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КІЛЕМ ӨНЕРКƏСІБІ КƏСІПОРЫНДАРЫН ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ 
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Мақалада кілем өнеркəсібі кəсіпорындарында цифрландыруды енгізу барысында ұйымдастырушылық-
экономикалық негіздерін тиімді қолдану мəселелері қарастырылады. Мақалада басты назар цифрлан-
дыруды өндіріске енгізу кезінде, кілем өнеркəсібі кəсіпорындарының əлеуеттік мүмкіндігін, бəсекелестер-
ден артықшылығын жəне өмір сүру кезеңдерін ескерген ғалымдардың еңбектері зерттелген.

Мақала авторлары Қазақстан Республикасындағы кілемдер мен кілем бұйымдарын заттай түрде 
өндіруді талдай отырып, кілем өнеркəсібінің дамуына кері əсер етіп мəселерді ашып көрсеткен: сапалы 
шикізаттың болмауы; кілем дизайнын жасау мерзімінің ұзақтығы; технологиялық үдерістің артта 
қалуы. Цифландыруды кілем өнеркəсібі кəсіпорындарында енгізу барысында, ұйымдастырушылық-
экономикалық бағыттың жағымды (өндіріс тиімділігінің өсуі; адами факторлар қателіктерінің азаюы) 
жəне жағымсыз (кибер-қауіпсіздіктің өсуі; жұмыс күшінің азаюы) əсерлері ашылды.

Мақалада кілем өнеркəсібі кəсіпорындарында цифрландыруды енгізуден алынатын мүмкіндіктер 
көрсетілген: нақты уақыт аралығындағы құрылғылардың жұмысын реттейді; өндірістік шығындарды 
азайтады; еңбек жағдайы мен қауіпсіздігін жақсартады; тұтынушылардың жеке тапсырыстарын 
қанағаттандырады; өнімнің сапасын жоғарылатады.

Авторлар кілем өнеркəсібі кəсіпорындарында цифрландыруды енгізудің ұйымдастырушылық-эконо-
микалық негіздері бойынша нақты ұсыныстар жасаған: «смарт-кəсіпорын» тұжырымын толықтай 
енгізу; бəсекелес кəсіпорындардың жоғары қосымша құндық өндірісіне таргетинг жүргізу; жоғары білікті 
техникалық мамандарды мақсатты түрде дайындау жəне қайта даярлау.

Кілт сөздер: кілем өнеркəсібі, кəсіпорын, шикізат, өнім, цифрландыру, технология, ұйымдасты-
рушылық əсер, экономикалық əсер, тұтынушы, сапа

Ключевые слова: ковровая промышленность, предприятие, сырье, продукция, цифровизация, техно-
логия, организационный эффект, экономический эффект, потребитель, качество 

Keywords: carpet industry, enterprise, raw materials, products, digitalization, technology, organizational 
eff ect, economic eff ect, consumer, quality

Кіріспе. Қазіргі уақытта кілем өнеркə-
сібінің кəсіпорындары тұтынушылардың қа-
жеттіліктерін ескере отырып, бəсекеге қабілет-
ті сапалы өнімдерді шығару үшін өз бизнесін 
цифрлық тəсілдер негізінде есепке ала отырып 
қалыптастыруы керек.

Қазақстан Республикасында өнеркəсіпті 
цифрландыру мəселесіне басты назар ауда-
рылып отыр. Мəселен, «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген бес 
негізгі бағыттың бірі экономика салаларын 
цифрландыруға арналған. 

Бағдарламаға сəйкес, экономика салаларын 
цифрландыруды «еңбек өнімділігін арттыруға 

жəне капиталдандырудың өсуіне алып келетін 
озық технологиялар мен мүмкіндіктерді пай-
далана отырып, Қазақстан Республикасы эко-
номикасының дəстүрлі салаларын түрлендіру 
бағыты» деп көрсеткен [1].

Кілем өнеркəсібі кəсіпорындарында цифр-
лық технологияларды енгізу ынталандыру фак-
торларына ерекше назар аударуды қажет етеді. 
Негізінен кілем өнеркəсібі кəсіпорындарында 
цифрландыруды ынталандыратын маңызды 
факторлар қатарына қазіргі заманғы цифрлық 
жəне желілік технологиялардың, жаңа бағдар-
ламалық қамтамасыз етудің, сан алуан цифр-
лық құрылғылар мен жабдықтардың, Интернет 
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желісі мен ұялы байланыс базасындағы ақпа-
раттық-коммуникациялық технологиялардың 
қолжетімділігін жатқызуға болады.

