушылардың 92,3%-ы (2194 
әйел) қандай да бір қауымдастықтарға/
бірлестіктер немесе қоғамдастық құрамында 
еместігін, керісінше 6,8%- ы (159 әйел, оның 
ішінде 63 әйел ауылда немесе қала маңында, 
34-і қалада (облыс орталығында) және 62-сі 
астанада/республикалық орталықта) сұраққа иә 
деп жауап берген (17-кесте).
Осы сұраққа оң жауап берген әйелдердің 
45,6%-ы (73 адам) кез келген түрдегі 
коммерциялық емес ұйымдардың/
қауымдастықтардың қызметіне қатысқан; 30% 
(48 адам) - мектеп/ата-аналар комитеттерінің 
жұмысына атсалысады. 1,8% (44 адам) осы 
ұйымдармен қарым-қатынасты "күн сайын 
немесе апта сайын"  десе, 2,3% (56 адам) - "ай 
сайын"деп атап өтті.

25.9% 40.7% 19.2% 7.3%

• сауалнамаға қатысқан барлық 
әйелдердің төрттен бір бөлігі (25,9%, 
сәйкесінше 605 адам) "басқаларға 
қамқорлық жасағаннан әйелдерге үйден 
тыс жерде жұмыс істеуге уақыт 
қалмайды" дегенмен толық келісті, 40% -          
дан астамы (951 адам) бұл пікірді ішінара       
қолдады және 20% (450 адам) онымен       
ішінара келіспеді және 7,3% (170 адам)       

17 КЕСТЕ: 
Қандай да бір қауымдастықтарға/бірлестіктерге кіру туралы сұраққа 
респонденттердің жауаптарын үлестіру  

Коммерциялық емес ұйым / кез келген түрдегі қауымдастық

Саяси партия аясындағы әйелдер қауымдастығы

Мектеп / ата-аналар комитеті

Басқа

Діни ұйым

Дербес әйелдер қауымдастығы

Белгілі мақсаты бар бейресми әйелдер клубы (әйелдердің 
бейресми бірлестігі) 

Муниципиалдық бірлестікке / жергілікті 
қауымдастықта болу, ақылы не тегін 

ПайызыАссоциация/бірлестік түрі 

73

5

48

5

6

5

3

15

Сұралған 
респондент-
тер саны

45.6

3.1

30

3.1

3.8

3.1

1.9

9.4

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БЕЙРЕСМИ ЭКОНОМИКАСЫНА ТАРТЫЛУЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН САЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Мүлдем 
келіспеймін

Ішінара 
келіспеймін

Ішінара 
келісемін

Толықтай 
келісемін



45

8. Балалар мен ересектерге арналған 
мекемелерге кіре алу мүмкіндігі 

Сауалнаманың осы бөлімінің сұрақтарына үй 
шаруашылығы бар 15 жастан аспаған (1177 
әйел) өз баласына (немесе оның күйеуінің 
баласы) үшін жауап берген респонденттер 
жауап берді. 
Балабақшалардың, басқа да балалар 
орталықтарының қызметтерін немесе бала 
күтімі үшін арнайы жалданған және ақы 
төленетін адамдардың (міндетті оқу 
орындарынан тыс) қызметтерін пайдалану 
туралы сұраққа 38% (447 әйел, оның ішінде 111 
әйел ауылда немесе қала маңында тұрады; 113 
адам – қалада (облыс орталығында); 223 – 
астанада (облыс орталығында) тұратын әйел иә 
деп жауап берді.  
Бала күтімі бойынша қызметтердің сапасы мен 
қолжетімділігі туралы сұраққа 
респонденттердің бағасы келесідей болды (18-

кесте).
Алдыңғы сұраққа оң жауап берген 
респонденттердің (106 әйел) 23,4% - ы (447 
әйел) "үлкен проблема" дәрежесі бойынша 
бала күтімі бойынша қызмет көрсету 
саласының аспектілеріне өз бағаларын берді 
(негізінен әйелдер осы мекемелердің 
қызметтерінің құнын және олардың үй 
шаруашылығынан алшақтығын білдірді), бұл 
ретте олардың жартысынан көбі астанада/
республикалық орталықта тұрады. Іс жүзінде 
әйелдердің екінші бөлігі мұны мүлдем күрделі 
мәселе емес деп санайды. 
Зерттеуге қатысқан барлық респонденттердің 
жартысы, 50,2%-ы өздерінен басқа 
балаларына әкесінің де қарайтынын атап өтті 
(астанада/республикалық орталықта осындай 
жауаптары бар респонденттер ауылға немесе 
қала маңына қарағанда бір жарым есе көп); 
38% әйел - әжелер мен аталардың 
көмектесетінін айтты. 

Ауыл (немесе қала 
маңы)

Қала (облыс 
орталығы)

Астана / 
республикалық 
маңызы бар қала

Үлкен 
мәселе 

Орташа 
мәселе

Кішігірім 
мәселе Барлығы

Ешқандай 
мәселе 
тудырмайды

22.3%

27.8%

19

17.6%

25

62

18.8%

24.7%

19

17.6%

21

55

17.0%

35.9%

32

29.6%

19

80

42.0%

11.7%

38

35.2%

47

26

100%

100%

108

100%

112

223

18 КЕСТЕ: 
Респонденттердің бала күтімі бойынша қызмет көрсету саласының аспектілерін 
олардың проблемалық дәрежесі бойынша бағалау туралы сұраққа жауаптарын бөлу 

Барлығы
23.9%

106

21.4%

95

29.6%

131

25.1%

111

100%

443

Респонденттердің қызметтерді бағалауы, адам/%
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Алдыңғы сұраққа оң жауап берген 
респонденттердің (106 әйел) 23,4% - ы (447 
әйел) "үлкен проблема" дәрежесі бойынша 
бала күтімі бойынша қызмет көрсету 
саласының аспектілеріне өз бағаларын берді 
(негізінен әйелдер осы мекемелердің 
қызметтерінің құнын және олардың үй 
шаруашылығынан алшақтығын білдірді), бұл 
ретте олардың жартысынан көбі астанада/
республикалық орталықта тұрады. Іс жүзінде 
әйелдердің екінші бөлігі мұны мүлдем күрделі 
мәселе емес деп санайды. 
Зерттеуге қатысқан барлық респонденттердің 
жартысы, 50,2%-ы өздерінен басқа 
балаларына әкесінің де қарайтынын атап өтті 
(астанада/республикалық орталықта осындай 
жауаптары бар респонденттер ауылға немесе 
қала маңына қарағанда бір жарым есе көп); 
38% әйел - әжелер мен аталардың 
көмектесетінін айтты. 
Әкелердің балаларды күтуге неліктен 
көмектеспейтіні туралы сұраққа әйелдердің

Ол жұмыс 
істейді және 
жұмыстан 
кейін қатты 
шаршайды

Менің 
күйеуім 
балаларға 
қамқорлық 
жасау 
ананың 
міндеті/
аналар 
балаларды 
әкелерге 
қарағанда 
жақсы 
тәрбиелейді 
деп санайды

Біз екеуіміз 
де балаларға 
қамқорлық 
жасау 
ананың 
міндеті 
екендігімен 
келісеміз

56.7%

13.7%

11.4%
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56,7% - ы олардың жұмыс күнінен кейін 
шаршап келетінін алға тартты, бұл ретте 
жауаптар респонденттің тұрғылықты жерінің 
типі бойынша бөлінген жоқ. 
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Қазақстандық әйелдердің бейресми 
жұмыспен қамтылу деңгейі деректердің 
біріктірілген төрт элементіне негізделді: 
жұмыспен қамтылу мәртебесі, келісімшарттың 
ресмилігі, әлеуметтік сақтандырумен қамту 
және кәсіпорынның формальдығы. Бұл тәсіл 
бейресми жұмыспен қамту саласында ХЕҰ 
бағалаудың бірыңғай  өлшемшарттарын 
қолдану мақсатында таңдалды. Сонымен 
қатар, ауылшаруашылық секторында 
жұмыспен қамту да қосылып отыр, өйткені 
кейбір елдерде осы салада бейресми жағдай 
деңгейі жоғары болады. 

Ақы төленбейтін отбасы қызметкерлері Оған 
сәйкес Диаграмма 1 сауалнама деректері 
бойынша елдегі еңбек нарығындағы 
әйелдердің жағдайы көрініп отыр. Жұмыс 
күшінің 40%-ында (15 жас - 64 жас)  жұмыс 
жоқ (демек, жұмыссыз немесе белсенді емес), 
46% - жалдамалы жұмысшылар (бір немесе 
бірнеше жұмыс берушілерге жұмыс істейді), 
12% - ы жеке еңбек қызметімен айналысады 
(басқа жұмыс орындарын ұсынумен немесе 
онсыз), ал 1% - ы жалақы төленбейтін отбасы 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕМЕН 
САЛЫСТЫРЫЛҒАН  
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕРДІҢ 
БЕЙРЕСМИ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТЫЛУ ПОРТРЕТІ (ЗЕРТТЕУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША)

1. Сауалнамада ресми жұмыспен қамтуды анықтау (ХЕҰ жіктемесіне сәйкес) мен өзін-өзі жұмыспен қамту мәртебесі арасында кейбір 
сәйкессіздіктер бар. Осыған байланысты біз кейбір түзетулер енгізу мүмкіндігін қарастырамыз. 

қызметкерлері. Жұмыспен қамтылған 
әйелдердің1 санын есептеу негізінде ақы 
төленбейтін үй жұмыскерлері 1,3% - ды 
құрайды (алғаш рет анықталған бейресми 
қызметкерлер).

ДИАГРАММА 1: 
Әйелдердің еңбек нарығындағы 
жағдайы 

асқаларға жұмыс 
орындарын ұсына 
алмайтын өзін -өзі 
жұмыспен 
қамтушылар
Өзін-өзі 
жұмыспен қамту/
басқаларға жұмыс 
ұсынатын бизнес 
иесі
Басқа
Ақы төленбейтін 
отбасы қызметкері
Жұмыссыз 
Жұмыс берушіге 
жұмыс істеу  
Бірнешежұмыс 
берушілерге   
мерзімді жұмыс 
істеу

40%

1%1%

8%
4%

1%

45%
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Бейресми жалдамалы қызметкерлер. 
Жалдамалы қызметкерлер үшін біз шарттың 
ресми болуын әрі әлеуметтік 
қамсыздандыруға арналған жарналардың 
төленуін ескереміз. Жалдамалы жұмыста 
жүрген әйелдердің тек 4,85% - ында жазбаша 
еңбек шарты болмаған. Олардың 30%-ы 
бейресми түрде өз еріктерімен жұмыс 
істейтіндерін хабарлады, яғни олар үшін 
жазбаша келісім-шарт болмаған дұрыс, ол 
арқылы  жоғары жалақы алып не  әлеуметтік 
көмек алу мүмкіндігім боладыд ейді. 
(Диаграмма 4). 

Тіркелмеген бизнес. Қазақстанда өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған әйелдерге келетін болсақ, 
олардың экономикалық бірлігінің ресми 
мәртебесі қаралды, яғни кәсіпорын тіркелген 
бе, жоқ па (сауалнама барысында түпкі 
пайдалану үшін үй шаруашылықтарын 
өндірумен байланысты деректерді алу мүмкін 
болмады). Респонденттердің 9,69% - ы 
тіркелмеген кәсіпорындарда жұмыс істейді 
(ресми сектордан тыс жұмыспен қамту). ХЕҰ-
ның "Бейресми  экономикадағы әйелдер мен 
ерлер: статистикалық перспектива" есебінде 
ұсынылған дерек 2017 жылы 7,3 пайызды 
құрады, бұл жүргізілген зерттеу нәтижелеріне 
жақын көрсеткіш. Алайда, өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар қатарындағы сұралған 
әйелдердің едәуір бөлігі (43,05%) не 
тіркелмеген, не тіркеу процесінде болған 
кәсіпорында жұмыс істегендерін хабарлады. 
Диаграмма 2 Тіркелмеген кәсіпорындардың 
көпшілігі нарықтық қызметтер саласында 
жұмыс істейді, көбінесе сауда, көлік және жеке 
қызметтермен айналысатын шағын 
кәсіпорындар тіркелмеген, сондықтан 
бейресми жұмыс істеген. Мұндай 
компаниялардың 80%-ында штатта бір ғана 
адам болған (респондент-иесі), осыдан 
бейресми қызмет еткен компаниядардың көбі 
мөлшері жағынан төменгі деңгейдегі 
компаниялар деп қорытындылауға болады,  

ДИАГРАММА 2: 
Секторлар бойынша тіркелмеген 
кәсіпорындар 

Нарықтықемес 
қызметтер  
Ауылжәне орман 
шаруашылығы, 
пайдалы 
қазбаларды 
өндіру
Құрылыс
Өңдеуші 
өнеркәсіп 
Нарықтық 
қызметтер 

21%

2% 2%4%

дегенмен екі адам 40 қызметкерді жұмысқа 
орналастырған тіркелмеген бизнес туралы да 
айтып берді. 
Мұнда Диаграмма 3 тіркеуден өтпеген 
компаниялардың неліктен тіркеуді 
таңдамауының себептері келтірілген. 
Олардың көпшілігі (51%) тіркеуден өтудің 
нақты артықшылықтарын көрмейміз деген 
пікірде.  Тағы 18% - ы тіркелу арқылы артық 
тексеріс пен парақорлыққа тап боламын деген 
қорқыныш болғанын айтса, ал тағы 24% - ы 
тіркеуді тым қымбат немесе ұзақ уақытты 
алады деп санайды.

ДИАГРАММА 3: 
Бизнесті тіркемеудің себептері 

Тіркеу рәсімдері 
тым көп уақытты 
алады деп 
ойлаймын/білемін
Тіркеу рәсімінің 
құны тым жоғары 
деп ойлаймын/
білемін
Егер мен тіркелсем, 
менде қиындықтар 
пайда болады деп 
қорқамын(салық 
инспекциялары, 
пара алу/бопсалау 
және т. б.)
Мен тіркеудің 
артықшылықтарын 
көрмеймін 
Басқа 

51% 18%

17%

7%7%
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Дегенмен, әлеуметтік сақтандырумен қамту 
мәселесі  өте кең тараған болып отыр. 
Жалдамалы жұмыскерлердің 5,38% - ы жыл 
сайынғы ақылы демалысқа шығуға құқы 
болмаған, 7,13%-ы науқастануы бойынша 
ақылы демалысқа, 4,13%-ы жүктілігі және 
босануы бойынша демалысқа, 16,17% - ы 
ақылы медициналық сақтандыруға және 
9,21%-ы жұмыстан шығарылғаны үшін 
өтемақы ала алмаған.  Есеп авторлары осы бес 
аспектінің кейбіреулері ұлттық Еңбек 
кодексіне және / немесе еңбек шартының 
өзіне тән болуы мүмкін деген қорытындыға 
келді, сондықтан барлық бес фактор болған 
жағдайда әлеуметтік сақтандыруды қамтудың 
болмауымен анықталады (ХЕҰ-ның 
ұсынысымен салыстырғанда тек алғашқы 
екеуінің жоқтығын ескеру).  Мұндай 
жағдайларда жалдамалы жұмыс істейтін 

Бейресми жұмыспен қамтылған әйелдердің 
2019 жылғы көрсеткіші 15,2%-ға тең болды, 
бұл 2017 жылы ХЕҰ жариялаған  16,1% 
көрсеткішіне өте жақын, бұл зерттеудің 
дұрыстығын көрсетеді.  Сонымен қатар, бұл 
екі жыл арасындағы көрсеткіштің аздап 
төмендегенін көрсетеді. Сонымен қатар, 2017 
жылы ерлердің бейресми жұмыспен 
қамтылуы 16,2% құраған, бұл бейресми 
жұмыспен қамтуда гендерлік алшақтықтың 
жоқтығын көрсетеді. Осы фактіні ескере 
отырып, Қазақстан ХЕҰ статистикасындағы 
басқа елдермен салыстырғанда айтарлықтай 
ұтымды жағдайда тұр. Әйелдердің бейресми 
жұмыспен қамтылуы туралы деректердің 
қолжетімділігі негізінен аз дамыған елдермен 
шектелген (Диаграмма 6), алайда мұнда 
кейбір маңызды үрдістер де байқалады. 
Қазақстандағы жағдай шамамен Ресей, 
Украина, Сербия және Солтүстік Македония 

ДИАГРАММА 4: 
Жазбаша еңбек шартының 
болмау себептері 

Мен жазбаша 
келісімшартсыз 
жұмыс істеген 
дұрыс деп 
ойладым және 
жұмыс берушім 
келісті
Егер менің 
жазбаша 
келісімшартым 
жоқ болса, менің 
жалақым жоғары 
болады
Компанияда/
ұйымда ешкімде 
жазбаша 
келісімшарт жоқ 
Мен жазбаша 
келісімшартқа 
сұрау салдым, 
бірақ жұмыс 
беруші 
қабылдамады
Мен жазбаша 
келісімшартқа 
сұрау жасаған 
жоқпын, өйткені 
мен жұмыстан 
айрылудан 
қорқамын

51%

10%

9%

11%

11%

4%

әйелдердің тек 2% - ы барлық бес  өлшемшарт 
бойынша әлеуметтік қамсыздандырудың 
болмауымен кезіккен, бұл біз үшін  бейресми 
жағдайды анықтау үшін негіз болып 
табылады.
Жалпы алғанда, барлық жұмыс істейтін 
әйелдердің2 15,2% - ы экономиканың 
бейресми секторында жұмыс істейді, яғни не 
тіркелмеген кәсіпорында жұмыс істейді, не 
Еңбек кодексінің (Диаграмма 5) ережелерін 
сақтай отырып, ресми шартсыз жұмыс істейді.

