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КІРІСПЕ 
 
Нарықтық экономика тауар-ақша қатынастары жөніндегі 

ұғым-түсініктерімізді кеңейтіп қана қоймай, сондай-ақ жаңа 
кəсіптер мен мамандықтарды өмірге əкелді. Ғылым мен білімнің 
жаңа салалары пайда болды. Осы орайда алдымен ауызға ора-
лары – жарнама. Өйткені, өркениетті дүниені жарнамасыз көзге 
елестету қиын. Жарнама бүгінде күнделікті тыныс-тіршілігіміз-
дің ақиқатына, экономикамыздың белді бір саласына айналды. 
Пəн ретінде жарнама жоғары жəне арнаулы орта білім ордала-
рының оқу бағдарламаларына енген. 

Қолдарыңыздағы оқу құралы жарнама пəні бойынша ана тілі-
мізде тұңғыш рет жарық көріп отырған еңбек болып табылады. 
Менеджмент жəне маркетинг, журналистика жəне жұртшылық-
пен байланыс мамандықтары бойынша берілетін білімді толық-
тыру мақсатын көздей отырып жазылған кітапта теориялық мате-
риал еліміздің əлеуметтік-экономикалық өмірінен алынған дерек-
дəйектер арқылы сипатталады. «Жарнама» сөзінің шығу төр-
кініне үңілу арқылы Шығыс пен Батыс мəдениетінің тарихи 
тамырлары ортақтығының тағы бір айғағы оқырман назарына 
ұсынылады. Сөйтіп, өзіндік көзқарас арқылы ерте замандардан 
бастап ХХІ ғасырдың алғашқы онжылдығына дейін кезеңдегі 
жарнаманың ерекше коммуникация түрі ретіндегі даму үрдісіне 
баға беріледі. Сол арқылы жарнама тарихы өркениеттер дамуы-
ның түрлі кезеңдеріндегі экономикалық, саяси жəне мəдени 
үдерістермен тығыз бірлікте қарастырылады. 

Жарнама сондай-ақ тұтынушылардың экономикалық мінез-
құлқына əсер етудің түрлері мен əдістері жөніндегі ғылым 
ретінде ұғынылады. Ал жарнаманың қолданбалы сипаты болса, 
ол нарықтағы күнбе-күнгі қызметі жарнаманы тұтынушыға 
ықпал етуге бағытталған жарнама берушілердің, жарнама агент-
тіктері мен бұқаралық ақпарат құралдарының практикалық іс-
əрекетінен көрініс табады. Осы арқылы жарнаманың психология, 
əлеуметтану, мəдениеттану сияқты ғылымдармен етене байла-
нысы ой елегінен өткізіледі. 

Жарнама қызметі қылқалам жəне сөз өнері иелерінің шығар-
машылық еңбек өрісіне де жататындықтан, жарнама өзіндік бір 
өнер түрі, шығармашылық процесс нəтижесі ретінде зерделенеді. 
Кеңестік тарихта өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдарындағы 
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саяси сурет пен тақпақтың плакаттық түрі бүгінгі Батыс ғалым-
дары мен жарнама практиктері тарапынан үлкен қызығушылық 
туғызып отырғанының бір себебі осында жатыр. 

Кітапта халықаралық жарнама мен жарнама саласындағы 
зерттеулер туралы мағлұмат берілген, жарнаманы қаржыландыру 
көздері, оның бюджеті ұлттық экономика мысалдары арқылы 
түсіндірілген. Қазіргі заманғы жарнама теориясы мен практи-
касының түйінді мəселелері егжей-тегжейлі қарастырылған. 

Оқу құралының алға қойған мақсаты студенттердің бойына 
жарнама қызметіне деген кəсіби көзқарасты сіңіру, мамандықтың 
қыр-сырына баулу болып табылады. Сондай-ақ тарихи деректер 
мен қазіргі заманғы жарнама туралы білім негіздерін ұсыну арқы-
лы болашақ жарнамашы мамандардың ой-өрісі мен дүние-
танымын қалыптастыру да көзделеді.  

Əлеуметтік коммуникация түрі ретінде жарнаманың мəдени 
жəне қоғамдық өмірдің елеулі факторына айналу заңдылықтарын 
зерделеу арқылы өзге де сабақтас пəндерді, атап айтқанда «Бұқа-
ралық коммуникация», «Ақпараттық журналистика», «Жарнама 
психологиясы» дəрістерін ұғынуға негіз қаланады. 

Оқу құралының материалдары жарнама саласындағы отан-
дық жəне шетелдік теориялық талдамаларға, сондай-ақ еліміздегі 
обьективті əлеуметтік-экономиткалық процестерден жəне қазіргі 
заманғы ақпараттық қоғамның əлеуметтік-мəдени нышандарынан 
туындайтын көзқарастарға негізделіп құрылған. 

«Жарнама негіздері» оқу құралы экономика, жұртшылықпен 
байланыс, журналистика мамандықтары бойынша білім алып 
жүрген студенттерге, маркетинг жəне жарнама саласының прак-
тикалық қызметкерлеріне, ғылыми қызметкерлер мен кəсіпкер-
лерге арналған.  
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І-тарау. 
Жарнама туралы түсінік 

 
Тарауда:  
- Жарнаманың пайда болуы мен дамуы; 
- Жарнама-өркениеттік даму белгісі; 
- Еуразия кеңістігіндегі жарнаманың даму ерекшеліктері 

мен ұқсастықтары; 
- Жарнама туралы ғылымның дамуы мəселелері қарасты-

рылады. 
 
 
1.1. Жарнаманың пайда болуы 
Бүгінгі əлеуметтік, экономикалық тыныс-тіршілігімізді жар-

намасыз көзге елестету қиын. Жарнама күнделікті өміріміздің 
құрамдас бөлігіне, өзіндік заңдылықтары бар қоғамдық құбы-
лысқа айналды. Тұтынушы мен өндіруші арасындағы маңызды 
дəнекер буын бола отырып, жарнама экономиканың дамуын 
ынталандыратын, өндірістік үдерістер мен өнім сапасын жетіл-
діретін маңызды тұтқа ретінде көрінуде. Жарнама сауданы 
«жүргізетін» тетік қана емес, сондай-ақ тұтыну мəдениетін жаңа 
биіктерге көтеретін «өркениет үдеткіші» де болып отыр.  

Өркениетті тіршіліктің негізін құрайтын ұстындардың біріне 
айналған жарнама төңірегінде зерттеушілер мен практик маман-
дар тарапынан түрлі пікірталастардың туындағанына көп болды. 
Зерттеушілердің көбі оны ғылымның арнайы бір саласына жат-
қызса, практиктер басқару, кəсіпкерлік пен іскерлік өрісінен 
іздегісі келеді, ал жарнамалық хабарландырулар əзірлеуге қатысы 
бар мамандар шығармашылық үдерістің өзіндік бір түрі деп 
санайды. Осы пікірлердің қай-қайсысының да шындыққа қатысы 
бар болғандықтан келесі тарауларда оларға арнайы тоқталып 
өтпекпіз.  

Жарнама нышандары адамзаттың өзін-өзі танып, саналы тір-
шілікке көшкен уақытында пайда болды деуге негіз бар. Адам-
дардың алғашқы томаға-тұйық қауымдастықтарында өмірге кел-
ген жарнама дами келе мəдени факторға айналып, тіл, діл, дін, 
əдет-ғұрып сияқты өзге де обьективті алғышарттармен бірге 
адамзат дамуының өркениеттік ұғым-түсінігін қалыптастырды. 
Ал, ақпарат алмасу тұрғысынан алғанда өркениет дегеніміз ең 
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биік деңгейдегі мəдени қауымдастықтың, аралас-құраластық пен 
сан қырлы байланыстың, яғни коммуникацияның жоғары даму 
сатысы. Жарнама – коммуникация құралы, мəдени жəне өрке-
ниеттік тетіктер-техника мен технология арқылы ол қоғамдық 
байланыстардың дамуына өз əсерін тигізеді. 

Əлбетте, адамзат қоғамының тəй-тəй басқан шағында толық-
қанды жарнама əлі өмірге келмеген-тін, тек жарнама нышандары 
ғана бой көрсете бастаған-ды. Жарнама нышандарын алғашқы 
қауымға қауіп-қатер төнгенде дабыл атқарымын орындаған, бір 
тайпаның адамын келесі тайпаның өкілінен айырмалаған əлеу-
меттік ақпарат ретінде қарастыруға болады. Тайпа мүшесінің 
сақал-шаш жіберуінен, киім киісінен, денесінің түрлі бөліктеріне 
таңба салуынан осындай ақпарат «көзге ұрып тұратын». Бұл ке-
зеңде жарнама нышандарының экономикалық сипатынан əлеу-
меттік бағыты басым болды, яғни осы арқылы билік тұтқасын 
ұстаған өкілетті тұлғалар, ауқатты топтар қарапайым халықтан 
айырмалана алды. Сөйтіп, қоғам дамуының бастапқы сатыла-
рындағы бұл нышандар жарнаманың пайда болуына жол ашқан 
əлеуметтік жəне мəдени тірліктің таптық жəне мүліктік жіктелу 
сипаты бар элементтері-тін. 

Жарнаманың даму үдерісін шартты түрде бірнеше кезеңге 
бөлуге болады: 

- Б.д.д. ІІІ мыңжылдық – б.д. V мыңжылдық – жарнаманың 
ілкі тарихы (ежелгі дəуір, антикалық кезең жəне антикадан 
кейінгі кезең); 

- VІ-VІІ (орта) ғасырлар (феодализм дəуірі, өнеркəсіпті цех-
тық тəсілмен ұйымдастырудың қалыптасуы); 

- ХVІ-ХVІІ ғасырлар – Ренессанс жəне ағарту дəуірінің жар-
намасы; 

- ХІХ-ХХ ғ. басы – индустриялық өндірістің жəне капита-
листік экономиканың даму кезеңі. 

Қазіргі заманғы жарнама əуелі протожарнама түрінде пайда 
болды. Протожарнама бұқаралық ақпарат құралдары мен бұқа-
ралық коммуникация жүйесі қалыптасқан қазіргі жарнама пайда 
болар алдындағы ақпараттық-жарнамалық қызметті білдіретін 
тарихи-мəдени құбылыс саналады. Ежелгі протожарнаманың 
пайда болуы біздің дəуірімізге дейінгі 3 мыңжылдықпен таңбала-
нады. Культтік протожарнама (рулық жəне тайпалық тотемдер), 
меншік белгілері (таңба, штамп, мөр), авторлық белгілер (сигна-
туралар) протожарнамалық формаларға жатады.  
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Жарнаманың қоғам дамуының экономикалық факторы ре-
тінде өмірге келуі қалалық өркениеттің пайда болуымен тікелей 
байланысты. Урбанистік өркениет арқасында ілім-білім бір 
жүйеге түсіріліп, əртүрлі тілдерде сөйлейтін халықтарға ортақ дін 
мен заң-низам дүниеге келді, жазу-сызу дамыған шаһар мəде-
ниеті қалыптасты. Қала халқының саны өсті (кей деректерде Рим 
мен Бабылда-Вавилонда – миллионға дейін тұрғын болғаны 
айтылады). Қаладағы тыныс-тіршілік негізгі үш орталық төңіре-
гіне топтастырылғаны белгілі: билік орталығында əкімшілік 
орындары, ал рухани орталықта ғибадат үйлері шоғырланды-
рылса, экономикалық орталық өзегі базар болып табылатын-ды.  

Осы құрылымдардың бəрі бас-аяғы бүтін, жинақы, класси-
калық күйде Рим мединасында-мегаполисінде көрініс тапты. 
Мұнда тұрғындарды Сенаттың саяси шешімдерімен, қала басшы-
лығының бұйрық-жарлықтарымен, жат жұрттық елшіліктердің 
келу-кетуі, азық-түліктің бағасы, сондай-ақ ақсүйектердің сүйікті 
ермегі-гладиаторлардың шайқасы жөніндегі ақпармен танысты-
ратын жарнаманың арнайы түрлері болған. Мұндай жарнамаға 
Сенаттың ағымдағы қарарлары мен шешімдері жазылған арнайы 
тақталар - «acta senatus» жатқан, бұл ақпарат көзі Август Цезарь 
тұсында «acta dіurnal populі romanі» болып аталып, оған билік 
маңайындағы жаңалықтар, жеке тұлғалардың шақырулары мен 
хабарландырулары жазылған.  

Үлкен қаладағы ақпарат алмасуға аса мұқтаж орындардың 
бірі – ғибадат үйлері, храмдар орналасқан рухани орталық болып 
табылатын-ды. Мəселен, Римде абыз тұрған үйдің маңында 
арнайы тақталар ілінетін, оларға болжам-жорамалдар жазылып, 
кейіннен мұражайға өткізілетін болған. Храмдар мен соборлар-
дың, мешіттердің қабырғаларына хат-хабар ілу кейінгі дəуірлерде 
де, атап айтқанда орта ғасырларда да жалғасын тапқан. Бұған 
атақты реформашы Мартин Лютер тезистерінің 1617 жылы Вит-
тендберг соборының қабырғасында ілінуі айғақ.  

Орта ғасырдағы европалық жарнаманы негізінен жаршы-
лардың тауарды-айталық, шарап пен құмыраны, ат əбзелдерін, 
жеміс-жидекті əспеттеп, асыра дəріптеп, мақтауын келістіре оты-
рып, бар дауысымен жеріне жеткізіп айтатын «жар салуы» деп 
қарастыруға болады. Алайда, осы кезеңде жазбаша жарнама да 
бой көрсете бастады. Қылқалам иелері-граверлер, суретшілер мен 
мүсіншілер жарнама ісіне араласып, олардың туындылары қала-
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лар мен кенттердің көшелерінде пайда болды. Тарих деректері 
ХІІ ғасырдың бас кезінде көшелерге əшекейлі ілмелер ілінгенін 
айғақтайды. Көркем ілмелер өнері ХІV-ХVІ ғасырларда өрке-
ндеп, дамиды. Бұл кезеңде Батыс Еуропада экономика қарыштап 
өсіп, қала мəдениеті жаңа биіктерге көтерілген-тін. Экономика 
мен қоғамның əлеуметтік құрылымындағы оң өзгерістер жарнама 
шеберлерінің ізденістеріне кең жол ашты. Бейнелеу құралдарын 
қолданудың жаңа əдістері пайда болды. Қабырғаға салынатын 
фрескалық суреттерді майлы бояумен салынған туындылар 
алмастыра бастады. Сөйтіп, көркемсуретті ілмелер өнерінің да-
муы үшін қолайлы жағдайлар қалыптасты. ХҮ ғасырдың орта-
сында-ақ Франция қалалары осындай ілмелерге толы болғандығы 
тарихтан белгілі. 

Жарнаманың қарастырылып отырған кезеңдегі дамуы Еуопа 
елдерінде осы тұста болып өткен негізгі саяси жəне экономи-
калық оқиғалармен тікелей байланысты. ХV ғасырдағы Еуропа 
тарихы өндірістік жəне қоғамдық қатынастардың, саяси жəне 
мемлекеттік құрылыстың жаңа тұрпаттары мен түрлерінің пайда 
болуымен ерекшеленеді. Бұл жаңа географиялық ашулар жүзеге 
асқан, жаңа елдер мен аймақтар саяси сахнаға шығып, еуропалық 
экономикалық-саяси жəне мəдени өмірдің өзегі Жерорта теңі-
зінен Батыс пен Солтүстік-Батысқа қарай ойыса бастаған уақыт 
болатын. Осы тұс классикалық орта ғасырда компас, оқ-дəрі, 
кітап басу сияқты ұлы жаңалықтардың дүниеге келген кезі еді. 
Техника қауырт дамып, өндірісті ұйымдастыру технологиясы 
жетілдірілді, тау-кен, металл өңдеу, балқыту, тоқыма, коммуни-
кация құралдары өндірісі өркендеді. Математика, астрономия, 
физика, химия сияқты ғылым салалары дамыды. 

Кейінгі орта ғасырда жазбаша жарнаманың парақша, афиша, 
каталог жəне манускрипт сияқты жаңа формалары кеңінен тарай 
бастады. Мұның барлығы баспа ісінің өркендеуі арқасында мүм-
кін болды. ХV ғасырда батыс жарты шарда ұлттық экономика-
лардың, сауда мен ғылыми орталықтардың дамуы ақпараттың 
жаппай тарауына мұқтаж болды. Коммуникацияның ауызша жəне 
бейнелі түрлері қажеттілікті жеткілікті қанағаттандыра алмады. 
Ақпаратты көбейтіп тарату мүмкіндігінің шектеулі болуы, бұқа-
ралық ақпарат құралдарының жетімсіздігі ілгері басқан қадамды 
кері тартты.  
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Баспахана станогын ойлап тапқан Иоганн Гутенбергтің ісін 
алға апарушылардың жанқиярлық қызметінің нəтижесінде 1500 
жылы 200-ден астам баспахана жұмыс істеп тұрды. Еуропаның 
барлық елдерінде кітап басу жолға қойылды. Бұл үрдістен ортаға-
сырлық Осман Түркиясы да қалыс қала алмады. Түркі əлеміндегі 
ең алғашқы баспахана 1727 жылы өмірге келді, оны ұлы ағар-
тушы Ибрагим Мүтефферика өзінің əкесі, белгілі қоғам қайрат-
кері əулие Мехмед Челебимен бірлесіп ашқан болатын.  

Мəдениеттанушылар үшінші ақпараттық төңкеріс деп атаған 
бұл үдерістің жарнама қызметінің одан əрі дамуына əсері зор 
болды. Осы орайда алғашқы ақпараттық төңкеріс тілдің пайда бо-
луымен, екінші төңкеріс жазудың ойлап табылуымен байланыс-
тырылады.  

 Күнделікті көзімізге таныс жарнама ХІХ ғасырда пайда 
болды. Қазіргі заманғы жарнаманы өмірге əкелген факторлар 
қатарына: 

- экономикалық факторлар (өнеркəсіптік революция); 
- ғылыми-техникалық прогресс (коммуникацияның озық 

əдістерінің-телефонның, телеграф пен радионың, кинематог-
рафтың пайда болуы); 

- əлеуметтік өзгерістер (халық санының өсуі, бұқара сана-
сының оянуы, көші-қон үдерістерінің жеделдеуі); 

- мəдени ілгерілеушілік (қала мəдениетінің басым бола бас-
тауы, жалпы адамзатқа ортақ құндылықтардың көрінісі беруі) 
жатады. 

 
1.2. Ерте дəуірдегі Қазақстанда жарнаманың өмірге келуі. 

«Жарнама» ұғымының шығу тегі. 
Сұранысты қалыптастырып жəне ынталандырып отыратын 

қызмет түрі ретінде жарнама Қазақстан аумағында ерте заман-
дарда пайда болған.  

Қазіргі заманғы Қазақстан аумағында қалалық өркениет 
жедел дамыған ІХ-ХІІІ ғасырларда кент тірлігін ұйымдаст-
ырудың өзіндік жүйесі көрініс тапты. Хорасаннан Жетісуға дейін 
созылып жатқан ұлан байтақ өңір шаһарлары Шығыс өркение-
тінің қалыбынан шыққанымен, сондай-ақ оларда Батыс мəдение-
тінің нышандары да молынан табылатын. Бұған осы қалалар 
тізбегінің Ұлы Жібек Жолының бойында орналасуының зор əсері 
болды. Мəселен, кез келген қалаға ортақ шахристанда билік 
мекемелері орналасса, рабадта қолөнершілер тұрды. 
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Көне Түркістан, Сайрам мен Отырар, басқа да қалалар 
туралы тарихи деректерде əмірлер мен хандардың жарлықтарын 
орталық майданда (алаңда) жаршылар дауыстап жария ететіні 
баяндалады, сондай-ақ бұл пəрмендер мешіт қабырғаларына ілі-
нетіні де атап өтіледі. «Жарнама» терминінің шығу төркіні Қазақ-
станның оңтүстік өңірінде ислам өркениетінің гүлденген дəуірі–
ІХ-ХІІ ғасырларға барып тірелетіні де сондықтан (мұсылман 
Ренессансы Еуропаның орта ғасырынан əлдеқайда ерте бас-
талған). «Жар» сөзінің «Қазақ диалектілер сөздігіндегі» бір мағы-
насы – қабырға дегенді білдіреді. Ал, «нама»-парсыша «жазу» 
деген мағынада. Сөйтіп, «жарнама» дегеніміздің ежелгі мəні-
«қабырғадағы жазу, жазба» болса керек. Бір таңданарлығы, осы 
сөз төркінінің жоғарыда келтірілген ортағасырлық Еуропа қала 
мəдениетіне тікелей ұштасып жатуы.  

Капитализмге дейінгі кезеңде жарнама саласының ана-
ғұрлым жандануы орта ғасырларға тұспа-тұс келеді. Бұл дəуірде 
қазіргі Қазақстан жері арқылы көптеген сауда жолдары өткен, 
Жібек Жолы солардың бірі болып табылады. Осы жолдың бүкіл 
өн бойындағы жоғарыда атап өтілген Түркістан, Жент, Отырар, 
Сайрам сияқты ірі қалалар Шығыс пен Батыс арасындағы өрке-
ниеттік байланыстардың маңызды нүктелері болды. Жəрмеңкелер 
пайда болып, гүлдене түсті. Қазіргі Алматы облысы Кеген кен-
тінің маңындағы Қарқара, Арқадағы Қоянды жəрмеңкелері күні 
кешеге дейін түрлі өлкелерден келген сан мыңдаған адамның 
басы қосылып, сауда-саттық қара күзге дейін толастамауымен 
əйгілі еді. Көпестер мен кірекештер, алармандар мен сатармандар 
мидай сапырылысқан сауда алаңдарында жаршылар өз өнімдерін, 
бар өнерін жан сала жарнамалап жататын. Алармандар негізінен 
қазақ жұртының өкілдері болғандықтан, түрлі елдердің сауда-
герлері қазақша тақпақтап сөйлеуге тырысатын. Алайда, бұл 
жарнама бүгінгі ұғымдағы жарнама ауылынан əлі де алыста еді.  

 
1.3. Кеңестер Одағындағы жарнама 
Жарнаманың маңызды буыны болып саналатын бұйым бе-

зендіру (дизайн) экономикасы дамыған елдерде ғылым мен тəжі-
рибенің тығыз тоғысуынан туындаған өнердің жаңа саласы 
болып табылады, безендіру стилі белгілі бір кезеңнен кейін, атап 
айтқанда ұрпақтар ауысатын 10-12 жылдан соң өзгерістерге 
ұшырап отырады. Мəселен, айқын ерекшеленетін: модернизм 
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(ХХ ғасырдың басы), конструктивизм (20-30 жылдар), роман-
тикалық реализм (40-50 жылдар), сюрреалистік жəне «ғарыштық» 
тақырыптар (60-70 жылдар), «компьютерлік» ағым (80-жылдар), 
«жаңа толқын» авангарды (80-90 жылдар) сияқты безендіру 
ағымдары бар. 

Кеңестік «темір қорған» осы көркемдік ағымдардың ешқай-
сысын идеологиялық шекарадан бері асырған жоқ. Тауарларға 
соғылатын белгілерде кеңестік насихат (орақ пен балға, бес 
жұлдыз, спутник, т.б.) басым болды. Экономиканың мемлекеттік 
монополияға айналдырылуы КСРО-дағы жарнама ісіне де өз 
əсерін тигізді. Атап айтқанда социалистік тұтыну нарығында 
көпшілік қолды тауарлардың зəрулігі жылдан-жылға ұлғайып, 
«сатушы нарығының» үстем болуын туғызды. Міне, осындай 
жағдайда жарнама өнім өткізуге еш əсерін тигізбейтін жанама 
құралға айналды, яғни өндірісшілер тарапынан алармандарды 
əрекетке итермелейтін қозғау салынбады, өйткені тауар өтпегені 
былай тұрсын, жетпейтін. Сол кездегі жарнамалық хабарланды-
рулардың үлгілері: «Аэрофлот» ұшақтарымен ұшыңыздар», «Бе-
ломорканал» темекілерін сатып алыңыздар», «Жеміс шырыны-
денсаулыққа пайдалы», т.б тəріздес болатын. Мұндай жарнама 
тауарлар мен қызметтердің сапасы жөнінде ешқандай ақпарат 
бермейтіндіктен, тұтынушыларға ассоциативтік əсер етпейтін. 
Өйткені, мемлекеттік монополизм жағдайында салаішілік жəне 
салааралық бəсеке туындамайтын да, жарнама бəсекелестік 
құралы ретінде пайдаланылмайтын. 