Цифрлық технологиялар ақпараттарды 
ұтымды қолдана отырып, оларды жинақтаудың, 
сақтаудың жəне өңдеудің жоғары сапасы арқа-
сында, нарыққа қажетті бəсекеге қабілеттілік-
ті өнімдердің өсуіне септігін тигізеді. Алынған 
ақпараттардың жылдамдығы, сенімділігі жəне 
басқа да қасиеттері есебінен еңбек өнімділігі, 
инновацияларды əзірлеу мен оларды өндірістік 
үдерістерге енгізу шешімдері уақытылы іске асуы 
керек. Бұл жағдайда цифрландырудың ұйым-
дастырушылық-экономикалық жақтарын ескер-
ген жөн. Осыған орай мақала өзекті болып келеді.

Мақаланың мақсаты кілем өнеркəсібі кəсіп-
орындарында цифрландыруды енгізу барысында 
ұйымдастырушылық-экономикалық жақтарын 
ұтымды анықтау болып табылады.

Осы мақсатқа жету үшін:
 - цифрландырудың өндіріске қажеттілігі 

зерттеледі;
 - отандық кілемдер мен кілем бұйымдарын 

заттай түрде өндіру мəселесі талданады;
 - кілем өнеркəсібі кəсіпорындарындағы 

цифрландырудың ұйымдастырушылық-эко-
номикалық негіздері ескеру бойынша нақты 
ұсыныстар беріледі.

Зертттеу əдістері. Мақаланың теориялық 
жəне əдістемелік негізін цифрландыруды ен-
гізуге қатысты ғылыми еңбектер құрайды. 
Зерттеудің əдіснамалық негізі статистикалық 
мəліметтерді топтау жəне салыстыру əдістері 
арқылы жүргізілді. 

Əдебиеттік шолу. Қазақстандық кілем 
өнеркəсібі кəсіпорындары озық технология-
ларды қолданатын шетелдік бəсекелестерінің 
қызметіне төтеп бере алмайды. Олардың əлеует-
тік мүмкіндігі, бəсекелестерден артықшылығы 
жəне өмір сүру кезеңдері цифрландыру арқылы 
жетістікке жетумен қамтамасыз етілуі тиіс. 
Сондықтан цифрландырудың өндіріске əсерін 
зерттеп көрейік.

Абдикаримова К.А. «цифрлық технология-
лар қазақстандық өнеркəсіп кəсіпорындары-
на еңбек өнімділігін арттыру, шығарылатын 
өнім ассортиментін кеңейту жəне жаңа бизнес-
модельдерді дамыту есебінен бəсекеге қабілет-
тіліктің жаңа деңгейіне шығуға мүмкіндік бе-
реді» деп есептейді [2].

Саиди Д.Р., Махмудова Ф.М. жеңіл өнер-
кəсіпті цифрландырудың артықшылықтарын еске-
ре отырып, цифрлық жəне компютерлік техноло-
гияларды енгізу арқылы кəсіпорындарда жобалау 
мен өндірудің көптеген рəсімдері жеңілдетілетінін 
жəне жеделдетілетінін атап көрсеткен [3].

Глезман Л.В., Буторин С.Н., Главацкий В.Б. 
пікірінше, өнеркəсіптік цифрлық технология-
ларға мыналар жатады: робототехникалық 
құрылғылар, қалдықсыз жəне адамсыз техно-
логиялар, икемді өңдеу кешендері, сандық сен-
сорлармен жабдықталған өндірістік үдерістің 
əртүрлі кезеңдеріндегі автоматтандырылған 
техникалық-технологиялық құралдар [4].

Сапалы кілем өндірісі тартымды дизайны-
мен танымал болғандықтан, цифландыру бой-
ынша шешімдерді қабылдау кезінде əлеумет-
тік, ұйымдастырушылық жəне экономикалық 
мақсаттылықты алға қою керек [5].