ДИАГРАММА 5: 
Неформальная занятость женщин в 
Казахстане 

Ресми 
жұмыспен 
қамтылу  
Бейресми 
жұмыспен 
қамтылу 

84.82%

15.18%

Тағы да, алдыңғы ескертуде келтірілген айырмашылыққа байланысты, егер бейресми жұмыспен қамтылған әйелдердің саны 
жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының пайызымен көрсетілсе (жұмыспен қамтудың белгілі бір мәртебесіне сәйкес), бұл 
көрсеткіш 15,79% құрайды, бұл жұмыспен қамту мәртебесін ресми анықтауға негізделген көрсеткішке ұқсас деп саналады. 
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ДИАГРАММА 6: 
Әлем елдері бойынша әйелдердің бейресми жұмыспен қамтылу көрсеткіші  
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сияқты өтпелі экономикасы бар елдермен 
ұқсас және Шығыс Азия мен Африканың 
көптеген елдеріне қарағанда әлдеқайда 
жақсы.
ХЕҰ-ның "Бейресми экономикадағы әйелдер  
мен ерлер: статистикалық перспектива" 
баяндамасында бейресми экономиканың 
неғұрлым толық көрінісі ұсынылған (тек 
әйелдер ғана емес, барлық қжұмыскерлер 
бойынша) (Диаграмма 7). Бұл жоғарыда 
келтірілген қорытындыны растай отырып, 
Қазақстанның 20% -49% тобында екенін 
болжайды. Ең мықты көрсеткіш дамыған 
экономикасы бар Батыс Еуропа, Солтүстік 
Америка және Австралия елдерінде, ал 
Сахараның оңтүстігіндегі Африка елдерінің 
көпшілігінде нәтиже нашар.  Дегенмен, 
Қазақстанның көрсеткіштері Оңтүстік-Шығыс 
Азия мен Латын Америкасының көптеген 
елдеріне қарағанда жоғары, ал өтпелі 
экономикасы бар қалған елдермен (негізінен 
Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдерімен) 

салыстырғанда бір деңгейде. 
Бейресми жұмыспен қамтылған әйелдердің 
үштен бір бөлігі жұмысын үйден, ал 30%-ы 
зауытта, кеңседе, шеберхана мен дүкенде, 
дүңгіршекте істейді (Диаграмма  8).  Соңғысы 
кәсіпорындардың бейресми сипатын 9,69% 
деңгейінде  екенін растайды. Басқа орындарға 
үйдегі жұмыс орнын жатқызамыз (12%), бұл өз 
есебінен жұмыс істеуге және жалақы 
төленбейтін отбасылық жұмысшыларға, 
сондай-ақ базарға немесе дүңгіршектерге 
(11%) қатысты мәліметтерді растайды. 
Бейресми кәсіпорындардың Диаграмма 
2көпшілігі нарықтық қызметтер секторына 
жатады. Бейресми Диаграмма 9 жұмыспен 
қамтылған әйелдердің 59% - ы қызмет көрсету 
және сауда саласының қызметкерлері екендігі 
көрсетілген, бұл олардың негізінен нарықтық 
қызметтер секторында жұмыс істейтіндігі 
туралы Диаграмма 2 біздің тұжырымымызды 
тағы да растайды.

Дереккөз: ХЕҰ статистикасы. Ақпарат бар соңғы жылдардағы деректер көрсетілген. 
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ДИАГРАММА 7: 
Барлық жұмысшылардың бейресми қызметі - жаһандық шолу  

20 %-дан кем 50%-74% 75%-89% 90% және одан 
жоғары 

20%-49%

Дереккөз: ХЕҰ-ның "Бейресми экономикадағы әйелдер мен ерлер: статистикалық 
перспектива" баяндамасы. Деректер 2016 жылғы.  

ДИАГРАММА 8: 
Әйелдердің бейресми жұмыспен 
қамтылу орны  

Өз үйінде (жеке 
жұмыс орны жоқ) 
Зауыт, кеңсе, 
жұмыс цехы, 
дүңгіршек және т. 
б., үйге 
алшақтығына 
қарамастан
Жұмыс орны үйдің 
ішінде немесе 
үйдің жанында 
Базардағы орын 
Стационарлық 
орын жоқ 
(мобильді жұмыс)
Клиенттің үйі 
немесе жұмыс 
орны 
Жұмыс  берушінің 
үйі 
Ферма немесе 
ауылшаруашылық 
учаскесі
Көшедегі 
дүңгіршек
Құрылыс  алаңы 
Басқа 

32%

30%

11%

1%
4%
3%
0%

1%
1%

5%

12%

ДИАГРАММА 9: 
Бейресми жұмыспен қамтылған 
әйелдердің кәсібі / біліктілік деңгейі 

Қызмет көрсету және 
сауда саласының 
қызметкері 
Жеке компания 
Біліктілігі жоқ 
жұмысшы
Білім беру 
саласының 
қызметкері 
Білікті жұмысшы
Денсаулықсақтау 
саласының 
қызметкері 
Менеджер 
Халықтық кәсіпшілік 
секторының 
қызметкері 
Ауыл, орман және 
балық шаруашылығы 
саласының білікті 
қызметкері 
Кәсіпқой маман  
Техникалық немесе 
ұқсас қызметкерлер

59%

1%

1%

4%

6% 11%

9%5%

3%
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Бұл бөлімде есеп авторлары Қазақстандағы 
әйелдердің бейресми жұмыспен қамтылуын 
құрамдас бөліктерге бөліп, 2016 жылғы 
көрсеткіштер бойынша әзірленген жоғарыда 
аталған есепте жарияланған деректер 
негізінде мүмкіндігінше жаһандық   
салыстырулар жүргізді. Сонымен қатар, кейбір 
индикаторлар үшін гендерлік бөлу 
қарастырылмаған, сондықтан авторлар 
салыстыруды жалпы бейресми жұмыспен 
қамту бойынша негіздеді.

Диаграмма 10 Мұнда жұмыспен қамтудың 
төрт стандартты санаты бойынша бейресми 
және ресми жұмыспен қамту құрылымы 
ұсынылған. Қазақстандағы әйелдердің 
жұмыспен қамтылуы үш өңір: Орталық және 
Батыс Азия,  Еуропа мен Орталық Азия мен 
әлемдегі жалпы жағдаймен салыстырылады.  
Қазақстандағы әйелдердің формальды, 
бейресми де жұмыспен қамтылуының 
құрылымы Орталық және Батыс Азия 
елдеріндегі ұқсас құрылымды көрсетеді, олар 
іс жүзінде ТМД-ның негізгі ұйытқысы болып 
саналады. Олардың ішінде өткені мен

мәдениеті ортақ Қазақстан да бар.  Ресми 
жұмыспен қамтуға келетін болсақ, оның 
негізгі үлесі - жалдамалы жұмысшылар, ал 
жұмыс берушілер мен жеке негізде жұмыс 
істейтін жұмысшылардың (өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандардың) үлестері аз және шамамен 
бірдей. Бейресми жұмыспен қамтылған 
әйелдер негізінен өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар, яғни олар өздігінен жұмыс істеп,  
басқаларды да жұмысқа жалдамайды.
Мұнан кейінгі орында бейресми жалдамалы 
жұмыстағы әйелдер тұр, ал жұмыс берушілер 
мен жалақы төленбейтін отбасылық 
жұмысшылар арасындағы әйелдердің үлесі 
салыстырмалы түрде аз. ЕАО-мен және 
әлемдегі жағдаймен салыстырғанда 
тұжырымдар ұқсас, бірақ кейбір елеулі 
айырмашылықтар да бар.  Мысалы, ЕАО-да 
бейресми жұмыскерлер жалданып жұмыс 
істесе, ал жаһандық деңгейде бұл көрсеткіш іс 
жүзінде өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
жұмыскерлер мен ақы төленбейтін отбасылық 
жұмыскерлер есебінен Қазақстанға қарағанда 
айтарлықтай төмен болып тұр.

БЕЙРЕСМИ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТЫЛҒАН ӘЙЕЛДЕРДІҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ПЕРСПЕКТИВАСЫ
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ДИАГРАММА 10: 
Жұмыспен қамту мәртебесі бойынша жіктелген бейресми және ресми жұмыспен 
қамту құрылымы  

0% 10% 20% 70% 80% 90% 100%60%50%40%30%

Қазақстан

Әлем

Орталық 
және Батыс 
Азия

Еуропа және 
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Азия 

Ресми  

Бейресми 

Ресми  

Бейресми 

Ресми  

Бейресми 

Ресми  

Бейресми 

Жалдамалы 
қызметкерлер 

Жұмыс 
берушілер

Жалақытөленбейтін отбасы 
қызметкерлері

Өзін-өзі 
жұмыспен 
қамтығандар
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Қазақстанда әйелдердің бейресми жұмыспен 
қамтылу деңгейі, әдетте, жасына қарай 
төмендейді, бірақ жас топтары арасында 
үлкен айырмашылықтар байқалмайды 
(Диаграмма 11). ЕАО-да осыған ұқсас үрдістер 
бар, ал әлемдік деңгейдегі және Орталық, 
Батыс Азия елдеріндегі факторлардың өзара 
байланысының өзіндік ерекшелігі бар.  
Дегенмен, Қазақстандағы әйелдердің 
бейресми жұмыспен қамтылуы өңір бойынша 
орташа деңгейден төмен екендігі туралы 
жалпы түсінік барлық жас топтары үшін өзекті.

Бейресми жұмыспен қамту білім деңгейіне 
байланысты төмендейді (Диаграмма 12). 
Алайда, Қазақстанда әйелдердің бейресми 
жұмыспен қамтылуының қысқаруы 
салыстырылатын аймақтарға қарағанда 
айтарлықтай аз; бақылаулардың өте аз 
санына байланысты білімі жоқ топ бойынша 
деректерді алу мүмкін емес. Алайда, 
салыстырмалы тәжірибе көрсеткендей, бұл 
топтағы бейресмилік 93% -ға дейін жетуі 
мүмкін.

Дереккөз: Қазақстан бойынша есеп авторларының есебі (осы зерттеудің анкеталық 
сауалнамасының деректері); ХЕҰ-ның қалған өңірлер үшін "Бейресми экономикадағы әйелдер 
мен ерлер: статистикалық перспектива" баяндамасы (2016 ж.). Ескертпе: Қазақстан 
бойынша деректер тек әйелдерге, қалған өңірлер бойынша - барлық қызметкерлерге 
қатысты.
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Бейресми жұмыс істейтін әйелдердің 
географиялық орнын (тұратын жерін) талдау 
қызықты идеялар мен перспективалар 
тудырды.  Жаһандық және өңірлік 
модельдерге қарағанда, Қазақстандағы 
әйелдердің бейресми жұмыспен қамтылуы 
ауыл шаруашылығында емес,  қалалық 
аудандарда неғұрлым кең таралған, әсіресе 
қызмет көрсету саласында бейресми 
қызметкерлердің саны көп (қараңыз 
Диаграмма 2және Диаграмма 9). Қалалардағы 
әйелдердің бейресми жұмыспен қамтылуы өте 
жоғары (18,9%), ол ЕАО бойынша орташа мәнді 
қайталайды. 
Соңында, авторлар халықаралық немесе 
аймақтық салыстырмалы деректері жоқ, бірақ 
нәтижелері қызықты болуы мүмкін бірнеше  
өлшемшарттар бойынша әйелдердің бейресми 
жұмыспен қамтылуының үлесін қарастырды. 
Мысалы, бейресми жұмыспен қамтылу деңгейі 
этникалық қазақтар арасында ең төмен(13,4%), 

этникалық орыстар арасында шамамен 50% - 
ға жоғары (20,6%) және басқа этникалық 
топтар арасында ең жоғары (22,8%) болып 
табылады. Отбасылық жағдайға негізделген 
әйелдердің бейресми жұмыспен қамтылу 
деңгейінде үлкен айырмашылық жоқ, 
дегенмен олар балалары бар әйелдер 
арасында жоғары. Бұл көрсеткіш аналардың 
ақы төленбейтін үй жұмыстарын орындау 
жөніндегі жауапкершілігіне байланысты 
бейресми жұмысқа көбірек бейім екенін 
көрсетуі мүмкін, бұл балалардың санына да 
байланысты.  Сонымен, әйелдердің бейресми 
жұмыспен қамтылу деңгейі "нашар 
денсаулық" санатын қоспағанда, 
денсаулығының нашарлауымен  арта береді, 
бұл осы санаттағы респонденттердің 
аздығымен де, еңбек нарығында денсаулығы 
нашар адамдардың аз белсенділігімен де 
байланысты болуы мүмкін.

ДИАГРАММА 11: 
Жасы бойынша бөлінген жалпы 
жұмыспен қамтудағы бейресми 
жұмыспен қамту үлесі

Дереккөз: Қазақстан бойынша есеп 
авторларының есебі (осы зерттеудің 
анкеталық сауалнамасының деректері); ХЕҰ-
ның қалған өңірлер үшін "Бейресми 
экономикадағы әйелдер мен ерлер: 
статистикалық перспектива" баяндамасы 
(2016 ж.). Ескертпе: Қазақстан бойынша 
деректер тек әйелдерге, қалған өңірлер 
бойынша - барлық қызметкерлерге қатысты.

0

40

20

60

10

15-24 25-49 30-34 35-54 55-64

Қазақстан 
Орталық және Батыс Азия
Еуропа және Орталық Азия 

50

30

70

20 16.2 18 13.9 10.1

ДИАГРАММА 12: 
Білім деңгейі бойынша бөлінген жалпы 
жұмыспен қамтудағы бейресми 
жұмыспен қамту үлесі 

Дереккөз: Қазақстан бойынша есеп 
авторларының есебі (осы зерттеудің 
анкеталық сауалнамасының деректері); ХЕҰ-
ның қалған өңірлер үшін "Бейресми 
экономикадағы әйелдер мен ерлер: 
статистикалық перспектива" баяндамасы 
(2016 ж.). Ескертпе: Қазақстан бойынша 
деректер тек әйелдерге, қалған өңірлер 
бойынша - барлық қызметкерлерге қатысты.
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ДИАГРАММА 14: 
Жалпы жұмыспен қамтудағы бейресми 
жұмыспен қамтудың бірнеше 
көрсеткіштер бойынша бөлгендегі үлесі 

ДИАГРАММА 13: 
Тұрғылықты жері бойынша бөлінген 
жалпы жұмыспен қамтудағы бейресми 
жұмыспен қамту үлесі  (қала / ауыл)

Дереккөз: Қазақстан бойынша есеп 
авторларының есебі (осы зерттеудің 
анкеталық сауалнамасының деректері); ХЕҰ-
ның қалған өңірлер үшін "Бейресми 
экономикадағы әйелдер мен ерлер: 
статистикалық перспектива" баяндамасы 
(2016 ж.). Ескертпе: Қазақстан бойынша 
деректер тек әйелдерге, қалған өңірлер 
бойынша - барлық қызметкерлерге қатысты.
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ның қалған өңірлер үшін "Бейресми 
экономикадағы әйелдер мен ерлер: 
статистикалық перспектива" баяндамасы 
(2016 ж.). Ескертпе: Қазақстан бойынша 
деректер тек әйелдерге, қалған өңірлер 
бойынша - барлық қызметкерлерге қатысты.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БЕЛСЕНДІ 
ЕМЕС ӘЙЕЛДЕР 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ПЕРСПЕКТИВАДА
Еңбек нарығындағы белсенділік еңбек 
нарығына қатысуға тәуелділікті кері есептеу  
арқылы өлшенеді, яғни барлық 
жұмыссыздардың санына және барлық жұмыс 
күшінің үлесі ретінде белсенді жұмыс 
іздемейтін адамдарға негізделеді.  Әйелдер 
жұмыс күшінің құрылымы (15 жас – 64 жас) 
ұсынылған Диаграмма 15. Әйелдердің жұмыс 
күшінің 53,3%-ы  (15 жас – 64 жас) жұмыс 
істейді, бұл ХЕҰ бағалауындағы 59,4%-ға 
жақын көрсеткіш, бірақ аздау (бірақ 15 жастан 
асқандардың бәрін қамтиды). Әйелдер жұмыс 
күшінің 7,1%-ы жұмыссыздар болып 
табылады, сол арқылы әйелдер арасындағы 
жұмыссыздық деңгейін 11,8% болып отыр. 
Бұл 2017 жылы 5,4% болған ресми 
көрсеткіштен екі есе артық.  Дегенмен, бізде 
жұмыс істемейтін және жұмыс іздемейтін, 
яғни Қазақстанның еңбек нарығында белсенді

ДИАГРАММА 15: 
Қазақстандағы еңбек нарығындағы 
әйелдердің мәртебесі

Жұмыспен 
қамтылған
Жұмыссыз 

Белсенді емес

53%
40%

7%

  емес жұмыс күшінің жалпы құрамындағы 
әйелдердің 39,6% - ы қалып отыр. Бұл – осы 
және келесі бөлімдерде қарастырылатын 
жұмыс күші.
Біздің зерттеуіміздің қорытындысы бойынша 
алынған 39,6% саны 2019 жылы жарияланған 
ХЕҰ-ның 37,3% көрсеткішіне жақын. Бұл 
зерттеу нәтижесінің сенімділігін тағы бір 
растайды. Уақыт Диаграмма 16өте келе 
әйелдердің еңбек нарығындағы белсенділігі 
төмендейтіні көрсетілген.  Осылайша, бұл 
көрсеткіш 2000- жылдардағы үлкен кезең 
ішінде төмендеп, содан кейін тынышталып, 
2010-жылдардың соңында қайтадан арта 
бастаған деп болжам жасауға болады.  Бұл 
мәселеге мемлекеттік деңгейде саяси шешім 
қабылдайтын тұлғаларға тез арада назар 
аударуды қажет ететінін көрсетеді. 

ДИАГРАММА 16: 
Уақыт өте келе Қазақстан еңбек 
нарығындағы әйелдердің аз белсенділігі 
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Дереккөз: ХЕҰ статистикасы.
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үшінен астамы Италия (59,2%), Греция (55,6%) 
және Хорватия (54,5%) сияқты Еуропалық 
Одаққа мүше дамыған елдерді қоса алғанда, 
еңбек нарығындағы әйелдердің белсенділігі 
деңгейінің жоғарылығын көрсетіп тұр. 

және екі жас шегерасында (15 жас – 24 жас 
және 55 жас – 64 жас) өте жоғары көрсеткіште 
екенін растайды.  Бұдан басқа, Қазақстанда 25 
жас - 54 жас тобында белсенділіктің өте төмен 
деңгейі байқалады, ол 30,8%-ды құрайды, бұл 
тағы да өңірлік және жаһандық орташа 
көрсеткіштерге сай келеді, бірақ көрсеткіш 
ЕОА өңіріне қарағанда жоғары.