Рас, Кеңестер билігі кезінде жарнаманың кəдеге асқан бір 
саласы болды. Ол – идеологиялық насихат пен үгіт («КПСС ХХV 
сьезінің шешімдерін жүзеге асырайық», «Халық пен партия бір-
тұтас», «Электр қуатын үнемдеңіздер» сияқты) болатын. Сөйтіп, 
социалистік экономика жағдайында жарнама нарықтық шаруа-
шылық тұсында орындайтын атқарымдарын жүзеге асырған жоқ, 
өндіріске, тұтынуға өз əсерін тигізе алмады. Бұл тұжырым КСРО-
ның ішкі рыноктарына ғана қатысты еді, ал шет елдерде Кеңестің 
сыртқы сауда өкілдіктері отандық өнімді өткізу үшін өркениетті 
дүниеде қолданылатын жарнаманың алуан əдістері мен тəсіл-
дерін пайдаланды.  

Бұрынғы Кеңестер Одағында социалистік экономика негізде-
ріне қайшы келетін буржуазиялық институт ретінде жарнамаға 
жағымсыз көзқарас қалыптасқанын атап өтуіміз керек. «Жақсы 
тауар жарнамасыз-ақ өтеді» деген сыңаржақ пікір салдарынан 



 12

экономика мен əлеуметтік психологияның осы бір маңызды сала-
сына мəн берілмеді, арнайы зерттеу жұмыстары жүргізілмеді. 
Шынтуайтына келсек, нарық қатынастары қанат жайған қазіргі 
кездің өзінде бұл тақырыпқа жазылған төлтума іргелі еңбектер 
жоққа тəн. 

 
1.4. Қазіргі Қазақстандағы жарнама 
Қазіргі мағынадағы жарнама Қазақстанда 1920 жылдардағы 

жаңа экономикалық саясат (ЖЭП) кезінде пайда болды. ЖЭП 
экономиканы директивалық басқару тəсілдерімен қоса капита-
листік еркін бəсекеге де жол ашқаны белгілі. Бұл кезеңде нарық 
көпшілік қолды тауарлармен молығып, жарнама жаңа саяси жəне 
əлеуметтік жағдайда дами бастады. Одақ көлемінде В. Мая-
ковский, В. Лисицкий, А. Родченко, А. Мандрусов сияқты белгілі 
тұлғалар жарнаманы саяси ұрандар тілімен сөйлете білді. «Жар-
нама-сауда сəйгүлігі» деген слоган-ұрансөз де өз тұста пайда 
болды. Жарнама қызметінің бұл кезеңдегі бір ерекшелігі-«сатар-
ман нарығы» басым болып, төлем қабілетті сұраныс аз болды. 
Жарнамада «граффити» стилі кеңінен етек жайып, шынайы 
болмыс əсіреленіп бейнеленетін-ді. Өкінішке қарай, осы кезеңде 
Қазақстанда құрылған жарнама агенттіктерінің жұмысы туралы 
ешбір дерек сақталмаған. Біздіңше, экономика мен əлеуметтік-
саяси өмірді метрополия орталығы-Мəскеуден тікелей басқару 
қолға алынғандықтан, Қазақстанға жəне басқа шет аймақтарға 
жарнама өнімдері КСРО-дағы өнеркəсіптік тұрғыдан дамыған 
Мəскеу мен Ленинград қалаларынан (қазіргі Санкт-Петербург) 
жеткізіліп тұрған.  

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Қазақстан дамыған 
өнеркəсіптік базасы бар елге айналғандықтан, жарнаманың өрке-
ндеуіне кең жол ашылды. Жарнама өнімдерін өндіретін алғашқы 
мекеме Қазақстанда 1951 жылы өмірге келгендігі ресми құжатта 
тіркелген. Ол «Жарнама жəне сауда жабдығы» деп аталған. 
Кейіннен ол «Қазақсаудажарнама» деген атауға ие болған. Алға-
шында «Союзторгреклама» («Одақсаудажарнама») Бүкілодақтық 
бірлестігінің құрамына кірген, кейіннен, 1981 жылы ол респуб-
ликалық бағыныстағы ұйымға айналған.  

Бүгінде елімізде жарнамамен айналысатын агенттіктер мен 
кəсіпорындар саны қомақты. Олардың ірілерінің қатарында 
«Киік», «Татьяна» фирмаларын жəне басқа кəсіпорындарды 
атауға болады.  
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Біздің елімізде «Жарнама туралы» арнайы Заң 2003 жылғы 
19 желтоқсанда қабылданған.  

ТМД елдері ішінде Ресей мен Украина, Балтық бойы мемле-
кеттерінің жоғары оқу орындарында жарнама, көпшілікпен жұ-
мыс істеу мамандықтары бойынша білім беріледі, ірі кəсіпорын-
дарда, əсіресе біріккен фирмаларда жарнама орталықтары құ-
рылған. 

Жекелеген отандық компаниялардың, қаржы-несие мекеме-
лерінің жарнама қызметіне белсене араласа бастауы бұл саланың 
елімізде өріс алатынын байқатса керек. Негізінен алғанда тауар 
түрлерін жарнамалауға бағытталған баспасөз хабарламаларының, 
теледидар роликтерінің діттейтін мақсаты – өнім өткізу көлемін 
ұлғайтуға жəрдемдесу болып табылады. Сондай-ақ халық алдын-
дағы танымалдығын, беделін (имидж) арттыру үшін ақпараттық-
насихаттық науқан жүргізетін фирмалар, кəсіпорындар бар. 
«ТұранƏлембанктің», «Қазкоммерцбанк» пен Халықтық банктің, 
«Фудмастер», «Райымбек» фирмаларының баспасөз, аудиобейне 
құралдары арқылы берілетін жарнамалық материалдары осындай 
мақсат көздейді. 

 
1.5. Халықаралық жарнама 
Халықаралық жарнама өткен ғасырдың 80-90 жылдарының 

айшықты белгісі ретінде қарастырылады, бұған экономиканың 
жаһандастырылуы, белді фирмалардың шет елдердегі операция-
ларының кең қанат жаюы себеп болды. 90-жылдары жарнама 
индустриясы əлемнің барлық елдерінде дерлік қауырт дамыды. 
Əсіресе, ұлтаралық корпорациялардың тамыр жаюына орай 
Шығыс Еуропа, ТМД, Азия-Тынық мұхит аймағы елдерінде жəне 
Латын Америкасында өркендей бастады. 

Қазіргі таңда ұлтаралық корпорациялар (ҰАК) əлемдік сау-
даның жартысына жуығын иеленіп отыр, олардың қолында ора-
сан зор қаржылық, өндірістік жəне ғылыми-техникалық əлеует 
шоғырланған, дамушы елдер экономикасын «уысында ұстап 
отырған» ҰАК ықпалына қарсы тұру үшін жергілікті жарнама-
шылар өз қызметін жандандыруға мəжбүр. Сондай-ақ бəсекенің 
қызуына əлемнің экономикалық аймақтарға бөлінуі де себепкер 
болуда. «Үлкен үштіктің»-АҚШ, Жапония мен Батыс Еуропаның 
корпорациялары өткізу нарықтары үшін тайталасуда. Жаңа 
өнеркəсіпті алпауыттар – Оңтүстік Корея, Тайвань, Сингапур, 
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Гонконг, Таиланд, Бразилия, Түркия бұл күресті қыздыра түсуде. 
Бірлескен Германияның экономикалық күш-қуаты арнасынан 
асып, қолданыс табар өңір іздеуде. 

Ұлтаралық корпорациялардың жарнамалық қызметін əлемнің 
жетекші халықаралық жарнама агенттіктері атқарады. Көпші-
лікке кеңінен танымал өнімдері-брэндтері бар копрорациялар осы 
өнімдерін жарнамалау науқанын қатарынан бірнеше жарнама 
агенттігіне табыс етеді. Бір ғана өнімнің жарнамасымен бірнеше 
агенттік айналыса алады, мəселен, бір компания брэнд имиджін 
шығармашылық тұрғыдан дамытса (баспа өнімін шығару, сцена-
рий жазу), келесісі осы брэндтерді бұқаралық ақпарат құралда-
рында орналастырады. Жаңа ұлттық нарыққа шыққан ұлтаралық 
корпорациялар өздерінің тұрақты жарнама агенттіктерінің осы 
елдердегі өкілдіктерімен байланыстарын үзбейді. 

 Міне, сондықтан да дамыған елдердің дегені жүріп түрған 
компаниялары мен фирмалары, қаржы-несие мекемелері, банк-
тері жарнамадан қаржы аямайды. Мəселен, АҚШ-та бұл мақсатқа 
жұмсалатын қаржы бүгінде қарулануға бөлінетін қаржының тең 
жарымына жуығын құрайды (160 миллиард АҚШ доллары шама-
сында). Ал, Дабл Ю-Пи-Пи, Интерпаблик Групп, Саатчи энд 
Саатчи, Денцу, Омникам Групп сияқты жарнама-телекоммуни-
кация концерндерінің əрқайсысының халықаралық қызметінің 
көлемі 10 миллиард долларлық шектен əлдеқайда асып жығыл-
ған. Бұлар – Американың, Еуропа мен Жапонияның жарнама 
алпауыттары. Өзге елдер, соның ішінде Шығыс Еуропа мен бұ-
рынғы Кеңес республикаларында бұл сала ауыз толтырып айтар-
лықтай деңгейге жете алмай отыр.  

Яғни, «жарнама-сауданың қозғалтқышы» ғана емес, жалпы 
даму дəрежесінің де бірегей көрсеткіші саналады.  

Мəселен, екінші дүниежүзілік соғыста күйрей жеңілген 
Жапонияның өнеркəсібі тоқырауға ұшырап, тиімділігі тым төмен 
болды. Күншығыс елінің тауарлары əлемдегі ең сапасыз бұйым-
дар қатарына жататын. Оларға басылатын «made іn Japan» таң-
басы қарғыс таңбасындай қабыл алынатындықтан, жапон фирма-
лары өз тауарларын елдің атын көрсетпей-ақ нарыққа шығаруға 
тырысатын. Ал, бүгінде Жапонияда жоғары сапалы тауар шығару 
мақсаты мемлекеттік саясат деңгейіне көтерілген: Күншығыс 
өлкесі «кінəратсыз бұйым» бастамасы мемлекеттік ұранға айнал-
дырылған бірден-бір ел болып табылады. Жапондықтар, сонымен 
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бірге өнеркəсіптік жетістіктерін дабыра-даңғазасыз-ақ жарна-
малай біледі. Мəселен, машина жасайтын «Комацу» концерні 
өзінің жарнама-хабарландыруларына өзек етіп «сапа-бізде стан-
дарт» деген слоганды алған. Жалпы, жарнамалық-насихаттық 
науқандарды жүргізу кезінде жапон фирмалары өнім өндірісінің 
сандық көрсеткіштеріне емес, технологиялық процестерді бақы-
лауда ұстауға баса мəн беретінін айырықша атап көрсетуге ұмты-
лады. Жапония маркетологтары сияқты, америкалық жарнама 
мамандары да ақпараттық-насихаттық науқандарды ел назарын 
тауардың артықшылықтарына ғана емес, мемлекеттің сипатты 
белгілеріне де аударуға тырысады. 

Қазақстанның тұтыну нарығындағы тауарлардың басым көп-
шілігі шетелдік өнімдер болғандықтан, еліміздегі жарнамалық 
хабарландырулардың дені шетелдік тауарлар жарнамасы болып 
табылады. Бұл жарнама да сөйтіп, жанама түрде алғанда халық-
аралық жарнама санатына кіреді. Бұқаралық ақпарат құралда-
рындағы жарнаманы зерттеу барысында отандық тауарлар жарна-
масы газет жарнамасында жалпы көлемнің 40 пайызынан аспай-
тыны, теледидар жарнамасының 25 пайызынан кемін құрайтыны 
анықталды.  

Қазақстанның жарнама нарығындағы халықаралық жарна-
маны екі топқа бөлуге болады: 

- шетелдік өндірісшілердің қазақстандық тұтынушыларға 
бағытталған халықаралық жарнамасы. Мұндай жарнамаға «Нест-
ле», «Вриглес», «Проктер энд Гембл» компанияларының Қазақ-
стан нарығындағы өткізу жарнамасын жатқызуға болады; 

- қазақстандық коммерсанттардың белгілі бір дүкеннен, бел-
гілі бір саудагерден, фирмадан тауар сатып алуға үндеген имидж-
дік жарнамасы. Мұндай жарнамаға «Жанна», «Астана-моторз», 
«Райымбек» компанияларының, туристік фирмалардың жарнама-
ларын жатқызуға болады. Жарнаманың бұл түрі де шетелдік 
өндірісшілердің тауарларын өткізуді мақсат тұтады.  
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1.6. Жарнама саласындағы зерттеулер 
Жарнама экономиканың ғана емес, сонымен қатар қоғамдық 

өмірдің де белді бөлшегіне айнала бастаған əлеуметтік құбылыс 
болғандығы себепті ғалымдар назарын өзіне аудара бастады. 
Жарнама мəселелеріне қатысты алғашқы зерттеулер ХІХ-ХХ ға-
сырлар тоғысында өмірге келді. Жарнама туралы арнайы əде-
биетті жазған тұңғыш авторлар америкалық психологтар бола-
тын. Олардың ішінде Чикагодағы Солтүстік-Батыс универ-
ситеттің оқытушысы Уолтер Дилл Скотт бар. Оның қаламынан 
1903 жылы «Жарнама теориясы», 1904 жылы «Жарнама психо-
логиясы» атты еңбектер дүниеге келді. 1912 жылы Берлинде 
доктор Х. Хартунгеннің «Практикалық жарнама теориясы» атты 
еңбегі жарық көрді.  

Жарнаманың даму тарихына қатысты тұңғыш іргелі еңбекті 
1874 жылы ағылшын ғалымы Генри Симпсон өмірге əкелді. 1894 
жылы П. Датцтың «Жарнаманың ерте дəуірлерден күні бүгінге 
дейінгі тарихы» атты еңбегінің бір бөлігі жарияланды (өкінішке 
қарай, еңбек аяқталмаған). Октав-Густав Жерэннің 1911 жылы 
жарық көріп, 1927 жылы қайтадан басылған «Суггестивтік жар-
нама, теория мен техника» атты кітабы жарнамашылардың бірне-
ше ұрпағының қолдан түсірмейтін кітабына айналды. Парижде 
жарнама кəсібімен 1904 жылдан бастап айналысқан Жерэн 
«жарнама бойынша кеңес беру жөніндегі» алғашқы кабинет-
тердің бірін ашады. Жарнамалық жəне коммерциялық журнал-
дарда мақалаларын жариялай, конференцияларға қатыса жүріп, 
ол 1916 жылы жарнама бойынша алғашқы оқу курсын жүргізеді. 
Бұл оның маман ретіндегі танымалдығын арттыра түседі. 

Осы кезеңде жарнама туралы ғылыми білімдер еселене 
көбейіп, зерттеушілер ұлттық, сондай-ақ халықаралық жарнама 
науқандарының тиімділігін арттыруға қатысты проблемалар 
көтереді. Мəселен, неміс ғалымы доктор Х.Хартунген жарна-
маның мəдениетаралық қырларын қарастырады. Сөйтіп, ХХ 
ғасырдың алғашқы жартысында жарнама туралы ғылыми түсінік 
қалыптасып, жарнама туралы дербес ілім дами түседі. 

Жеке пəн ретінде жарнама ХХ ғасырдың екінші онжыл-
дығында Америкада, кейіннен Еуропада оқытыла бастады.  

 Жарнама саласындағы ғылыми зерттеулерге жарнама бизне-
сімен шұғылданып жүрген іскер адамдар атсалысып, өздерінің 
тəжірибелерін көпшілік назарына ұсынады. Солардың негізінде 
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өткен ғасырдың 50- жылдарында түрлі ғылым салаларының 
өкілдері: психологтар, əлеуметтанушылар, психоаналитиктер, 
экономистер жарнама тиімділігін өлшеу əдістерін іздестіре бас-
тайды. «Advertіsіng age», «Prіnter”s Іnk», «Busіness Week» сияқты 
америкалық жарнама журналдары ынта-ықылас қисыны бойынша 
көптеген зерттеулерге орын береді. Басылымдарда Э. Дихтердің, 
Л. Ческиннің, П. Мартиноның еңбектері жарияланады.  

Жарнаманың адам санасына əсері В.Паккардтың, Д.Адамның 
шығармаларында қарастырылады. Д. Адам жарнамалау үдерісін: 

1) жарнамалық хабарламаны алдын-ала зерделеу (ынта-
ықылас жəне хабарлама түрі); 

2) неғұрлым тиімді жарнамалық науқан жүргізу үшін бұқа-
ралық ақпарат құралдарын зерттеу; 

3) жарнама тиімділігін бақылау əдістерін зерттеу деп үш 
бөлікке бөледі. 

Жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысынан бастап жар-
намада психоанализ əдісі кеңінен қолданыла бастады. Тауар-
ларды, өнімдер мен идеяларды өткізуде мамандар оған еш əдісті 
теңгермейтін. Бұл үрдістің кең етек жаюына американың көп-
теген тауарларына деген сұраныстың кемуі жəне нарықты зер-
ттеудің дəстүрлі тəсілдерінің нəтиже бермеуі себепкер болды. 
Осы орайда ықтимал аларманды статистикалық тұрғыдан «есеп-
теп» шығаруға баса назар аударылды. Бұл қандай да бір тауарды 
алуға ықылас білдіретін кісіні алдын ала айқындау дегенді біл-
діретін.  

Жарнама саласындағы осындай практикалық зерттеулерге 
мына бір мысал үлгі бола алады. Экономиканың, əлеуметтік өмір-
дің, қоғамдық тірліктің қай саласында болмасын жарнама тиім-
ділігі жалпы тиімділіктің құрамдас бөлшегі ретінде қарас-
тырылады. Белгілі «Огилви энд Мейзер» фирмасы АҚШ-та 12 
мемлекеттен келген шетелдік жолаушыларға елдің аса ірі төрт 
əуежайында сұрау салу барысында «мата атымен бөз өтеді» деген 
мақалдың дұрыстығына көз жеткізеді. Зерттеу нəтижелері алар-
мандар үшін тауардың қай елде шыққаны аса маңызды болып 
табылатындығын көрсетіп берді. Ғалымдар сұрау салынған 
шетелдіктердің Америка бейнесін қалай қабылдайтындықтарын 
анықтады. Өзге елдердің өкілдері АҚШ-ты ой жəне іс-қимыл 
еркіндігі берілген, табыс пен байлыққа жету, сондай-ақ ден-
саулыққа мəн беріп, өмірдің қызығын көру мүмкіндігі бар 
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мемлекет ретінде ұғынатындықтары белгілі болды. Зерттеу негі-
зінде ғалымдар америка фирмаларының АҚШ бет-бейнесіне, 
рəміздеріне, яғни символдарына сай келетін тауар түрлерін шы-
ғарғаны тиімді болатыны туралы тұжырымға келіп, кəсіпкерлерге 
осы символдарды қолдану жөнінде ұсыныс жасады.  

Маркетолог мамандар америка тауарларын жарнамалау ба-
рысында Америка тарихымен, мəдениетімен, рəміздерімен байла-
нысты түсініктерді орнықтыруға үлкен маңыз берді. Жоғарыда 
аталған зерттеу кезінде АҚШ-тың шетелдіктер жиі баратын 
тарихи орындары анықталды.  

 
6-кесте  

Американың шетелдіктерге «ұнаған» тарихи орындары, 
бейнелері мен обьектілері  

(257 адамның пікірі сұралған) 
 

Тарихи орын, символ немесе нысан 
 

Оларды атаған респонденттер 

Диснейленд 33 
Бостандық статуясы 29 
Калифорния 28 
Сан-Франциско 27 
Нью-Йорк 21 
«Голден гейт» көпірі 19 
Ақ үй 19 
Америка жалауы  19 
Зəулім үйлер 17 
Супермен 15 
«Кантри» жəне «вестерн» 

музыкасы 
15 

Вашингтон (ел астанасы) 15 
 
 
Ал, АҚШ-тың жарнама-коммуникация фирмалары өз науқан-

дарын жүргізу барысында ғалымдардың ұсыныстарын басшы-
лыққа алғандары айтпаса да түсінікті. Халық тұтынатын тауарлар 
шығаратын компаниялар өз өнімдерін жоғарыда аталған рəміз-
дермен безендіргенде, өткізу көлемінің артқаны байқалды. 

Аталған зерттеу Американың шетелдіктерге кеңінен танымал 
фирмалары мен тауарларын да айқындап берді. 
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7-кесте 
Шетелдіктерге кеңінен танымал АҚШ фирмалары мен тауарлары 

(257 адамның пікірі сұралған) 
 

 Тауар тобының немесе компанияның 
атауы 

 

Оларды атаған 
респонденттер 

«Коуке» («Кока-Кола» фирмасының сусыны) 33 
ИБМ (есептеу техникасы) 26 
«Найк» (спорт киімдері) 26 
АТ&Т (коммуникация құралдары) 25 
«Америкэн экспресс» (несие кəртішкелері) 24 
«Пума» (спорт жəне демалыс бұйымдары) 23 
«Севен ап» (уытсыз сусын) 22 
«Фрут ов зе лум» (жеміс сусыны) 21 
«Пепси» 20 
«Ливайс» ( (джинсы) 19 
«Паркер» (автоқалам) 18 

 
Бұл тізімде аталған тауарлардың көпшілігі бізге жақсы 

таныс. Олар сапасымен ғана емес, ұнамды безендірілуімен де 
ерекшеленеді. «Əдеміліктің де құны бар». Тауар сапасын заман 
талабына сай жақсартып отыруға бағытталған ғылыми зерттеу-
лерге қомақты сома жұмсалады.  

Қазіргі жарнама теориясының даму проблемалары шетелдік 
ғалымдардың, атап айтқанда И. Ансоффтың, С. Блэктің, Вильям 
Дж. Стэнтонның, Г. Картердің, Хью Дэвидсонның, Ф. Котлердің, 
С. Моджароның, К.Р. Маконнеллдің, Дж.Р. Эванстың, Б. Бер-
манның, басқа да зерттеушілердің еңбектерінде көтеріледі. ТМД 
елдерінің ғалымдары да жоспарлы экономикадан нарықтық эко-
номикаға көшу жағдайында жарнама принциптерін пайдалану 
мүмкіндіктерін ой елегінен өткізіп келеді.  