Жоғары зерттелген ғалымдар, өндіріске 
цифрландыруды енгізудің артықшылықтарын 
ескере отырып, кəсіпорынның бизнес-үдерісін 
басқару кезінде бəсекеге қабілеттілікті сақтау-
ды, əлеуметтік, ұйымдастырушылық жəне эко-
номикалық факторларды ескеруді ұсынады.

Негізгі бөлім. Кілемдер мен кілем бұйым-
дарын шығаратын кəсіпорындар қылшық үшін 
қолданылатын шикізаттың құрамы бойынша та-
за жүннен жасалған, жартылай жүннен немесе 
аралас жəне химиялық талшықтардан əзірленген 
кілемдерді өндірумен айналысады. Сонымен қа-
тар кілем шығарушы кəсіпорындар тұтынушы-
ларына ұсынатын өнімнің дизайнына, қолдану 
рөліне жəне түстеріне аса мəн беруі керек. Дəстүр 
бойынша, кілемде қолданылған барлық өрнектер 
қолмен жасалады. Түрлі-түсті дизайнды жасау 
дизайнерлердің шығармашылығына толығымен 
байланысты. Дизайн эскиздері ақ қағазға дайында-
лып, содан кейін тоқушылар оларды нақты түсінуі 
үшін əртүрлі графикалық қағаздарға түрлендіріліп 
салынады. Əзірлеу аяқталғаннан кейін қысқар-
тылған графикалық нысаннан толық дизайн дайын-
далып, тоқушыларға беріледі. Əдетте бүкіл жоба-
лау үдеріс кілемнің ықшамдылығы мен мөлшеріне 
байланысты шамамен 20-25 күнді қажет етеді.

Статистикалық деректерді қолдана отырып, 
2016-2020 жылдар аралығындағы Қазақстан 
Республикасындағы кілемдер мен кілем бұй-
ымдарын заттай түрде өндіруін салыстырып 
көрейік (сур. 1). 
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Отандық кілемдер мен кілем бұйымдарын 
заттай түрде өндіру бірқалыпты емес. Егер 2020 
жылы 2016 жылмен салыстырғанда 2752 мың 
шаршы метрден 5252 шаршы метрге дейін өссе, 
ал 2019 жылы 2018 жылға қарағанда 40,4%-ға 
төмендеген. Бұған себеп кілем өндіруші кəсіп-
орындарда жаңа технологияның болмауы, шикі-
заттың аздығы əсер етуі мүмкін. Елімізде кілем 
өнеркəсібі кəсіпорындары үшін синтетикалық 
жəне жасанды материалдар өндіретін кəсіп-
орындар жоқ болғандықтан, бұл шикізаттар 
толығымен импортталады.

Жаңа технологияларды қолданатын кəсіп-
орындар шикізат нарығына акрил, полиэфир 
жəне полипропилен жіптерінен бастап виско-
заға, бамбукқа жəне басқаларға дейін қолда-
нылатын əртүрлі шикізаттардың (иірілген жіп-
тер мен талшықтар) кең ауқымын ұсынады. 
Жетекші кілем компаниялары жоғарыда аталған 
иірілген жіптерді қолданады. Олар жаңа тех-
нологиялардың арқасында, кілем өнеркəсібін-

де «бірінші» болу үшін жəне бəсекелестерден 
алыстау үшін қолдана алатын шикізатты іздейді.

Мысалы, бүгінгі таңда «Бал Текстиль» жа-
уапкершілігі шектелген серіктестігі – Қазақ-
стандағы кілем жəне кілем бұйымдарын өн-
діретін жалғыз ірі өндіруші. Кілемдер мен 
кілем бұйымдары «BCF», «Heat-Set» маркалы 
синтетикалық пропилен жіптерінен жасала-
ды. Кəсіпорын отандық шикізатты пропилен 
жіптері үшін бастапқы түйіршік түрінде са-
тып алуға тырысты, бірақ өнім кілем өнімдерін 
өндіру үшін қажетті техникалық сипаттама-
ларға сəйкес келмеді [7].