Келесі бөлімде жасы, білім деңгейі және 
тұрғылықты жері бойынша белсенділік 
көрсеткіштерінің одан әрі бөлінуі, сондай-ақ 
кейбір халықаралық салыстырулар келтірілген. 
Есепті оқу ыңғайлы болу үшін географиялық 
тұрғыда Орталық  Азияда орналасқан Қазақстан 
Орталық Азия, Еуропа елдерімен 
салыстырылды. Аз Диаграмма 18 белсенділік 
коэфиценті үш жас санаты бойынша ұсынылған
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Дереккөз: ХЕҰ статистикасы.

Дереккөз: Қазақстан бойынша есеп авторларының есебі (осы зерттеудің анкеталық 
сауалнамасының деректері); қалған өңірлер үшін: ХЕҰ-ның 2018 жылғы статистикалық 
деректері.
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Соған қарамастан, Қазақстан әйелдердің 
белсенділігі деңгейінің жаһандық таралуын 
көрсететін диаграмманың сол жағында 
(Диаграмма 17), яғни әлем елдерінің төрттен 

ДИАГРАММА 17: 
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ДИАГРАММА 18: 
Еңбек нарығындағы белсенділігі төмен әйелдерді жас ерекшеліктеріне қарай жіктеу   
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Еңбек нарығындағы әйелдердің төмен 
белсенділігі білім беру деңгейіні жоғарылаған 
сайын азаяды (Диаграмма 20), бұл әдеби 
көздердегі ақпаратпен сәйкес келеді.  Бізге 
ЕОА және Орталық Азия бойынша толық 
агрегатталған деректер жетіспейтіндіктен, біз 
ЕОА үшін елдер бойынша қолжетімді 
деректерден қарапайым орташа мәнді алып, 
салыстыру үшін ТМД бойынша Армения мен 
Грузияны таңдаймыз.  Қазақстандағы білім 
берудің орта және ілгері деңгейлері бойынша 
бөлінген көрсеткіштер ЕОА бойынша орташа 
көрсеткішке ұқсас және Армения мен Грузияға 
қарағанда біршама жақсы.
Соңында Диаграмма 21 бірнеше басқа 
сипаттамаларға негізделген төмен белсенділік 
жіктеуі ұсынылған. Этникалық белгілері 
бойынша үлкен айырмашылықтар 
байқалмайды, дегенмен этникалық қазақтар 
үшін бұл көрсеткіш этникалық орыстарға 

Қалалық және ауылдық жерлерді салыстырған 
кезде әйелдердің белсенділігі деңгейінде 
айқын айырмашылықтар көрінген жоқ 
(Диаграмма 19). Жалпы, көрсеткіштер 
салыстырылатын өңірлерге қарағанда төмен, 
осыған байланысты қалалық және ауылдық 
аудандар арасындағы айырмашылық онша 
айқын емес деп айтуға болады. 

ДИАГРАММА 19: 
Тұрғылықты жері бойынша (қала/ауыл) 
жіктелген еңбек нарығындағы 
әйелдердің белсенділігі) 

Дереккөз: Қазақстан бойынша есеп 
авторларының есебі (осы зерттеудің 
анкеталық сауалнамасының деректері); 
қалған өңірлер үшін: ХЕҰ-ның 2018 жылғы 
статистикалық деректері. Салыстырмалы 
деректер 15 жастан асқан тұрғындарға  
жатады.

60
50
40
30
20
10

0

ДИАГРАММА 20: 
Еңбек нарығындағы белсенділігі төмен 
әйелдердің білім деңгейі  
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Дереккөз: Қазақстан бойынша есеп 
авторларының есебі (осы зерттеудің анкеталық 
сауалнамасының деректері); қалған өңірлер үшін: 
ХЕҰ-ның 2017 жылғы статистикалық деректері. 
ЕАО аймағы үшін пайдаланылатын қарапайым 
орташа мәндер ел бойынша қол жетімді 
деректер негізінде алынады. "Негізгіден төмен" 
санаты бақылаукөрсеткішінің аздығына 
байланысты алынып тасталды.

қарағанда біршама төмен. Ажырасқан 
әйелдер бейресми жұмыспен қамтылғандар 
арасында аз кездеседі, ал жесір әйелдердің 
саны көп.  Бір қызығы, балалары жоқ әйелдер 
арасында белсенділік деңгейі жоғары (біз 
келесі бөлімде қарастыратын аспект), ал бұл 
көрсеткіш дені сау адамдарды қоспағанда 
денсаулық жағдайына кері байланыста. 

ДИАГРАММА 21: 
Басқа сипаттамаларға негізделген еңбек 
нарығындағы әйелдердің төмен 
белсенділігі 
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Бұл бөлімде белсенді емес әйелдердің 
сипаттамалары мен пікірлері егжей-тегжейлі 
қарастырылған. Бізді білім алу процесінде 
жүрген немесе зейнеткерлікке шыққан 
белсенді емес әйелдер 
қызықтырмайтындықтан, біз оларды 
зерттелетін топтан шығарып тастаймыз және 
жұмыс істемейтін, оқымайтын, зейнетке әлі 
шықпайтын және жұмыс іздемейтін 
адамдарға назарымызды аударамыз.  Бұл  
өлшемшарттарға сай келетін 449 әйелден 
тұратын топ қалды. Әрі бұл сан салыстырмалы 
түрде негізделген тұжырымдар жасау үшін 
жеткілікті. Төмен Диаграмма 22белсенділіктің 
жиынтық көрінісі ұсынылды.  Сауалнамада 16 
мүмкін жауап ұсынылды, олар мектептегі 
білім мен зейнетке шығуға байланысты 
сұрақтарды алып тастағаннан кейін төрт негізгі 
категорияға топтастырылған: ауру және 
еңбекке жарамсыздық; отбасына, балалар 
мен қарттарға қамқорлық жасау; 
қолданыстағы жұмыс мүмкіндіктерінің 
болмауы (сұраныстың аздығына байланысты 
немесе кемшіліктерге байланысты, мысалы, 
толық емес жұмыс уақытының болмауы); 
сондай-ақ жұмыс іздеуді тоқтатқан 
жұмысшылар санаты, бұл жағдайда нарық 
жағдайларына көңілі қалған (жұмыс табуға 
деген үмітін жоғалтқан) немесе туыстарынан 
ақша аударымдарын немесе үкіметтен 
әлеуметтік көмек алғандықтан. Диаграммада 
Қазақстандағы әйелдердің төмен 
белсенділігінің ең көп таралған түрі үй 
міндеттерімен, балалар мен қарт адамдарға 
күтім жасаумен байланысты (76%), ал қалған 
төрттен бір бөлігі басқа үш санат арасында 
бөлінеді, сондықтан салыстырмалы түрде аз 
мәнге ие.

БЕЛСЕНДІ ЕМЕС 
ӘЙЕЛДЕРДІҢ ӘРІ ҚАРАЙҒЫ  
СИПАТТАМАЛАРЫ

ДИАГРАММА 22: 
Еңбек нарығындағы әйелдердің 
төмен белсенділігінің аспектілері 

Үйдің  міндеттері 
және күтім
Жұмысқа 
орналасу үшін 
қолайлы 
мүмкіндіктер 
жоқ
Жұмысқа 
орналасуға 
үмітін жоғалтқан 
қызметкер 
Ауру

76%

5%8%

11%

Белсенділігі төмен әйелдер белсенді 
әйелдерге қарағанда табысы аз отбасында, 
бұл тұста олардың отбасылық бюджетке үлес 
қоспайтындығын ескеру керек(Диаграмма 23). 
Үй шаруашылығында жан басына шаққандағы 
орташа тұтынудағы айырмашылық 21,7% - ды, 
ал кірістерде 27,1% - ды құрайды.

ДИАГРАММА 23: 
Үй шаруашылығы деңгейіндегі кедейлік 

Consump�on Income

Ac�ve
46.382

Ac�ve
60.899

Inac�ve
38.109

Inac�ve
47.901
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Еңбек нарығындағы әйелдердің 
белсенділігіне әсер етуі мүмкін немесе кем 
дегенде бір-бірімен байланысты төрт аспект 
қарастырылды: кемсітушілік, мәдениет пен 
нормалар, әлеуметтік интеграция және 
балалар мен ересектерге арналған 
мекемелерге қол жетімділік. Белсенді және 
белсенді емес әйелдердің шамамен саны тең 
(31,5 бен салыстырғанда 33,5%) қазақстандық 
еңбек нарығында әйелдерге қатысты 
кемсітушілік (әділетсіздік) бар деп жауап 
берді. Алайда, олардың дискриминацияны 
қабылдауын жанама зерттеу кезінде 
айырмашылықтар пайда болды. Диаграмма 
24Мұнда әйелдердің жыныс белгісі бойынша 
кемсітушіліктің бірнеше аспектілеріне 
қатынасы көрсетілген: жұмыс іздеу, еңбекақы 
төлеу, әйел-қызметкерлермен, 
лауазымдарда / мамандықтарда жалпы 

қарым-қатынас жасау кезінде. Диаграмманың 
мәліметтері бойынша жасалуы мүмкін жалпы 
бақылау-белсенді емес әйелдердің 
жауаптары белсенді әйелдердің 
жауаптарымен салыстырғанда солға көбірек 
ауытқиды, яғни орта есеппен бірінші топ 
екінші топқа қарағанда мәлімдемелермен 
көбірек келіседі. Бұл белсенді емес 
әйелдердің гендерлік дискриминацияны өткір 
түрде қабылдайтындығын білдіреді. 
Айырмашылықтар негізінен жұмыс іздеу 
процесінде, ұқсас құндылыққа ақы төлеу 
кезінде және әйелдерді екінші дәрежелі 
жұмысшылар ретінде қабылдауда сезіледі.  
Сонымен қатар, белсенділігі төмен әйелдер 
үнемі Қазақстанда жыныс белгісі бойынша 
кемсітушілікке теріс қатынасты білдіруден 
қорқақтап, "білмеймін" деп көбірек жауап 
береді.

ДИАГРАММА 24: 
Жыныс бойынша кемсітушілік аспектісін жеке қабылдау  

1 -Толық келіспеймін 5 -Толық  келісеміна�3 42 Білмеймін

0% 10% 20% 70% 80% 90%100%60%50%40%30%

Әйелдерге жұмыс табу қиынға соғады 
Белсенді 

Әйелдер  "екінші дәрежелі" жұмысшылар 
Белсенді 

Әйелдер аз алады 
Белсенді 

Әйелге менеджер, компанияның иесі, саясаткер болу қиынырақ 
Белсенді 

Компаниялар еркектерге көбірек көңіл бөледі 
Белсенді 

Әйелдер  үй мен балаларға қарау керек 
Белсенді 

Әйелдер бірдей немесе ұқсас лауазымдарда аз алады 
Белсенді 

Әйелдер күтім бойынша қиындықтар мен міндеттерге тап болады 
Белсенді 
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қарайтынын көрсетеді, өйткені олардың 80%-
дан астамы бірқатар сипаттамалар бойынша 
консервативті нанымдар туралы айтты.  Бір 
қызығы, белсенділігі төмен әйелдер белсенді 
әйелдерге қарағанда біршама консервативті 
емес, бұл мәдени нормалар әйелдердің еңбек 
нарығына енуіне кедергі болмайды деп 
болжам жасауға мүмкіндік береді. 
Әйелдер өз уақытын негізінен бала күтімі мен 
үйдегі міндеттеріне жұмсайды (Диаграмма 
26). Зерттеудің қорытындысына қарамастан, 
бұл белсенділіктің негізгі себебі болып 
табылады, осы екі қызметтің жиілігі еңбек 
нарығындағы белсенді әйелдер арасындағы 
ұқсас көрсеткіштерден айтарлықтай 
ерекшеленбейді. Алайда, белсенді емес 
әйелдердің пайдасына, әсіресе 6 жасқа 
дейінгі балаларға күтім жасау жағдайында 
біршама айырмашылық бар, өйткені олардың 
50% - ы белсенді әйелдердің 35% - ына 
қарағанда бала күтіміне күнделікті 
атсалысатыны туралы айтты. Белсенді және 
белсенді емес әйелдер арасында жермен 
жұмыс істейтін және ересектерді күтңп жүрген 
әйелдер сирек кездеседі. 

Белсенді емес әйелдер арасында гендерлік 
дискриминацияны қабылдау анағұрлым 
айқын болуы мүмкін, бірақ олар белсенді 
әйелдерге (Диаграмма 25) қарағанда 
консервативті мәдени нанымдарды 
дамытпайды. Деректер қазақстандық 
әйелдердің отбасы мен қоғамдағы рөліне 
қатысты өз нанымдарына  консервативті 

ДИАГРАММА 25: 
Мәдени нанымдар -жиынтық көрсеткіш
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ДИАГРАММА 26: 
Әйелдердің үй тапсырмаларын орындауға және балалар мен ересектерге күтім 
жасауға қатысу жиілігі  
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Бұл тұжырымдар әйелдердің күтім мен үй 
міндеттеріне жұмсайтын нақты сағаттарының 
санын есептеу кезінде расталады (Диаграмма 
27). Белсенді емес әйелдер бала күтімі мен үй 
міндеттерін орындауда үлкен 
айырмашылықтарына қарамастан, барлық 
қарастырылған іс-шараларға белсенді 
әйелдерге қарағанда көбірек уақыт 
жұмсайды. Осы екі категориядағы 
айырмашылықтар сәйкесінше 35,9% және 
28,7%-ды құрайды.
Балалар мен ересектерге күтім жасауға кететін 
уақыт туралы мәліметтер белсенді әйелдердің 

балабақша қызметтерін жиі 
қолданатындығын растайды (28-диаграмма). 
Мәселе мынада, шамалы айырмашылыққа 
қарамастан, белсенді емес әйелдер мұндай 
қызметтерге сенімі аздау.  Алайда, 
балабақшалардың қызметін пайдаланбайтын 
әйелдердің жалпы саны мұндай 
мекемелердің инфрақұрылымын кеңейту 
қажеттілігін, сондай-ақ балаларға арналған 
мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде 
оқытудың артықшылықтары туралы хабардар 
болуды көрсетуі мүмкін.

Бала күтімі жөніндегі мекемелер жүйесінің 
барлық аспектілері - саны, құны, сапасы, 
қашықтығы және жұмыс уақыты - 
Қазақстандағы белсенді әйелдерге қарағанда 
белсенді емес әйелдер үшін үлкен проблема 
болып табылады. Белсенді Диаграмма 29 
емес әйелдердің деректері бар бағандар сәл 
көтерілген, сондықтан "үлкен мәселе" және 
"орташа мәселе" санаттарында үлкен мәндер 
көрсетілген. Бұл Қазақстандағы еңбек 
нарығындағы әйелдердің белсенділігін одан 
әрі арттыру аспектілерінің бірі 
балабақшаларға қолжетімділікті кеңейтіп, 
жақсарту үшін қосымша негіз береді.

ДИАГРАММА 28: 
Балабақша қызметін пайдаланатын 
әйелдер   
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ДИАГРАММА 27: 
Әйелдердің бала күтімі мен ересектерге және үй міндеттеріне жұмсаған 
сағаттарының саны   
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және басқа туыстарына жиі сүйенеді. Алайда, 
белсенді және белсенді емес әйелдердің 
отбасында әкесі бала күтіміне күнделікті 60%-
дан астам жағдайда қатысады; ата-әжелер 
арасында бұл көрсеткіш 40%-дан төмен, ал 
басқа туыстар арасында 10% - дан аз. 

ДИАГРАММА 29: 
Бала күтімі бойынша мамандар мен мекемелер жүйесінің түрлі аспектілерінде 
кездесетін мәселелер дәрежесі      
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Белсенділігі төмен әйелдер бала күтімінде 
көбінесе күйеуінен қолдау көрсе, ал әжелер 
мен басқа туыстарынан сирек көмек 
көреді(Диаграмма 30).  Белсенді емес 
әйелдер белсенді әйелдерге қарағанда жақын 
туыстарына көбірек көңіл бөледі, олар еңбек 
жолында бала күтімі бойынша ата-әжелеріне 

ДИАГРАММА 30: 
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- Бүгінгі таңда республикада қабылданып
жатқан шаралар әлеуметтік осал
әйелдерге әлеуметтік қолдау көрсетудің
әмбебап жүйесінің нысандары болып
табылады, бірақ, бұл жеткіліксіз. Бірқатар
себептер бойынша қайта қарастыруды
талап етеді: "әлеуметтік осал әйелдер
санатын" айқындаудың бірыңғай тәсілінің
болмауы; мұқтаждықты айқындаудың
әртүрлі өлшемшарттары (кедейлік шегі,
азық-түлік себеті, ең төмен күнкөріс
деңгейі); аз қамтылған отбасылар үшін
әлеуметтік көмектің әрбір түрін алу үшін
құжаттар жинау қажеттігіне байланысты
әкімшілік кедергілердің болуы;

- Осылайша қалыптасқан жағдай
кедейліктің және әлеуметтік көмекке
мемлекеттік шығыстардың төмендеу
қарқынын бәсеңдетіп қана қоймайды,
сонымен бірге экономикалық өсудің жаңа
кезеңіне көшу жағдайында жұмыс күшіне
деген өсіп отырған сұранысқа қарамастан,
елде бар еңбек ресурстарының толық
пайдаланылмай отырғанын көрсетіп отыр.

- Жұмыспен қамтуды кеңейту саясаты әлі
де гендерлік бейтараптылықты сақтап,
гендерлік құрауыштың қамтылу факторын,
атап айтқанда, жұмыспен қамту
саласындағы қолданыстағы мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыру жөніндегі іс-
шараларға халықтың осал топтарындағы
әйелдерді тарту деңгейін арттыруды
толық көлемде ескермей жүр.
Қазақстанның еңбек нарығындағы жағдай
мынадай: бүгінгі таңда әйелдер еңбек
нарығында ерлерге қарағанда әлсіз

позицияларды иеленуде, олардың кәсіби 
біліктілік деңгейі мен жалақысы төмен; 
кәсіби және салалық сегрегация жоғары. 

- Мемлекеттік реттеу және бақылау
құрылымдарының тиімсіз қызметі әкімшілік
кедергілер деп аталып жүрген бизнесті
дамытудың нақты қиындықтарын
тудырады. Нәтижесінде, әдетте,
әйелдердің жұмыспен қамтылуының
субъектілері болатын шағын
кәсіпорындардың табиғи реакциясы қауіпті
жағдай туындаған кезде әлеуметтік
қауіпсіздіктің тікелей салдары болуы мүмкін
көлеңкелі экономикаға көшеді.

- Әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін
кеңейту бойынша әртүрлі
институционалдық құрылымдар қызметінің
елдік деңгейдегі әртүрлілігіне қарамастан,
ұсынылатын мүмкіндіктердің барлық
спектрі есепте қаралатын
бенефициарларға толық көлемде жетпейді.
Қалыптасқан жағдайдың негізгі себебін
әзірлеу кешенді гендерлік тәсіл
қағидаттарына негізделуге тиіс әрбір жеке
алынған құрылым/институт/бағдарлама
деңгейінде тең мүмкіндіктер саясатының
болмауын белгілеуге болады деп болжауға
ғана болады.

- Айта кету керек, өңірлік деңгейде
қарастырылып отырған саладағы тиімді
саясаттың мысалдары бар, бірақ мұндай
тәсіл шешім қабылдау деңгейі өкілдерінің
жеке бастамасына негізделген және ең
бастысы, бағдарламаларды/бастамаларды/
басқаларды, атап айтқанда, аумақтарды

ҚОРЫТЫНДЫЛАР 
МЕН ҰСЫНЫМДАР
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дамыту бағдарламаларын әзірлеу немесе 
енгізу кезінде гендерлік компонентті 
енгізудің маңыздылығына сүйенеді. 

 - Әйелдердің бейресми жұмыспен 
қамтылуының негізгі проблемаларын атап 
өтуге болады: әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйесімен толық қамтылмау; әкімшілік 
кедергілер; кәсіпкерлік қызметті дамыту 
үшін құқықтық кепілдіктердің болмауы; осы 
деңгейдегі кәсіпкерлерге олардың 
мүдделерін ескермей салық салудың 
ақталмаған деңгейі; бастапқы даму үшін 
қаржы-несие ресурстарының қол 
жетімсіздігі; жеңілдікпен несие беру 
институтының, кәсіпкерлік қызмет үшін 
үй-жайды жалдау және сатып алу жүйесінің 
болмауы; өндірілген өнімді өткізу 
нарықтарының дамымауы.

 - Елде бейресми жұмыспен қамту 
құбылысының таралуы кедейлік деңгейінің 
аумақтық бөлінуімен байланысты, бұл осы 
екі құбылыстың тікелей пропорционалды 
тәуелділігінің бар екенін болжауға негіз 
болады.  Яғни, бейресми жұмыспен қамту 
кәсіпкерлік қызмет түрі ретінде табысы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінен төмен, 
халықтың үлесі жоғары және орташа 
өңірлерде кең таралған. Бұл жіктеу бізге 
халықтың осы санатының ішінде тұрақсыз 
және табысы төмен адамдар туралы 
айтуға мүмкіндік береді, яғни халықтың бұл 
бөлігі халықтың аз қамтылған 
топтарының санатына енуі мүмкін, 
осылайша әлеуметтік қорғау жүйесіне 
жүктемені арттырады.  

 - Әлеуметтік, мәдени және экономикалық 
факторлар сегрегацияның ауқымын да, 
сипатын да анықтайды. Бұл факторларға: 
ерлер мен әйелдерді қабылдаудың, 
отбасылық өмір мен еңбек қызметінің 
әлеуметтік нормалары мен 
стереотиптері; білім деңгейі мен кәсіптік 
даярлық; салық салу және әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйелері; сондай-ақ 

әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 
саясат пен институттар; еңбек нарығының 
құрылымы және бейресми экономиканың 
ауқымы; еңбек нарығына шығу кезінде және 
жұмыс процесінде кемсіту кіреді.

 - Халықтың бейресми жұмыспен қамтылған 
респонденттері арасында жоғары білімі бар 
әйелдер басым, олар ұлттық экономиканы 
қайта құрылымдау  процесінде нарықтық 
экономикаға көшу  кезеңінде халықтың осы 
санатының қатарын толықтырды, бұл бір 
жағынан өзін және отбасын аз да болса 
лайықты табыспен қамтамасыз ету 
мүмкіндігі тұрғысынан жақсы, екінші жағынан, 
олар әр түрлі әлеуметтік тәуекелдерді 
болжайтын жағдайларға тап болып, кейіннен 
олардың отбасыларына, оның ішінде 
балаларына тікелей әсер етуі мүмкін.

 - Әлеуметтік қорғау саласындағы гендерлік 
теңсіздік - әйелдердің бүкіл жұмыс істеген 
өміріндегі тікелей және жанама кемсітудің 
зиянды салдарының көрінісі. Әйелдердің үзілген 
мансабы, олардың төмен жалақысы және 
қысқа еңбек өтілі, сондай-ақ ертерек 
зейнетке шығу әйелдердің әлеуметтік 
сақтандыру жәрдемақысы орта есеппен 
алғанда ерлерге қарағанда төменірек.  
Әйелдер мәртебесінің төмен болуына немесе 
еңбек өтілінің жеткіліксіздігіне байланысты 
компаниялардағы зейнетақы жоспарлары мен 
медициналық сақтандыру бағдарламалары 
әйелдерге келгенде жиі қолданылмайды. 
Міндетті жинақтаушы зейнетақы 
жүйелерінде әйелдер, егер зейнетақы 
әйелдердің күтілетін ұзақ өмірінің негізінде 
есептелсе, ерлерге қарағанда төмен 
зейнетақы алады. Гендерлік факторға 
негізделген зейнеткерлік жастағы тең емес 
өтемақы төлемдері әлемнің барлық 
өңірлерінде халықтың неғұрлым үлкен жас 
тобын феминизациялау аясында әлеуметтік 
саясат пен жұмыспен қамту саласындағы 
саясат үшін елеулі салдарларға ие.

 - Әйелдер, сондай-ақ дискриминацияға 
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ұшыраған адамдардың басқа топтары еңбек 
нарығының нашарлау жағдайларына 
бейімделе алады: мүлдем жұмыс істемеуге 
және жұмыссыз болудан гөрі аз жұмыс істеуге 
келіседі; кемсітушілікке тап болған кезде олар 
жұмыс іздеуден бас тартуы мүмкін. 
Кемсітушілікке ұшыраған адамдар арасында 
кеңінен таралған "үміт үзген жұмысшылар 
"деп аталатын жұмыссыздық пен құбылыс, 
әдетте, жұмыссыздықтың ауқымын едәуір 
жасырып қалады.  

 - Сондай-ақ, әйелдер көбінесе үй 
жұмысшылары, уақытша жұмысшылар  
ретінде еңбек етіп, тұрақсыз жалақы 
табады.  Өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
жағдайда әйелдер көбінесе бейресми 
экономика жағдайында өзі үшін жұмыс 
істейді. Ақырында, әйелдер отбасында жұмыс 
істейтін көмекшілер санатындағы басым 
көпшілікті құрайды (көбінесе тегін). 

 - Отбасындағы қаржылық міндеттердің 
қайта бөлінуіне қарамастан, үй міндеттері 
мен отбасы мүшелеріне күтім жасау 
ауыртпалығы әлі күнге дейін негізінен 
әйелдердің иығына түсіп отыр,  бұл еңбек, 
отбасы, қоғам, ерлер мен әйелдердің рөлі 
туралы осы салаларда терең қалыптасқан 
идеялардың өміршендігін көрсетеді.

 - Оған сәйкес сауалнама деректері бойынша 
елдегі еңбек нарығындағы әйелдердің жағдайы 
келесідей. Жұмыс күшінің 40%-ында (15 жас - 
64 жас)  жұмыс жоқ (демек, жұмыссыз немесе 
белсенді емес), 46% - жалдамалы жұмысшылар 
(бір немесе бірнеше жұмыс берушілерге жұмыс 
істейді), 12% - ы жеке еңбек қызметімен 
айналысады (басқа жұмыс орындарын 
ұсынумен немесе онсыз), ал 1% - ы жалақы 
төленбейтін отбасы қызметкерлері. 
Жұмыспен қамтылған әйелдердің санын 
есептеу негізінде ақы төленбейтін үй 
жұмыскерлері 1,3% - ды құрайды (алғаш рет 
анықталған бейресми жұмысшылар).

 - Респонденттердің 9,69% - ы тіркелмеген 
кәсіпорындарда жұмыс істейді (ресми 
сектордан тыс жұмыспен қамту). ХЕҰ-ның 

"Бейресми  экономикадағы әйелдер мен ерлер: 
статистикалық перспектива" есебінде 
ұсынылған дерек 2017 жылы 7,3 пайызды 
құрады, бұл жүргізілген зерттеу 
нәтижелеріне жақын көрсеткіш. Алайда, өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар қатарындағы 
сұралған әйелдердің едәуір бөлігі (43,05%) не 
тіркелмеген, не тіркеу процесінде болған 
кәсіпорында жұмыс істегендерін хабарлады.

 - Тіркелмеген кәсіпорындардың көпшілігі 
нарықтық қызметтер саласында жұмыс  
істейді, көбінесе сауда, көлік және жеке  
қызметтермен айналысатын шағын 
кәсіпорындар тіркелмеген, сондықтан 
бейресми жұмыс істеген. Мұндай 
компаниялардың 80%-ында штатта бір ғана 
адам болған (респондент-иесі), осыдан 
бейресми қызмет еткен компаниядардың көбі 
мөлшері жағынан төменгі деңгейдегі 
компаниялар деп қорытындылауға болады,  
дегенмен екі адам 40 қызметкерді жұмысқа 
орналастырған тіркелмеген бизнес туралы да 
айтып берді.  

 - Мұнда тіркеуден өтпеген компаниялардың 
неліктен тіркеуді таңдамауының себептері 
келтірілген. Олардың көпшілігі (51%) 
тіркеуден өтудің нақты артықшылықтарын 
көрмейміз деген пікірде.  Тағы 18% - ы тіркелу 
арқылы артық тексеріс пен парақорлыққа 
тап боламын деген қорқыныш болғанын 
айтса, ал тағы 24% - ы тіркеуді тым қымбат 
немесе ұзақ уақытты алады деп санайды.

 - Жалдамалы жұмыста жүрген әйелдердің 
тек 4,85% - ында жазбаша еңбек шарты 
болмаған. Олардың 30%-ы бейресми түрде өз 
еріктерімен жұмыс істейтіндерін хабарлады, 
яғни олар үшін жазбаша келісім-шарт 
болмаған дұрыс, ол арқылы  жоғары жалақы 
алып не  әлеуметтік көмек алу мүмкіндігім 
болады дейді.  

 - Дегенмен, әлеуметтік сақтандырумен 
қамту мәселесі  өте кең тараған болып отыр. 
Жалдамалы жұмыскерлердің 5,38% - ы жыл 
сайынғы ақылы демалысқа шығуға құқы 
болмаған, 7,13%-ы науқастануы бойынша 
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ақылы демалысқа, 4,13%-ы жүктілігі және 
босануы бойынша демалысқа, 16,17% - ы 
ақылы медициналық сақтандыруға және 
9,21%-ы жұмыстан шығарылғаны үшін 
өтемақы ала алмаған. 

 - Жалпы алғанда, барлық жұмыс істейтін 
әйелдердің 15,2% - ы экономиканың бейресми 
секторында жұмыс істейді, яғни не 
тіркелмеген кәсіпорында жұмыс істейді, не 
Еңбек кодексінің ережелерін сақтай отырып, 
ресми шартсыз жұмыс істейді.

 - Бейресми жұмыспен қамтылған әйелдердің 
2019 жылғы көрсеткіші 15,2%-ға тең болды, 
бұл 2017 жылы ХЕҰ жариялаған  16,1% 
көрсеткішіне өте жақын, бұл зерттеудің 
дұрыстығын көрсетеді.  Сонымен қатар, бұл 
екі жыл арасындағы көрсеткіштің аздап 
төмендегенін көрсетеді. Сонымен қатар, 
2017 жылы ерлердің бейресми жұмыспен 
қамтылуы 16,2% құраған, бұл бейресми 
жұмыспен қамтуда гендерлік алшақтықтың 
жоқтығын көрсетеді. Осы фактіні ескере 
отырып, Қазақстан ХЕҰ статистикасындағы 
басқа елдермен салыстырғанда айтарлықтай 
ұтымды жағдайда тұр. 

 - Қазақстандағы жағдай шамамен Ресей, 
Украина, Сербия және Солтүстік Македония 
сияқты өтпелі экономикасы бар елдермен 
ұқсас және Шығыс Азия мен Африканың 
көптеген елдеріне қарағанда әлдеқайда 
жақсы. 

 - Бейресми жұмыспен қамтылған әйелдердің 
үштен бір бөлігі жұмысын үйден, ал 30%-ы 
зауытта, кеңседе, шеберхана мен дүкенде, 
дүңгіршекте істейді.  Соңғысы 
кәсіпорындардың бейресми сипатын 9,69% 
деңгейінде  екенін растайды. Басқа орындарға 
үйдегі жұмыс орны кіреді (12%), бұл өз есебінен 
жұмыс істеуге және жалақы төленбейтін 
отбасылық жұмысшыларға, сондай-ақ базар 

немесе дүңгіршектердегі (11%) жұмыс. 

 - Бейресми жұмыс істейтін әйелдердің 
географиялық орнын (тұратын жерін) талдау 
қызықты идеялар мен перспективалар 
тудырды.  Жаһандық және өңірлік 
модельдерге қарағанда, Қазақстандағы 
әйелдердің бейресми жұмыспен қамтылуы 
ауыл шаруашылығында емес,  қалалық 
аудандарда неғұрлым кең таралған, әсіресе 
қызмет көрсету саласында бейресми 
қызметкерлердің саны көп. 

 - Мысалы, бейресми жұмыспен қамтылу 
деңгейі этникалық қазақтар арасында ең 
төмен(13,4%), этникалық орыстар арасында 
шамамен 50% - ға жоғары (20,6%) және басқа 
этникалық топтар арасында ең жоғары 
(22,8%) болып табылады. 

 - Отбасылық жағдайға негізделген әйелдердің 
бейресми жұмыспен қамтылу деңгейінде 
үлкен айырмашылық жоқ, дегенмен олар 
балалары бар әйелдер арасында жоғары. Бұл 
көрсеткіш аналардың ақы төленбейтін үй 
жұмыстарын орындау жөніндегі 
жауапкершілігіне байланысты бейресми 
жұмысқа көбірек бейім екенін көрсетуі мүмкін, 
бұл балалардың санына да байланысты.  

 - Әйелдердің бейресми жұмыспен қамтылу 
деңгейі "нашар денсаулық" санатын 
қоспағанда, денсаулығының нашарлауымен  
арта береді, бұл осы санаттағы 
респонденттердің аздығымен де, еңбек 
нарығында денсаулығы нашар адамдардың аз 
белсенділігімен де байланысты болуы мүмкін.

 - Әйелдер жұмыс күшінің 7,1% - ы 
жұмыссыздар болып табылады, бұл әйелдер 
арасындағы жұмыссыздық деңгейін 11,8%- ға 
дейін жетітінін көрсетеді, көрсеткіш 2017 
жылғы 5,4% болған ресми цифрадан екі есе 
артық.  Дегенмен, бізде жұмыс істемейтін 
және жұмыс іздемейтін, яғни Қазақстанның 
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еңбек нарығында белсенді емес жұмыс 
күшінің жалпы құрамындағы әйелдердің 
39,6% - ы қалып отыр.
 - Белсенділігі төмен әйелдер белсенді 
әйелдерге қарағанда табысы аз отбасында 
тұрады, бұл тұста олардың отбасылық 
бюджетке үлес қоспайтындығын ескеру 
керек. 
 - Жалпы, қазақстандық әйелдердің отбасы 
мен қоғамдағы рөліне қатысты өз 
нанымдарына  консервативті қарайтынын 
көрсетеді, өйткені олардың 80%-дан 
астамы бірқатар сипаттамалар бойынша 

консервативті нанымдар туралы айтты.  
Алайда, белсенділігі төмен әйелдер белсенді 
әйелдерге қарағанда азырақ консервативті,  
бұл мәдени нормалар әйелдердің еңбек 
нарығына енуіне кедергі болмайды деп  
болжам жасауға мүмкіндік береді. 
 - Алайда, белсенді және белсенді емес 
әйелдердің отбасында әкесі бала күтіміне 
күнделікті 60%-дан астам жағдайда 
қатысады; ата-әжелер арасында бұл 
көрсеткіш 40%-дан төмен, ал басқа туыстар 
арасында 10% - дан аз. 
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Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай 
келе, әлеуметтік осал топтарға және олардың 
еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігіне 
ерекше назар аудара отырып, әйелдерді 
жұмыспен қамтуды арттыруды ынталандыру 
тетіктерін жетілдіру бойынша шаралар 
жүйесін ұсынуға болады, бұл бейресми 
жұмыспен айналысатын әйелдерге 
бағытталады. 