 
 

Бақылау сұрақтары 
 

1. Жарнаманың пайда болуының тарихи қажеттілігін түсіндір. 
2. Протожарнама дегеніміз не? 
3. Түрлі тарихи кезеңдердегі жарнаманың даму ерекшеліктеріне сипаттама 

беріңіз. 
4. Бұрынғы Кеңестер одағында жарнама болды ма? 
5. Қазақстанда бүгінгі жарнама туралы не білесіз? 
6. Жарнама саласындағы зерттеулер нені көздейді?  
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ІІ-тарау. 
Жарнаманың қоғамдағы рөлі мен функциялары 

 
Тарауда: 
- Жарнаманың қоғамдағы əлеуметтік рөлі; 
- Жарнама жəне экономикалық даму; 
- Жарнаманың халықтың экономикалық мінез-құлқына əсері; 
- Жарнама жəне өркениеттік сұхбат мəселелері қарасты-
рылады 
 
 
2.1. Жарнаманың қоғамдағы рөлі, мақсаты мен 

міндеттері  
Жарнаманың қоғамдағы рөлі өлшеусіз. Əлеуметтік-эконо-

микалық өмірдің сан қилы салаларына еркін араласатындықтан, 
оны кей зерттеушілер бизнес өрісінен іздесе, кей ғалымдар ком-
муникация түрі ретінде қарастырады. Жарнаманы өнер саласына 
жатқызатын мамандар да баршылық. Мəселен, атақты ғалым, 
бірегей сауда ұсынымы теориясының негізін қалаушы Роберт 
Ривс «Жарнамадағы ақиқат» атты кітабында: «Жарнама-ол 
бизнес. Міне, жүздеген жыл бойы бұл бизнес өркендеп келеді, 
қанатын кеңге жайып, соны биіктерге ұмтылуда. Алайда мынаған 
таң қалмасқа болмайды: жарнаманың немен жəне қалай айна-
лысатыны туралы күні бүгінге дейін бірде-бір иланымды жалпы-
экономикалық теория өмірге келген жоқ. Экономистер жарнамаға 
күмəнмен қарайды» деп жазады. Қазіргі заманғы америка 
жарнамасының атасы саналатын Альберт Ласкер жарнама-хатқа 
түсірілген сауда деп есептеген. Француз əлеуметтанушысы Жан 
Бодриар жарнамаға «дəуірдің бүкіл тыныс-тіршілігін білдіретін 
қоғамның бірегей материалдық жəне рухани мəдениеті» деген 
анықтама берген. Ал, қазіргі маркетингтің негізін салған Филипп 
Котлердің көзқарасы бөлектеу. Ол: «Сауатты жарнама – суретш-
інің немесе дизайнердің шабытты сəтінде туатын өнер шығар-
масы емес. Жарнама нақты анықталған маркетингтік бағдар мен 
тауардың тұтыну нарығындағы көріну ерекшеліктері негізге 
алынатын айқын іс-жоспардың нəтижесі болып табылады. Жар-
наманы тауарды нарықта өткізу тұжырымдамасынан бөліп 
қарауға болмайды. Оны ойлап табу мүмкін емес. Ол фирманың 
маркетингтік саясатынан туындайды. Мұндай саясат жоқ болса, 
жарнама науқаны да сəтсіз аяқталады», - деп есептейді. 
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Жарнамаға қатысты көзқарастарды бірнеше топқа бөлуге 
болады. Экономикалық көзқарас бойынша, жарнама тауарды 
сатуға, сұраныс туғызуға мүмкіндік беретін тауардың тұтыну-
шылық қасиеттері жəне қызметтер туралы ақпарат ретінде қарас-
тырылады. Д. Денисон жəне Л. Тоби тікелей жəне жанама жар-
нама ұғымдарын ұсынып, тікелей жарнамаға аларманды тауарды 
сатып алуға, тапсырыс беруге итермелейтін жарнаманың барлық 
түрлерін жатқызады. Ал жанама жарнаманы жұртшылықпен бай-
ланыс (паблик рилейшнз-PR), яғни бұқаралық ақпарат құралда-
рының назарын аударатын, қоғамдық пікірді қалыптастыратын 
жарнама ретінде айқындайды. Психологиялық көзқарас бойын-
ша, жарнама өнім өтілімін жəне оған деген сұранысты бағаға 
қатыссыз реттеу, сондай-ақ халыққа тауар туралы мағлұмат беру, 
онымен таныстыру, сатып алуға иландыру дегенді білдіреді. 
Ақпараттық көзқарас жарнаманы тұтынушылармен байланыс 
кезінде қоғамдық қажетті атқарымдарды – функцияларды орын-
дайтын қоғамдық қосымша жүйе ретінде қарастырады. Əлеумет-
танушылық көзқарас бойынша, жарнама белгілі бір қоғамдық 
құрылымдар бұқаралық санаға əсер ету үшін тарататын арнайы 
ақпарат болып табылады. Ал, əлеуметтік-мəдениеттанушылық 
көзқарасқа сəйкес жарнама – экономикалық реттеу тетігі ғана 
емес, қоғамды əлемнің белгілі бір картинасымен, құндылық 
бағыттарымен қамтамасыз ететін қоғамдық жүйелердің бірі. 

Жарнаманың мақсаты – жаңа өнім түрі туралы аларманды 
хабардар ету, нарыққа қозғау салу, өнімді өткізу, ықтимал 
клиенттердің назарын аудару.  

Осы аталған анықтамаларға сəйкес жарнама қоғамдық өмірде 
алуан түрлі міндеттерді атқарады, атап айтқанда олар: 

- ең алдымен экономикалық міндеттер, себебі жарнама 
тауарды өткізудің экономикалық құралы болып табылады; 

- əлеуметтік, мұнда жарнама əлеуметтену, əлеуметтік кеңіс-
тікті айқындау функцияларын орындайды, сондай-ақ коммуни-
кация құралы ретінде көрінеді; 

- идеологиялық, бұл ретте жарнама қоғамға көзқарастар мен 
мінез-құлық стандарттарының белгілі бір стереотиптерін енгізеді, 
адам бойында тұтынушылық идеологиясын қалыптастырады; 

- психологиялық, жарнаманың психоэмоциялық жүктеме-
лерді түсіріп, жеңілдететіні осы арқылы көрініс табады; 
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- эстетикалық, мұнда жарнаманың эстетикалық қырлары 
көрінеді.  

Жарнама елімізге нарықтық экономикалық қатынастармен 
бірге келді. Алайда, жарнамаға өнер мен ғылым туындысы емес, 
насихат құралы ретінде қарау посткеңестік кеңістікте, соның 
ішінде республикамызда əлі де басым болып отыр. Өркениеттік 
дамудың жетістігі болып табылатын осынау күрделі салада 
жұмыс істейтін жарнамашы мамандардың көпшілігі мемлекет 
тарихынан, байырғы ұлттың тілі мен əдет-ғұрпынан хабары 
шамалы болғандықтан, оқырман жəне көрермен қауымның талап-
талғамын теріс бағытта қалыптастырып отыр, деуге болады. Жар-
нама агенттіктері, сондай-ақ оларға тапсырыс беретін жеке фир-
малар, əлеуетті мемлекеттік кəсіпорындар, дайын жарнама өнімін 
насихаттайтын таралымы жоғары бұқаралық ақпарат құралдары 
тек орыс тілінде жұмыс істейді. Сөйтіп, ресми бекіген респуб-
ликаның «Тілдер туралы» Заңында тиісті баптың болуына, 
сондай-ақ «Жарнама туралы» Заңдағы осындай тармаққа қара-
мастан мемлекеттік тілдің шетқақпай қалу фактісі орын алуда. 
Білікті мамандардың аздығы жəне негізгі тұтынушылар мен тап-
сырыс берушілердің орыс тіліне басымдық беруі бұл заң актіле-
рінің орындалуына кедергі келтіріп отыр. 

Нарықтың алғашқы соққылары есеңгіреткен халқымыз бүгін-
де бойын тіктеп, жаңа ақиқаттарға бейімделіп келеді. Өмірдегі оң 
өзгерістер экономикада емес, əлеуметтік психологияда байқа-
луда. Бұл орайда бұқаралық ақпарат құралдарының түсіндіру 
жұмысын баса көрсеткеніміз орынды. Сонымен бірге БАҚ-ты 
жарнама беру арқылы қаржы жағынан демеп отырған коммер-
циялық мекемелердің де бұл үдерістегі рөлі өлшеусіз. Сөйтіп, 
жарнама республикамызда жаңа, нарықтық психологияның қа-
лыптасуына өз үлесін қосып келеді.  

Жинақталған тəжірибені қорыта келіп, жарнамаға мынадай 
айқындама беруге болады. Жарнама, тауар туралы немесе қыз-
меттер жөнінде ақпарат беру, көрсетілген қызметтердің тұтыну 
қасиеттерін коммерциялық тұрғыдан насихаттау, сөйтіп, ықтимал 
аларманды іскерлік байланысқа əзірлеу дегенді білдіреді. 

Жарнаманың сипаттамасы неғұрлым толық болуы үшін оның 
мына төмендегідей өзіндік ерекшеліктерін келтіре кеткен 
орынды: 
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- Жарнама нақты адресатқа бағытталады, алдын ала төленген 
орынға қойылады (баспасөз) немесе уақытта (аудиобейнеқұ-
ралдар) беріледі; 

- Жарнама көпфункциялы құбылыс ретінде көрінеді. Ол 
қаржыны шашуға немесе керісінше жинақтауға мұрындық бола 
алады, бұл орайда аудиторияның ерекшелігі немесе түрткі салған 
себептің мəнді-мəнсіздігі есепке алынбайды;  

- Жарнама орасан зор пайда əкеле алатын немесе орны 
толмас шығынға ұшырататын “құрал”, сондықтан да оның ақтық 
нəтижесін айқын болжау қиын. 

Жарнаманың (əсіресе, қазіргі Қазақстанда) оны оқып, қабыл-
даған адамдардан бүгіп қалар “қалтарыстары” бар. 

Жарнаманың қолданылу аясы кең. Жеке кəсіпорын мыса-
лында ол жағымды бейне қалыптастыру, өзіндік ерекшелігі бар 
нақты өнімді бедерлеп көрсету, қызмет жөнінде ақпарат тарату, 
жекелеген акцияларды оқырман-көрермен назарына жеткізу үшін 
пайдаланылады. 

 
2.2. Жарнаманың фунциялары 
Коммерциялық саясатта ерекше орын ала отырып, жарнама 

сұранымды қалыптастыру жəне ынталандыру сияқты күрделі 
міндетті жүзеге асырады. Жарнаманы сондай-ақ көрсетілетін 
қызметтер мен осы салада ұсынылатын идеяларды клиенттердің 
мұқтаждары мен талап-тілектері тіліне аударуды мақсат тұтaтын 
коммуникация саласы деп сипаттауға да болады. Бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарық көрген жарнамалар əрқилы зерттеу 
жұмыстарының, стратегиялық жоспарлардың, шешімдер мен 
нақты іс-қимылдардың ақтық көрінісі болып табылады, бұл атал-
ған шаралар жиынтық түрде жарнама процесін білдіреді.  

Жарнама қоғамда белгілі бір атқарымдарды-функцияларды 
жүзеге асырады. Олардың əуелгісі-экономикалық функция. Себе-
бі, жарнаманың өзі экономикалық құбылыс болып табылады. Ол 
өндіруші немесе тауар сатушы алдында тұрған экономикалық 
міндеттерді жүзеге асырады, тұтынушы қабылдайтын эконо-
микалық шешімдерге əсер етеді, сөйтіп, экономикалық жүйенің 
ажырамас бөлігі болып табылады. Дамыған индустриялы елдерде 
жарнама нарықтық қатынастар құралы ғана емес, сондай-ақ эко-
номиканың аса бір елеулі саласы да. Жарнаманың экономикалық 
функциясы тауар немесе қызмет туралы хабар тарату, олардың 
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танымалдығын арттыру, сұраныс пен тауар айналымын өсіру 
болып табылады. Тұтынушылардың негізгі бөліктерінің назарын 
мақталып жатқан өнімге аудара отырып, жарнама тұтыну дең-
гейінің артуына жəрдемдеседі. Жарнамаға елеулі қаржы бөлетін 
экономика секторларының жағдайын жақсарта отырып, ол 
тұтынушылар шығынының оңтайлы бөлінуіне ықпал етеді.  

Жарнаманың өзі коммуникацияға қатысатын жарнама беру-
шілердің, бұқаралық ақпарат құралдарының, тауар жəне қызмет 
тұтынушылардың бəріне нақты бір экономикалық пайда əкеледі. 
Жарнама: 

- өндіріс пен сауда саласын тұтынушыға қажетті пайдалы 
ақпаратпен қамтамасыз етеді; 

- тауар маркасының өміршеңдігі мен танымалдығын қолдап 
отырады; 

- бұқаралық ақпарат құралдары тіршілігінің ең маңызды көз-
дерінің бірі болып табылады; 

- жұмыс орындарын аша отырып, халықтың еңбекпен қамты-
луына жағдай жасайды; 

- жаңа өнімдер мен соны білімнің өмірге енгізілуіне себепкер 
болады.  

Жарнаманың өзі бизнестің белді саласы болып табылады, 
осы іске өмірін арнаған кəсіби мамандар, сондай-ақ іргелес сала-
ларда жұмыс істейтін қызметкерлер үшін табыс көзі саналады. 
Еркін кəсіпкерліктің материалдық, əлеуметтік жəне мəдени 
мүмкіндіктерін паш ете отырып, жарнама еңбеккерлерді тұрмыс-
тіршіліктің неғұрлым жоғары деңгейіне үндейді. Жарнама 
бұқаралық ақпарат құралдарының экономикалық əл-ауқатының 
қайнар көзі. Қоғамдық өмірдің сауда-экономикалық жəне өзге де 
салалары арасындағы өзара тиімді байланыстарды қамтамасыз 
ете отырып, жарнама экономиканы дамытатын тұтқалардың бірі 
болып табылады. 

Қоғамды тауарлар мен қызметтер туралы құлағдар ету – 
жарнаманың əлеуметтік функциясының өзегі. Бүгінде жарнама 
ақпарат пен коммуникацияның ең көп таралған түрлерінің бірі 
болып отыр. Жарнама жөніндегі жетекші мамандардың бірі Жак 
Сегель: «Үстіміздегі ғасырдың сипатты белгілерінің бірі болып 
табылатын тұтынушылар қоғамы үшінші мыңжылдық табал-
дырығында ақпарат тұтынушылар қауымдастығына айналып 
келеді. Телефонның, теледидар мен компьютердің ойлап табылуы 



 25

коммуникация əлемін өмірге əкелді. Алдағы мыңжылдықтың 
негізгі масс-медиалары нақ осылар болмақ. Қазірдің өзінде on-
lіne тəртібінде, сондай-ақ виртуалды түрде коммуникация про-
цесін жүргізуге мүмкіндік бар. Болашақ əлемде жарнама өзіне 
лайықты орын алады. Себебі ол халықтың жан-дүниесін, оның 
мінез-құлқын, менталитетін көрсетеді. Жарнама – біздің бола-
шаққа салып отырған дүрбіміз, біз ол арқылы таяу келешекті, 
оның жаңа өнімдерін, қызметтерін көре аламыз», - деп жазған-ды. 

Бұдан бұрын тоқталып өткеніміздей, көптеген өзге елдердің 
тұрғындары үшін АҚШ кока-кола, резеңке сағыз, джинсы сияқты 
бүкіл əлемде кеңінен жарнамаланатын символ-тауарлармен аста-
сып жататыны да сондықтан. Америкалықтардың тұтыну басым-
дықтарының бір арнаға түсірілуі рухани сұраныстарды да бір ізге 
түсіреді, сөйтіп, біртұтас ұлттың бөлшегі деген түсінікке жете-
лейді. 

Жарнаманың əлеуметтік рөлінің маңызды қырларының бірі 
мынада-ұсыныс жасау арқылы жарнама жұртты еңбек етуге 
ынталандырып, игі мақсаттарға жетуге итермелейді. 

Жарнама əлеуметтік құндылықтарды таратады. Ол өмір 
салтының, стереотиптердің қалыптасуына ықпал етеді. Жарнама 
қайсыбір елдер халықтары өмірінің айнасы, мəдени-тарихи дəс-
түрлердің көрінісі іспетті.  

Жарнаманың коммуникативтік функциясының бір ерекшелігі 
– ол тұтыну саласымен шектеледі. Сөйтсе де, осы арқылы жар-
нама адамның өзара араласу, танысу-білісу мүмкіндігін артты-
рады. Жарнамада көрсетілетін сюжеттер көрермен мен оқыр-
манның субьективтік тəжірибе өрісін кеңейтіп, бұл сюжеттердегі 
қаһармандармен эмоциялық байланыс қалыптастырады. Түрлі 
өркениеттер өкілдері арасындағаы мəдени диалогтың орнауына 
себепкер болады. Əлбетте, əңгіме бұл орайда тауар немес қызмет 
түрін алмасу туралы болып отырған жоқ, мəселе əртүрлі ұлт 
өкілдерінің тіршілік көріністерін, құндылықтарын, мінез-құлық 
ерекшеліктерін қабылдауына қатысты. Мəселен, сыртқы, соның 
ішінде табиғи ортаны өзгертуге бағытталған Батыс мəдениетінде 
іскерлік белсенділік, шығармашылық қызмет жоғары бағаланады. 
Сондықтан да еуропалық жəне солтүстік америкалық жарнамада 
қозғалыс, жылдамдық, мақсатқа ұмтылушылық элементтері жиі 
қолданылады. Іскерліктің басты құндылығы өзін-өзі дамытуы 
болса, сондықтан да Батыстың іскерлік мəдениеті ұдайы өзгеріс 



 26

стратегиясына негізделеді. Еуропалық, айталық ағылшындық 
іскерлік мəдениет болса, керісінше, дəстүрге адалдық арқылы 
сипатталады. Көптеген британдық фирмалардың ғасырлық тари-
хы бар, олар қалыптасқан дəстүрлер мен нормаларға арқа 
сүйейді. Іскерлік қасиеттердің сөзсіз басымдығы жағдайында 
мұнда адамның жеке басының қасиеттері, оның абырой-беделі 
мен мəдени деңгейі де маңызды рөл атқарады.  

Ал, шығыс өркениеті үшін қоршаған ортаға, тіршілікке деген 
көзқарас ғаламды сезіммен, оймен түйсіну дегенді білдіреді. Бұл, 
əсіресе жапон мəдениетіне қатысты. Конфуций идеяларына негіз-
делі құрылған жапон қоғамындағы ең басты құндылық – 
корпоративтік жəне ұжымшылдық рух, оның қозғалыссыз пей-
заж, кілт доғарылған қозғалыс сияқты элементтері жарнамадан да 
көрініс табады. 

Жарнама коммуникациялары бүгінде əлемнің қай түкпірінде 
де нақты уақытта (real-tіme) тəртібімен ғаламтор арқылы қол-
жетімді ақиқатқа айналды. Қазіргі жарнаманың дəстүрлі шең-
берден шығып, мəдениетаралық сұхбатқа етене араласа бастауы 
өз нəтижесін беруде. Осы арқылы түрлі өркениет өкілдері əлем-
дегі өзге мəдениет үлгілерімен танысып, нəсілдік, ұлттық жəне 
тілдік шектеулер шеңберінен шыға бастады. 

Техникалық жəне технологиялық жетістіктерді өндіріске 
енгізу нəтижесінде өмірге келген жаңа тауарлар жарнама арқылы 
жұртшылыққа таныстырылады, олардың пайдалы қасиеттері 
жөнінде мағлұмат беріледі. Ғылым мен мен техника жетістіктерін 
насихаттауға негізделетін жарнаманың білім тарату функциясы 
осылайша көрініс табады. Коммуникация процесінде адамдардың 
түрлі ахуалдардағы мінез-құлық нормалары мен ережелері 
туралы түсінікті қалыптастыра отырып, жарнама адамды əлеу-
меттендіру, қоғамдық өмірге араластыру міндетін орындайды. 
Жарнама сондай-ақ қайсібір тауарларды сəн-салтанат белгісіне де 
айналдыра алады. 

Жарнама тауар жөнінде аңызға бергісіз оқиғалар ойлап 
тауып, қоғамдық өмірді алуан түрлі бояуға бөлейді, сөйтіп бүгінгі 
заман адамының тыныс-тіршілігінде өлшеусіз рөл атқарады.  
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Бақылау сұрақтары 
 

1. Жарнаманың қоғамдағы рөлін нақты мысалдармен өрнектеңіз. 
2. Жарнаманың міндеттерін қалай түсінесіз? 
3. Жарнаманың экономикалық функциясының мəні неде? 
4. Жарнаманың əлеуметтік, ағартушылық функциясы қандай факторларға 

негізделеді? 
5. Жарнама атқаратын коммуникативтік функцияға сипаттама беріңіз. 
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ІІІ-тарау. 
Жарнама аудиториясы, жарнаманы таратушылар, 

медиажоспарлау 
 
Тарауда: 
- Жарнаманың аудиториясы; 
- Жарнаманы тұтынушылар жəне жарнама түрлері; 
- Жарнаманы таратушылар; 
- Жарнамалық хабарлама жəне медиажоспарлау мəселелері 
қарастырылады 
 
 
3.1. Жарнаманы тұтынушылар 
Жарнаманы тұтынушылар тұтас бір мақсатты аудиторияны 

құрайды, жарнаманың əсер ету күші нақ соларға бағытталады. 
Жарнама коммуникациясының осы құрамдас бөлігі нарықты сег-
менттеу жөніндегі маркетингтік түсінікпен тікелей байланысты. 
Нарықты сегменттеу-нарықты тұтынушылардың жекелеген сег-
менттеріне, топтарына бөлу процесін білдіреді. Ал тұтынушылар 
топтарына ортақ мінез-құлық пен талап-талғам тəн болады. Сөй-
тіп, нарық сегменті жарнама мен өзге де маркетинг құралда-
рының қоздырғыш стимулдарына бірдей реакция беретін тұтыну-
шылар бірлестігі болып табылады. 

Жарнаманың мақсатты топқа əсер етуі арқылы əлеуметтік-
психологиялық ұстаным қалыптастырылады. Ұстаным-адамның 
қандай да бір əрекет жасауға əзірлігін білдіретін ұғым. Писхоло-
гиялық əсер етудің мынадай деңгейлері бар: 

- когнитивтік-адамның ақыл-ойына бағытталған ақпарат 
көлемі берілген кездегі білім деңгейі; 

- аффективтік – адамның эмоциялық жүйесіне əсер ету, 
жарнамаға деген көзқарас, ұсынылған ақпараттың ұстанымдар, 
принциптер, көзқарастар жүйесіне ауысуы осы арқылы жүзеге 
асады; 

- конативтік – адамның нақты іс-əрекеттер деңгейі, мұнда 
мінез-құлық тəртібі қалыптасады, оны тауарға, қызметке қатысты 
əрекетке «итермелеу» жүзеге асады. 

Жарнама əсерінің негізгі əдісі суггестия – иландыру, яғни 
ақпаратты саналы жəне санадан тыс деңгейде игеру болып табы-
лады. Иландыру нəтижесі қисынды дəлелсіз қабылданатын 
сенімділік болып табылады. Тауар тұтынушының сұранысы мен 
талап-талғамына сай келіп, ақпарат көзі беделді болса, иландыру 
процесі жүзеге асады.  
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Мақсатты аудитория фирмамен жəне ол көрсететін қызмет-
термен жақсы таныс болған кезде оның фирмаға жақындық дəре-
жесін зерттеуге баса назар аударылады. Мұндай зерттеулердің 
теріс нəтижелері фирмаға жəне оның өнімдеріне деген көзқа-
расты қалыптастыру науқанын бастауға берілген белгі іспетті. 
Сондай-ақ жағымсыз, теріс көзқарастың себептерін айқындап, 
оларды жою жөнінде шара қабылдау қажет. Бұл орайда қосымша 
ақпарат беру, фирманың немесе оның өнімінің имиджін қалпына 
келтіру, т.б. керек. Егер фирмаға деген сенімсіздіктің нақты негізі 
болғанда жағдай қиындай түседі. Онда ахуалды жақсарту үшін 
кезек күттірмес шаралар қабылдаған жөн. 

Фирмаға жəне ол ұсынып отырған өнімдерге деген оң көз-
қарасы қалыптасқан аудитория бойынша коммуникация мақсаты 
фирма имиджі мен оның қызметтерін бекітуге бағытталады. Мақ-
сатты аудиторияның оң ықыласта болуы оның фирма қызме-
тіндегі барлық жақсы нышандарды қабылдауына түрті болады. 
Бұл мақсатқа қол жеткізу тұтынушылар бойында фирмаға етене-
лік сезімін қалыптастыруға негіз қалайды. 

Мақсатты аудиторияның етенелік сезімін қалыптастыру жө-
ніндегі науқан оң нышанмен аяқталғанда фирманың нақты артық-
шылықтарын жəне оның өнімдерінің бəсекелестер өнімдерінен оқ 
бойы озық тұрғанын тұтынушылардың сезінуі күшейе түседі. 

Сонымен бірге тұтынушылардың бойындағы жалғыз ғана 
етенелік сезімі фирма табысын қамтамасыз ете алмайды, өйткені 
келесі қажетті қадам əлі жасалған жоқ – мақсатты аудиторияның 
нақ осы фирмаға, нақ осы өнімге бет бұруға деген сенімділігі 
қалыптастырылған жоқ. Міне сондықтан да осындай жағдайда 
коммуникацияның мақсаты тұтынушылар бойында мұның дұрыс 
жасалған қадам екендігіне сенім ұялату болып табылады. 