Əрбір аймақтардың қалыптасқан экономи-
калық ерекшеліктеріне сүйене отырып, бірқатар 
аймақтарда экономикалық қызметтің жекеле-
ген түрлерін дамыту экономикалық тиімді бо-
лып табылады. Қазақстан аймақтары бойын-
ша кілемдер мен кілем бұйымдарын өндірудің 
2016-2020 жылдар аралығындағы өзгерісін қа-
растырайық (1-кесте).
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1-сурет. Қазақстан Республикасында кілемдер мен 
кілем бұйымдарын заттай түрде өндіру*
* Авторлармен [6] негізінде əзірленген

1-кесте 

Кілемдер мен кілем бұйымдарының Қазақстан аймақтары бойынша заттай 
көріністегі өндіруінің 2016-2020 жылдар аралығындағы өзгерісі* (мың шаршы метр)

Көрсеткіштер 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл

Жалпы өндірілгені 2 751,7 2 988,3 6 160,7 2 487,4 5 252,2

Жамбыл облысы - - - - 2,3

Қызылорда облысы - 0,6 0,6 0,1 0,2

Шығыс Қазақстан 
облысы - 0,1 - 1,0 7,3

Шымкент қаласы 2 751,7 2 987,6 6 160,1 2 486,3 5 242,4

* Авторлармен [6] негізінде əзірленген
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Кестеден көріп отырғанымыздай, кілем 

жəне кілем бұйымдарын өндірісінің басым бөлі-
гі Шымкент қаласында орналасқан, ал қалған 
аймақтарда (Жамбыл облысы, Қызылорда об-
лысы, Шығыс Қазақстан облысы) енді ғана 
кілем өнеркəсібі дамып келеді. 

Тоқыма жəне тігін өнеркəсібін дамыту 
үшін Қазақстанда «Оңтүстік» арнайы эконо-
микалық аймағының құрылуы, Шымкент қа-
ласында кілем өнеркəсібінің дамуына мүмкін-
дік жасап отыр. Арнайы экономикалық аймақ-
та орналасқан кəсіпорындар 2030 жылға дейін-
гі мерзімге корпоративтік табыс салығын, мү-
лік жəне жер салығын, кедендік баждарды тө-
леуден босатылады.

Қазіргі уақытта Қазақстанда шығарылған 
кілем жəне кілем бұйымдары отандық нарықты 
толығымен қамти алмай отыр, сондықтан көп-
теген өңірлер дайын өнімдерді шет елдерден 
алуға мəжбүр.

Сонымен кілем өнеркəсібінің дамуына 
кері əсер етіп отырған мынадай мəселерді көр-
сетуге болады:

- сапалы шикізаттың болмауы;
- кілем дизайнын жасау мерзімінің ұзақтығы;
- технологиялық үдерістің артта қалуы.
Анықталған мəселелерді шешу үшін, кілем 

өнеркəсібі кəсіпорындарында цифрландыруды 
енгізудің ұйымдастырушылық-экономикалық 
əсерін ескерген жөн (сур. 2).

-

-

-

2-сурет. Кілем өнеркəсібі кəсіпорындарында цифрландыруды 
енгізудің ұйымдастырушылық-экономикалық əсері* 
* Авторлармен əзірленген

Кілем өнеркəсібі кəсіпорындарында цифр-
ландыруды енгізу мынадай мүмкіндіктер береді:

- нақты уақыт аралығындағы құрылғылар-
дың жұмысын реттейді;

- өндірістік шығындарды азайтады;
- еңбек жағдайы мен қауіпсіздігін жақ-

сартады;
- тұтынушылардың жеке тапсырыстарын 

қанағаттандырады;
- өнімнің сапасын жоғарылатады.
Қорытынды. Кілем өнеркəсібі кəсіпорын-

дарында цифрландыруды енгізудің ұйымдас-
тырушылық-экономикалық негіздері мынадай 
бағыттар бойынша жүзеге асырылуы керек: 

- «смарт-кəсіпорын» тұжырымын толықтай 
енгізу. Бұл сенсорларды пайдалану, «бұлтты» 
есептеу, сымсыз байланыс, қашықтықтан басқа-
ру жəне техникалық қызмет көрсету, кибер-

қауіпсіздік, басқару жүйелерін біріктіру, қо-
сылған құн тізбегіндегі ынтымақтастық, 3D 
басып шығару арқылы əртүрлі өндірістік үде-
рістерді тиімдірек етуге мүмкіндік береді;