Заң шығарушы билік деңгейінде
Здесь можно отметить, Бұл жерде 
мемлекеттік реттеу мен бақылау бірыңғай 
саясаттың тиімді элементтері болуы тиіс 
екенін атап өту керек.  Алайда, мемлекеттік 
реттеу және бақылау құрылымдарының 
тиімсіз қызметі әкімшілік кедергілер деп 
аталып жүрген бизнесті дамытудың нақты 
қиындықтарын тудырады. Нәтижесінде шағын 
кәсіпорындар жауап беру реакциясы ретінде 
көлеңкелі экономикаға кетеді.  Нормативтік-
заңнамалық және бағдарламалық құжаттарда 
шағын бизнесті дамыту саласындағы 
проблемаларды шешудің негізгі шаралары 
көзделгенімен, көбінесе бұл заңдардың 
декларативті сипатына және ондағы нормалар 
мен іс-шараларды орындаудың егжей-
тегжейлі тетігінің болмауына байланысты 
заңнамалық қолдау толық тиімді және 
нәтижелі болмайды.  Бар қайшылықтарды 
жою, уақыт талаптарына сәйкес келтіру және 
шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы 
барынша ашық заңнаманы құру мақсатында 
кәсіпкерлік мәселелерін реттейтін 
қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге 
тексеру жүргізу қажет. 
Осыған байланысты заңға тәуелді, оның 

ішінде ведомстволық сипаттағы актілерге 
тұрақты мониторинг жүргізген дұрыс:  

- нормативтік құқықтық актілердің
жобаларын әзірлеу кезінде кәсіпкерлік 
қызметті артық және тиімсіз мемлекеттік 
реттеуді жою үшін оның әсеріне егжей-
тегжейлі болжам жасау, яғни нормативтік 
құқықтық актіні қабылдау арқылы шешімі 
ұсынылатын проблемаға мұқият талдау 
жасау, олардың болмауына немесе 
жеткіліксіздігіне байланысты проблеманы 
нарықтық тетіктермен шешудің мүмкін 
еместігінің себептерін көрсете отырып, 
егжей-тегжейлі негіздеме ұсыну, шағын 
кәсіпкерлік субъектілері үшін тиімділік пен 
пайда болжамдарын ұсыну, жобаларды 
халықпен талқылау Сондай-ақ мемлекеттік 
органдардың тексеру жүргізу мәселелерін 
регламенттейтін заңға тәуелді актілер 
шығаруға, оларды заңнамалық актілер 
аясында айқындау құзыретін алып тастау 
қажет; 
- шағын кәсіпкерлік субъектілерінің неғұрлым

осал санаттарының, ал бұл ісін жаңа
бастаған кәсіпкерлердің, сондай-ақ
жеткілікті кепілмен қамтамасыз етілмеген
шағын бизнес субъектілерінің несие
ресурстарына қол жеткізуіне қажетті
жағдайлар жасау үшін кәсіпкерлік пен
инновацияларды қолдаудың өңірлік
қорларының қызметін кеңейткен орынды.
Бәсекеге қабілетті өнімді ұйымдастыру
және өндіру мақсатында жаңарту және
техникалық қайта жарақтандыру үшін
орта, әсіресе ұзақ мерзімді несие берудің
маңыздылығын түсінген жөн.

ҰСЫНЫМДАР
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1-қосымшада есеп авторлары әзірлеген
әйелдерді жұмыспен қамту мәселелері
жөніндегі нормативтік құқықтық актілерге
олардың әлеуметтік қорғалу деңгейімен
тығыз өзара байланысты толықтырулар мен
өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстар
берілген.

Атқарушы билік деңгейінде
Әйелдердің жұмыспен қамтылуын және 
олардың еңбек нарығындағы бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруды ынталандыру 
тетіктерін жетілдіру жөніндегі шаралар: 
- мемлекеттік жұмыспен қамту қызметі
имплементациялайтын жұмыспен қамтуға
жәрдемдесу бағдарламаларын әлеуметтік
осал санаттарынан ерекше назар аудара
отырып, әйелдерге/қыздарға кешенді
гендерлік тәсіл құралдарын, атап айтқанда
гендерлік бөлшектелген деректерге
негізделген олардың тиімділігін бағалауды
енгізе отырып, олардың әсер етуін
бағыттау;
- кешенді гендерлік тәсіл құралдарын енгізу,
атап айтқанда осы бағдарламаларды іске
асырудың тиімділігін күшейту және
бағдарламалар аясында әлеуметтік осал
әйелдерге көрсетілетін қызметтер
бағытындағы ықтимал олқылықтарды
анықтау мақсатында халықты жұмыспен
қамтудың қолданыстағы бағдарламаларына
мониторинг және бағалау жүргізу;
- жас бала күтімі бойынша демалыстан
кейін еңбек нарығына қайтып келетін немесе
жұмыспен қамтуда үлкен үзілістері бар
әйелдерді оқытуды/қайта оқытуды
ұйымдастыру.
- жұмыспен қамту орталықтары жіберген,
декреттік демалыстан оралған әйелдерді
кәсіптік оқытуға және олардың біліктілігін
арттыруға біржолғы субсидиялар беру
арқылы жұмыс берушілерді ынталандыру;
- "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлік мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде әлеуметтік осал
әйелдерді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу,
әлеуметтік жауапты бизнес идеясын іс
жүзінде жүзеге асыратын мемлекеттік,
қоғамдық және коммерциялық
құрылымдардың өзара іс-

қимылының әртүрлі модельдерін қамтитын 
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту, бизнесті 
дамытуды қолдау шараларын біріктіру 
бойынша кешенді кіші бағдарлама әзірлеу;
- мысалы, "Еңбек" бағдарламасы бойынша
жадынама" сияқты қолжетімді ақпараттық
материалдарды әзірлеу; ұялы байланыс
провайдерлері арқылы ақпаратты тарату;
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар
бойынша әлеуметтік роликтерді әзірлеу
арқылы нәтижелі жұмыспен қамту
бағдарламалары туралы халыққа ақпарат
ұсыну.
Әйелдерді, өзін-өзі жұмыспен қамтыған
қызметкерлерді және әлеуетті кәсіпкерлерді
жұмыспен қамтуды және олардың еңбек
нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін
арттыруды ынталандыру тетіктерін жетілдіру
жөніндегі шаралар:
- жеңілдікпен несие беруді, білім беру
қызметтерін және консультациялық көмек
көрсетуді көздей отырып, жұмыссыз
әйелдерді кәсіпкерлік саласына
интеграциялауға бағытталған ынталандыру
шаралары пакетін жетілдіру;
- халықаралық озық тәжірибені пайдалана
отырып, кейіннен оны мектептердің жоғары
сыныптарында және кәсіптік білім берудің,
жоғары оқу орнынан кейінгі білімнен басқа,
барлық деңгейлерінде оқытуды енгізе
отырып, шағын бизнесті жүргізу
дағдыларына оқыту бағдарламасын әзірлеу;
- бейресми секторда жұмыс істейтін
әйелдерге арналған экономикалық
тартымды шараларды анықтау
мақсатында олардың кәсіпкерлік қызметін
заңдастыруға талдау жүргізу;
- салықтар, кредит және осы салаларда
сақтандыру бойынша жеңілдіктер беру
мүмкіндіктерін кеңейтуді ескере отырып,
әйелдердің шағын және отбасылық
кәсіпкерлікке қатысуын кеңейтуге
жәрдемдесу;
- несиелік одақтардың дамуы үшін жағдай
жасай отырып, шағын несие беру үшін
адамдардың санаттарын және шағын несие
беру мақсаттарын, атап айтқанда
әлеуметтік осал топтағы әйелдер
санаттарын кеңейту арқылы шағын несие
беру бағдарламаларын ілгерілету.
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Азаматтық қоғамдастық және 
халықаралық ұйымдар/донорлар 
деңгейінде 
Әлеуметтік проблемаларды шешуде ҮЕҰ 
атынан мемлекет пен жұртшылық 
әріптестігінің және халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі өңірлік/ұлттық 
саясаттың жаңа модельдерін әзірлеуге және 
әлеуметтік осал топтағы әйелдер санаттарына 
әлеуметтік көмектің нақты атаулылығына қол 
жеткізуге бастамашылық жасау:
- ірі және орта бизнес басшыларын тарта

отырып, әлеуметтік осал топтағы
әйелдерге назар аудару үшін бос орындар
жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу;
- әлеуметтік осал әйелдерді қосымша білім

беруге, оның ішінде қашықтықтан басқаруға
оқыту мақсатында кәсіптік оқу
орталықтарын ынтымақтастыққа тарту;
"Атамекен" ҰКП-мен (іскер әйелдер
кеңесімен) бірлесіп, әйелдердің, әсіресе
әлеуметтік осал және ауылдық жерлерге
баса назар аудара отырып, кәсіпкерлік
дағдыларын күшейтуге ықпал ететін
әртүрлі ақпараттық материалдарды
әзірлеу және келесідей кеңес беру
қызметтерін көрсету:
- ҮЕҰ жобаларын ақпараттық-

консультациялық сүйемелдеу үшін ҮЕҰ үшін
ұлттық\өңірлік ақпараттық-ресурстық
орталықтарды (АРО) құру; АРО-да ҮЕҰ
қызметі туралы тоқсан сайынғы
электрондық бюллетеньдерді орналастыру;
әлеуметтік маңызы бар жобалардың
тиімділігін бағалау бойынша қоғамдық
сарапшылардың тізілімдерін жасау;
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс
лоттары тақырыбында ҮЕҰ мен
мемлекеттік органдардан ұсыныстарды

шоғырландыру;
- әйелдер ұйымдарын құру әлеуметтік және
экономикалық оқшауланудың нақты түрімен
және кедей әйелдердің жынысына
байланысты кездесетін кемсітушілікпен
күресу жолында қажетті қадам болып
табылады. Әйелдер ұйымдары қоғамда
дәстүрлі түрде бекітілген
стереотиптерден (неке, ана) ерекшеленетін
функциялары бар жұмысшылардың жаңа
тәуелсіз топтарын құруға көмектесе алады.
Бұл ұйымдар кедей әйелдер арасында көпір
болып, әлеуметтік желі құруға және қарым-
қатынасты нығайтуға, сонымен қатар
таңдаудың жаңа мүмкіндіктерін ашуға
көмектесуі керек;
- ата-аналарға, әсіресе әйелдерге, олардың
отбасылық міндеттері мен ата-ана
тәрбиесін ақылы жұмыспен үйлестіруге
көмектесетін әртүрлі күтім қызметтерін
құру идеясын жылжыту.
Ақпараттық және телекоммуникациялық
технологиялармен байланысты "жаңа"
мамандықтарда әйелдердің болуын зерттеу.
Бұл" жаңа " жұмыс орындары әйелдердің
теңдігін қамтамасыз етудің кең мүмкіндіктерін
ұсынады, өйткені бұл мысалы, ерлер
әйелдерден жоғары бағаланатын дәстүрлі
кәсіптер сияқты физикалық күшке қатысты
кез-келген талаптармен байланысты емес.
Кәсіподақ ұйымдары белгілі бір
экономикалық және әлеуметтік мақсаттарды
көздейтін әйелдер ұйымдарымен өзара
әрекеттеседі. Әйелдердің өкілетті жұмысшы
ұйымдарының жұмысына қатысуы олардың
табыстарын бақылау және оларды кеңейту
мүмкіндіктерін жоғарылататынын ескере
отырып, кәсіподақ ұйымдарының функциясы
бар жаңа тәуелсіз жұмысшылар ұжымы
арасында өкілдіктерін кеңейту.
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Қазақстанда бейресми жұмыспен қамтылған 
әйелдер қатары 15,2%, ал әйелдердің еңбек 
нарығындағы белсенділігі 39,6% - ды құрайды, 
бұл - халықаралық стандарттар бойынша 
қалыпты деңгей.  Бірақ жан-жақты 
ойластырылған және уақтылы саяси назар 
аудару қажеттігін көрсетеді.  Бейресми 
жұмыспен қамтылған әйелдердің көпшілігі 
қызмет көрсету нарығында жұмыс істейді, 
яғни не осы секторға жататын тіркелмеген 
кәсіпорны бар, не ұсақ саудагер, ақы 
төленбейтін отбасы қызметкері және т.б. 
жұмысты істейді. Әйелдердің белсенділігінің 
төмендігінің басты себебі отбасы мен 
балаларға қамқорлық жасауға көбірек көңіл 
бөлетіндігінде.  Белсенді емес әйелдер 
белсенді әйелдерге қарағанда гендерлік 
дискриминацияны өткір қабылдайды. Олар 
балабақша қызметтеріне азырақ сенім артады 
және олардың санын, сапасын, құнын және 
қашықтығын бала күтімі мекемелерінің 
қызметтерін таңдау туралы шешім қабылдау 
процесінде шешуші фактор ретінде 
анықтайды, ал белсенді әйелдер жоғарыда 
аталған факторларға онша мән бермейді. 
Гендерлік рөлдерге байланысты мәдени 
нанымдар негізінен консервативті деп 
бағаланады, бірақ Қазақстандағы белсенді 
және белсенді емес әйелдер арасында 
айтарлықтай айырмашылық жоқ.

Осы нәтижелердің негізінде келесі 
ұсыныстарды ұсынуға болады. Тексерісті 
күшейту, әсіресе салық және еңбек 
саласындағы тексерістер бейресми бизнес пен 
бейресми жұмыспен қамту саласында 
қалыптасқан жағдайға алғашқы жауапты 
тауып береді.  Бұл әйелдердің 70% - ы 
Қазақстанда бейресми жұмыс орындарын 
таңдауға мәжбүр екендігімен расталады. 
Алайда, салықтық және еңбек тексерістері 
оқулықтардың классикалық тәсілі болса да, 
олар оң нәтижелерден гөрі теріс нәтиже беруі 
мүмкін. Атап айтқанда, респонденттердің 18% 
- ы жаңа тексерулер мен парақорлықтан
қорқып, бейресми секторда қалатындықтарын
айтты. Демек, жұмсақ тәсіл неғұрлым жақсы
нәтижелі болуы мүмкін, нәтижесінде белгілі
бір саясатты әзірлеу және нақты
бағдарламалар компанияларды тіркеуді
жанама түрде ынталандырады; мысалы өте
аз компаниялар үшін тіркеу құнын төлеу
(немесе, кем дегенде, оны субсидиялау)
немесе банктік несие алу үшін пайыздарды
субсидиялауды алсақ болады (бұл бастапқы
кезеңдерде қамтамасыз етудің болмауына
байланысты болуы мүмкін). Себебі,
респонденттердің тағы 17% - ы тіркеу
рәсімдері тым қымбат, ал 7% - ы тым ұзақ
уақытты қажет етеді деп мәлімдеді.

БЕЙРЕСМИ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУДЫ НАЗАРҒА АЛА 
ОТЫРЫП, ӘЙЕЛДЕРДІҢ 
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДАҒЫ 
КЕДЕРГІЛЕРДІ ШЕШУДІҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 
(ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
БОЙЫНША)
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Африка және Латын Америкасы 
Бизнесті рәсімдеу кезінде салық жүйесі 
ерекше (сонымен қатар парафискалды 
төлемдердің ықтимал жиынтығын) ескерілуі 
керек. ХЕҰ Африка мен Латын Америкасында 
жүргізген зерттеулері (Maldonado, 1999) егер 
бейресми кәсіпорындар рәсімделсе, яғни 
ресми секторға салық салынса, олар нарықта 
аман қалмайтындығын көрсетті.  Алайда, 
бейресми кәсіпорындар сатып алу үшін 
төлеген ҚҚС-ты қайтаруды талап ете алмайды 
және / немесе кейде салық сомасынан да асып 
кететін пара береді.  Мысалы, 1998 жылы 
Аргентинада табыс салығы, ҚҚС және 
әлеуметтік жарналарды алмастыратын 
Monotax жүйесі енгізілді. Monotax бірегей 
айлық біржолғы сома болды, оның мөлшері 
жылдық айналым немесе шеберханада/цехта  
электр энергиясын тұтыну сияқты 
өлшемдермен анықталды, нәтижесінде бұл 
сома шағын кәсіпкерлер төлеп келген сомадан 
анағұрлы төмен болды.  Осыған ұқсас 
бағдарлама Бразилияда да енгізілді (қараңыз 
Van Elk and de Kok, 2014) Олар барлық 
салықтар мен әлеуметтік жарналарды тек ай  
сайынғы жарнамен алмастыру арқылы 
фискалдық жүйені жеңілдетті.  Формальдылық 
деңгейінің артуы 4% - дан (салықтар мен 
әлеуметтік аударымдарды төлеу арқылы 
анықталады) 12% - ға дейін (лицензияның 
болуы бойынша анықталады) өзгерді. Оң 
нәтиже жалдамалы жұмыс күші жоқ 
жұмысшылармен салыстырғанда микро 
кәсіпорындар үшін екі есе маңызды болды. 
Лицензия алу жұмыспен қамту деңгейіне және 
әлеуметтік аударымдардың азаюына оң әсер 
етті, әсіресе әлеуметтік аударымдардың 
жалақы қорымен бөлінуі формализация және 
жұмыс орындарын құру процесінде маңызды 
рөл атқарды.
Көптеген Еуропа елдерінде ҚҚС шегін 
белгілейтін тағы бір мүмкіндік бар: фирмалар 
ҚҚС-қа айналымның шегіне жеткенге дейін 
салық салынбайды, бұл оларға есеп айырысу 
мен өсуге мүмкіндік береді. Кейіннен шекті 
деңгейге жету үшін тіркеуді ынталандыру 
қоғамның салық түсімдері туралы 
мәліметтерді сұрату туралы хабардарлығын 
арттырудың озық тәжірибесі болуы мүмкін. 
Авторлар зерттеу есебінде Қазақстанда сату 

және қызмет көрсету саласында әйелдердің 
бейресми жұмыспен қамтылуының 
шоғырлануын тіркегендіктен, мұндай шара 
тартымды болуы мүмкін. Мысалы, 2007 жылы 
Бразилияда салық түсімдері бойынша лотерея 
ұйымдастырылды, ал Солтүстік Македония 
Үкіметі тұтынушыларға төленген ҚҚС-тың 15% - 
ын түпкілікті тұтынуға қайтаруды қамтамасыз 
ететін смартфон қосымшасы арқылы "менің 
ҚҚС" бағдарламасын енгізді. Мұндай 
бағдарламалар "салықтық моральды алып 
тастай алады"және әл-ауқатқа теріс ұзақ 
мерзімді әсер етуі мүмкін (Fabbri and Wilks, 
2016), бірақ олар Аргентина, Чили, Коста-
Рикада, сондай-ақ Қытайда ("fapiao"), 
Грецияда, Словакияда және Португалияда 
кеңінен қолданылады.
Әйелдердің бейресми жұмыспен қамтылуын 
несиелік шектеулерді рационализациялау 
арқылы да шешуге болады. Атап айтқанда, 
бизнесті рәсімдеудегі негізгі кедергі шағын 
кәсіпкерлер үшін барабар қаржыландырудың 
болмауы немесе қолжетімсіздігі болуы мүмкін. 
Жаһандық деңгейде микроқаржы ұйымдары 
қамтамасыз ету және несиелік тарих  
мәселелерін еңсеруге жол ашты. Олардың 
кейбіреулері әсіресе бейресми жағдайға бейім 
осал жұмысшыларға көмек көрсетуге 
бағытталған. Мысалы, Ганадағы PlanetFinance 
жүзеге асыратын "Біріккен іс-әрекет арқылы 
нарыққа қол жеткізу" атты ЕО 
қаржыландырған жоба микроқаржыландыру 
мекемелерін ең кедей және осал топтағы 
адамдарға қол жетімді етіп, мотивациясын 
арттыруға көмектесті. Осылайша, жағдайы 
төмен халық үшін жаңа несие өнімдері 
ұсынылды.  Мұндай жаңа өнімдер клиенттерге 
тиісті бизнес-ресурстарды сатып алуға, 
сақтандыру жарналарын төлеуге және жыл 
бойы кірістерін тұрақтандыруға мүмкіндік 
берді. Жоба жаңғақ пен майдың қосылған құн 
тізбегіндегі өндіруші әйелдерді ғана емес, 
сонымен қатар аграрлық қайта өңдеумен 
айналысатын кедей ауыл әйелдеріне де көмек 
қолын созды. Бұл топпен дәстүрлі МҚҰ-лар 
жұмыс істеуге құштар емес.  Содан кейін бұл 
тәсіл олардың рәсімделуін қолдады. Барлығы 
төрт несие өнімі әзірленіп, пайдаланылды: 
айналым капиталын қаржыландыруға 
арналған несие (жаңғақтар), айналым 
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капиталын қаржыландыруға арналған несие 
(май), қуыруға арналған несие және диірмен 
несиесі. Қуыруға арналған табаны пайдалану 
майды өңдеу кезінде сапа мен өнімділіктің 
жоғарылауына әкелді. Басқа мысалдарды 
Charmes and Mei-ден табуға болады (2016).
Қазақстандағы белсенділігі төмен әйелдердің 
белсендігін арттыру жолындағы негізгі 
ұсыным бала күтімі жөніндегі мекемелердің 
инфрақұрылымын кеңейту, олардың 
балаларға әлеуметтік / білім берудегі әсері 
туралы көп ақпарат таратып, сондай-ақ 
отбасындағы гендерлік теңгерімді 
қамтамасыз етуге ықпал ететін саясатқа бет 
бұру.  Осы аспектілермен жұмыс істеу 
Қазақстанның мәдени ортасына араласуды 
назардан тыс қалдырмауы тиіс3. Есеп 
авторлары қазіргі уақытта Қазақстандағы 
балабақшалардың жағдайын және олардың 
мектепке дейінгі білім беру мен күтімдегі 
ағымдағы немесе әлеуетті қажеттіліктерін 
қанағаттандыра ала ма жоқ па толық 
білмейді.  Алайда, қазіргі сұраныстың, 
ағымдағы және ықтимал ұсыныстарының 
деңгейлеріне сыни талдау өткізгеннен кейін 
билік бала күтімі бойынша мүмкіндіктерді 
кеңейтуді қарастыруы мүмкін. Кейіннен 
олардың қол жетімділігі мен әлеуетті 
пайдаланушылардың (ата-аналардың) 
хабардар болуы маңызды аспект болуы 
мүмкін. 