Фирмаға белгілі бір сенімді қызметті орындату үшін келуге 
бет алған жекелеген тұтынушылар бірқатар себептерге байла-
нысты мұндай қадам жасауға батылы бармауы ықтимал. Мұндай 
жағдайда фирма осы аудитория үшін өнімді байқап көруге итер-
мелейтін коммуникация мақсатын қоя алады. Бұл байқау тұтыну-
шыны енжарлықтан арылтып, қызмет көрсетудің əбжілдігі мен 
сапасын сезінуге, сондай-ақ клиенттің осы қызметке деген қажет-
тілігін оятуға жəрдемдеседі. Фирмаға нақты қызметті орындату 
жөнінде келгісі бар, алайда алуан себептерге байланысты қажетті 
қадам жасауды кейінге қалдырып жүрген аудитория жөнінде 
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өнімді алуға итермелеу бағытын көздейтін коммуникация мақ-
саты қойылады. Мұндай науқан ауқымында фирма осы аудито-
рияға аталған өнімді жеңілдікпен, арзанға беруі, өзгедей артық-
шылықтар ұсынуы, сөйтіп тұтынушыларды қызметті алуға мүд-
делі етуі мүмкін. 

Егер мақсатты аудитория фирмаға белгілі бір қызметтерді 
алу жөнінде ұсыныс жасағанымен, фирманың көңіліндегідей етіп 
орындамаса, мəселен, сирек келсе немесе алатын өнімдері аз 
болса, сату көлемін ұлғайту мақсаты қойылады. Осындай қадам-
дардан кейін коммуникация науқанының нысанасы ретінде мақ-
сатты аудиторияның экономикалық мінез-құлқын өзгерту міндеті 
ұсыныла алады.  

 
3.2. Жарнама түрлері 
Іс жүзінде жарнама бірнеше сыныптамаға бөлінеді, қай сы-

ныптама сипаттамасы басым болса, жарнама сол түрге жатқы-
зылады.  

Бірінші сыныптама өлшемі ретінде жарнама пəні алынады. 
Бұл көзқарасқа сəйкес жарнама тауар жарнамасы жəне имидждік 
жарнама болып бөлінеді. 

Тауар жарнамасы жеке адамдардың қолдануына жəне өнер-
кəсіп орындары мен мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың өнді-
рістік тұтынуына арналған тауарлар мен қызметтерді өткізуді 
ынталандыруға бағытталған. Жүргізілген зерттеулер нəтижесі 
жеке қолданыстағы тауарлардың (жаппай тұтыныстағы азық-
түлік өнімдері, киім-кешек, гигиена заттары, өндірістік химия, 
тұрмыстық приборлар жəне басқалар) жарнамасына бөлінетін 
қаражаттың басым бөлігі теледидар жарнамасына келетінін 
көрсетті. Ал, өндірістік мақсаттағы тауарлардың жарнамасы негі-
зінен алғанда мамандандырылған бұқаралық ақпарат құрал-
дарында орналастырылады.  

Тауардың өмірлік циклы. Жарнама коммуникациясы тауарлар 
мен қызметтердің қасиеттері мен сапаларына негізделеді, сөйтіп, 
тауардың өмірлік циклы деген ұғыммен тығыз байланыста 
болады. Тауардың өмірлік циклы тұжырымдамасы тауар катего-
риясын, тауар түрлерін, тауар бірлігі мен маркасын талдауға 
пайдаланылады.  

Тауар дегеніміз: 
1) сұраныс пен талап-тілекті қанағаттандыру үшін нарыққа 

ұсынылатын нəрсенің барлығы; 
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2) өндірістік-экономикалық қызметтің материалдық-заттық 
формадағы кез келген өнімі; 

3) сатушы мен сатып алушы арасындағы алып-сатудың, 
нарықтық қатынастардың нысаны. 

Тауардың өмірлік циклы-тауардың нарықта бəсекеге сай 
болу динамикасын қарастыратын аса маңызды тұжырымдама 
болып табылады. Тауардың өзіндік өмірлік циклы бар екендігін 
атап көрсете отырып, мына төмендегілерге назар аудару қажет: 

- тауардың өмірлік циклы шектеулі болады; 
- тауардың нарықтағы өмірлік циклы бірнеше кезеңнен өтеді, 

олардың əрқайсысы сатушы алдында белгілі бір мүмкіндіктер 
ашқанымен, сондай-ақ түйткілдер де туғызады; 

- тауардың өмірлік циклының əртүрлі кезеңдерінде ол əке-
летін пайда өзгеріп отырады. 

Тауардың өмірлік циклының əрбір кезеңі маркетинг пен жар-
нама саласындағы стратегияға бөлек көзқарасты талап етеді.  

Төменде тауардың өмірлік циклының төрт кезеңіндегі мар-
кетинг мақсаттары мен стартегиясының негізгі сипаттамалары 
берілген. 

8-кесте  
Тауардың өмірлік циклы 

 
 Сипаттамалар Енгізу Өсу Толысу Құлдырау
Сату көлемі Шағын Жедел өседі Шыңға шығады Кемиді
Пайда Жоқ Өседі Жоғары Кемиді
Тұтынушылар Жаңаға 

құмарлар 
Тауарды 
алғаш 
танығандар 

Жаппай нарық Бəсеңдейді

Бəсекелестер 
саны 

Елеусіз Тұрақты өседі Тұрақты, бірақ 
кеми береді 

Азаяды 

Маркетинг 
мақсаты 

Тұтынушыға 
тауар туралы 
ақпарат беру 

Нарық үлесін 
арттыру 

Пайданы арттыру 
жəне нарық 
үлесін қорғау 

Шығынды 
кеміту жəне 
өткізу дең-
гейін ұстау 

Тауар Негізгі 
тауарды 
ұсыну 

Кеңейтілген 
өнімдерді, 
қызметтерді 
ұсыну 

Маркалар мен 
модельдерді 
əртараптандыру 

«Əлсіздерді» 
аластау 

Баға Құн плюс 
үстеме 

Нарыққа шы-
ғуды көздей-
тін баға 

Бəсекелестердің 
бағасына сай 
баға 

Кемиді

Жарнама Алғашқы 
алармандар 
мен дилер-
лерді тауар 
туралы ха-
бардар ету 

Жаппай 
нарықта тауар 
туралы 
құлғадарлық  

Маркалардың 
еркшеліктері мен 
олардың артық-
шылықтарын 
баса көрсету 

Тұрақты 
алармандарды 
ұстау үшін 
жиілікті қа-
жетті дең-
гейге түсіру 
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Баспасөз, теледидар мен радио арқылы берілетін жарна-
малық хабарландырулар жарнаманың стратегиялық мақсаттарына 
негізделіп жасалады. Бұл орайда ұсынылып отырған тауарлардың 
өзіндік ерекшеліктеріне шолу жасалып, оларды пайдаланған 
клиенттің табатын пайдасы мен жеңілдік-жетістіктерінің тізімі 
түзіледі. Бұдан соң жарнама арналып отырған адамдардың мақ-
сатты топтары айқын белгіленеді. Осы ретте таңдап алынған сег-
мент тұтынушыларының негізгі мұқтаждарын бағамдау, сондай-
ақ ықтимал клиенттердің жарнамалық хабарландырудан кейінгі 
əрекетін болжамдау маңызды. 

 
9-кесте 

 Тауарға қатысты сипаттамалар 
 

Тауардың танылуы Көңілі 
толмайтын 
клиенттер 

Бірінші болып алатындар 

Тауарды тұтынушылар Ертеден 
тұтынушылар 

Қайыра алатындар 

Бəсекелес тауарды 
тұтынушылар 

Мезгіл-мезгіл 
тұтынушылар 

Алу жөнінде шешім 
қабылдағандар 

Жиі тұтынушылар Тауарды 
өңдеушілер 

Шешімге ықпал етушілер 

Жоспарлы түрде 
тұтынушылар 

Өндірістік 
алушылар
  

Үй шаруашылығына алушылар 

Əрекідік тұтынушылар Ықтимал 
алушылар 

Анда-санда бір тұтынушылар 

Қазіргі таңда 
тұтынушылар 

Тауарды 
алушылар 

Риза клиенттер 

Бұрын тұтынғандар Тауарды алу 
бастамашылары 

Тауарды алуға ықыласты 
адамдар 

 
Имидждік (мəртебелік) жарнама. Жарнама жасау арқылы 

ықтимал клиенттердің назарын аударып, қаржысын тарту, көрсе-
тілетін қызмет түрлерін ұсыну мүмкін болып отыр. Жарнаманың 
фирма беделін (имиджін) қалыптастыруда алар орны да елеулі. 
Имидждік (институционалдық жарнама) жарнаманың тауар жар-
намасынан бір ерекшелігі – жарнамалау нысаны ретінде нақты 
өнім емес, фирманың өзі көрінеді.  

Имидждік жарнаманың мақсаты компанияның, тауар марка-
сының жағымды бейнесін жасау немесе фирманың ұйымдық мə-
дениетін қалыптастыру (фирмаішілік жарнама). Фирма қызме-
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тінің бастапқы кезеңінде имидждік жарнама жетекші рөл атқа-
рады (жарнаманың 70%-ы-имидждік, 30%-ы-тауарлық болып 
келеді), алайда компания танымал болғаннан кейін шығындардың 
бөлінісі өзгереді. Имидждік жарнаманың корпоративтік, фирма-
ішілік жəне сауда маркасының жарнамасы сияқты түрлері бар. 

Əлемдік тəжірибеде жекелеген ірі фирмалардың мəртебесі, 
қоғам тарапынан қабылдануы, дəстүрлері, нақты əлеуеті ғасырға 
барабар уақыт бойына қалыптасса, егемен ел болу тарихының өзі 
саусақпен санарлық біздің республикамыздың фирмалары бизнес 
институттарының қалыптасуы, яғни ірілендіру, болмаса жабылу 
жағдайында өмір сүруде. Мұның өзі фирмалардың жарнамалық 
науқандарына əсерін тигізуде. Олардың көпшілігі қымбат тұра-
тын жан-жақты жарнама жүргізуден тартынып отыр. Фирма өнім-
дерінің жарнамасы имидждік жарнамаға қарағанда көп ұшы-
расады. Біздің байқағанымыз, Қазақстанның ірі фирмалары 
имидждік жарнамаға бір жылдан артық уақыт бөлмейді. 

Корпоративтік жарнама (фирма, кəсіпорын жарнамасы) –
фирма туралы түсінікті, фирмаға жəне оның қызметіне деген 
көзқарасты жарнама құралдары арқылы имидж жасау жолымен 
қалыптастыратын фирмалық жарнама (мəселен, «Қазкоммерц-
банктің», Салық комитеті мен «ҚазМұнайгаздың» жарнамалары) 
болып табылады. 

 Фирмаішілік жарнама имидждік жарнаманың бір түрі ре-
тінде компанияның ішкі, ұйымдастырушылық мəдениетін қалып-
тастыруға бағытталған шаралар кешенінің бір бөлігі болып табы-
лады. Фирмаішілік жарнама ұйымның ішкі коммуникациялар 
жүйесіне негізделеді. 

Тауар маркасының жарнамасы белгілі бір тауар маркасының 
танымалдығын қалыптастыруға жəне оның жағымды бейнесінің 
тұтынушылар жадында қалуына жəрдемдесетін құрал.  

Алдында тұрған міндеттерді шешу тəсіліне орай жарнама 
коммерциялық жəне коммерциялық емес болып бөлінеді.  

Коммерциялық жарнама тауар немесе қызметті сатудан мате-
риалдық пайда көруге бағытталады. Бұл категорияға жаппай 
сұраныстағы жəне өнеркəсіптік тұтыныстағы тауарлар жарна-
масын, сауда кəсіпорындарының жарнамасын жатқызуға болады.  

Коммерциялық емес жарнама материалдық емес пайда алуға 
жəне əлеуметтік маңызы бар құндылықтарды насихаттауға бағыт-
талады. Осы көзқарас тұрғысынан алғанда бұл топқа мемле-
кеттік, əлеуметтік, саяси жарнаманы жəне мақсаттары ұқсас өзге 
де жарнамаларды жатқызуға болады.  
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Мемлекеттік жарнама экономикалық жəне адами əлеуетті 
ұлттың жəне мемлекеттің игілігіне орай дамыту мақсатын көз-
дейді, мемлекет мүдделерін насихаттап, биліктің (мемлекеттің) 
қоғамдағы жағымды имиджін қалыптастыруға жəрдемдеседі 
(министрліктердің, Қарулы Күштердің жарнамалары). 

Əлеуметтік жарнама қоғамдық құндылықтарды насихат-
тайды, халықтың қорғансыз бөлігінің (балалардың, егде кісілер-
дің, мүгедектердің) мүдделерін жақтап, қорғайды, тіршілікті 
қамтамасыз етуге бағытталған жалпы қоғамдық мүдделерді 
(қоршаған ортаны, жан-жануарларды қорғау) көздейді. 

Саяси жарнама қоғам мүшелерінің азаматтық құқықтары мен 
бостандықтарының жүзеге асырылуына жəрдемдеседі (сайлау 
алдындағы кезеңде саяси партиялардың жəне мемлекеттік билік 
органдары депутаттығына кандидаттардың жарнамасы, азамат-
тық қоғам құрылымдарын қалыптастыратын қоғамдық бірлес-
тіктер мен ассоциациялардың жарнамалары). 

Жарнама – фирма беделін қалыптастыратын құралдар жиы-
нының құрамдас бөлігі болғандықтан, тауарлық жəне имидждік 
(мəртебелік) жарнамаға арнайы тоқталып өтелік. Жарнаманың 
негізгі мақсаты – тауарлар мен қызметтерге деген сұранымды 
қалыптастырып, ынталандыру, сондықтан да тауар жарнамасы 
қызметтердің ерекшеліктері мен жетістіктері жөнінде тұтыну-
шыны хабардар етіп, оларға деген ықыласты арттырады. Тұты-
нушы келе-келе ықтимал клиенттен нақты сатып алушыға айна-
лады. Мəртебелік жарнама фирманың бəсекелестерден оқ бойы 
озық тұратын ерекшеліктерін көрсетеді. Мəртебелік жарнаманың 
мақсаты-жұртшылық алдында, ең əуелі ықтимал клиенттер 
алдында фирманың жағымды бейнесін жасау, олардың сеніміне 
кіру. Мəртебелік жарнама фирманың клиенттерге, айналадағы 
ортаға жасап отырған қамқорлығын, клиенттерге қызмет түрлерін 
ұсынуын атап өтеді, тұтынушылар, клиенттер арасында фирма-
ның сенімді де байсалды əріптес екендігін бейнелейтін пікір 
қалыптастырады, сөйтіп жаңа клиенттердің келуіне себепкер 
болады, фирманың елеулі қоғамдық іс-əрекетін көрсетеді. Себебі 
нарық жағдайында сапалы қызмет түрлерін ұсынып, маркетингті 
қамтамасыз ету аздық етеді. Фирма жүргізген жарнама саясаты 
жарамсыз болса немесе оны жұртшылық салқын қабылдаса, 
«жақсы» деген өнімнің өзі өтпей қалуы ықтимал. Міне сондықтан 
да фирманың қоғамға қажет екендігін, пайда тигізіп отырған-
дығын көрсету қажет. Ал, мұны мəртебелік жарнама жəрдемімен 
жүзеге асыруға болады. 
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Жарнаманың өзге түрлеріне қарағанда мəртебелік жарнама 
күрделі де көп қырлы. Оны мынадай екі түрге бөлуге болады: 

- Ел шаруашылығын өркендетуге фирма қосып отырған үлес 
жөнінде жұртшылықты хабардар етіп отыру; 

- Оқырмандар мен көрермендерді қызықтыратын мəселелер 
бойынша ақпарат бере отырып, фирманы демеуші ретінде жай 
ғана атап өту.  

Ықтимал клиентке тікелей əсер етуге бағытталған жəне 
елеулі шығын жұмсауды талап ететін жарнамадан басқа «фирма 
беделі» бағдарламасы ауқымында елеулі рөл атқаратын өзге де 
жарнама түрлері бар: 

Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында бас-
қарма төрағасының сөйлеген сөзін жариялау;  

Стипендиялар тағайындау, түрлі байқаулар өткізу, награда 
беру жөнінде хабарландырулар басу; 

Жұмысқа адам қабылдау туралы хабарламалар жасау, т.б. 
Бұл орайда бар назар фирма имиджін қамтамасыз етуге ауда-

рылуға тиіс. 
Фирма немесе кəсіпорын жарнамасы (корпоративтік жар-

нама) жоғарыда сөз болғандардан басқа тікелей жəне жанама 
жарнама болып айырмаланады. Тікелей жарнама коммерциялық 
негізде жүзеге асырылып, банк қызметіне немесе фирманың өзіне 
қатысты алғанда тура жарнама атқарымын орындайды. Жанама 
жарнамаға келсек, ол жарнамалық атқарымды тұспалдай отырып 
жүзеге асырады. Бұл орайда жарнаманы таратудың тікелей арна-
лары қолданылады, сондай-ақ жарнама беруші аталынбайды. 
Мəселен, белгілі бір фирманың сапалы қызмет көрсетуі жөнінде 
теледидардан жарнама ролигі берілсе-бұл тікелей жарнама бол-
мақ. Ал егер бейнероликте фирманың аты аталмағанымен, нақты 
фирма қызметін пайдаланатындарға қатысты ұтымды тұстар 
көрсетіліп, оларды тек сол фирмада ғана алуға болатыны жария 
етілсе – бұл жарнаманың жанама екендігін білдірмек. 

Фирма жарнамасы бірінші кезекте бұқаралық ақпарат құрал-
дарына сүйенеді. Бұл салада көпшілікпен жұмыс істеу барысында 
жарнаманың:  

- Баспасөзбен, радиомен жəне теледидармен жақсы қарым-
қатынас орнату; 

- Баспасөз мəслихаттарын өткізу; 
- Көркем безендірілген жылдық есептерді шығарып отыру; 
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- Мерейтойлық жинақтар шығару; 
- Тоқсандық, жылдық баланстарды түзіп, жариялап отыру; 
- Фирмада қабылдау күндерін өткізу, көпшілікке арналған өзге 

де шараларды ұйымдастыру (мəселен ашық есік күндері); 
- Спорт жарыстарын өткізу; 
- Түрлі қоғамдар, одақтар, клубтар құру; 
- Ғылыми, мəдени шараларға мұрындық болып, қолдау көрсету 

сияқты құралдары қолданылады. 
Əлбетте, фирманың атауы мұндай шараларды көпшілікке та-

ныстыру барысында, мүмкіндігінше, кеңінен насихатталуға тиіс. 
Əдетте, алдын-ала ойластырылып, бір ізге түсірілген насихаттық-
ақпараттық науқан көбіне бір жыл мерзімге ойластырылып 
жасалады. Əуелі жарнаманың мақсаты тұжырымдалады. Онда 
жоспарлық сипаттамаларды (жарнама объектісі, субъектісі, 
құралы, кезеңі мен бюджеті) түзуге қажетті алғышарттар бері-
леді. Жоспарлау нəтижесінде жарнама бағдарламасы дүниеге 
келеді.  

Екінші сыныптамаға негіз ретінде тауарларды өткізудің мар-
кетингтік мақсаттары алынған. Оны былайша көрсетуге болады. 

 
 

10-кесте  
Тауарды өткізудің маркетингтік мақсаттарына қатысты жарнама түрлері 

 
Тауардың өмірлік 

цикл фазасы 
Жарнама мақсаты БАҚ-тағы жарнама түрі 

Нарыққа енгізуге 
əзірлік 

Тауардың нарыққа 
түскені туралы хабарлау 

Ақпараттық 

Тауарды нарыққа 
енгізу  

Тұтынушыны игеру Ақпараттық, 
иландырушылық 

Өсу кезеңі Тұтынушыны игеру, 
бəсекелестермен күрес 

Иландырушы, бекітуші, 
салыстырушы, бəсеке-
лесуші, алдын алушы 

Жетілу кезеңі Қосымша 
тұтынушыларды тарту 
арқылы нарықты сақтау 

Есте тұтушы, бекітуші 

Молығу кезеңі Тауарды (жақсартылған) 
қайталап сату  

Ақпараттық, 
салыстырушы, еске 
салушы, иландырушы 

Өткізудің кемуі Тауарды сатудан бас 
тарту 

Жарнаманы доғару 
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Жарнамалық материалдың сипаты мен ерекшелігіне, фирма 
өнімдерінің өмірлік циклының кезеңдері мен нақты мерзімде 
жарнамаға қойылып отырған міндеттерге сəйкес жарнама ақпа-
раттық, хабарламалық жəне түйсіктік болып айырмалануы 
мүмкін. 

Ақпараттық жарнама негізінен фирманың жаңа өнімін ры-
нокқа шығару, алғашқы сұранымды қалыптастыру кезінде басым 
болады. Мəселен, ықтимал клиенттер жаңа фирма өнімін алу 
арқылы табатын пайда жөнінде ақпарат беру. 

Хабарламалық жарнама нарықты ұлғайту, клиенттер санын 
көбейту, яғни фирманың жаңа өткізу нарығын қалыптастыру 
кезеңінде айырықша маңызға ие. Бұл жағдайда жарнама құрал-
дары фирма көрсететін нақты қызметтің артықшылығын өзге 
несие мекемелерінің тиісті қызметімен нақты салыстыру арқылы 
дəлелдеуге бағытталады. 

Түйсіктік жарнама фирма нақты қызметтер көрсетуде елеулі 
жетістіктерге жеткен, сондықтан да клиенттер назарын тағы да 
аудару қажет етілетін кезеңде үлкен мəнге ие болады.  

Бұлармен қоса тиянақтау жарнамасының да маңызы зор. 
Мəселен, фирма жөніндегі жарнамалық хабарландыруларда қай-
сыбір қызметтердің артықшылығын айтып таңдай қағатын 
клиенттерді кезіктіруге болады. 

Кейбір фирмалардың тəжірибесінде превентивтік (алдын 
орау) жарнамасын жолықтыруға болады, бұл орайда жарнамаға 
қажет мөлшерден əлдеқайда көп қаржы жұмсалады. Мұндай жар-
нама осындай ірі соманы жарнамалық мақсаттарға бөле алмайтын 
бəсекелестерді тұғырдан тайдыру үшін жүргізіледі. 

Фирма жарнама науқанын жүргізгенде көрсетілетін қызмет-
тердің жақсы жақтарын көтере айтып, кейбір кемшін тұстарын 
бүгіп қалуы ықтимал, бірақ клиенттерді алдауға жол берілмейді. 
Дегенмен, жалған жарнамалардың да кездесетінін жасыруға бол-
майды. Жарнама берушілер нарықта қандай да болмасын артық-
шылықтарға жету үшін өтірікке бармауға тиіс. Мəселен, на-
рықтың алғашқы кезеңінде Қазақстанның көптеген несие меке-
мелері, жекеменшілік фирмалар клиенттерді тарту үшін бар жақ-
сылықты үйіп-төгіп жарнама берген оқиғалар (бұрынғы «Сма-
ғұлов жəне К» компаниясының, «Алатау» банкісінің жарна-
малары) болды. 
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Қазақстан фирмаларының маркетингтік тəжірибесінде пайда-
ланылатын жарнама түрлері көп болғанымен, оларды іс жүзінде 
қолданудың мына төмендегідей тұжырымдарын түйіндеу қажет: 

- Тұтынушылар жарнамаға өз мүдделері, наным-сенімі тұр-
ғысынан қарайды. Міне сондықтан да жарнама қызметі жарна-
маның сараланған түрде қабылданатынын ескеруге тиіс; 

- Тұтынушының ой-пікірі оның өмірден алған тұтыну тəжі-
рибесіне байланысты қалыптасады. Сондықтан да жарнама тұты-
нушылардың мүмкіндігі мен мүддесіне сай келмесе, сенімге ие 
бола алмайды; 

- Егер жарнама тұтынушының белгілі бір тауарға немесе 
қызметке деген көзқарасына үйлесіп жатса, оны қайталау қажет, 
əйтпесе тиімділігі төмендемек. Сондықтан да клиент бұл жарна-
маны мезгіл-мезгіл кезіктіріп тұруы керек; 

- Клиенттерді құлақтандыру жəне олардың жаңа қызметтерге 
деген ынтасын арттыру қажет болған жағдайда жарнаманың 
тиімділігі артады;  

- Клиенттің практикалық тəжірибесіне сай келетін жарна-
малық ақпарат иланымды болады. 

Үшінші сыныптама өзегіне жарнаманы тарату арнасы 
алынады. Жеткізу түріне орай жарнаманы газет-журнал жарна-
масы, видеожарнама, аудиожарнама, сыртқы жарнама, кино-
жарнама сияқты топтарға бөлуге болады. Жарнаманың жаңа түр-
лері ішінен интернет желісіндегі жарнаманы атап өтуге болады.  