- бəсекелес кəсіпорындардың жоғары қо-
сымша құндық өндірісіне таргетинг жүргі-
зу. Бұл зерттеу агенттіктерін таңдауды, тиісті 
түсініктерді алуды, өсу драйверлерін анықтау-
ды, коммуникацияны ұйымдастыруды білдіреді. 
Зерттеудің нəтижесі кəсіпорындарға қаражат 
салатын əлеуетті инвесторлардың тəуекелдерін 
одан əрі жоспарлау жəне азайту үшін сенімді 
ақпарат алуға жағдай жасайды;

- жоғары білікті техникалық мамандарды 
мақсатты түрде дайындау жəне қайта даярлау. 
Кəсіпорындар жергілікті жерлерде қызметкер-
лердің біліктілігін арттыру жөніндегі іс-шара-
ларға жеткіліксіз көңіл бөледі, бұл өндірістік 
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үдерістердің тиімділігін, ал ең бастысы əлемдік 
стандарттарға жауап беретін, шығарылатын 

өнім мен көрсетілетін қызметтердің бəсекеге 
қабілеттілігін төмендетеді.
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Д.Е. Канашаев, А.Е. Есболова, А.С. Тулеметова

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОВРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы эффективного применения организационно-экономических ос-
нов внедрения цифровизации на предприятиях ковровой промышленности. В статье основное внимание 
уделено трудам ученых, которые учитывали потенциальные возможности, преимущества перед конкурен-
тами и жизненный цикл предприятий ковровой промышленности при внедрении цифровизации в произ-
водство. Авторы статьи, анализируя производство ковров и ковровых изделий в Республике Казахстан 
в натуральном выражении, выявили проблемы, негативно влияющие на развитие ковровой промышлен-
ности: отсутствие качественного сырья; длительность сроков изготовления дизайна ковров; отставание 
технологического процесса. В ходе внедрения цифровизации на предприятиях ковровой промышленности 
были раскрыты положительные (рост эффективности производства; снижение ошибок человеческих фак-
торов) и отрицательные (рост кибер-безопасности; сокращение рабочей силы) эффекты организационно-
экономического направления. В статье определены получаемые возможности от внедрения цифровизации 
на предприятиях ковровой промышленности: регулирует работу устройств в реальном времени; снижает 
производственные затраты; улучшает условия и безопасность труда; удовлетворяет индивидуальные за-
казы потребителей; повышает качество продукции. Авторами выработаны конкретные рекомендации по 
организационно-экономическим основам внедрения цифровизации на предприятиях ковровой промыш-
ленности: полное внедрение концепции «смарт-предприятие»; проведение таргетинга на производство 
высокой добавленной стоимости конкурирующих предприятий; целенаправленная подготовка и перепод-
готовка высококвалифицированных технических специалистов.

D. Kanashayev, А. Yesbolova, А. Tulemetova

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES 
OF DIGITALIZATION OF CARPET INDUSTRY ENTERPRISES

Annotation

The article covers the issues of eff ective application of organizational and economic bases in the imple-
mentation of digitalization at carpet industry enterprises. It also examines the works of scientists who took into 
account the stages of digitalization in production, the potential capabilities of carpet industry enterprises, their 
superiority over competitors and their existence. Analyzing the production of carpets and carpet products in the 
case of Kazakhstan, the authors revealed the problems that negatively aff ect the development of the carpet in-
dustry: lack of high-quality raw materials; the length of time for creating carpet designs; lag in the technological 
process. During the introduction of digitalization at the enterprises of the carpet industry presented the positive 
eff ects of the organizational and economic direction (increase in production effi  ciency; decrease in errors of 
Human Factors) and negative eff ects (increase in cybersecurity; decrease in labor force). The article shows the 
possibilities of introducing digitalization at carpet industry enterprises: regulates the operation of devices in real 
time; reduces production costs; improves working conditions and safety; satisfi es individual orders of consumers; 
improves product quality. The authors made specifi c proposals on the organizational and economic basis of dig-
italization at the enterprises of the carpet industry: the full implementation of the concept of “smart enterprise”; 
targeting the high value-added production of competing enterprises; targeted training and retraining of highly 
qualifi ed technical specialists.