Мальта

Maltese Childcare B ' Xejn – бұл әйелдерге 
(және олардың отбасыларына) 
балабақшаларға байланысты қаржылық 
шектеулерді азайту арқылы қолдау көрсеткен 
бағдарламалардың арасындағы мықты 
мысалдың бірі.  Мальтадағы мәдени 
нормалар әлі де гендерлік тұрғыдан 
сараланған, ал мальталықтар өздерінің 
еуропалық әріптестеріне қарағанда әйелдер 
еңбек нарығына кірудің орнына,  әсіресе 
балалар әлі кішкентай кезінде балаларды 
қарау үшін үйде отыру керек деп 
санайды(арнайы Евробарометр, 2010). 
Балаларды тегін күтетін жүйе мальталық 
белсенділігі төмен әйелдерінің көбін ескеріп, 

олардың белсенді  бала тәрбиелеу кезеңінде 
еңбек нарығына өту процесін жеңілдетті. Бұл 
шара маңызды құрылымдық кедергілердің 
бірін алып тастап, әсіресе білімі мен дағдысы  
төмен табысы аз аналар үшін айтарлықтай 
пайда әкелді. Жұмыс істейтін ата-аналарға 
ақысыз бала күтімін ұсыну арқылы бала 
күтімінің бәріне қол жетімді етті.  Бала 
күтімінің тегін бағдарламасынан пайда көрген 
аналар оны пайдаланбаған аналарға дейін 130 
күнге жұмыс күшінің құрамына кірді, бұл 
жұмыс уақытының 10,7% - ға өсуіне әкеліп, 
қаншалықты тиімді екенін көрсетті. 

Нидерланды

Нидерландыдағы Kwaliteitscontrole in de 
Kinderopvang бастамасы жұмыс істейтін ата-
аналарды, атап айтқанда жұмыс істейтін 
аналарды ынталандыруға, жақсы 
ойластырылған және жақсартылған сапаны 
бақылау арқылы және елдегі балаларға 
сапалы күтім жасайтын мекемелер туралы 
көпшілікке ақпарат беру арқылы еңбек 
нарығына қатысуды жалғастыруға немесе 
кеңейтуге бағытталды.  Бала күтімі 
мекемелеріне заңнамалық араласудың 
арқасында жоғары сапалы  өлшемшарттар 
белгіленіп, муниципалитеттер осы 
талаптардың сақталуын бақылауға жауапты 
болды. Бұл мәселені шешудің көпжақты 
тәсіліне бағытталды.  Нәтижесінде аналардың 
жұмыспен қамтылу деңгейі 2005-2009 
жж.салыстырғанда 3%-ға ұлғайып, балалары 
бар әйелдердің жұмыс күшіне қатысу 
коэффициенті тұрақты болып қалды, ал 
серіктесі бар аналар арасында 69,2% - дан 
(2009 ж.) 70,4%-ға (2014 ж.) дейін өсті.
Жұмыс іздеуді тоқтатқан немесе жұмысқа 
орналасу мүмкіндігін жеткіліксіз деп санаған 
қызметкерлер Қазақстандағы белсенді емес 
әйелдердің онша маңызды емес санаты 
болуы мүмкін, дегенмен, еңбек 
жағдайларының икемділігінарттыруды 
мемлекеттік саясат шеңберінде қолдауға 
болады. Біріншіден, заңнама жұмыс 
берушілерге қашықтағы жұмыс, үйде жұмыс 
істеу, икемді жұмыс кестесі және оларды 
біріктіру сияқты икемді жұмыс жағдайларын 

3. Это не означает, что культура должна обязательно меняться, а скорее подразумевает адаптацию всех действий правительства, 
направленных на поддержку женской активизации, в соответствии с культурными нормами, убеждениями и представлениями. 
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ұсынуға мүмкіндік беруі керек. Бұл, әсіресе,  
жұмыс орнына жету үшін жолына ұзақ уақыт 
кететін белсенді емес әйелдер үшін маңызды 
болуы мүмкін. Құқықтық ережелер тиісті 
түрде белгіленгеннен және / немесе 
түзетілгеннен кейін, әртүрлі бағдарламалар 
икемді еңбек жағдайларын ынталандыру 
арқылы әйелдердің белсенділігін арттыра 
алады. Латын Америкасындағы Bolsa Rosa – 
кәсіби әйелдер / аналардың икемді жұмыс 
кестесімен жұмыс істей алатын  жұмыс 
орындарымен байланысының тамаша 
мысалы. Бұл іс жүзінде жұмыс іздеудің жеке 
онлайн-платформасы және жұмысқа 
орналастыру қызметі, онда тәжірибелі, білікті 
әйелдер икемді еңбек ету мүмкіндігін 
ұсынатын сенімді компаниялардан бос жұмыс 
орнын таба алады.  Платформа әйелдермен 
де, компаниялармен де нәтижелі 
ынтымақтастық пен ең қолайлы 
кандидаттарды/бос жұмыс орындарын 
таңдауды қамтамасыз ету үшін жұмыс істеді. 
Бұл жеке бастама болса да, ол үкіметті 
икемді / стандартты емес жұмыс 
орындарының нарығын дамытқысы келсе, 
ұқсас әрекеттерді іздеуге және ынталандыруға 
итермелей алады.

Ұлыбритания және ЕО елдері

Сонымен, ана, әке болу және ата-ана 
демалысы саясатын олардың еңбек 
нарығындағы әйелдерді белсенді ете ме, жоқ 
па, үй шаруашылығында гендерлік тепе-
теңдікті қамтамасыз ету үшін кеңістік беру 
арқылы қайта қарау керек. Ұлыбритания 
алғашқылардың бірі болып бала күтімі 
бойынша бірлескен демалысты енгізді, бұл 
ата-аналарға 52 апталық ақылы демалыс пен 
бала туылғаннан немесе асырап алғаннан 
кейінгі төлемдерді бөлуге мүмкіндік берді. 
Содан кейін бұл тәсіл ЕО-ның барлық дерлік 
елдеріне, сондай-ақ әлемнің көптеген 
елдеріне таралды. Алайда, кейбір елдерде 
мәдени ұстанымдар  әкелерді бұл мүмкіндікті 
пайдалануға әлі де ынталандырмайды. Мұны  
гендерлік рөлдердің дәстүрлі бөлінуін түзету 
қажеттілігі кезінде ескеру қажет. Алдындағы 
тәжірибе, оның ішінде дамыған батыс 

елдерінің тәжірибесі халық арасындағы 
гендерлік сезімтал ағарту жөніндегі науқандар 
гендерлік теңдікті ілгерілетуге және әйелдерді 
белсенді етуде әсер етуі мүмкін екенін 
көрсетті. Мұндай науқандар міндетті түрде 
жынысы немесе оны қабылдауы бойынша 
нақты кемсітушілікпен күресу элементтерін 
қамтиды. Бұл талдауда біз жыныс белгісі 
бойынша кемсітушілікті анықтау мақсатын 
қоймағанымызбен, белсенді емес әйелдердің 
қазақстандық еңбек нарығында жыныс белгісі 
бойынша кемсітушілікті неғұрлым өткір 
қабылдауы мүмкін екендігіне шектеулі 
дәлелдемелер ұсына алдық. Бұл қазірдің 
өзінде мәдениетке, қабылдау мен көзқарасқа 
қарсы шығу үшін рөлдік мысалдар мен 
көшбасшыларды тарта отырып, осындай 
науқандарды өткізуге негіз бола алады.
Еңбек нарығында әйелдерді 
формализациялау және жандандыру үшін 
ынталандыру тетігі ұсыныстар тарапынан 
қолданылуы мүмкін:   білім беру (кәсіби) 
арқылы қызметкерлерге инвестиция салу, 
еңбек нарығында белсенді бағдарламаларды 
жүзеге асыру, субсидиялар беру және т. б. 
Бұл, ең алдымен, бейресми жұмыс 
орындарының саны, сондай-ақ білім 
деңгейінің жоғарылауымен белсенділік 
төмендейді деген қорытындыға байланысты. 
Техникалық және кәсіптік білім беру және 
оқыту (ТжКБ ) бүкіл әлемде, әсіресе басқа 
елдерде немістердің  дуальды жүйесіне 
қатысты өте танымал. Мысалы, Египет мұндай 
жобаны 1995 жылдан бастап 20 жыл ішінде 
жүзеге асырды, сол кезде классикалық мектеп 
білімі практикалық тәжірибемен біріктіріліп, 
аймақтық бөлімдер өзін-өзі 
қаржыландыратын делдал ретінде әрекет етті. 
Оқытушылар мен жұмыс берушілердің 
бірлескен бағасы екінші дәрежелі диплом 
алуға мүмкіндік берді. Үкімет пен жұмыс 
берушілер шығындарды бөлді. Сондай-ақ, 
шәкірттіктің, ересектерге арналған 
шәкірттіктің (мысалы, Даниядағы 
Voksenlærlingeordningen), дағдыларды 
сертификаттаудың және т. б. басқа 
бағдарламалары бүкіл әлемде жүзеге 
асырылды.
Еңбек нарығындағы белсенді саясат, оның бір 
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бөлігі дағдыларды жетілдіріп, ал басқа 
компоненттері рәсімдеумен байланысты 
болып әлі күнге дейін әлем бойынша 
сұранысқа ие.  Мысалы, Солтүстік 
Македонияда шағын кәсіпкерлерге өз 
бизнестерін ресми түрде рәсімдеу үшін шағын 
гранттар берілді. Мұндай бағдарламалардың 
артықшылығы-ақпарат пен транзакциялардың 
төмен құны, өйткені бизнес-жоспарлар 
қазірдің өзінде жұмыс істеп жатқан бизнес 
негізінде құралатындықтан оның 
тұрақтылығын бағалау оңайырақ болады. 
Басқа елдерде қолданылатын белсенді еңбек 
нарығының басқа бағдарламалары, белсенді 
емес әйелдердің, әсіресе еңбек нарығынан 
тыс қалған адамдардың біліктілігін арттыруға 
және қайта даярлауға бағытталған. Мұндай 
бағдарламалардың алдында жергілікті 
деңгейде жүзеге асырылатын жұмыс іздеу, 
жұмысқа орналасу дағдылары, өзін-өзі 
бағалауды тестілеу және т.б. бойынша 
кішігірім оқыту кіруі мүмкін. Жергілікті 
әйелдер ұйымдары жергілікті / орталық үкімет 
пен белсенді емес әйелдер арасындағы 
маңызды делдал бола алады. Көптеген елдер 
белсенді емес адамдарға олардың дағдылары 
мен қажеттіліктерін анықтай отырып, өте 
нақты және егжей-тегжейлі тетікті бір 
қалыпқа келтіруді жүргізді; Dote Unica 
Lavoro-ның Италиядағы бастамасы, ол бос 
жұмыс орындарына сұраныс пен ұсыныстың 
нақты сәйкес келуіне ықпал етіп, еңбек

нарығынан тыс қалған адамдарды (яғни, 
еңбек нарығынан тыс адамдар) қайта 
жұмысқа орналастырды. Бір ай өткен соң, 
қатысушылардың 48% - ы еңбек нарығына 
оралды, ал алты айдан кейін бұл көрсеткіш 
61% - ға дейін өсті, сәйкесінше қамтылмаған 
халық арасында 6% және 22%-бен 
салыстырғанда. 
Сондай-ақ, үкімет жеке тұлғаларды 
жандандыруды қолдау үшін әртүрлі 
субсидиялау схемаларын қолданды. Алайда, 
бұл саясаттың қаупі де баар. Өйткені 
субсидиялау жүйесі егжей-тегжейлі 
ойластырылмаған болса, оны орынсыз 
қолданатындардың қатары көбеюі мүмкін.  
Еңбек нарығының ерекше түрлеріне 
бағдарланған субсидиялау бағдарламалары 
ерекше маңызға ие болуы мүмкін. Мысалы, 
Австриядағы  Eingliederungsbeihilfe 
бағдарламасы белсенді емес әйелдердің 
көпшілігін қамтитын еңбек нарығында 
қолайсыз жағдайда қалған адамдардың 
белсенділігін арттыруға бағытталған. Ол ең аз 
қамтылған адамдарды жалдауға ынталандыру 
үшін жұмыс берушілерге тікелей төленетін " 
интеграциялық субсидия" деп аталды. Бағалау 
бағдарламаның бенефициарларын, атап 
айтқанда егде жастағы адамдардың 
жұмыспен қамтылуын қаржыландыру кезеңі, 
жұмыссыздық уақыты мен кірісі тұрғысынан 
оң әсер етті. 
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1-ҚОСЫМША
Әйелдерді жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерге 
 өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар

№
Құрылым-
дық 
элемент

Ұсынылып отырған 
өзгерістер мен 
толықтырулардың 
редакциясы

ҚР Еңбек кодексі

Обоснование Қолданыстағы редакция

1

1

2

4 532

54-бап
2-т.

70-бап
3-т.

54-бап. Еңбек шартын жұмыс
берушінің бастамасы
бойынша бұзу мүмкіндігін
шектеу
2. Жұмыс берушіге жүктілік
туралы анықтаманы ұсынған
жүктi әйелдермен, үш жасқа
дейiнгi балалары бар
әйелдермен, он төрт жасқа
дейінгі баланы (он сегіз жасқа
дейінгі мүгедек баланы)
тәрбиелеп отырған
жалғызілікті аналармен,
аталған балалар санатын
анасыз тәрбиелеп отырған
өзге де адамдармен осы
Кодекстiң 52-бабы 1-
тармағының 2) және 3)
тармақшаларында көзделген
негіздер бойынша жұмыс
берушінің бастамасымен
еңбек шартын бұзуға жол
берілмейді.

70- бап. Толық емес жұмыс
күні
3. Жұмыс беруші жүкті
әйелдің, үш жасқа дейінгі 
баласы (балалары) бар ата-
ананың біреуінің (бала 
асырап алушының) жазбаша 
өтініші бойынша толық емес 
жұмыс уақытын белгілейді.

54-бап. Еңбек шартын жұмыс
берушінің бастамасы
бойынша бұзу мүмкіндігін
шектеу
2. Жұмыс берушіге жүктілік
туралы анықтаманы ұсынған
жүктi әйелдермен, үш жасқа
дейiнгi балалары бар
әйелдермен, он төрт жасқа
дейінгі баланы (он сегіз жасқа
дейінгі мүгедек баланы)
тәрбиелеп отырған
жалғызілікті аналармен,
аталған балалар санатын
анасыз тәрбиелеп отырған
өзге де адамдармен осы
Кодекстiң 52-бабы 1-
тармағының 2) және 3)
тармақшаларында көзделген
негіздер бойынша жұмыс
берушінің бастамасымен
еңбек шартын бұзуға жол
берілмейді.

70- бап. Толық емес жұмыс
күні
3. Жұмыс беруші жүкті
әйелдің, үш жасқа дейінгі 
баласы (балалары) бар ата-
ананың біреуінің (бала 
асырап алушының), көп 
балалы ананың, он төрт 
жасқа дейінгі баланы (он 
сегіз жасқа дейінгі мүгедек 
баланы) тәрбиелеп отырған 
жалғызілікті ананың 
жазбаша өтініші бойынша 
толық емес жұмыс уақытын 
белгілейді.

Азаматтардың әлеуметтік 
осал санаттарын қорғау, 
ресми еңбек қатынастарына 
кеңінен тарту мақсатында

Толық емес жұмыс уақыты 
режиміне құқығы бар 
азаматтардың тізімін 
кеңейту әйелдерге ресми 
еңбек қатынастарына 
қатысуға мүмкіндік береді
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71-бап
6-т.