Жарнаманың таралу аумағына қарай оны мына топтарға 
бөлуге болады: 

- аумақтық – жергілікті, жекелеген аумақтармен: қаламен, 
кентпен, аудан, облыспен шектеледі; 

- аймақтық – ауқымына бір ел шеңберіндегі екі немесе 
бірнеше облыс немесе тұтас бір аймақтар кіреді;  

- ұлттық – аумақтың көп бөлігін немесе бүкіл елді қамтиды; 
- халықаралық – бірнеше мемлекет аумағына тарайды; 
- аймақтық - (халықаралық ұғымының бір түсінігі) – белгілі 

бір аймақтардың (мəселен, Еуропа, Оңтүстік Америка, Орталық 
Азия аймақтары) тұтынушыларына бағытталады; 

- ғаламдық – (халықаралық ұғымының бір түсінігі) - əлемнің 
көпшілік елдерінің тұтынушыларын қамтиды. 
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3.3.  Жарнаманы тарату құралдары 
Кеңінен толғап айтқанда, ақпаратты тарату құралдары жеке-

ше (ауызекі) жəне көпше коммуникация түрі болуы мүмкін. 
Ақпаратты жекеше (ауызекі) коммуникация құралдары арқылы 
беру коммуникатордың аудиториямен жеке байланыста болуын 
талап етеді; көпше коммуникация құралдары болса, мұндай бай-
ланысты талап етпейді, мұның өзі жедел кері байланыс орнату 
мүмкіндігінен айырады. 

Ақпарат тарату құралдары, біріншіден, олардың жауапты 
хабарламаны таратуға жарамдылығы тұрғысынан қарасты-
рылады. Екіншіден, олардың əрқайсысын пайдалануға байла-
нысты шығындарды бағалау қажет. Үшіншіден, ақпарат тарату 
құралдары қамтитын ауқымды зерттеген жөн. Төртіншіден, бұл 
құралдарды бəсекелестердің қайсысы жəне қалайша пайдала-
натынын білу де маңызды. Ақыр-соңында бұл құралдардың бар-
лығын икемділігі, коммуникациялық хабарламаның ұзақтығы 
тұрғысынан талдау қажет. 

Ақпарат тарату құралдарын бағалау олардың неғұрлым қол-
айлысын, болмаса олардың жиынын таңдап алумен аяқталады. 
Жекеше коммуникация құралдары арасында таңдау клиенту-
рамен тікелей байланыс жасайтын фирма қызметкерлері арқылы 
хабарлама беруге түсуі ықтимал; сондай-ақ қажетті ақпарат 
таныс жəне жақын адамдардың пікірі, тəуелсіз мамандардың тол-
ғамдары арқылы таратылуы мүмкін. Соңғы екі арнамен хабар-
лама мақсатты аудиторияға күрделі түрде беріледі, дегенмен 
тұтынушылардың солардан алған ақпаратқа сенімі көбірек 
болады. Көпше коммуникация құралдары арасында бұқаралық 
ақпарат құралдарын бөліп алған дұрыс, олардың көмегімен 
ауқымды аудиторияны да, сондай-ақ тұтынушылардың арнайы 
топтарын да қамтуға болады. 

Ақыр соңында, ақпарат таратудың таңдап алынған құралда-
рын пайдалану саласында бірқатар қажетті шараларды қабылдау 
қажет. Бұл шешімдер əрбір мақсатты аудиторияға арналған ком-
муникациялық хабарламалардың жиілігі мен саны, сондай-ақ 
нақты хабарлама жасалатын жер мен уақыт сияқты пробле-
маларға қатысты болады. 
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Бұқаралық ақпарат құралдары.  
Жарнаманы тарату құралы ретінде БАҚ-бұқаралық ақпарат 

құралдары дəстүрлі түрде пайдаланылып келеді. БАҚ-тағы 
жарнама түрлеріне баспасөздегі (газеттер мен журналдардағы), 
радиодағы, теледидардағы, сыртқы жарнаманың стандартты 
қалқандарындағы жəне кинодағы жарнамалық хабарламалар 
жатады.  

Көпшілікпен жұмыс істеудің, қоғам пікірін қалыптасты-
рудың тəжірибеде сыналған тəсілі ретінде жарнама қызметтерді 
тұтынушылар тілегіне орайластыруға мүмкіндік береді. Бұл 
орайда фирма мен жұртшылықты жалғайтын құралдардың ішін-
дегі ең тиімдісі əрі бірегейі-бұқаралық ақпарат құралдары. Соңғы 
деректер бойынша республикада тіркелген БАҚ саны төмен-
дегідей:  

  
11-кесте 

 Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары 
 

 
Жарнама жəне БАҚ, оның ішінде коммерциялық БАҚ бір-

бірінсіз өмір сүре алмайды. Олар өзара тығыз байланысты, 
сондықтан да бизнестің осы екі саласындағы өтіп жатқан процес-
тердің барлығы осылардың қай-қайсысы үшін де принципті 
маңызға ие болады. Жарнама коммуникациясының элементі 
ретіндегі БАҚ рөліне баға бере отырып, мына екі қырды атап 
көрсеткен орынды: 1) мазмұндық – жарнама жəне медиа-нарық-
тағы процестердің барлығы осы ауқымда өрбиді; 2) техноло-
гиялық, ол – тарату арнасымен, жарнама жеткізуші ретіндегі 
оның артықшылықтарымен жəне кемшіліктерімен байланысты. 
Осылардың негізгі сипаттамаларына тоқталып өтелік. 

Қазіргі заманғы БАҚ-газеттер мен журналдар, теледидар мен 
радио-жарнама үшін алуан түрлі мүмкіндіктер ашады. 

Барлығы Мерзімді басылымдар Теледидар Радио Ақпарат 
агентті-
ктері 

Тіркелгені 1200   

Саны Газеттер 
1050 

Журналдар 
170 

240 42 21 

Олардың ішінде Газеттер Журналдар Теледидар Радио Ақп.агент
. 

Мемлекеттік 552 69 66 7 3 
Тəуелсіз 434 89 151 31  
Жекеменшік 64 12 23 4 18 
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Газеттер мен журналдардағы жарнама кең таралған, ол 
көлемі бойынша тек теледидар жарнамасынан ғана қалыс қалады. 
Соңғы кездері радионың да жарнама жеткізуші құрал ретіндегі 
маңызы артып келеді. Бұл радиожарнаманың жоғары тиімділікті 
көрсеткіштеріне жəне теледидармен салыстырғанда жарнамалық 
материалды жариялау құнының əлдеқайда арзандығына байла-
нысты болып отыр. 

Жарнама құралдарының кең таралған түрлерінің бірі – кино 
жəне видеожарнама (тележарнама). Бұл коммуникация арналары 
техникалық мүмкіндіктеріне орай орасан зор психологиялық əсер 
ету күшіне де ие. Аудиовизуалдық жарнама бейне, түрлі түсті 
бояу мен дыбыс үндесуі нəтижесінде өзге жарнама жеткізу құрал-
дарынан əсер ету кешенділігімен ерекшеленеді. Сондықтан да 
аудиовизуалдық жолмен алынған ақпараттың есте сақталуы өзге 
жолдармен алынған ақпараттың есте қалуымен салыстырғанда 
əлдеқайда жоғары. 

Мұны сауда маркасының есте сақталу деңгейін анықтау мақ-
сатымен ағылшын əлеуметтанушылары жүргізген зерттеу нəти-
желері көрсетіп отыр. Мысалды келтірген В.Л. Полукаров сұрау 
салу: жарнамалық əсер етуден кейін іле-шала жəне үш күн өткен-
нен кейін екі рет жүргізілгенін атап өтеді.  

 
12-кесте  

Сауда маркасының есте сақталуы 
 

Қабылдау тəсілі Есте тұтқандар жəне 
бірден қайталағандар 

Есте тұтып, 3 күннен 
кейін қайталағандар

Дыбыстық (есту) 70% 10%
Бейнелік (көру) 72% 20%
Аудиовизуалдық (дыбыс 
жəне бейне) 

86% 65%

  
Жаһандану жəне БАҚ-тардың дамуы, гипер-БАҚ атаулының 

пайда болуы мазмұнды өзгертуге, белгілі бір уақыт бірлігі ішінде 
ақпараттың үлкен көлемін жеткізуге мүмкіндік береді. Интернет 
пен телекоммуникациялық технологияның дамуы медианарық 
құрылымының өзгеруіне орай бүгінде дəстүрлі БАҚ-тарды тие-
сілі орындарынан айрылып қалмау үшін тер төгуге мəжбүрлеуде.  

Жарнама тəжірибесі БАҚ арасындағы жарнама бюджетінің 
бөлінуі бірнеше факторға қатысты екендігін жəне түрлі елдерде 
əрқилы өтетіндігін көрсетіп отыр. Бұл үдеріске БАҚ тұтыну дəс-
түрлері, көрермен жəне оқырман аудиторияларының медиа-
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ұстанымдары, медиаиндустрияның сапасы мен даму деңгейі 
елеулі түрде əсер етуде. Жекелеген бұқаралық ақпарат құрал-
дарының жарнама жеткізуші ретіндегі рөліне тоқталып өтелік. 

Баспасөздегі жарнама. Баспасөз жарнамасы əлемде ең көп 
таралған жарнама түрі болып табылады. Оған дəстүрлі түрде 
газеттер мен журналдардағы жарнаманы жатқызады. Көптеген 
елдерде жарнамаға бөлінетін жалпы қаржының басым үлесі осы 
баспасөз жарнамасына тиесілі. Мəселен, Швецияда ол 93%, 
Нидерландта-83%, Германияда-75%, Ұлыбританияда-64%, АҚШ-
та-53%, Австралияда-48%, Италияда-43%.  

Жарнама жеткізуші тиімділігі көрсеткіштерінің бірі-оның 
тұтынушылар назарын аудару қабілеті болып табылады. Баспасөз 
жарнамасының шамамен 50%-ы ақпаратты өңдеудің осы алғашқы 
кезеңінен өте алмайды. Міне сондықтан да медиажоспарлау кез-
інде баспасөз жарнамасының өзіне назар аударту мүмкіндігін 
артыратын факторларды есепке алуға тура келеді. 

Нақты жеткізушісіне қарамастан баспасөз жарнамасының 
барлығы төрт құрылымдық элементке: безендіруге, бас тақы-
рыпқа, мəтінге жəне сауда маркасының сыртқы атрибуттарына 
негізделеді. 

Осы аталғандардың қай-қайсысы да стандартты құрамдас 
бөліктер болғанымен, марканың сыртқы атрибуттары бірден-бір 
міндетті элемент болып табылады. Мəселен, газеттер мен анықта-
малықтарда орналастырылатын кейбір жарнамалық хабарланды-
руларда безендірудің болмауы мүмкін. Келесі біреулерінде тек 
безендіру мен марканың атауы немесе эмблема (əдетте бұл транс-
формациялы баспасөз жарнамасы болып табылады) болуы ықти-
мал. Үшінші біреулерінде безендіру, бас тақырып пен марканың 
атауы немесе негізгі мəтіні жоқ эмблема (жылжымалы сыртқы 
жарнама жəне постерлер) болады. Жəне, ең соңғыларында мар-
каның атауы немесе эмблема (спорт шараларындағы демеуші-
лердің «визит кəртішкелері») ғана жүреді. Соған қарамастан бас-
пасөз жарнамасының барлығы осы негізгі төрт элементті пайда-
лана алады. Баспа БАҚ-тары ішінде ең көп таралған жарнама 
жеткізушілер газеттер мен журналдар болып табылады.  

Теледидар жарнамасы. Теледидар жарнамасы-жарнамалық 
əсер етудің ең тиімді формасы. Теледидар тауардың немесе қыз-
меттің кең танымал болуына жəрдемдеседі. Аудиторияны жаппай 
қамту мүмкіндігі жөнінен бұқаралық ақпарат құралдарының еш-
қайсысы да онымен теңесе алмайды. 
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Адам ақпаратты өзіндегі арналардың барлығы арқылы алады. 
Теледидар экранынан алынатын ақпараттың 70%-ына дейінгісі 
визуалдық коммуникация үлесіне тиеді. Визуалдық коммуни-
кация жеңіл қабылданып, тез жатталатын мəтіндерді туғызады. 
Теледидар коммуникацияның визуалды (көру) жəне вербалды 
(айтылу) сияқты негізгі түрлерін қамтиды. Міне, сондықтан да 
оның ең басты ерекшелігі жарнаманың мақсатты аудитория-
сының көруі мен естуіне бірдей əсер ету мүмкіндігінде. Бұл 
арнайы эффектілерді қолдануға кең мүмкіндік береді, сол жерде 
қатысу əсерін туғызады, жарнамалық хабарландырудың жатта-
луының жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.  

Теледидар адамдардың тұрмыс салтына жəне ойлау үрдісіне 
əсер етеді, бұл оны бұқаралық коммуникацияның тиімді құралы 
деңгейіне көтереді. Теледидардың танымалдығы жəне оның тех-
никалық мүмкіндіктері теледидар жарнамасының халықтың ең 
қалың топтарына жеткізілуіне мүмкіндік береді. Əсіресе Батыс 
аудиториясы үшін күнделікті құбылысқа айналғандықтан теледи-
дар жарнамасы теледидар хабарының құрамдас бөлігі ретінде 
қабылданады.  

Теледидар жарнама берушіге тиімді жсопарлау мен жарна-
малық стратегияны өмірге енгізудің бірегей мүмкіндігін ұсына-
ды. Осы арқылы жарнаманың эфирге шығуының күніне, сағаты 
мен минутына дейін оңай бақылап отыруға болады. Сөйтіп, мақ-
сатты аудиторияны дұрыс белгілеуге мүмкіндік туады.  

Алматы қаласындағы телеарналар эфирінің бір минуттық 
салыстырмалы бағасы төмендегідей: 

 
13-кесте 

 Тəуелсіз телеарналар эфирінің бағасы (теңге) 
 
Арналар Төменгі Жоғарғы 

КТК 9000 18600 
ТАН 9500 23800 
31 канал 9100 21500 
Астана 12000 25000 
Алматы 9600 22400 
Рахат 9000 21700 
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Радиожарнама. Радио техникалық мүмкіндіктері бойынша 
теледидардан айырмаланатынына қарамастан, жарнама тарату-
дың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Радио тек ды-
бысқа сүйенсе, теледидар бейне мен дыбысқа иек артады. Алайда 
бұлардың ортақ тұстары баршылық: мұның екеуі де хабар тарату 
үшін эфирді пайдаланады, халықтың хабар қабылдайтын құрыл-
ғыларды сатып алуына тəуелді, елдің түрлі бөліктерінде бір 
мезетте хабар таратуға арналған жалпыұлттық желілері бар жəне 
аудиторияны өлшеудің ұқсас тəсілдерін қолданады. 

Жарнаманың əлемдік тəжірибесінде радио үлесі жарнаманың 
жалпы көлемінің 5-9%-ына дейін жетеді (Францияда – 11%, 
Испанияда – 8,4%). 

Радиожарнама орта есеппен алғанда, тыңдарман аудитория-
сының шамамен 30%-ының назарын аударады. Радиожарнамаға 
назар аударудың тұрақтылығы оның ұзақтығына тікелей байла-
нысты. Радиоарнаны қолдану тəжірибесі егер радиороликте фон 
ретінде теледидар жарнамасынан алынған музыка ойнаса, сол 
дауыс ырғағы естілсе, жарнама ролигін көрген тыңдармандардың 
75%-ы телеспот сюжетін жеңіл ұғынатынын көрсетті. Осы ерек-
шелікті ескере келіп, медиажоспаршылар теледидар бюджетінің 
7-10%-ын радиожарнамға қайта бөлгенде, бүкіл жарнама науқа-
нының тиімділігі 50%-ға артатыны жөнінде тұжырымға келді.  

Радиожарнама форматы елеулі рөл атқарады. Формат немесе 
түр хабарландырудың өлшемі болып табылмаса да, радиожар-
намаға əуелгі ықылас білдіруге əсер етеді.  

Радио мен теледидарды салыстыратын болсақ, радионың 
аудиторияға эмоционалдық əсер етуі əлсіз, себебі адам ақпарат-
тың басым бөлігін көру органдары арқылы алады. 

Сыртқы жарнама. Сыртқы жарнаманы қызметтер мен 
тауарларды өткізуге қажетті белгілі бір ақпараттық орта деп 
қарастыруға болады. 

Сыртқы жарнаманы əуелгі көзбен көргендегі əсер «ұнайды-
ұнамайды» дегенге саяды. Кейінгі көргенде бұл əсер тереңдей 
түседі. Осындай нəтижеге қол жетіп жатса, жарнаманың алғашқы 
міндеті орындалды, тұтынушы ықылас танытты деп санауға 
болады.  

Сыртқы жарнаманы жасаушылар үшін жұрттың назар аудар-
ғаны өте маңызды. Бұл сыртқы жарнаманың барлық түрлеріне 
қатысты. Плакаттың немесе қалқанның орналасқан жері маңызды 
фактор болып табылады. Жарнама алыстан көрініп тұруы керек. 
Жарнама неғұрлым ірі болған сайын оның көзге түсу мүмкіндігі 
де жоғары болады. 
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Жарнаманы жол бойына орналастырғанда жолдың осы учас-
кесіндегі автомобиль қозғалысының жылдамдығын ескерген 
орынды. Қозғалыс аз болған сайын жарнама қалқанының назарға 
іліну мүмкіндігі де арта түседі. Сондай-ақ қалқанның қандай 
бұрышпен ілінгені, оның автомобилшілер мен жаяу жүргінші-
лердің қозғалыс бағытына қарай орналасқаны да маңызды рөл 
атқарады. Плакат немесе қалқан қозғалысқа қарама-қарсы орна-
ластырылса, ол жол бойында орналасқаннан гөрі көзге жақсы 
шалынады.  

Сыртқы жарнаманың негізгі түрі ірі көлемді плакат болып 
табылады. Электрлендірілген немесе газды-жарықты паннолар 
бар. Ерекше тапсырыспен орындалатын бірегей таблолар да 
болады. Сыртқы жарнама құралдары ішінде афиша ерекше орын 
алады. Оның мүмкіндіктері жарнама тарататын өзге құралдармен 
салыстырғанда əлдеқайда жоғары. Афиша-ең əуелі сыртқы 
жарнама құралы, оның көлемі əрқилы болғанымен, қандай жағ-
дайда да жанынан өтіп бара жатқан адамның оны оқи алатындай 
мүмкіндігі болуы керек. Мұның өзі афишаларды жасау процесіне 
шектеу қояды. Ондағы мəтін 5-7 сөзден аспауы керек, 80 км 
жылдамдықпен өтіп бара жатқанда да 10 секунд көз тоқтатқанда 
түсінікті болуы шарт. Міне, сондықтан да афиша жарнама нау-
қанының өзегін құрайды. Ол, шынтуайтында, бар-жоғы 30 
секундтық роликтің рөлін атқарады. Оның идеясы қысқа да 
нұсқа. Осыған орай афиша жарнама өнерінің қиын да қызықты 
саласы саналады. 

Алайда сыртқы жарнамадағы жарнамалық хабарландыру 
əдетте, қысқа болып келеді де фирма мен тауар туралы толық 
ақпарат бере алмайды, сондықтан да ықтимал алармандардың 
жаңа тауарлармен бұқаралық ақпарат құралдарының осы түрі 
арқылы танысуының тиімділігі кем болады.  

Ілмелердің жəне басқа сыртқы безендіру элементтерінің 
көркемдік бояуы, тиімділігі үш факторға-дизайн деңгейіне, 
сапалы əрлеуші материалдар мен технологияны пайдалануға, 
сондай-ақ сыртқы жарнама құралдарын орналастыру нормаларын 
айқындайтын заңнама базасына байланысты болады.  

Төмендегі кестеде БАҚ түрлерінің жарнама жеткізушілер 
ретіндегі артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген.  
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14-кесте 
 Жекелеген жарнама жеткізу құралдарының  

артықшылықтары мен кемшіліктері 
 

Жеткізу 
құралы 

Жарнаманы 
орналастыру 
құнына əсер 

ететін факторлар 

Артықшылықтар Кемшіліктер 

Газеттер Жарияланым 
көлемі. Жиілігіне 
берілетін жеңілдік.  
Түрлі реңк, орна-
ласуы, таралымы 

- таралымның 
көптігі; -оқиғаға 
жедел үн қату; 
- жедел өзгерістер; 
- салыстырмалы 
төмен баға 

- хабарландыру 
өмірінің қысқалығы; 
- баспа сапасының 
төмендігі; -жарнама 
блогындағы өзге 
хабарландырулармен 
жоғары бəсекелестік 

Журналдар Басу құны. Ауди-
тория түрі. Көлем 
жеңілдігі. Хабар-
ландыру көлемі. 
Орналасуы. Бояу, 
түс саны. Таралым  

-жоғары полигра-
фиялық сапа; 
- бедел факторы; 
- хабарландырудың 
кəдеге көп асуы; 
-2-3 рет оқу 

- таралымның 
аздығы; - макетті 
өзгертудегі шабан-
дық; -бағаның 
жоғарылығы: 
-таралу ауқымының 
географиялық 
қамтуының кемдігі 

Радио Эфир уақыты. 
Аудитория мөлше-
рі. Хабарландыру 
ұзақтығы. Көлем 
мен жиілік үшін 
жеңілдік 

- жеделдік; 
- салыстырмалы 
төмен бағалар; 
- жедел түзету 
енгізу 

- визуалдықтың 
болмауы; - аудито-
рияның  тұрақсыз-
дығы (өзге канал-
дарға жиі ауысады): 
- тиімділікті талдау-
дың қиындығы 

Сыртқы 
жарнама 

- жарнама  
конструкциясының 
орналасқан жері; 
- жарнама мате-
риалының көрсе-
тілу ұзақтығы 

- ірі гарфика-пси-
хологиялық əсер 
етудің ерекше түрі; 
-бедел факторы; 
-тəулігіне 24 сағат 
жұмыс істеуі 

-шағын ақпаратты 
тиімді жеткізу; 
-қысқа да жедел оқу; 
-даярлау мен жалдау-
дың жоғары бағасы 

Теледидар Эфир уақыты. 
Роликтің ұзақтығы. 
Аудиторияның 
мөлшері. Көрсету 
мөлшері мен 
жиілігі үшін 
жеңілдік 

- ақпаратты бе-
рудің техникалық 
зор мүмкіндіктері 
(қозғалыс, мəтін, 
бейне, дыбыс); 
- үлкен аудитория; 
- күшті психоло-
гиялық əсер 

-видео-спортты 
əзірлеу мен орна-
ластыру құнының 
жоғарылығы; 
- хабар беруге уақыт-
тың тарлығы; 
- бағдарламаны үзуге 
деген теріс көзқарас; 
- ең танымал 
уақытты сатып 
алудың шектелуі 
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Жарнаманы жеткізушілердің өзге түрлері.  
Жарнама коммуникациясында жарнама жеткізушілер ретін-

де жарнамалық-ақпараттық материалдар түріндегі өзге де мате-
риалдық жеткізушілер қолданылады. 

Жарнамалық-ақпараттық материалдардың: 
- ақпараттық хат; 
- коммерциялық ұсыныс; 
- ақпараттық парақ; 
- жарнама парағы; 
- буклет; 
- проспект; 
- каталог; 
- баспасөз релизі сияқты түрлері бар. 
Жарнамалық-ақпараттық материалдардың жекелеген түрле-

ріне тоқтала кетелік. 
Ақпараттық хат-фирма, оның қызметі жайлы қысқа хабар 

беретін жəне аталған корреспондентке жасалатын нақты ұсыныс 
бар хат. Бұл сатуға ұсынылатын жаңа тауарлар, қызметтер тізімі, 
бұрындары ұсынылған тауарлар мен қызметтер құнының кемуі 
туралы ақпарат; корреспондентке жақын орналасқан жаңа фи-
лиалдардың ашылуы туралы хабар болуы мүмкін. 

Коммерциялық ұсыныс мазмұны бойынша ақпараттық хатқа 
өте жақын. Əдетте фирманың қызметі туралы бұрынғы байла-
ныстар, мəмілелер мен хабарламалар бойынша таныс-білістігі бар 
корреспондентке жөнелтіледі. Сатып алу, шартқа отыру, келісім-
шарт жөніндегі бір немесе бірнеше нақты коммерциялық ұсы-
ныстар болады. Коммерциялық ұсыныстың нысаны егжей-
тегжейлі сипатталады. 