76-бап
2-т.

77-бап
Жаңа 
тармақшалар

71-бап. Жұмыс уақыты 
режимі
6. Өнер және мәдени 
демалыс кәсіптік 
ұйымдарының шығармашыл 
қызметкерлері, бұқаралық 
ақпарат құралдарының 
қызметкерлері, спортшылар, 
жаттықтырушылар үшін 
Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына, жұмыс 
берушінің актілеріне, 
ұжымдық немесе еңбек 
шарттарына сәйкес күнделікті 
жұмыстың (жұмыс 
ауысымының) өзгеше 
ұзақтығы белгіленуі мүмкін.

76-бап. Түнгі уақытта жұмыс 
істеу
2. Түнгі уақытта жұмыс істеуге  
 - он сегіз жасқа толмаған 
қызметкерлерге;
 - жұмыс берушіге жүктілік 
туралы анықтаманы ұсынған 
жүкті әйелдерге рұқсат 
берілмейді.
4. Жұмыс берушінің түнгі 
уақыттағы жұмысқа келесі 
қызметкерлерді жазбаша 
келісімінсіз тартуға құқығы жоқ:
1) жеті жасқа дейінгі балалары 
бар әйелдерді және жеті жасқа 
дейінгі балаларды анасыз 
тәрбиелеп отырған басқа да 
адамдарды қоспағанда;
2) он алты жасқа дейінгі 
мүгедек балаларды тәрбиелеп 
отырған жұмыскерлерді 

77-бап. Үстеме жұмыс
3. Үстеме жұмысқа келесі 
жұмыскерлер жіберілмейді: 
1) жұмыс берушіге жүктілік 
туралы анықтаманы ұсынған 
жүкті әйелдер;
2) он сегіз жасқа толмаған 
қызметкерлер; 
3) мүгедектер;

71-бап. Жұмыс уақыты режимі
6. Өнер және мәдени 
демалыс кәсіптік 
ұйымдарының 
шығармашылық 
жұмыскерлері, бұқаралық 
ақпарат құралдарының 
жұмыскерлері, спортшылар, 
жаттықтырушылар, көп 
балалы ана, он төрт жасқа 
дейінгі баланы (он сегіз жасқа 
дейінгі мүгедек баланы) 
тәрбиелеп отырған 
жалғызбасты ана үшін 
Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына, жұмыс 
берушінің актілеріне, 
ұжымдық немесе еңбек 
шарттарына сәйкес күнделікті 
жұмыстың (жұмыс 
ауысымының) өзгеше 
ұзақтығы белгіленуі мүмкін.

76-бап. Түнгі уақытта 
жұмыс істеу
2. Түнгі уақытта жұмыс 
істеуге  
- он сегіз жасқа толмаған 
қызметкерлерге;
- жүктілік туралы 
анықтаманы ұсынған жүкті 
әйелдерге рұқсат 
берілмейді.
 - жеті жасқа дейінгі 
балалары бар әйелдер;
 - он алты жасқа дейінгі 
мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған 
әйелдер;
 - көпбалалы аналар.
4. алынып тасталсын

77-бап. Үстеме жұмыс
3. Үстеме жұмысқа келесі 
жұмыскерлер жіберілмейді: 
1) жұмыс берушіге жүктілік 
туралы анықтаманы ұсынған 
жүкті әйелдер;
2) он сегіз жасқа толмаған 
қызметкерлер; 
3) мүгедектер;
4) жеті жасқа дейінгі балалары 
бар әйелдер;
5) он алты жасқа дейінгі 
мүгедек балаларды тәрбиелеп 
отырған әйелдер;
6) көп балалы аналар.

Азаматтардың әлеуметтік 
осал санаттары үшін икемді 
жұмыс уақытын белгілеу 
мүмкіндіктерін кеңейту 
мақсатында

Көптеген әйелдер түнгі 
уақытта жұмыс істей 
алмайтындықтан, 
азаматтардың әлеуметтік 
осал санаттарының 
құқықтарын кеңейту 
мақсатында

Азаматтардың әлеуметтік 
осал санаттарының 
құқықтарын қорғау 
мақсатында
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95-бап
4-т.

95-бап. Жыл сайынғы ақылы 
еңбек демалысынан кері 
қайтарып алу
4. Он сегіз жасқа толмаған 
жұмыскерді, жүкті әйелдерді 
және ауыр жұмыстарда, 
еңбек жағдайлары зиянды 
және (немесе) қауіпті 
жұмыстарда істейтін 
жұмыскерлерді жыл сайынғы 
ақылы еңбек демалысынан 
кері шақырып алуға жол 
берілмейді.

6 85-бап
4-т.

85-бап. Демалыс және 
мереке күндеріндегі жұмыс 
4. Жұмыс берушіге жүктілік 
туралы анықтаманы ұсынған 
жүкті әйелдерді демалыс 
және мереке күндері 
жұмысқа тартуға тыйым 
салынады.

85-бап. Демалыс және 
мереке күндеріндегі жұмыс 
4. Жеті жасқа дейінгі 
балалары бар әйелдерді, он 
алты жасқа дейінгі мүгедек 
балаларды тәрбиелеп 
отырған әйелдерді, көп 
балалы аналарды, жұмыс 
берушіге жүктілік туралы 
анықтаманы ұсынған жүкті 
әйелдерді демалыс және 
мереке күндері жұмысқа 
тартуға тыйым салынады.

Әйелдерді ресми еңбек 
қатынастарына тарту 
жөніндегі кедергілерді алып 
тастау үшін, сондай-ақ 
азаматтардың әлеуметтік 
осал санаттарының 
құқықтарын қорғау 
мақсатында

95-бап. Жыл сайынғы ақылы 
еңбек демалысынан кері 
қайтарып алу
4. Он сегіз жасқа толмаған 
жұмыскерді, жеті жасқа дейінгі 
балалары бар әйелдерді, он алты 
жасқа дейінгі мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған әйелдерді, 
көп балалы аналарды, жүкті 
әйелдерді және ауыр 
жұмыстарда, еңбек жағдайлары 
зиянды және (немесе) қауіпті 
жұмыстарда істейтін 
жұмыскерлерді жыл сайынғы 
ақылы еңбек демалысынан 
шақыртып алуға жол берілмейді.

Азаматтардың әлеуметтік осал 
санаттарын қорғау, ресми 
еңбек қатынастарына кеңінен 
тарту мақсатында

8 Жаңа бап Жоқ 84-1-бап. Мүгедек балаларға 
күтім жасайтын және ауылдық 
жерде жұмыс істейтін 
әйелдерге қосымша демалыс 
күндері
Мүгедек балаларды күтіп-бағу 
үшін ата-аналардың біріне 
(қорғаншыға, қамқоршыға) 
оның жазбаша өтініші бойынша 
айына қосымша төрт ақылы 
демалыс күні беріледі, оларды 
аталған адамдардың біреуі 
пайдалана алады не олардың 
қалауы бойынша өзара бөле 
алады. Әрбір қосымша 
демалыс күніне ақы төлеу 
орташа жалақы мөлшері 
бойынша төленеді. 
Ауылдық жерде жұмыс істейтін 
әйелдерге олардың жазбаша 
өтініші бойынша жалақысы 
сақталмайтын айына бір 
қосымша демалыс күні берілуі 
мүмкін.

Әйелдерді ресми еңбек 
қатынастарына тартуды 
кеңейту үшін қосымша 
кепілдік.
Ресей Федерациясымен 
ұқсастығы бойынша
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157-бап
Жаңа 
тармақша

157-бап. Ұжымдық шарттың 
мазмұны мен құрылымы
2. Ұжымдық шартқа 
қызметкерлер мен жұмыс 
берушінің келесі мәселелер 
бойынша өзара 
міндеттемелері енгізілуі 
мүмкін:
жоқ

9 Жаңа бап Жоқ
93-1-бап. Мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған адамдарға 
жыл сайынғы ақылы 
демалыстар беру кезектілігі
Он сегіз жасқа дейінгі мүгедек 
баланы тәрбиелеп отырған ата-
аналардың біріне (қорғаншыға, 
қамқоршыға, баланы 
қабылдайтын ата-анаға) жыл 
сайынғы ақылы демалыс оның 
қалауы бойынша өзіне ыңғайлы 
уақытта беріледі.

Әйелдерді ресми еңбек 
қатынастарына тартуды 
кеңейту үшін қосымша 
кепілдік.
Ресей Федерациясымен 
ұқсастығы бойынша

157-бап. Ұжымдық шарттың 
мазмұны мен құрылымы
2. Ұжымдық шартқа 
қызметкерлер мен жұмыс 
берушінің келесі мәселелер 
бойынша өзара міндеттемелері 
енгізілуі мүмкін:
17-1) жеті жасқа дейінгі 
балалары бар әйелдердің; он 
алты жасқа дейінгі мүгедек 
балаларды тәрбиелеп отырған 
әйелдердің; көп балалы 
аналардың кепілдіктері мен 
жеңілдіктері туралы 
шешімдердің бірін 
қабылдайды.

Әйелдерді ресми еңбек 
қатынастарына тартуды 
кеңейту үшін қосымша 
кепілдік.

"Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының және тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңы.

08.12.2009 ж. №223-IV

1

2

7-бап
Жаңа 
тармақша

Жаңа бап

7-бап. Орталық атқарушы 
органдардың ерлер мен 
әйелдердің тең құқықтары 
мен тең мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ету саласындағы 
құзыреті
Орталық атқарушы органдар 
ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтары мен тең 
мүмкіндіктерін қамтамасыз 
ету саласында өз құзыреті 
шегінде:
жоқ

Жоқ

7-бап. Орталық атқарушы 
органдардың ерлер мен 
әйелдердің тең құқықтары мен 
тең мүмкіндіктерін қамтамасыз 
ету саласындағы құзыреті
Орталық атқарушы органдар 
ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтары мен тең 
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету 
саласында өз құзыреті шегінде:
2-1) еңбек нарығындағы ерлер 
мен әйелдердің тең құқықтары 
мен тең мүмкіндіктерін 
қамтамасыз етуге ықпал етеді;

10-1-бап. Ерлер мен 
әйелдердің еңбек 
саласындағы құқықтары мен 
міндеттерінің гендерлік 
теңдігін қамтамасыз ету
Ерлер мен әйелдердің еңбек 
саласындағы құқықтары мен 
міндеттерінің гендерлік 
теңдігін қамтамасыз ету 
келесі жолмен жүзеге асады:
1) ерлер мен әйелдердің 
жұмыс орындарына тең қол 
жеткізуі және ұйымның 

Азаматтардың әлеуметтік 
осал санаттарын қорғау, 
ресми еңбек қатынастарына 
кеңінен тарту мақсатында

Әйелдер құқықтары мен 
гендерлік теңдік адам 
құқықтарының негізгі 
қатарына кіреді
Бұл туралы адам құқықтары 
саласындағы көптеген 
келісімдерде, қарарларда, 
декларацияларда, 
платформаларда және іс-
қимыл бағдарламаларында 
кепілдік берілген. Біріккен 
Ұлттар Ұйымының 
Әйелдерге қатысты 
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1
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2
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3-бап
Жаңа 
тармақша
14-
тармақша

7-бап
9-тармақша

3-бап. Халықты жұмыспен 
қамту саласындағы 
мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттары
 - Халықты жұмыспен қамту 
саласындағы мемлекеттік 
саясат толық, өнімді және 
еркін таңдап алынған 
жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге 
бағытталып, 
- жоқ
14) халықты жұмыспен қамту 
саласындағы мемлекеттік 
саясатпен келісілген, жұмыс 
орындарын және 
мүгедектерді жұмысқа 
орналастыру үшін арнайы 
жұмыс орындарын құруды 
ынталандыратын қаржы, 
салық және инвестициялық 
саясатты жүргізу жолымен 
жүзеге асырылады.

7-бап. Халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі 
уәкілетті органның құзыреті
Өз құзыреті шегінде 
халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі 
уәкілетті орган:
9) жұмысқа орналастыру 
үшін жұмыс орындарын 

барлық деңгейлерінде 
қызмет бойынша ілгерілеуі;
2) әйелдердің кәсіби өсуін 
қолдауға бағытталған 
саясатты іске асыру;
2) жалақы бойынша ерлер 
мен әйелдердің тең 
құқықтары мен тең 
мүмкіндіктері;

кемсітушіліктің барлық 
нысандарын жою туралы 
конвенциясы және оның 
Факультативтік хаттамасы әйелдер 
құқықтары жөніндегі негізгі 
халықаралық шарт болып 
табылады. Бұл ретте әйелдер 
құқықтары мен кемсітпеушілік БҰҰ-
ның басқа да нормаларының, 
оның ішінде адам құқықтарының 
жалпыға бірдей декларациясының, 
азаматтық және саяси құқықтар 
туралы халықаралық пактінің, 
экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени құқықтар туралы 
халықаралық пактінің және 
әйелдерге қатысты зорлық-
зомбылықты жою туралы 
декларацияның негізін қалаушы 
компоненттері болып табылады.

3-бап. Халықты жұмыспен қамту 
саласындағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыттары
- Халықты жұмыспен қамту 
саласындағы мемлекеттік саясат 
толық, өнімді және еркін таңдап 
алынған жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге бағытталып, 
2-1) еңбек нарығындағы ерлер 
мен әйелдердің тең құқықтары 
мен тең мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ету;
14) халықты жұмыспен қамту 
саласындағы мемлекеттік 
саясатпен келісілген, 
мүгедектерді, жеті жасқа дейінгі 
балалары бар жалғызілікті 
әйелдерді; он алты жасқа 
дейінгі мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған әйелдерді; 
көп балалы аналарды жұмыс 
орындарын және жұмысқа 
орналастыру үшін арнайы 
жұмыс орындарын құруды 
ынталандыратын қаржылық, 
салық және инвестициялық 
саясатты жүргізу жолымен 
жүзеге асырылады.

7-бап. Халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі 
уәкілетті органның құзыреті
Өз құзыреті шегінде 
халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі 
уәкілетті орган:
9) жұмысқа орналастыру 
үшін жұмыс орындарын 

Азаматтардың әлеуметтік 
осал санаттарын қорғау, 
ресми еңбек қатынастарына 
кеңінен тарту мақсатында

Расширение списка граждан 
для квотирования рабочих 
мест в целях 
трудоустройства

"Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 482-V ҚРЗ Қазақстан 
Республикасының Заңы 
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1

3

5
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9-бап
Жаңа 
тармақша

17-бап.
Жаңа 
тармақшал
ар

10-бап.
Жаңа тармақ

9-бап. Жергілікті атқарушы 
органдардың құзыреті
Жергілікті атқарушы 
органдар халықты жұмыспен 
қамту саласындағы 
мемлекеттік саясаттың іске 
асырылуын мынадай 
жолдармен қамтамасыз 
етеді:

17-бап. Жұмыссыздықтан 
әлеуметтік қорғау шаралары
4. Жұмысқа орналастыру 
үшін квоталар:
1) еңбек қызметі үшін 
медициналық қарсы 
көрсетілімдері жоқ 
мүгедектер;
2) ата-анасынан кәмелеттік 
жасқа толғанға дейін 
айырылған немесе ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалған, білім беру 

10-бап. Халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі 
уәкілетті органның құзыреті
Халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі 
жергілікті орган:

квоталау тəртібін əзірлейді 
жəне бекітеді:
- ата-анасынан кəмелеттік 
жасқа толғанға дейін 
айырылған немесе ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалған, білім беру 
ұйымдарының түлектері 
болып табылатын жастар 
қатарындағы азаматтар;
 - бас бостандығынан 
айыру орындарынан 
босатылған адамдар;
 - пробация қызметінің 
есебінде тұрған азаматтар;

квоталау тəртібін əзірлейді жəне 
бекітеді:
 - ата-анасынан кəмелеттік жасқа 
толғанға дейін айырылған 
немесе ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған, білім 
беру ұйымдарының түлектері 
болып табылатын жастар 
қатарындағы азаматтар;
 - бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
адамдар;
 - пробация қызметінің есебінде 
тұрған азаматтар;
 - жеті жасқа дейінгі балалары 
бар жалғызбасты əйелдер;  
 - он алты жасқа дейінгі мүгедек 
балаларды тəрбиелеп отырған 
əйелдер;  
 - көпбалалы аналар.

9-бап. Жергілікті атқарушы 
органдардың құзыреті
Жергілікті атқарушы органдар 
халықты жұмыспен қамту 
саласындағы мемлекеттік 
саясаттың іске асырылуын 
мынадай жолдармен 
қамтамасыз етеді:
9-1) жеті жасқа дейінгі 
балалары бар жалғызбасты 
әйелдер; он алты жасқа дейінгі 
мүгедек балаларды тәрбиелеп 
отырған әйелдер; көп балалы 
аналар қатарындағы 
азаматтарды жұмысқа 
орналастыру үшін жұмыс 
орындарына квоталар белгілеу 
арқылы жүзеге асырылады.

17-бап. Жұмыссыздықтан 
әлеуметтік қорғау шаралары
4. Жұмысқа орналастыру 
үшін квоталар:
1) еңбек қызметі үшін 
медициналық қарсы 
көрсетілімдері жоқ 
мүгедектер;
2) ата-анасынан кәмелеттік 
жасқа толғанға дейін 
айырылған немесе ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалған, білім беру 

10-бап. Халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі 
уәкілетті органның құзыреті
Халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі 
жергілікті орган:
4-1) жеті жасқа дейінгі 
балалары бар жалғызбасты 
әйелдерді; он алты жасқа 
дейінгі мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған 
әйелдерді; көп балалы 
аналарды жұмысқа 
орналастыруға ықпал етеді

Әйелдердің әлеуметтік осал 
санаттарын жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз ету, 
оларды ресми еңбек 
қатынастарына тарту 
мақсатында

Расширение списка граждан 
для квотирования рабочих 

Әйелдердің әлеуметтік осал 
санаттарын жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз ету, 
оларды ресми еңбек 
қатынастарына тарту 
мақсатында
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19-бап
Жаңа 
тармақшалар

23-бап
Жаңа 
тармақшал
ар

19-бап. Кәсіптік оқыту
4. Кәсіптік оқытудан өтуге 
құқығы басым тұлғалар: 
1) мүгедектер;
2) мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған ата-
аналар, асырап алушылар, 
қорғаншылар 
(қамқоршылар);
3) халықты жұмыспен қамту 
орталығында алты айдан 
астам есепте тұрған 
жұмыссыздар;
4) алғаш рет жұмыс іздеп 
жүрген (бұрын жұмыс 
істемеген) бірақ біліктілігі 
жоқ адамдар;
5) бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
және (немесе) мәжбүрлеп 
емдеуден өткен адамдар 
жатады.

23-бап. Кәсіпкерлік 
бастамашылыққа 
жәрдемдесу
2. Жұмыссыздар және 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын 
жұмыспен қамтылған 
адамдардың жекелеген 
санаттары қатарынан 
мемлекеттік қолдау 
шараларын алу үшін басым 
құқыққа ие:
1) ауылдық жерлерде, моно-
және шағын қалаларда 
тұратын адамдар;
2) мүгедектердің, егер 
медициналық қорытынды 
бойынша олардың денсаулық 
жағдайы еңбек міндеттерін 
орындауға кедергі келтірмесе 
не олардың денсаулығына 

ұйымдарының түлектері 
болып табылатын жастар 
қатарындағы азаматтар 
үшін;
3) бас бостандығынан 
айыру орындарынан 
босатылған адамдарға;
4) пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдарға 
қолданылады.
 - жоқ

ұйымдарының түлектері болып 
табылатын жастар қатарындағы 
азаматтар үшін;
3) бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
адамдарға;
4) пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдар;
5) жеті жасқа дейінгі балалары 
бар жалғызілікті әйелдерге;  
6) он алты жасқа дейінгі мүгедек 
балаларды тәрбиелеп отырған 
әйелдер;   
7) көп балалы аналарға 
қолданылады.

19-бап. Кәсіптік оқыту
4. Кәсіптік оқытудан өтуге 
құқығы басым тұлғалар: 
1) мүгедектер;
2) мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған ата-
аналар, асырап алушылар, 
қорғаншылар 
(қамқоршылар);
3) халықты жұмыспен қамту 
орталығында алты айдан 
астам есепте тұрған 
жұмыссыздар;
4) алғаш рет жұмыс іздеп 
жүрген (бұрын жұмыс 
істемеген) бірақ біліктілігі 
жоқ адамдар;
5) бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
және (немесе) мәжбүрлеп 
емдеуден өткен адамдар 
жатады.
6) жеті жасқа дейінгі 
балалары бар жалғыз басты 
әйелдер;  
7) көп балалы аналар.

23-бап. Кәсіпкерлік 
бастамашылыққа 
жәрдемдесу
2. Жұмыссыздар және 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын 
жұмыспен қамтылған 
адамдардың жекелеген 
санаттары қатарынан 
мемлекеттік қолдау 
шараларын алу үшін басым 
құқыққа ие:
1) ауылдық жерлерде, моно-
және шағын қалаларда 
тұратын адамдар;
2) мүгедектердің, егер 
медициналық қорытынды 
бойынша олардың 
денсаулық жағдайы еңбек 
міндеттерін орындауға 
кедергі келтірмесе не 

Әйелдердің әлеуметтік осал 
санаттарын жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз ету, 
оларды ресми еңбек 
қатынастарына тарту 
мақсатында

Кәсіпкерлік 
бастамашылыққа 
жәрдемдесуге басым құқығы 
бар адамдар қатарын 
көбейту мақсатында
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27-бап
Жаңа 
тармақшал
ар

27-бап. Азаматтардың 
жекелеген санаттарын 
жұмысқа орналастыру үшін 
бөлінетін квоталар
1. Жергілікті атқарушы 
органдар жұмысқа 
орналастыру үшін квоталар 
бекітеді:
1) халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі 
уәкілетті орган айқындайтын 
тәртіппен ауыр 
жұмыстардағы, еңбек 
жағдайлары зиянды, қауіпті 
жұмыстардағы жұмыс 
орындарын есепке 
алмағанда, жұмыс 
орындары санының екіден 
төрт пайызға дейінгі 
мөлшерінде мүгедектерге 
жұмыс беріледі;
2) пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдар;
3) бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
адамдарға;
4) ата-анасынан кәмелеттік 
жасқа толғанға дейін 
айырылған немесе ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалған, білім беру 
ұйымдарының түлектері 
болып табылатын жастар 
қатарындағы азаматтар.

және (немесе) басқа 
адамдардың еңбек 
қауіпсіздігіне қатер 
төндірмесе;
3) зейнеткерлік жасқа 
толғанға дейінгі елу жастан 
асқан адамдар;
4) жиырма тоғыз жасқа 
дейінгі жастар қамтылуға тиіс.

олардың денсаулығына және 
(немесе) басқа адамдардың 
еңбек қауіпсіздігіне қатер 
төндірмесе;
3) зейнеткерлік жасқа 
толғанға дейінгі елу жастан 
асқан адамдар;
4) жиырма тоғыз жасқа 
дейінгі жастар;
5) жеті жасқа дейінгі 
балалары бар жалғыз басты 
әйелдер;  
6) он алты жасқа дейінгі 
мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған әйелдер; 
7) көп балалы аналар.

27-бап. Азаматтардың 
жекелеген санаттарын 
жұмысқа орналастыру үшін 
бөлінетін квоталар
1. Жергілікті атқарушы 
органдар жұмысқа 
орналастыру үшін квоталар 
бекітеді:
1) халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі уәкілетті 
орган айқындайтын тәртіппен 
ауыр жұмыстардағы, еңбек 
жағдайлары зиянды, қауіпті 
жұмыстардағы жұмыс 
орындарын есепке алмағанда, 
жұмыс орындары санының 
екіден төрт пайызға дейінгі 
мөлшерінде мүгедектерге 
жұмыс беріледі;
2) пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдар;
3) бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
адамдарға;
4) ата-анасынан кәмелеттік 
жасқа толғанға дейін 
айырылған немесе ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалған, білім беру 
ұйымдарының түлектері 
болып табылатын жастар 
қатарындағы азаматтар үшін;
5) жеті жасқа дейінгі балалары 
бар жалғызілікті әйелдерге;  
6) он алты жасқа дейінгі 
мүгедек балаларды тәрбиелеп 
отырған әйелдер;   
7) көп балалы аналарға 
қолданылады.

Әйелдердің әлеуметтік осал 
санаттарын жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз ету, 
оларды ресми еңбек 
қатынастарына тарту 
мақсатында
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Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  
2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы (ҚР 2018 жылғы 13 

қарашадағы № 746 құжаты)

1

2

4. Бағдарла-
маның 
мақсаттары, 
нысаналы 
индикатор-
лары, 
міндеттері 
мен іске 
асыру 
нәтижелері-
нің көрсет-
кіштері

5. 
Бағдарламан
ың негізгі 
бағыттары, 
мақсаттары 
мен 
міндеттеріне 
қол жеткізу 
жолдары, 
тиісті шаралар

4.3.3 Халықты жұмыспен 
қамтуда жәрдемдесу және 
еңбек ресурстарының 
ұтқырлығы арқылы еңбек 
нарығын дамыту
Осы бағыт аясында мынадай 
міндеттер шешіледі:
1) жұмыссыз адамдарды, 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын жұмыс-
пен қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттарын, NEET 
санатындағы жастарды, 
табысы аз көп балалы 
отбасылар мүшелерін және 
мүгедек балаларды тәрбиелеп 
отырған адамдарды 
жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу;
2) еңбек ресурстарының 
ұтқырлығын арттыру;
3) жұмысқа орналастыру 
бойынша бірыңғай цифрлық 
алаңды дамыту.
1-міндет. 1) Жұмыссыз 
адамдарды, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен қам-
тылған адамдардың жекеле-
ген санаттарын, NEET санатын-
дағы жастарды, табысы аз көп 
балалы отбасылар мүшелерін 
және мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған 
адамдарды жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу;

5.1.2. Еңбек нарығында 
сұраныс бар біліктілік пен 
дағдылар бойынша қысқа 
мерзімдік кәсіптік оқыту
Бағдарламаға 
қатысушыларды қысқа 
мерзімдік кәсіптік оқыту 
дуальды оқыту элементтері 
бар білім беру 
ұйымдарында, оның ішінде 
мобильді оқу орталықтары 
арқылы жүргізіледі.
Қысқа мерзімді кәсіптік 
оқытудан өтетін 
Бағдарламаға қатысушылар – 
29 жасқа дейінгі жастар және 
халықты жұмыспен қамту 
орталықтарында тіркелгеніне 
қарамастан жұмыссыз 
отырған адамдар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 

4.3.3 Халықты жұмыспен қамтуда 
жәрдемдесу және еңбек 
ресурстарының ұтқырлығы 
арқылы еңбек нарығын дамыту
Осы бағыт аясында мынадай 
міндеттер шешіледі:
1) жұмыссыз адамдарды, 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттарын, NEET 
санатындағы жастарды, жеті жасқа 
дейінгі балаларды тәрбиелеп 
отырған жалғызілікті ата-
аналарды, табысы аз көп балалы 
отбасылар мүшелерін және 
мүгедек балаларды тәрбиелеп 
отырған адамдарды жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу;
2) еңбек ресурстарының 
ұтқырлығын арттыру;
3) жұмысқа орналастыру бойынша 
бірыңғай цифрлық алаңды 
дамыту.
1-міндет. Жұмыссыз адамдарды, 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың жекеле-
ген санаттарын, NEET санатын-
дағы жастарды, жеті жасқа дейінгі 
балаларды тәрбие-леп отырған 
жалғызілікті ата-аналарды, аз 
қамтылған көп балалы отбасы 
мүшелерін және мүгедек 
балаларды тәрбиелеп отырған 
адамдарды жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу.

5.1.2. Еңбек нарығында 
сұраныс бар біліктілік пен 
дағдылар бойынша қысқа 
мерзімдік кәсіптік оқыту
Бағдарламаға 
қатысушыларды қысқа 
мерзімдік кәсіптік оқыту 
дуальды оқыту элементтері 
бар білім беру 
ұйымдарында, оның ішінде 
мобильді оқу орталықтары 
арқылы жүргізіледі.
Қысқа мерзімді кәсіптік 
оқытудан өтетін 
Бағдарламаға қатысушылар 
29 жасқа дейінгі жастар және 
халықты жұмыспен қамту 
орталықтарында тіркелуіне 
қарамастан жұмыссыз 
адамдар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 

Өнімді жұмыспен қамтуға 
тарту үшін ҚР Үкіметінің 
Қаулысымен айқындалатын 
тұлғалардың тізімін кеңейту 
мақсатында

Еңбек нарығында 
әйелдердің әлеуметтік осал 
санаттарының бәсекеге 
қабілеттілігін және еңбекпен 
қамтылуды отбасылық 
міндеттермен ұштастыру 
мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін кәсіптік ұтқырлықты 
арттыру мақсатында
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айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттары, NEET 
санатындағы жастар, аз 
қамтылған көп балалы 
отбасылардың мүшелері, аз 
қамтылған еңбекке 
қабілетті мүгедектер, 
қысқартылатын 
жұмыскерлер. 

айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттары, жеті 
жасқа дейінгі балаларды 
тәрбиелеп отырған 
жалғызілікті ата-аналар, NEET 
санатындағы жастар, табысы 
аз көп балалы отбасылардың 
мүшелері, табысы аз еңбекке 
қабілетті мүгедектер, 
қысқартылатын 
жұмыскерлер, үш жасқа 
дейінгі бала күтімі бойынша 
демалыс кезеңіндегі әйелдер 
болып табылады.
Жұмыс берушілерге босану 
демалысынан оралған 
әйелдерді жұмыспен қамту 
орталықтары жіберген 
кәсіптік оқытуға және 
біліктілігін арттыруға ___ ең 
төменгі жалақы мөлшерінде 
біржолғы субсидиялар 
беріледі;

3 5. 
Бағдарламан
ың негізгі 
бағыттары, 
мақсаттары 
мен 
міндеттеріне 
қол жеткізу 
жолдары, 
тиісті шаралар

5.2.1. "Бастау Бизнес" жобасы 
бойынша кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту 
"Бастау Бизнес" жобасы 
Бағдарламаға 
қатысушыларды кәсіпкерлік 
дағдыларға, оның ішінде 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерін 
қалыптастыру қағидаттарына 
оқытуға, сондай-ақ олардың 
бизнес жобаларын 
сүйемелдеуге бағытталған.
"Бастау Бизнес" жобасы 
бойынша кәсіпкерлік 
негіздерін оқи алатындар –  
халықты жұмыспен қамту 
орталықтарында тіркелгеніне 
қарамастан жұмыссыз 
отырған адамдар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттары, NEET 
санатындағы жастар, жас 
отбасылардың, аз қамтылған 
көп балалы отбасылардың 
мүшелері, кәсіпкерлік әлеуеті 
бар және ауылдық елді 
мекендерде және аудан 
орталықтарында тұратын, 
2018 жылдан бастап 
қалаларда, оның ішінде моно 
және шағын қалаларда 
тұратын еңбекке қабілетті 
табысы аз мүгедектер кіреді. 

5.2.1. "Бастау Бизнес" жобасы 
бойынша кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту 
"Бастау Бизнес" жобасы 
Бағдарламаға 
қатысушыларды кәсіпкерлік 
дағдыларға, оның ішінде 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерін 
қалыптастыру қағидаттарына 
оқытуға, сондай-ақ олардың 
бизнес жобаларын 
сүйемелдеуге бағытталған.
Халықты жұмыспен қамту 
орталықтарында тіркелуіне 
қарамастан жұмыссыз жүрген 
адамдар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттары, NEET 
санатындағы жастар, үш 
жасқа дейінгі бала күтімі 
бойынша демалыс 
кезеңіндегі әйелдер, жеті 
жасқа дейінгі балаларды 
тәрбиелеп отырған 
жалғызілікті ата-аналар, жас 
отбасылардың, аз қамтылған 
көп балалы отбасылардың 
мүшелері, кәсіпкерлік әлеуеті 
бар және ауылдық елді 
мекендер мен аудан 
орталықтарында тұратын, 
2018 жылдан бастап 
қалаларда, оның ішінде 
шағын және моно қалаларда 

Азаматтардың санаттарын 
кеңейту, сондай-ақ оларды 
өнімді жұмыспен қамтуға 
тарту мақсатында
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5. 
Бағдарламан
ың негізгі 
бағыттары, 
мақсаттары 
мен 
міндеттеріне 
қол жеткізу 
жолдары, 
тиісті 
шаралар

5. 
Бағдарламан
ың негізгі 
бағыттары, 
мақсаттары 
мен 
міндеттеріне 
қол жеткізу 
жолдары, 
тиісті 
шаралар

5.2.2. Кәсіпкерлік 
бастамаларды қолдау
Кәсіпкерлік бастамашылыққа 
жәрдемдесу шараларына 
қатысушылар жұмыссыз 
адамдар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттары, 
жастар, оның ішінде NEET 
санатындағы жастар, жас 
және табысы аз көп балалы 
отбасылардың мүшелері, 
табысы аз еңбекке қабілетті 
мүгедектер, ауыл 
шаруашылығы 
кооперативтері және 
"Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы" 
Қазақстан Республикасы 
Заңының 11-бабының 1-
тармағында белгіленген 
зейнеткерлік жасқа жетпеген 
олардың мүшелері, зәкірлік 
кооперацияларға 
қатысушыларды қоса 
алғанда, шаруа және фермер 
қожалықтары болып 
табылады.

5.3.1.Жұмыс іздеп жүрген 
адамдарды, жұмыссыз 
адамдарды, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттарын 
жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу
Халықты жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу шараларын 
алатын бағдарламаға 
қатысушылар жұмыс іздеп 
жүрген адамдар, жұмыссыз 
адамдар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен 

тұратын азаматтар "Бастау 
Бизнес" жобасы бойынша 
кәсіпкерлік негіздеріне 
оқытудың қатысушылары 
бола алады. 

5.2.2. Кәсіпкерлік 
бастамаларды қолдау
Кәсіпкерлік бастамашылыққа 
жәрдемдесу шараларына 
қатысушылар жұмыссыз 
адамдар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттары, үш 
жасқа дейінгі бала күтімі 
бойынша демалыс 
кезеңіндегі әйелдер,жеті 
жасқа дейінгі балаларды 
тәрбиелеп отырған 
жалғызілікті ата-аналар, 
жастар, оның ішінде NEET 
санатындағы жастар, жас 
және табысы аз көп балалы 
отбасылардың мүшелері, 
табысы аз еңбекке қабілетті 
мүгедектер, ауыл 
шаруашылығы 
кооперативтері және 
"Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы" 
Қазақстан Республикасы 
Заңының 11-бабының 1-
тармағында белгіленген 
зейнеткерлік жасқа жетпеген 
олардың мүшелері, зәкірлік 
кооперация мүшелерін қоса 
алғандағы фермерлік шаруа 
қожалықтары. 

5.3.1.Жұмыс іздеп жүрген 
адамдарды, жұмыссыз 
адамдарды, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттарын 
жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу
Жұмыс іздеп жүрген адамдар, 
жұмыссыздар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен 
қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттары, жеті 
жасқа дейінгі балаларды 
тәрбиелеп отырған 
жалғызілікті ата-аналар, NEET 
санатындағы жастар, табысы 

Азаматтардың санаттарын 
кеңейту, сондай-ақ оларды 
өнімді жұмыспен қамтуға 
тарту мақсатында

Азаматтардың санаттарын 
кеңейту, сондай-ақ оларды 
өнімді жұмыспен қамтуға 
тарту мақсатында
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қамтылған адамдардың 
жекелеген санаттары, NEET 
санатындағы жастар, табысы 
аз көп балалы отбасылардың 
мүшелері және мүгедек 
балаларды тәрбиелеп 
отырған аналар, Заңға 
сәйкес басым құқықты 
пайдаланатын өзге де 
адамдар болып табылады.

аз көп балалы отбасылардың 
мүшелері және мүгедек 
балаларды тәрбиелеп отырған 
аналар, Заңға сәйкес басым 
құқықты пайдаланатын өзге де 
адамдар халықты жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесу 
шараларын алатын 
бағдарламаға қатысушылар 
болып табылады.

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
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А. Мамбетов 14 к. 
Нұр-Сұлтан қ., 
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