Ақпараттық парақ мазмұны бойынша ақпараттық хатқа 
ұқсас, бірақ адресаттың сиапттамалары болмайды, ұзақ мерзімге 
арналады, нақты адресатқа емес, фирманың, көрменің келушілер 
категориясына арналады. 

Жарнама парағында нақты тауар немесе қызмет туралы таза 
жарнамалық ақпарат болады. Жоғарыда сөз етілген материал-
дардан айшықты безендірілуімен, неғұрлым «жарнамалық» мəті-
німен, кейде қызықты суреттермен, жарнамалық слогандар 
болуымен айырмаланады. 
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Буклет фирманың немесе нақты өнімнің, қызметтің көлемі 
шағын, көп бояулы, суреттері мен фотографиялары бар басылым 
түріндегі жарнамалық сипаттамасы болып табылады. 

Проспект безендірілуі бойынша буклетке ұқсас, бірақ көле-
мінің үлкендігімен ерекшеленеді. Онда фирма қол жеткен табыс-
тар сипатталады немесе өнім туралы əңгімеленеді. 

Каталог əдетте шағын кітап форматында болады, аталған 
фирма ұсынатын барлық тауарлар мен қызметтер тізімі беріледі. 

Баспасөз релизі баспасөз өкілдеріне көрмелерде, тұсаукесер-
лерде, қайырымдылық акцияларында беруге арналған материал. 
Журналистерге таныстырылуы тиіс материалдар: фирма, фирма-
ның дамуы туралы, үздік өнім, сондай-ақ қайырымдылық қызмет 
жөніндегі материалдар болады.  

Ақпараттық-жарнамалық материалды таңдау кəсіпорын алға 
қойған мақсатқа, оның қаржылық мүмкіндіктеріне, дəстүрлеріне, 
шығармашылық жоспарларына байланысты болады.  

Іс жүзінде əртүрлі ақпараттық-жарнамалық материалдар 
қатар пайдаланыла береді. Бұл орайда негізгі назар жарнама мақ-
сатына жетуге бағытталады. Жарнама науқанында алға қойған 
мақсатқа жеткізе алатын жарнама таратушы қолданылады.  

Қазақстан фирмаларының тəжірибесінде жарнамалық хабар-
ландыруды жеткізудің төмендегідей əдістері қолданылады. 

Оның алғашқысы – төте жарнама Қазақстан фирмаларының 
тəжірибесіне əлі ене қоймағанымен, жарнама құралдары ара-
сында айырықша орынға ие. Бұл əуелі ықтимал клиенттермен 
жеке-дара жұмыс істеу дегенді білдіреді. Арнайы тізім бойынша 
жарнамалық материалдар поштамен жіберіледі (dіrect maіl), 
сондай-ақ клиенттермен телефон арқылы жұмыс жүргізіледі. 
Мұндай əдісті посткеңестік республикалар ішінде Балтық бойы 
елдерінің фирмалары жиі қолданады. 

Сондай-ақ біздің елімізде жарнаманы таратудың жоғарыда 
аталғаннан бөлек мынадай бұқаралық құралдары пайдаланылады: 

- Баспасөздегі жарнама-көпшілікке тарайтын газеттер мен 
журналдарда, мамандандырылған, салалық журналдарда, фирма-
лық бюллетеньдерде, анықтамалықтарда тиісті жарнамаларды 
орналастыру; 

- Баспа жарнамасы – проспектілер, каталогтар, буклеттер, 
плакаттар, листовкалар, күнтізбелер; 

- Экрандық жарнама – кинода жəне теледидарда көрсетіледі; 
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- Радиожарнама – радиохабар арқылы беріледі; 
- Сыртқы жарнама – ірі көлемді плакаттар; 
- Көліктегі жарнама – көлік құралдарының сыртындағы түсі-

рілген жазулар, көлік ішіндегі баспасөз хабарландырулары, вок-
залдардағы, станциялардағы тауар витриналары;  

Сый бұйымдар жəне өзге де жарнама түрлері. 
Жарнаманы таратудың осы аталған құралдарының қай-

қайсысының да өзіндік ерекшеліктері, артықшылықтары мен кем-
шіліктері бар. Жарнаманы тарату құралдарының сан алуан екен-
дігін атап өтуіміз қажет. Мəселе-соларды барынша тиімді қол-
дана білуде. 

Жарнама арнасын таңдау кезінде мына жайттарға көңіл 
бөлген жөн: 

- Жарнама фирма клиенттеріне, оның стиліне жəне көрсеті-
летін қызметтердің ерекшелігіне сай келуі қажет; 

- Оның атқарымдары – ақпараттық, ойын-сауық, білім көтеру 
арналарында тоғысады; 

- Техникалық мүмкіндіктері: 
- Арнаның жарнама науқанының мақсаттық аудиториясына, 

адресатына құрылым, сан жəне аумақ бойынша сəйкестігі; 
- Жарнамалық жолдаудың сипаты; 
- Жарнама уақытын таңдау, пайдалану мерзімі; 
- Жарнаманың «қалта көтеруі», оның құны. 
Сөйтіп, жарнаманы тарату құралдарын таңдау барысында ең 

əуелі арнаның нақты фирма өніміне немесе фирмаға жəне жар-
нама көздеген мақсатқа сай болуы қарастырылады, бұдан соң 
аудиторияны қамту мəселесі зерттеледі, нақты жарнама арнасын 
пайдалану барысында қолданылатын тарифтер талданады, содан 
кейін жарнаманың атқарушылары айқындалып, таңдап алынған 
жарнама құралын пайдалану кестесі жасалады. 

Жарнама құралдарын пайдалану тиімділігі əртүрлі. Жарна-
маны таратудың ертеден қолданылатын дəстүрлі əрі онша қымбат 
та емес арнасы газет болып табылады. Оқырман оның беттерінен 
жаңалықтарға қанығады, ең бастысы – сенеді. Міне, сондықтан да 
фирма өз қызметтерін алғаш ұсынар кезде газетті таңдағаны 
орынды. Мұның дұрыстығын өмір тəжірибесі көрсетіп отыр. 

Республикамыздың түкпір-түкпірінде бөлімшелері бар ірі 
фирмалар орталық газетті нарықты тұтас қамту мақсатымен таң-
даса, жергілікті фирмалар өздерінің облыстық немесе аудандық 
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газеттерін пайдаланғанды жөн көреді. Қазіргі қымбатшылыққа 
байланысты көптеген газеттердің, əсіресе, қазақ басылымда-
рының таралымы төмендеп кетті. Дегенмен, жалпы алғанда газет 
жарнама берушілер үшін əлі өз маңызын жойған жоқ деп айтуға 
нық негіз бар. 

Жарнаманы тарату құралдарының пайдалану жиілігіне 
жасалған қарапайым талдау газет хабарландырулары мен бейне-
роликтердің басым қолданылатынын көрсетіп отыр. Радиопа-
норама, сондай-ақ сыртқы жарнама сирек пайдаланылады. Көлік-
тегі жарнама кездеспейді деуге болады. Пошта жарнамалары 
Қазақстан фирмаларының тəжірибесіне əлі ене қойған жоқ.  

 
3.4.  Медиажоспарлау 
Тиісті хабарламалар əзірленгеннен кейін ақпаратты тарату 

құралдарын пайдалануды жоспарлау сайысы басталады. Мұндай 
жоспарлау:  

- Ақпаратты тарату құралдарын бағалау; 
- Қолайлы құралдарды таңдау; 
- Осы құралдарды пайдалану саласындағы қажетті шешім-

дерді қабылдау кезеңінің болуын қадағалайды. 
Клиенттерді кеңінен тарту, көкжиекті кеңейтіп, қызмет тиім-

ділігін арттыру үшін жұртшылықтың фирмаға, оның жұмыс нəти-
желеріне деген жылы көзқарасы, мекеменің қоғамдағы беделінің, 
имиджінің қалыптасуы үлкен орын алады, бəсекелік күрестің, 
табыс мөлшерін ұлғайтудың маңызды факторы болады. 

Аудитория (фирмалардың тұтынушылары мен ықтимал 
клиенттері, қаржы мекемелері жəне үкіметтік ұйымдар) фирма 
қызметінің түрлі қырларын ашып көрсететін шынайы да толық 
ақпаратқа зəру. Өйткені, біздің фирмалардың жариялайтын ақпа-
раттары жалаң таныстыру сипатында. Ақпаратты мүмкіндігінше 
толық мəліметтермен қамтамасыз ету, оның Қазақстан нары-
ғында қалыптасып отырған ұғым-түсініктерге сəйкес болуын 
ескеру жағы жеткіліксіз болып отыр. 

Жалпы, фирма өнімін тұтынатын халықтың арнайы мағ-
лұмат, деректер алып, өзі таңдаған несие мекемесімен ұзақ мер-
зімдік байланысқа түсуінде тікелей жарнаманың атқаратын рөлі 
мол екендігіне біз ілгеріректе тоқталған болатынбыз. Дегенмен, 
фирма өнімі туралы жалпы ақпараттың сол фирма жөніндегі 
неғұрлым кең түсінікке ұласуы тұтынушылардың қазіргі кезеңде 
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ғана емес, болашақта да нақ осы фирманы таңдауына себепкер. 
Себебі, несие мекемесі өзі жəне өзінің қызметі жөнінде жұртшы-
лықтың ынтызар топтары арасында жағымды пікір қалыптастыра 
алса, бұл алға қойылған мақсаттарға жедел жетуге жəрдемдеседі. 
Аталған мəселенің фирманың өз қызметкерлеріне де қатысы бар. 
Өйткені фирманың аты жер жарып, имиджі ілтипат туғызса, 
білімді жас мамандарды жұмысқа тарту да, олардың фирма мақ-
саттары мен міндеттерін түсіністікпен қабылдауы да жеңілдей 
түседі. Мұндай фирманың жарнамасына көпшілік сеніммен 
қарап, ықылас танытады. 

Фирманың жалпы стратегиясымен тығыз байланысты жүйелі 
жарнамалық қызметке ауқымды нарықтық жəне ішкі ақпарат 
қажет болады. Негізінен алғанда бұл ақпарат: 

- Нарықтың толымдылығы; 
- Фирма өнімінің өмірлік циклының кезеңдері;  
- Бəсекелестер қызметі; 
- Мақсаттық топтардың сипаттамалары; 
- Жарнама көздерінің тиімділігі, бағасы сияқты өлшемдерге 

қатысты. 
Мұндай деректер нарықты зерттеу барысында алынады. 

Ақпараттық технологиялардың арқасында маркетингтің интегра-
цияланған ақпараттық жүйелерін жарнаманы жоспарлауға пай-
далану мүмкіндігі туындап отыр. Егер жарнама тұжырымдамасы 
фирманың өзінде емес, сыртта (жарнама агенттігінде немесе 
кеңесшінің жəрдемімен) жасалса, қажетті ақпарат егжей-тегжейлі 
брифинг түрінде беріледі. Жарнаманы жоспарлауда: 

 Жарнама не үшін жүргізілуге тиіс (жарнаманың міндеті)? 
 Не жарнамаланады (жарнама объектісі)? 
 Түбінде қандай нəтижеге жетуге тиіспіз (жарнаманың 

мақсаты)? 
 Жарнама кімге арналған, бағытталған (мақсаттық топ)? 
 Нені жарнамалауға тиіспіз (мақсаттық ауқым)? 
 Қолда қандай құралдар бар (жарнама бюджеті)? 
 Қандай ақпарат құралдары пайдаланылуға тиіс (жарнама 

көздері)? 
 Жарнама қандай түрде берілмек (жарнама құралы)? 
 Не берілуге тиіс (жарнамалық хабарлама)? 
 Қандай жиілікті қолдануымыз қажет (жарнаманың берілу 

мерзімі)? - деген сауалдарды бөліп көрсетуге болады. 
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Жоспарлау барысында басты назар мақсатты топтарға ауда-
рылады, себебі жарнама пəрменділігінің айқын көрсеткіші бол-
майды, оның тиімділігі көбіне-көп адреске бағытталуына байла-
нысты. 

Жарнаманы тарату құралдарын таңдау мен қолдану жарнама 
науқанын жасау мен жүргізу жөніндегі кəсіби қызметтің дербес 
те өте жауапты түрі болып табылады. Медиажоспарлау жарнама 
тарату құралдарында жарнамалық хабарламаны орналастыру де-
генді білдіреді, оның тиімділігі медиажоспар алдында қойылған 
мақсаттарға аз шығын шығарып жетуге байланысты болады. 
Жарнама науқанында пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құрал-
дары туралы деректердің барлығы медиажоспар негізіне алы-
нады. 

Медиажоспар жарнамалық жолдауды мақсатты нарықтарға 
жеткізетін таратушыларды таңдау, қандай таратушыларды сатып 
алу жəне олардың əрқайсысына қанша төлеу керектігі туралы 
шешім қабылдау, жарнаманы орналастыру кестесі жəне оны 
жариялау əдістерін анықтау жөніндегі ақпарат бар құжат болып 
табылады. 

Медиажоспар фирманың маркетингік жоспарының бір бөлігі 
болып табылады. Медиажоспарлау жөнінде шешім қабылдауға 
қажет маркетингтік жоспардың негізгі деректері тауар маркасы 
жəне оның нарықтағы жағдайы, жарнаманың мақсатты аудито-
риясы жəне тауарды тұтынушылар туралы ақпарат болып табы-
лады. Оларға сондай-ақ тауар өткізілуі тиіс нарық туралы, сұра-
нысқа əсер ететін маусымдық жəне өзге де параметрлер, мар-
кетингтік коммуникациялардың сипаттамасы жəне басқа мəлімет-
терді жатқызуға болады. 

Медиажоспарда маркетингтік коммуникациялар кешенінің 
барлық бөліктері ескеріліп, үйлестірілуі тиіс. БАҚ бұл орайда 
жарнамалық ақпарат таратылатын арна ретінде көрінеді. 

Медиажоспар жарнаманың жалпы стратегиясына байла-
нысты болады. Медиажоспарлау мақсаттарына жету жолдары 
жарнама берушінің медиастратегиясының мəні-маңызын құ-
райды. Медиастратегия фирманың коммуникативтік стратегиясы-
ның құрамдас бөлігі болып табылады. Ол: 

- жарнамаланатын тауар; 
- жарнама науқанының міндеттері; 
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- жекелеген бұқаралық коммуникация құралдарының (БКҚ) 
артықшылықтары мен кемшіліктерін ескере келгендегі жарнама 
жеткізуші БАҚ тиімділігі; 

- жарнама тарату арнасының креативтік стратегияға сəй-
кестігі; 

- бұқаралық коммуникация құралдарының мақсатты аудито-
риясының ерекшеліктері; 

- жарнама науқанының бюджеті сияқты факторлар ескеріле 
отырып түзіледі. 

Жарнамалау практикасында медиастратегияның бірнеше түрі 
қолданылады: 

1) аралас БКҚ (Mix communication), мұнда дəстүрлі жарнама 
жеткізушілермен (БАҚ) қатар жарнамадан бөлек маркетингтік 
коммуникацияның өзге де құралдары қолданылады (PR, тікелей 
маркетинг, сатуды ынталандыру жөніндегі шаралар); 

2) аралас БАҚ (Mix-media), мұнда жарнама бюджеті əртүрлі 
бірнеше БАҚ арасында бөлінеді, оларды пайдалану жарнама 
науқаны жоспарында көзделеді; 

3) жарнаманы таратудың бір арнасын қолдану, мұндай арна 
ретінде қандай да бір бұқаралық ақпарат құралы таңдап алынады. 

Өзге сыныптама негізіне БАҚ-ты фирманың коммуника-
тивтік стратегиясын жүзеге асыру барысында пайдалану такти-
касы алынады. Оларды: 

1) үздіксіздік стратегиясы (бұл орайда жарнама науқанының 
жиілігі тұрақты болып, уақыт өткенімен өзгермейді); 

2) алмасу стартегиясы (алғашқы кезеңдегі неғұрлым жоғары 
белсенділік жарнама науқанының келесі кезеңдеріндегі неғұрлым 
төмен белсенділікпен алмасып отырады); 

3) үздік-үздік жарнамалау стратегиясы (бұл ретте белсенді 
жарнама жүргізілетін жəне жарнама жүргізілмейтін кезеңдер 
алмасып отырады) деп тұжырымдауға болады.  

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Жарнама түрлеріне тоқталып өтіңіз. 
2. Жарнаманы тарату құралдарын сипаттаңыз. 
3.  Жарнама тарату құралдарының артықшылықтары мен кемшіліктері 

неде? 
4. Жарнамалық-ақпараттық материалдар түрлерін атаңыз. 
5. Медиажоспарлау қандай кезеңдерден тұрады? 
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ІV-тарау. 
Жарнама-маркетингтік коммуникациялардың  

құрамдас бөлігі 
 
Тарауда:  
- Маркетингтің пайда болуы, сипаттамасы; 
- Маркетинг тұжырымдамасы; 
- Маркетингтік зерттеулер жүргізу əдістері; 
- Коммуникациялық саясат; 
- Жарнама коммуникациясы мəселелері қарастырылады. 
 
 
4.1. Маркетинг əдістері 
Маркетинг шаруашылық жүргізуші субьектілердің қызметін 

басқару мен ұйымдастырудың нарықта жүріп жатқан процестер 
жан-жақты есепке алынатын жүйесі ретінде танымал. Алғаш рет 
ағылшын тілді экономикалық əдебиетте (АҚШ-та) ХІХ-ХХ 
ғасырларда бой көрсеткен «маркетинг» ұғымы «market» (ағыл-
шынша «рынок», «нарық» дегенді білдіреді) деген сөзден туын-
дап, нарықтағы экономикалық қызметті бейнеледі. Алайда эконо-
микалық саладағы басқарушылық қызмет жүйесі ретінде қарас-
тырылатын маркетинг ұғымы бұдан əлдеқайда ауқымды. Бір қы-
рынан алғанда, маркетинг нарық пен тұтынушылардың сұра-
ныстары мен талап-тілектерін егжей-тегжейлі зерттеуді жəне 
өндірушілер назарын соларға бұруды білдірсе, екінші қыры - 
өндірушінің нарық пен сұранысқа əсер етуіне, аларман талғамы 
мен тілегін қажетті арнаға икемдеуге себепкер болуда. 

Өндіруші мен тұтынушы арасындағы өзіндік бір дəнекер əрі 
байланыс тетігі ретінде көріне отырып, маркетинг тауар шыға-
рушы еңбегінің шын мəнінде жемісті болуына негіз қалайды. 
Коммерциялық кəсіпкерлік жағдайында өз қызметін маркетингке 
негіздеп құратын шаруашылық жүргізуші субьектінің діттейтін 
мақсаты тек қана пайда табу емес, өйткені кез келген тауарлы 
өндірістің көкейтесті нысанасы бола тұра пайда атаулы қазіргі 
заманда жан-жақты тиімді қызметтің бірден-бір өлшемі санал-
майды. Сөйтіп, қазіргі кəсіпорынның күнделікті көңіл аударатын 
мəселелерінің ең бастысы бəсекелестермен күнделікті тайталаста 
қапы қалмау жағын қарастыру, жағымды имиджді иеленіп, 
абырой-беделге бөлену, шығынға батпауды ойластыру болып 
табылады.  
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Міне сондықтан да қазіргі заманғы нарықтық экономикаға 
бет бұрған еліміздің ірі корпорациялары, инвестициялық компа-
ниялары, зейнетақы қорлары, жетекші зерттеу институттары, т.б. 
маркетингті үйренуге, іс жүзіне енгізуге жіті назар аудара бас-
тады. Ал, батыл құрылымдық жəне институционалдық қайта 
құрулар нəтижесінде соңғы жылдары Қазақстанда маркетинг 
жəне жарнама, сондай-ақ жұртшылықпен байланыс сияқты на-
рықтық тетіктер кеңінен қолданылып, бұл салада оң нəтижелер 
жинақталуда. 

Маркетингтің негізгі əдістеріне: клиенттермен араласу, қыз-
меттің рентабельді болуын жəне клиенттерге дивидендтер төле-
нуін қамтамасыз ету, өзге фирмалардың қызметтерімен салыс-
тырғанда аталған фирманың қызметтерін пайдалану барысында 
клиентке берілетін артықшылықтарды қамтамасыз ету, фирма 
қызметкерлерінің қызметтерді сату жөніндегі материалдық мүд-
делілігі жатады. Клиенттермен араласу тəсілдеріне орай мар-
кетинг белсенді (активті) жəне бəсең маркетинг болып бөлінеді.  

Белсенді маркетингке: тікелей маркетинг, яғни поштаны, 
телефонды жəне теледидарды пайдаланатын белсенді жарнама; 
экономикалық тиімділігі бойынша жаңа бөлімше ашқаннан ана-
ғұрлым тиімді телемаркетинг; клиенттер фирма қызметтерінің 
сапасы мен құрылымына баға беретін даму күндері мен конфе-
ренциялар өткізу; көшеде сұрау салуды қоса, халықтың қалың 
бөлігіне сұрау салу; белгілі бір проблемаларды талқылау үшін 
фирма ұйымдастырған пікірталас топтары болып табылатын 
фокус-топтар; ықтимал клиентпен тікелей араласу, оның сұра-
ныстарын зерттеу кіреді. 

Бəсең маркетинг – баспасөзде фирма жағдайы туралы, оның 
жекелеген қызметтерінен келетін пайда туралы жарияланымдар 
шығару жəне басқалар. Маркетинг əдістеріне сондай-ақ еңбекке 
ақы төлеу жүйесі бойынша қамтамасыз етілетін, фирма қызмет-
керінің қызметтерді сатуға деген материалдық мүдделілігі де 
жатады. Мəселен, шетелдік фирмаларда еңбекке ақы төлеу тұрақ-
ты жалақыдан, жұмыстың сапалық көрсеткіштері үшін қосымша 
ақыдан жəне үздік жұмысқа берілетін сыйақыдан тұрады. Клиен-
турамен байланысы бар қызметші жұмысының сапалық көрсет-
кіштері болып клиенттердің саны, салымдардың көлемі мен олар 
əкелетін табыс есептеледі. Əрбір операция бойынша оның табыс-
тылығын көрсететін тарифтер жасалған, операциялардың саны 
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мен тарифтер жөніндегі деректерге орай жалпы табыс, сондай-ақ 
арнайы жасалған шкалаға сəйкес аталған қызметкерге берілетін 
балл саны анықталады. Бұдан кейін осы балл қызметкер алатын 
жұмыс сапасы жөніндегі қосымша мөлшерін айқындау негізіне 
алынады. Балл санының неғұрлым жоғары саны үшін үздік жұ-
мысқа арналған сыйақы беріледі. Табыс əкелмейтін қызметкер 
басқа жұмысқа ауыстырылуы мүмкін. 

Мағлұмат, дерек берудің жаңа бір əдісі телемаркетинг бо-
лып табылады. Жүргізілген зерттеулер бұл əдісті қолдану арқылы 
фирма жаңа бөлімше ашудан түсетін пайдаға барабар кіріс таба-
тынын айқындап берді. Телемаркетинг дербес компьютерлердің 
кең тарауының арқасында мүмкін болған қызметтерді тікелей 
үйге көрсетудің жалғасы іспетті. 

Маркетингтің отандық кəсіпорындарда пайда болуының 
негізгі факторларына: қаржы тарту, сондай-ақ несие қызметтерін 
көрсету салаларында бəсекелестіктің артуы; мемлекеттік реттеуге 
байланысты қызметтер нарығындағы баға бəсекесі; қазіргі за-
манғы техника негізінде ақпараттық технологиялар мен комму-
никация құралдарының дамуы; банк индустриясының əртарап-
тандырылуы, қызмет көрсету өрісінің кеңеюі; ақша қаражатын 
тартудың банктік емес тəсілдерінің қолданылуы; банктердің 
шетел нарықтарына кіруімен жəне олардың жергілікті банк-
термен бəсекеге түсуімен байланыста жүзеге асырылатын эконо-
микалық процестердің интернационалдануы жатады. Бұл орайда 
қызметтер нарығының дамуын көп ретте сыртқы орта факто-
рының күшті əсер етуі айқындап отырады. 

Қазақстанда банк маркетингі маркетингтің өзге салаларына 
қарағанда озық дамыды. Банк маркетингі бірқатар өзара байла-
нысты экономикалық субьектілердің: коммерциялық банктер мен 
олардың маркетингтік қызметтерін, маркетингтік фирмаларды, 
банк қызметтерін тұтынушылар болып табылатын заңдық жəне 
жеке тұлғалардың клиенттерін біріктіруге бағытталған. Банк мар-
кетингі зерттейтін нысандарға: банк өнімі, банк технологиясы, 
банк қызметін тұтынушылар, тұтыну сұранысы мен нарықтық 
тəуекелдегі процестер мен тенденциялар, ақпаратты өңдеудің 
автоматтандырылған жүйелері, коммуникациялық жүйелер кіре-
ді. Стратегиялық жоспарлау, яғни нарықтағы күтіліп отырған 
ахуалға сəйкес дəйекті өндірістік-өткізушілік саясатты таңдау 
маркетингтің болашағы бар басым бағыты болып табылады. 



 57

Маркетинг тактикасы маркетингтік бағдарламаны жүзеге асыруға 
бағытталған жедел шаралардан көрініс табады. Бұл шаралар 
тұтынушылық сұраныстың қызметтерге сəйкес келуін көздейді. 
Болып өткен, қазіргі жəне болашақ нарықтық ахуал туралы ақпа-
ратты жедел есепке алу тактикалық маркетингтік шараларды жү-
зеге асыру барысында қажет болады, ал маркетингтік стратегия 
бұл орайда мұқият талдау мен өңдеуге ұшырауға тиіс. Страте-
гиялық маркетинг банктің ресурстардың бір бөлігін жоғал-
туымен, табысты аз алуымен немесе қалыптан тыс шығын жұм-
сау қажеттігінің ықтималдығымен түсіндірілетін банк тəуекел-
дерін анықтау мен бейтараптандыру жөніндегі шаралармен бай-
ланысты.  

Маркетинг ортасы. Банк маркетингі кешенін жүргізу үшін 
маркетинг ортасы деген түсінікті айқындап алу қажет, ол коммер-
циялық банктен тыс ортада немесе оның ішінде əрекет ететін 
жəне банкте басқарушылық шешімдер қабылдауға əсер ететін 
белсенді субьектілер мен күштердің жиынтығы болып табылады. 
Банк саласындағы маркетингтің негізгі атқарымдарына: айнала-
дағы ортаға талдау жасау, нарық туралы ақпарат жинау, өнім 
қатарын зерттеу, банк өнімінің бағасын қалыптастырып жəне рет-
теп отыру, тұтынушылық сұранысты басқару, қызметтерді өткі-
зуді жоспарлау жəне ұйымдастыру, əлеуметтік жауапкершілікті 
сақтау жатады. Банк маркетингінің ерекшеліктері бір жағынан 
субьектілердің несиеге деген сұранысын қанағаттандыратын, 
екінші жағынан түрлі субьектілердің салымдарын қабылдайтын 
банк қызметімен тығыз байланысты. Сондықтан да банк марке-
тингінің тұжырымдамасы менеджменттің мақсаттарынан, атап 
айтқанда: банк қызметінің рентабельділігін арттыру, баланс өтім-
ділігін сақтау; клиенттер сұраныстарына сəйкес қызметтердің 
көлемін, құрылымы мен сапасын құбылтып отыру; ұйымдас-
тырудың барлық деңгейлерінде өндірістік жəне коммерциялық 
жұмысты мүлтіксіз жолға қою; кадрлар біліктілілігін артыру мақ-
саттарынан туындап отырады. 

Банк саласындағы жарнама банктің имидждік жəне өткізу 
жарнамасы, қызметтерді өткізетін жəне демеушілік жарнама 
болып төрт түрге бөлінеді. Имидждік жарнаманың міндеті ықти-
мал клиенттердің банкке деген жағымды, ықыласты көзқарасын, 
пікірін қалыптастыру. Жарнаманың бұл түрінде цифр, факт, 
жұмыс деректері сияқты керек ақпарат барынша сараң беріледі. 
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Əдетте, мұндай жарнаманың басты тақырыбы болып банктің 
виртуалдық артықшылықтары, яғни саналып, өлшенбейтін, мате-
риалдық эквиваленті болмайтын сипаттамалар-сенімділік, байып-
тылық пен тұрақтылық алынады. Имидждік жарнаманың негізгі 
құралы сөз емес, бейне (образ), ал баспасөзде -мəтін болып табы-
лады, ол адамның сезіміне, көңіл-күйіне əсер етуге тиіс. Тұтыну-
шының жадында жақсы сақталу үшін жиі қайталануы қажет. 

Банктің өткізу жарнамасын хабарландырудың жалпы мағы-
насына орай «шақыру жарнамасы» деп те атайды. Мұның орын-
далуы оңай емес, себебі діттейтін мақсаты – ықтимал клиентке 
əсер етумен қатар оны офиске немесе операциялық бөлімшеге өз 
аяғымен келуге итермелеу. Сондықтан да тұтынушыға керекті 
ақпарат-қызметтердің мазмұндамасы, банк капиталы, мығым 
клиенттер тізімі мүмкіндігінше мол қамтылады. Мұндай жарна-
маға көзі түскен тұтынушы банкке бірден келмейтіндіктен, қайта-
лап отыру талап етіледі. 

Нақты қызмет жарнамасының басқаша атауы - «үн қату жар-
намасы», яғни ол тұрақты тұтынушы болуға, банк қызметтерін 
толық көлемінде пайдалануға шақырмайды, нақты қызметті-
арнайы есеп ашуды, пластик кəртішкені сатып алуды болмаса 
тиімді бағаммен валюта айырбастауды ұсынады. Бұл үшін жарна-
малық ұсыныстың қызықты болуы жəне қызғылықты түрде 
берілуі қажет. Аталған жарнама өзге жарнамалардай емес, көп 
қайталанбайды. 

Қазіргі таңда банктердің көпшілігі қоғамдық жобаларға 
немесе ұйымдарға демеушілік көрсетіп отырады. Демеушілік 
қызмет – имиджді қалыптастырып, бекітудің тиімді əдістерінің 
бірі. Демеу көрсетілетін шаралардың түрі банктің имиджіне, кор-
поративтік философиясына жəне жарнама стратегиясына сəйкес 
таңдап алынады. 

 
4.2. Маркетинг тұжырымдамасы 
Жоғарыда аталып өткен мəселелерді елде нарықтық эконо-

миканың даму деңгейіне байланысты жүзеге асырылатын марке-
тинг тұжырымдамасы ауқымында шешуге болады. Бұл бағыттағы 
маңызды қадам ретінде фирманың негізгі міндетін тұжырымдау 
мен оның дамуының стратегиялық бағытталуын таңдауды атауға 
болады. Маркетинг тұжырымдамасы негізінде фирма маркетин-
гін жобалау жəне жəне пайдалану барысында шешімін табатын 
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негізгі мақсат белгіленеді. Аталған мақсат фирма қызметтеріне 
деген тұтынушылық сұранысты талдауға бағытталған. Қазіргі 
кезеңде кəсіпорындар маркетинг ортасын құрайтын, ұдайы алма-
сып, өзгеріп отыратын ахуал жағдайында жұмыс істейді. Қыз-
меттер нарығындағы, жеке кəсіпорындардағы жағдай, олардың 
құрылымдары туралы ақпарат жинау процесі əжептəір күрделі де 
ауқымды сипатқа ие. Сондай-ақ қайталама ақпаратты тұрақты 
жинау мен талдап отыру, оның негізінде бəсекелестердің тізімін 
толықтырып, түзетіп отыру да қажет болады. Сөйтіп, коньюнк-
тураны талдау мен қызметтер нарығының дамуын болжау фир-
маның күшті немесе əлсіз тұстарына обьективті баға беруге жəне 
нарықтық жағдайдың өзгерісіне жедел үн қатуға, басқару сая-
сатын ұтымды жүргізуге мүмкіндік береді. 

Нарыққа талдау жасаудың негізгі мақсаты – жаңа нарықтар, 
фирма кезігетін проблемалар мен оған төнетін қауіп туралы ақпа-
рат алу болып табылады. Нарыққа талдау жасау фирманың бəсе-
келік артықшылықтарын анықтауға, осы артықшылықтарды қол-
дана отырып, маркетингтік стратегияны жасауға мүмкіндік бе-
реді. Нарық туралы ақпарат тиімді басқарушылық шешім қабыл-
дау үшін қажет. Өз кезегінде, нарықты талдау мен зерттеу осы 
зерттеу негізінде жедел шешімдер қабылдауға қажет мақсатты 
сипатта болуға тиіс. Фирма маркетингінің мақсаттарына: қызмет 
көрсетуді жақсарту бағыттарын анықтау; өнімдер мен техноло-
гияларын ұсынудағы артықшылықтар мен кемшіліктерді айқын-
дау; қызметтердің жаңа түрлеріне деген сұраныс жатады. Бұдан 
кейін міндеттер анықталып, нақтыланады, зерттелетін мəселелер 
түзіледі, атап айтқанда сервистің оңтайлы жəне тиімсіз тұстары-
ның болуы, қызметтерді алушылардың типтері, тұтынушы тосып 
отырған пайда анықталады. 

Маркетинг міндеттерін шешу үшін ақпаратты сапалы түрде 
жинақтап, талдау қажет. Нарықты зерттеу барысында қызмет-
тердің жалпы сипаттамасы; бəсекелестіктің жағдайы; негізгі тұ-
тынушылар есепке алынады. 

Нарықтағы жағдайға баға беруде төмендегі факторлар: атал-
ған нарықтың болашағы мен өзгеру тенденциялары; салалардың 
арақатынасы; нарықтың ықтимал сыйымдылығы; нарықтың 
географиялық (аймақтық) шекаралары; монополиялану дəрежесі 
есепке алынады. Ықтимал бəсекелестерді анықтау үшін олардың 
маркетингтік стратегиясын зерттеу мен операциялық жəне қар-
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жылық талдау жасау қажет болады. Өз кезегінде бəсекелестер: 
сол аумақта орналасқан бəсекелестер; өзге аумақтарда орналас-
қан, бірақ филиалдар желісін қалыптастырып жатқан ірі, сондай-
ақ мамандандырылған бəсекелестер; заңнамадағы кемшіліктерді 
пайдалана отырып, агрессиялық бəсекелестік саясат жүргізе ала-
тын мекемелер сияқты үш негізгі стратегиялық топқа бөлінеді:. 

Бəсекелестер туралы ақпарат екі түрге бөлінеді: алғашқысы 
формалды ақпарат (ақшалай баға) жəне екіншісі сапалық ақпарат 
(тартымдылық). Мұның алғашқысы бəсекелестердің қызметі ту-
ралы субьективті пікірді бейнелейді, оған ұйымдық-құқықтық 
форма, жарғылық қордың мөлшері, валюталық лицензияның, 
құнды металдар нарығына қатысушының лицензиясының, фи-
лиалдық желісінің болуы мен ауқымы, көрсететін қызметтерінің 
тізімі, негізгі клиенттер туралы деректер кіреді. Екіншіге бəсеке-
лестердің беделі, абыройы, танымдылығы, қызмет көрсету дең-
гейі, жарнама стратегиясы туралы ақпарат жатады. Бəсекелестер 
туралы ақпарат оларды өз қызметімен салыстыру жəне бəсеке-
лестік артықшылықтарды анықтау үшін қажет. 

Фирма оның өнімдеріне деген төлем қабілеті бар сұраныстың 
ағымдағы деңгейі, сондай-ақ қандай да бір түрде болашақта 
көрініс табатын ықтимал сұраныс елеулі маңызға ие. Маркетинг 
қызметі алдында: өнімнің əрбір түріне деген тұтынушылық сұра-
ныстың ағымдағы деңгейін зерттеу; бұрынғы ақпаратты талдау 
негізінде сұранысты болжаусынды міндеттер тұрады. Жеке тұл-
ғалар нарығы жағрафиялық, əлеуметтік-демографиялық, мүліктік 
белгілер бойынша жіктелуі мүмкін. Батыста жеке басына көрсе-
тілетін қызметтерге мұқтаж ауқатты адамдарға жəне бұқаралық 
қызмет түрлерін пайдаланатын қалың көпшілікке бөлу кең тара-
ған. Клиентураның кеңеюі тұрғысынан алғанда жасөспірімдер 
мен жастарды тартудың маңызы артып келеді. Нарықты жəне 
өзіндік мүмкіндіктерді зерттеу бəсекелестік артықшылықтарды-
материалдық жəне материалдық емес активтері мен оған бəсе-
келестік күресте артықшылықты сезінуге мүмкіндік беретін қыз-
мет өрістерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Маркетингтік зерттеулер жүргізу кезінде аталған фирма жө-
нінде клиенттер мен жұртшылықта қалыптасқан ырықты-ырық-
сыз пікірлер мен бейнелердің жиынтығынан қалыптасатын фирма 
имиджінің маңызы зор. Қызметтер сапасын саралаумен қоса 
клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсартуға бағыт алу өнім 
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сапасының өлшемдерін айқындау проблемасын алға қойып отыр. 
Мұның соңғысына: қызмет көрсету жеделдігі, жүргізілетін опера-
циялардың тездігі, жұмыс сағаттары, қателердің кездесуі, сондай-
ақ кеңес беру сапасы, жеке кісілермен араласу, қызметтің сапасы 
мен бағасын салыстыру жатады. 

Өнімді дамыту стратегиясы өмірлік циклдың ағымдағы кезе-
ңін жəне жаңа өнімдердің жасалуын ескере отырып, фирма көрсе-
тетін қызметтердің ассортименттік жиынының құрылымын 
оңтайландыру сияқты маңызды міндеттерді шешуді талап етеді. 
Өнімдерге талдау жасау əрбір қызметтің өткізілу деңгейін, нарық 
бөлігінің салыстырмалы көрсеткіштерін, осы қызметке қатысты 
шығындардың мөлшері мен рентабельділік деңгейін зерттеу негі-
зінде жүзеге асырылады. Өнімдердің құрылымы əртараптан-
дырылу жəне пайдалылық деңгейі тұрғысынан да, сондай-ақ ескі 
жəне жаңа қызметтердің алмастырылуы тұрғысынан да теңдес-
тірілуі тиіс. Жаңа өнімдерді жасау оларға қойылатын бірқатар та-
лаптарға, мəселен, келешегінің болуы, даралығы, тиімділігі, көр-
сетілетін қызметтермен сиысуы, жол берілетін тəуекелмен сəйке-
сетін табыстылығы, автоматтандырылудың мүмкіндігі, əжептəуір 
ұзақ мерзімде клиенттер үшін пайдалы болуы сияқты талаптарға 
орай жүргізіледі. Клиенттердің сұраныстарын, нарықтың сиым-
дылығын, өнімнің нарықтағы алатын орынын, бағасы мен тарату 
арналарын анықтау жөніндегі дайындық жұмыстарын жүргізу 
бүкіл жұмысты бастаудың бірден-бір шарты болып табылады. 
Сонымен қатар жарнаманы жақсы жолға қоюды жəне бəсекелес-
тердің мүмкін болатын əдіс-əрекетін есепке алуды қамтамасыз 
ету қажет болады. 

Коммерциялық саясатта ерекше орын ала отырып, жарнама 
сұранымды қалыптастыру жəне ынталандыру сияқты күрделі 
міндетті жүзеге асырады. Жарнаманы, сондай-ақ фирма көрсе-
тетін қызметтер мен осы салада ұсынылатын идеяларды клиент-
тердің мұқтаждары мен талап-тілектері тіліне аударуды мақсат 
тұтaтын коммуникация саласы деп сипаттауға да болады. Бұқара-
лық ақпарат құралдарында жарық көрген жарнамалар əрқилы 
зерттеу жұмыстарының, стратегиялық жоспарлардың, шешімдер 
мен нақты іс-қимылдардың ақтық көрінісі болып табылады, бұл 
аталған шаралар жиынтық түрде жарнама процесін білдіреді. 
Жарнама қызметінің өрісіне:  
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- Жарнамалануға тиісті қызметтерді тұтынатын тұрғындарды 
танып білу; 

- Игерілуге тиісті рыноктың ерекшеліктерін зерттеу; 
- Мақсаттарды белгілеу, рынок аймағын айқындау, қаржы-

мен қамтамасыз ету жəне шығармашылық көзқарасты қалыптас-
тыру, жарнама құралдарын пайдалану тұрғысынан алғандағы 
стратегиялық жоспарлау; 

- Жарнама құралдарын таңдау, хабарландыруды жариялау 
жəне қайталау кестелерін түзу кезінде шығын сметасы бойынша 
шешім қабылдау; 

- Жарнама хабарландыруларын түзу, атап айтқанда оның 
мəтінін, макетін жасау, көркемдеу жəне редакциялау кіреді. 

Хабарламаларды түзу барысында ол ықтимал клиенттердің 
түрлі топтарына түсінікті болуын ескерген жөн.  

 
4.3. Коммуникациялық саясат  
Коммуникациялық саясат-фирманың тұтынуды қалыптас-

тыруға жəне сатылымды ұлғайтуға бағытталған, ықтимал тұтыну-
шылармен жəне тұтастай алғанда қоғаммен өзара байланыстарды 
жолға қою шараларының жүйесі болып табылады. Ол қатаң бəсе-
келестік жағдайында маңызды мəнге ие. Жарнама, жеке саты-
лымдар, ынталандыру шаралары, жұртшылықпен байланыс ком-
муникациялық саясаттың негізгі бөліктері болып табылады. Жар-
нама жағымды имиджді қалыптастыру жəне қолдау құралы 
болып табылады, ол фирмалық стильді жəне банк символикасын 
тарату арқылы фирма бейнесін жасаудан көрініс табады. Жарна-
ма нақты мақсатты бағттылықты көздей отырып, кешенді түрде 
үздіксіз жүзеге асырғанда тиімді болып шығады. Жарнаманың 
түрлері мен құралдары əралуан, алайда жарнамаға жұмсалатын 
шығын аудиторияға əсер етуі, қамту кеңдігі мен қойылған мақ-
саттарға жетуі тұрғысынан алғанда қажетті тиімділікті қамта-
масыз етуге тиіс. 

Нарықты əзірлеудегі жəне сұраныстарды қалыптастыру про-
цесін жетілдірудегі жарнаманың маңызы шешуші болып табы-
лады. Жарнаманы дұрыс жолға қою барысында көрестілетін қыз-
меттер туралы, олардың пайдасы, қасиеттері, сапасы, қолдану 
тəсілдері, ұсыну жағдайлары мен орындары туралы деректерді 
халыққа жəне корпоративтік нарық өкілдеріне жеткізу жөніндегі 
шаралар жиынын жасау талап етіледі. Белгілі бір қызметке тұты-
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нушылар назарын аудару жəне оны иеленудің неғұрлым оңтайлы 
жолын көрсету, ал жаңа өнімге қатысты алғанда қажетті сұра-
нысты қалыптастырып, оны дəстүрлі өнімге айналдыруды жедел-
дету жарнамалық қызметтің мақсаты болып табылады. Жарна-
маның ерекшелігі оның халық пен көтерме клиенттерді қызмет-
тердің көрсетілетін орыны мен уақыты туралы дер кезінде құлақ-
тандырудан ғана емес, сондай-ақ өзінің өнімдік қатарын көрнекі 
түрде паш ететін коммуникациялық функциясынан, ықтимал 
клиенттерге ұсынылатын қызмет шешетін проблемалар кешені 
туралы егжей-тегжейлі ақпарат беруді көздейтін тұтынуды оңтай-
ландырудан, жеделдік жəне түйісу аудиторияларымен мұқият 
жолға қойылған байланыс есебінен өнімдерді сатуды жедел-
детуге жəрдемдесу сияқты атқарымдарынан көрініс табады. 

Сөйтіп, нарықтың жауап əсерін жеделдету мен күшейтуді 
көздейтін ынталандырудың саналуан құралдарын пайдалану мар-
кетинг қызметінің басты əдісі жəне тікелей міндеті болып табы-
лады. Жарнаманың тиімділігін арттыру үшін фирма стратегия-
сымен келісілген жарнама науқанының жоспарын жасау қажет. 
Жарнама науқанын жүргізу процесі балама тəртіпті таңдау жө-
нінде шешім қабылдауды көздейді.  

Нарықтағы ақпаратты зерттеу негізінде фирма өз страте-
гиясын жасайды. Стратегия түрлі мақсатқа арналуы мүмкін: иге-
рілген қызметтерді өзінің ескі клиенттеріне сату, кірігу страте-
гиясы (бұрынғы қызметтерді ескі нарықтағы жаңа клиенттерге 
сату), даму стратегиясы (ескі қызметтерді жаңа нарықта сату), 
жаңа қызметтерді өткізу стратегиясы (жаңа қызметтерді игеріл-
ген ескі нарықта сату), əртараптандыру стратегиясы (жаңа қыз-
меттерді жаңа нарықта сату). Стратегияның соңғы түрі фирма 
үшін ең тəуекелді болып табылады. 

Бұл стратегияны жұртшылықтың фирма қызметтеріне деген 
сұраныстарын жəне көңіл-күйін айқындап, коммерциялық мақ-
сатта пайдалану үшін зерттеп отыру стратегиясы деп айтуға 
болады. Стратегияның жекелеген мəселелерін пысықтау дəрежесі 
фирма ауқымы мен қызметінің ерекшелігіне, оның дамуының 
жалпы стратегиясына жəне маркетингпен айналысатын қызмет-
керлердің кəсіптік біліктілігіне байланысты түрліше болуы 
мүмкін. 

Фирма дамуына деген стратегиялық көзқарастың мақсаты 
пайда əкелетін қызметке бағыт ұстануда болып табылады. Бұл 
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орайда пайда мөлшері активтер көлемі мен құрылымына, табыс 
мен шығыс көлеміне, қызмет тиімділігіне тəуелді болады. 
Стратегияны жүзеге асырудағы мақсатты ұстанымдар тұрақты 
табыс көзімен байланыстырылады, ал мұның өзі банктің дəстүрлі 
қызметтерін дамытуға, ұзақ мерзімдік стратегияға жəне клиент-
терге кешенді қызмет көрсетуге бет бұруды көздейді. Банкті 
дамытудың ұзақ мерзімдік стратегиясы салымшылардың банкке 
деген сенімінің басты шарты ретінде оның сенімділігін қамта-
масыз етуге бағытталады. Өзіндік капиталдың жеткілікті көлемі, 
активтердің сапасы, өтімділік, табыстылық жəне банкті басқа-
рудың сапасы банк сенімділігінің өлшемдері болып табылады. 

Фирманы дамыту стратегиясы оның жалпыэкономикалық 
міндеттерді шешудегі орынын айқындайды, бұл экономиканы 
дамыту үшін обьективті түрде қажет жəне оның маңызды құрам-
дас бөлігі болып табылады. Экономикалық процестерге белсенді 
қатысу жолымен ғана банк тұрақты дами алады. Бұл, өз кезегінде, 
өндірістің дамуын, жасалған өнімнің айналымын ынталанырады, 
ұлттық валютаның тұрақтылығын нығайтуға жəрдемдеседі. 

Қазақстан фирмаларының тəжірибесінде коммуникация сала-
сындағы жарнама науқаны ақпараттық жəне танымдық міндет 
атқарады, ал өткізу саласында хабарламалық мақсатты көздейді. 
Корпоративтік нарық базарына бағытталған жарнама: 

Фирма имиджін қалыптастыру; 
Ол өткізетін өнімдер туралы мағлұмат беру; 
Нақты сегменттерге мақсатты түрде əсер ету; 
Жарнамаланатын өнімдердің өтуін жақсарту сияқты міндет-

терді шешуге жəрдемдеседі. 
Ықтимал клиенттермен жұмыс істеудің жарнама сынды тəсі-

лін қолдану барысында оның нəтижелерін ұдайы ой елегінен 
өткізіп отыру қажет. Мұның өзі түскен пайданың шыққан шы-
ғынмен салыстырылуына мүмкіндік береді. Мұндай талдау үшін 
ықтимал клиенттердің хабардарлық деңгейінің өзгеруін, жарна-
маның қабыл алынуын (болмаса ескерілмеуін) анықтайтын түрлі 
əдістер мен тəсілдер қолданылады. Жүргізілген жарнама науқа-
нын нəтижелілік тұрғысынан сипаттайтын маңызды көрсеткіш-
тердің бірі-жарнамалық хабарландырулар саны мен фирманың 
жаңа клиенттері мөлшерінің арақатынасы. Сондай-ақ жарна-
малық хабарландырулар саны мен жарнамаланатын қызметтер 
көлемі өзгеруінің арақатынасын да қарастыруға болады.  
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Коммуникация мақсаттары. Мақсатты аудиторияларды таң-
дау коммуникацияның тиісті міндеттері негізінде жүргізіледі, бұл 
сондай-ақ фирма хабарландырулары жолданған алармандардың 
күтіліп отырған жауап реакциясын қалыптастыруға да бағыт-
талады. Коммуникацияның мақсаттарына əдетте: 

- Хабарлылықтың негізін қалау; 
- Қажетті ақпараттарды беру; 
- Тиісті имиджді қалыптастыру; 
- Жақын тарту сезімін ояту; 
- Имиджді бекіту; 
- Таңдау-талғамды орнықтыру; 
- Сенімділікті нығайтып, қалыптастыру; 
- Өнімді байқап көруге итермелеу; 
- Өнімді сатып алуға итермелеу; 
- Сату көлемін ұлғайту; 
Мақсатты аудиторияның экономикалық мінез-құлқын өзгер-

ту жатқызылады. 
Əрбір мақсат көзделген мақсатты аудиторияның нақты жағ-

дайына сай келеді жəне осы аудиторияны келесі күйге көшіруге 
бағытталады. 

Аталып өткен алғашқы мақсат фирма жөніндегі, сондай-ақ 
оның өнімдері жөніндегі деректерден беймағлұм аудиторияға 
арналады. Бұл мақсаттың ауқымында фирманың атауы мен осы 
аудиторияға ұсынылмақшы өнімдердің танымалдығына қол жет-
кізіледі. 

Егер мақсатты аудитория фирманың атауын жəне оның 
кейбір өнімдерін білетіндей жағдайда болса, коммуникация ныса-
насы ретінде қажет ақпаратты қосымша беру міндеті алынуы 
мүмкін. Бұл деректер аудиторияның фирма қызметі туралы бі-
летін мағлұматтарының ауқымын кеңейтеді. Атап айтқанда, ком-
муникация барысында мақсатты аудиторияның фирманың тұрған 
жері, оның бөлімшелерінің желісі, оның акционерлік қаржысы-
ның мөлшері, неғұрлым беделді клиенттерінің тобы, ұсынылатын 
қызметтерінің негізгі түрлері жөніндегі хабардарлығына қол 
жеткізіледі. 

Осындай деректермен қаруланған мақсатты аудитория үшін 
фирманың жəне жекелеген өнімнің қажетті имиджін қалыптас-
тыру міндеті қойылуы мүмкін. Мұндай науқан нəтижесінде тұты-
нушылар алдында фирманың мығым беделді, сенімді ақтайтын 
ұйым-кəсіпорын ретіндегі бейнесі қалыптасады. 
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 Жарнама коммуникациясы.  
Жарнама коммуникациясының негізгі мақсаты ықтимал 

аларманды жарнамаланып отырған өнімнің оған қажеттігі туралы 
иландыру, сатып алуға итермелеу, оны сатып алуы болып табы-
лады. 

Бұл орайда жарнаманың: 
1) аттрактивтік – ықтимал тұтынушының назарын фирмаға 

немесе оның тауарлары мен қызметтеріне аудару; 
2) сенімді-имиджді – фирмаға немесе оның тауарларына жа-

ғымды көзқарас туындату; 
3) дəлелді-кепілді – тұтынушының нақ осы тауарлар мен 

қызметтерді таңдауына иланымды айғақтар мен кепілдіктер кел-
тіріп, дəлелдеу сияқты үш міндеті бір мезетте шешімін табады. 

 
15-кесте 

Жарнама коммуникациясының мақсаттары 
 

Мазмұны Коммуникация мақсаты 
1. Тауар категориясына сұранысты 
қалыптастыру 

Аларманның тауарды (сауда маркасын) 
сұранысты қамтамасыз етуге қажет деп 
тануы  

2. Тауар (сауда маркасы) туралы 
хабардарлықты қалыптастыру 

Аларманның сауда маркасын қажетті 
көлемде сатып алу үшін есте сақтауы 

3. Тауарға (сауда маркасына) деген 
көзқарасты қалыптастыру 

Тауардың қазіргі сəтте аларманның 
сұранысын қамтамасыз етуге 
қабілеттілігін түйсіну  

4. Белгілі бір тауар маркасының 
тауарын сатып алу жөнінде шешім 
қабылдауға жəрдемдесу 

Нақты тауарды (сауда маркасын) сатып 
алу жөнінде шешім қабылдау 

 
Коммуникация мақсаттары белгіленіп болғаннан кейінгі 

фирманың коммуникациялық стратегиясын жасаудың кезекті 
сатысы коммуникация арналарын таңдау болып табылады. Мақ-
саттың əрқайсысына лайықты: жекелей сату, өткізуді ынталан-
дыру, насихат немесе жарнама сияқты арналары бар. Міне сон-
дықтан да дұрыс таңдау жасау өте маңызды. 

Жарнама коммуникациясының кезеңдері. Жарнама комму-
никациясы бірнеше кезеңде жүзеге асады: 

- Жарнама коммуникациясына мұрындық болу; 
- Жарнамалық-ақпараттық хабарламаны түзу; 
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- Жарнамалық өнім (видео-жəне аудиоспот, баспа БАҚ-
тарда, сыртқы жарнамада орналастыруға арналған жарнамалық 
модульдер) жасау; 

- Жарнамалық хабарламаны жеткізу арнасын-жарнама тасу-
шыны (БАҚ) таңдау; 

- Жарнамалық ақпаратты мақсатты аудиторияға жеткізу. 
Жарнама коммуникациясы кезеңдердің ұзақтығы, қатысу-

шылар саны сияқты сандық өлшемдері болады.  
Жарнамалық коммуникация біржолғы жарнамалық акция, 

болмаса, көпсатылы жарнамалық науқан түрінде болуы мүмкін.  
Жарнамалық акция деп жарнама берушінің мақсатты аудито-

риямен тікелей немесе жанама жарнамалық əсер ету жолымен 
байланысқа түсуі аталады. 

 
16-кесте 

Жарнама коммуникациясына қатысушылар 
 

Инвесторлар Делдалдар Жарнаманы 
тарату арнасы 

(БАҚ) 

Мақсатты топ 

Жарнама 
берушілер 
(коммерциялық 
кəсіпорындар, 
əкімшілік, 
қоғамдық 
ұйымдар жəне 
басқалар) 

- жарнама агенттігі, 
коммуникациялық 
топ; 
- БАҚ-тың 
жарнамалық 
қызметі; 
- медиабайнг 
агенттіктері 

Дəстүрлі БАҚ: 
-баспасөз; 
-радио; 
-сыртқы жарнама; 
-кино. 
Жарнамалық 
қолдаудың өзге 
түрлері: 
-сату орында-
рындағы жарнама; 
-Пошта жəшіктері 
арқылы адрессіз 
тарату; 
- жыл сайынғы 
есептер, салондар; 
-мультимедиалық 
өнімдер 

Тұтынушылар, 
азаматтар, өзге 
де мақсатты 
топтар 

  
Жарнама беруші-жарнаманы төлейтін, жарнама жеткізуші 

ретінде бұқаралық коммуникация құралдарын жəне өзге жарна-
малық қолдау құралдарын пайдаланатын кез келген ұйым 
(фирма, партия, қоғамдық бірлестік, жеке тұлға). Өзінің жарна-
малық саясатын жүзеге асыру үшін жарнама беруші делдалдар 
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қызметін пайдалануы мүмкін. Делдалдар ретінде коммуни-
кациялық топтар, жарнама агенттіктері, БАҚ-тардың жарнама 
бөлімдері көрінеді. Жарнама беруші бұл ұйымдардың қызметін 
пайдаланбай, өзінің жарнама науқанын дербес жүргізуі де ықти-
мал (мəселен, компанияның құрылымында жарнама бөлімшесі 
немесе агенттігі болып жатса). 

Жарнама беруші жарнама нарығының түйінді тұлғасы болып 
табылады. Жарнама бюджетінің мөлшері, жарнама науқанының 
географиясы, жарнаманың даму бағыты жарнама берушінің 
ыңғайына байланысты айқындалады. 

Жарнамадағы делдалдарға жарнама саласында маманда-
натын коммуникациялық топтар (толық циклды), жарнамалық 
агенттіктер, дизайн-студиялар, тар профильді агенттіктер (меди-
абайнгтік агенттіктер, медиасейлерлер), бұқаралық ақпарат құ-
ралдарының жарнама бөлімшелері жəне басқалар жатады. Олар-
дың міндетіне жарнама беруші тапсырыстарын орындау, жарнама 
өнімін өндіру, жарнамалық материалдарды орналастыру үшін 
БАҚ-тармен байланыста болу жəне агенттіктің қызметіне қа-
тысты басқа шаруаларды орындау кіреді. Жарнама ұйымдары 
жарнама нарығының толыққанды қатысушылары, жарнама биз-
несі ұлттық құрылымдарының бір бөлігі болып табылады. 

Жарнаманы тарату құралдары жарнамалық əсер етудің тиім-
ділігін айқындайтын элемент ретінде көрінеді. Бұл туралы келесі 
тарауларда кеңінен əңгіме болады.  

Жарнаманы түйсік тұрғысынан қабылдап, өзіндік шешім 
қабылдайтын субъектілер – өнім тұтынушылар болғандықтан, 
жоғарыда атап өтілген коммуникация ілімі психология, əлеуме-
ттану жəне нарықты зерттеу деректеріне сүйенеді. Коммуникация 
теориясының негізі американдық саясаттанушы Лассуэлдің бел-
гілі формуласында қаланған. Оны төмендегіше кескіндеуге 
болады: 

 3-сурет  
Жалпы коммуникация моделі 

 
   Коммуникатор                Хабарлама               Хабар таратушы                Қабылдаушы 
 
 
 

Кері байланыс 
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Лассуэл қисынына сəйкес жарнама адамдарды, біздің мыса-
лымызда фирма қызметін тұтынушыларды өнім алуға итерме-
лейтін мінез тəртібіне бағыттайтын коммуникацияның арнайы 
түрі болып табылады. Міне, сондықтан да коммуникациялық 
модель жарнаманы таным объектісі ретінде зерделеуге мүмкіндік 
береді. Əлеуметтік-психологиялық тұрғыдан алғанда бұл модель-
дің төмендегідей элементтері бар. 

Коммуникатор. Оған қажетті қасиеттер арасында иланды-
лымдыққа, мақсаттың айқындығына, коммуникация стиліне көп 
көңіл бөлінеді. Коммуникатордың иланымдылығы оның беделіне, 
мəртебесі мен сенімділігіне байланысты болады. Егер коммуни-
катор өзі қарым-қатынас жасайтын адамдардың пікірін өзгерту-
ден пайда көретіні білініп қалса, жағдайды күрделендіріп жіберуі 
ықтимал. Əдетте, сыпайы да сымбатты, жұртпен тіл табыса біле-
тін жандар өзге кісілерге көп əсер етеді. Жарнама тəжірибесінде 
“сырлы сымбат” иелерінің алатын орны зор. Коммуникация үшін 
сөздің айтылуы шапшаңдығы, стилі үлкен маңызға ие - жігерлі де 
сенімді үн жабығыңқы баяу дауысқа қарағанда көкейге көбірек 
қонады. 

Хабарлама. Жарнаманы əзірлейтін мамандар құлақтандыруға 
қандай уəжді пікірлерді қолдану керектігін күні бұрын ойлас-
тырып қояды. Мəселен, өнімнің тек қана жақсы қырлары алынса, 
бұл тұтынушылар тарапынан сенімсіздік пен шүбəлану туғызуы 
ықтимал. Ал, кемшіліктері көрсетілсе, бұларды тұтынушылар 
бұрындары байқамаған болулары да ғажап емес. Осы бағытта 
жүргізілген зерттеулер «таразы басын тең ұстау» керектігін көр-
сетіп берді: өйткені, ұзақ пайдалану барысында өнімнің артық-
шылығы да, кем-кетігі де жақсы мəлім болмақ. Міне, сондықтан 
қажет жағдайда ұсақ-түйек кемшілікті баса айту асыра мақта-
нудан əлдеқайда жақсы əрі тұтынушының ынтасын туғызуы 
мүмкін. 

Хабар таратушы. Коммерцияның алуан түрлерінің ара-
сында ұғым-түсініктерді жеке коммуникация жедел өзгерте ала-
ды деп саналады. Одан кейінгі орынды бейне (мəселен, теле-
дидар) жəне дыбыс ( мəселен, радио) коммуникациялары иеле-
неді. Жазбаша коммуникация жалпы тұрғыдан алғанда соншалық 
иландыра қоймайды. Алайда, күрделі пікір айту қажет бола қал-
ғанда, жазбаша тəсілге сүйенген тиімді. 
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Қабылдаушы. Жеке адамның секемшілдік немесе өзіне көңілі 
тоюшылық сияқты қасиеттері хабарды қабылдауға жəне оған баға 
беруге əсерін тигізеді. Кісі мінезінің сыпайы немесе зиялы болуы 
ақпаратты жедел түйсігу мен түсінуге ықпал еткенімен, оның 
мазмұнын ой сүзгісінен сараптан өткізетіні белгілі. 

Коммуникацияның тиімді болуына жоғарыда аталып өткен 
психологиялық сипаттамалар ғана əсер етіп қоймайды. Коммуни-
кацияны кешенді жүргізу барысында қарым-қатынас жасалып 
отырған əлеуметтік жағдай мен орта есепке алынуға тиіс. Міне, 
осыған байланысты өнімді жарнамалаудың сезімдік қабылдауға 
негізделетін жаңа түрлері мен əдістері сахнаға шығып отыр. 
Бұлардың алғашқы тарауларда сөз болатын жарнама тектерінен 
айырмасы – негізінен алғанда əлеуметтік-психологиялық фактор-
ларға арқа сүйейтіндігі.  

Эмоциялық жарнама тұтынушының фирма өніміне деген 
жағымды көзқарасын қалыптастыруға бағытталады. Бұл үшін 
жарнама объектісі қуанышты көңіл -күй орнататын ортада - мəз-
мəйрам болып ойнап жүрген балалар мен жасөспірімдер ара-
сында бейнеленеді. “Қазкоммерцбанк” қалыптасуының бастапқы 
кезеңінде жарнаманың осы түрін көп пайдаланды. 

Есімі елге белгілі адамдарды жарнама ролигіне енгізу. Бұл 
тəсіл қазақтың «ата атымен сөз, мата атымен бөз өтеді» деген 
мақалдың кəсіпкерлікте өз бейнесін табуы десек, артық айтқан-
дық емес. Мұндай жарнама тұтынушының көңіл-күйіне, талап-
талғамына өте күшті əсер етеді. Сондай-ақ халыққа жақсы таныс 
ғимараттар, мəселен «Қазақстан» қонақ үйі, Қожа Ахмет Яссауй 
мазары сияқты сəулет жəне тарих ескерткіштері, көрікті жерлер 
жарнама ролигінде пайдаланылса, оның сезімдік əсерін күшейте 
түседі. Жарнаманың бұл түрін «Халықтық банктің» телеролик-
терінен жолықтыруға болады. 

Санадан тыс (подсознательно) əсер ететін жарнама адамның 
қабылдау орталықтарына санадан тыс тікелей əсер етуге бағыт-
талады. Шетелдік зерттеу еңбектерінде сөз болатын жарнаманың 
бұл түрі дамыған елдерде де өте сирек қолданылады. Біз Қазақ-
станның жарнама кеңістігінде бұл құбылысты əлі кездестір-
геніміз жоқ. 
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Жарнама науқаны түсінігі. 
Жарнама науқаны-фирманың маркетингтік мақсатын жүзеге 

асыруға бағытталған жарнамалық шаралар кешені болып табы-
лады. 

Жарнама науқанын əзірлеу жəне жүргізу процесі үш кезеңге 
бөлінеді: 

І кезең – жарнама науқанын əзірлеу жөніндегі мазмұндық 
жəне ұйымдастырушылық шараларды жасау: 

1) жарнама берушінің жарнама тапсырмасын түзуі жəне ре-
дакциялауы; 

2) жарнама агенттігін табу, агенттіктің жарнама стратегиясы 
жөніндегі ұсыныстарын, медиа-жоспарын жəне шығармашылық 
шешімдерін талдау, таңдап алынған агенттікпен ынтымақтастық 
жөніндегі шартқа отыру; 

3) шығармашылық стратегияны таңдау; жарнамалық хабар-
ламаны түзу; 

4) жарнаманы (видеоспотты, постерді, баспасөздегі жарна-
малық хабарландыруды) жасау; 

5) медиажоспарлау; 
6) жарнама науқанының бюджетін қабылдау. 
ІІ кезең – жарнама науқанын жүзеге асыру: 
1) бұқаралық ақпарат құралдарында жарнамалық алаңдар 

мен уақытты сатып алу, жарнаманы орналастыру; 
2) жарнама науқанының барысына бақылау жасау, қажет 

жағдайда жедел өзгерістер енгізу; 
ІІІ кезең – жарнама науқанының қорытындыларын шығару 

жəне оның тиімділгін өлшеу: 
1) жарнаманың коммуникативтік жəне экономикалық тиім-

ділігін анықтау; 
2) фирманың жарнама саясатына өзгерістер енгізу болып 

табылады. 
Дайын болған жарнамалық ақпаратты таратудың қолайлы құ-

ралдары нарықтың барлығында бірдей кездесе бермейді. Осыған 
байланысты фирма жарнамалық ақпаратты таратудың тиісті 
құралын таңдау кезінде əрбір мақсатты аудиторияның нарықтық 
ерекшеліктерін ескеруге тиіс. Бұл орайдағы бірінші қағида – 
ақпаратты тарату құралының мақсатты аудиторияға сəйкес келуі. 
Əрбір аудиторияның өзіндік сипатты белгілері, əдеттері, мақсат-
мүдделері бар, əлбетте, фирма өнімін тұтынатын ықтимал 
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клиенттердің нақты топтарына бағытталған жарнама науқанының 
діттеген нысанасына жету үшін бұл ерекшеліктерді жарнамалық 
ақпаратты тарату құралын таңдаудың бастапқы пункті ретінде 
қарастыру керек. Мəселен, жастар басылымдары мен телебағдар-
ламарында ауқатты адамдарға арналған фирма өнімдерін жарна-
малау айтарлықтай нəтиже береді деу қиын. Сондай-ақ жарнама 
құны да назар аударуды қажет етеді.  

Бұқаралық ақпарат құралдарында берілетін жарнамалық ма-
териалдардың бағыты мен мазмұнын бағалау үшін үлгі ретінде 
Ercard банк кəртішкесінің жарнама науқанын қарастырайық. 
Онда насихат жəне жарнама əдістері, журналистік жанрлар молы-
нан пайдаланылғанын көреміз. 

 
Ercard банк кəртішкесін өткізу жөніндегі жарнама науқаны 

(үлгі ретінде) 
 Қаңтар 

 теледидар 
- Демонстрациялық фильм түсіру. 
- «Хабар» бойынша сюжет беру. 
- АТВ-дан Ercard ролигін беру. 
- АТВ-ның «Ақиқат-Ақпары» бойынша сюжет. 
- «Хабардың» соңғы жаңалықтарында роликті қазақ жəне 
орыс бөлімдері аралығында беру. 
- «31-арна» бойынша жаңалықтардағы сюжет. 

 радио 
- Басқарма бастығымен республикалық радионың «Іскер 
адамдар» хабарында жүргізілетін сұхбат. 
- Сектор меңгерушісімен республикалық радионың «Дело-
вые люди» хабарында жүргізілетін сұхбат. 

 газеттер 
- Фоторепортаждар: «Егемен Қазақстан», «Жетісу», «Жас 
қазақ», «Уйғур авази» газеттері. 
- «Алматы ақшамы», «Вечерний Алматы» газеттеріндегі 
фоторепортаж бен заметка. 
- Басқарма бастығымен сұхбат, «Экономика» газеті. 
  

Ақпан 
 теледидар 

- Ercard ролигін «Хабар» бойынша беру. 
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- Роликті АТВ-дан беру. 
- Роликті КТК-ның “Бизнес-класында” беру. 
- Роликті КТК-дан беру. 
 

Наурыз 
 теледидар 

-  Ercard туралы КТК мен РАХАТ-тағы сюжет. 
- Ercard ролигін республикалық арна бойынша «Теңге» 
бағдарламасынан беру. 
- Роликті «31-арна» бойынша «Бон вояж» бағдарламасынан 
беру. 
- Роликті КТК-дан беру. 

 газеттер 
- Ercard-тың «Егемен Қазақстан», «Ана тілі», «Экономика», 
«Алаш айнасы», «Айқын» басылымдарындағы жарнамалық 
хабарландырулары. 
- Басқарма бастығымен «Қазақстан кəсіпкері» газеті жүргі-
зетін сұхбат. 

 баспа қызметі 
- Ercard буклетін шығару үшін баспамен шартқа отыру. 
- Ercard-тың түрлі-түсті листовкасын шығару. 
- Ercard жапсырмалары. 

 радио 
- «Радио-макс» бойынша жарнамалық хабарландыру беру. 
 

Сəуір 
 теледидар 

- Ercard ролигін республикалық эфир бойынша «Теңге» 
бағдарламасынан беру. 
- «АлмаТВ» арнасы бойынша «Рекламная экскурсионная 
прогулка» бағдарламасынан жарнамалық бейнесюжет беру. 
- Роликті КТК-дан беру. 

 радио 
- Радио-М бойынша Ercard жайлы хабарландыру беру. 

 газеттер 
- «Алаш айнасы» газетіне жарнамалық хабарландыру беру. 
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 баспа қызметі 
- Кəртішкелермен жұмыс істеудің қазақ, орыс жəне ағылшын 
тілдеріндегі нұсқаушасын шығару жөнінде баспамен шартқа 
отыру. 
 

 Мамыр 
 теледидар 

- “31- арнамынң” бизнес-бағдарламасында ағылшын 
тілінде 
жарнамалық-ақпараттық сюжет беру. 

 газеттер 
- “Алаш айнасы” газетіне жарнамалық хабарландыру беру. 
 дизайнерлік жұмыстар 
- Логогипті Ercard кəртішкесінің дизайны.  
 

 Маусым 
 теледидар 

КТК бойынша: 
- «Мен-Ercard кəртішкесінің иесімін»; 
- «Алматы басқармасында пластик кəртішкелерді беру»; 
- «Ercard көмегімен жалақы алу»; 
- «Банктің айырбастау бекеттерінде кəртішкелерге қызмет 
көрсету»; 
- «Ercard-пен авиабилет алу» тақырыптары бойынша ақпарат-
тық сюжеттер сериясы. 

 газеттер 
- «Экономика», «Айқын» газеттеріндегі «Ercard қызмет 
көрсету желісі» жарнамалық хабарландырулары; 
- «Жас алаш» жəне «Егемен Қазақстан» газеттеріндегі 
редакциялық мақалалар (мəселен, «Жаңа дəуір – жаңа ақша»). 

 радио 
- Радио-М бойынша кəртішке туралы жарнамалық хабар-
ландырулар беру. 

баспа қызметі 
- Түрлі-түсті буклет шығару; 
- «Алматы» анықтамалығына кəртішкенің жарнамасын беру; 
- «Алматы қаласының жолбасшысы» түрлі-түсті анықта-
малық жинағына жарнама беру. 
 



 75

Сонымен, жарнамалық науқанның, жарнамалық хабарлама-
лардың тиімді де өнімді болуы тек субъективті ғана емес, сондай-
ақ объективті себептерге де байланысты. Объективті себептер, 
жалпы тұрғыдан алғанда халықтың нарықтық қатынастарға 
кірігуін, оның нарықтық ұғым-түсінігінің қалыптасуын көрсетсе, 
жекелей алғанда сол ұғым-түсініктердің өзін қамтиды. Біздің 
зерттеуімізге қатысты осындай ұғымдардың бастысы-коммуни-
кация түсінігі. Əдетте маркетинг саласындағы коммуникация 
түсінігіне жарнама, өнімді өткізу, жұртшылықпен жұмыс істеу 
жатады. Жекелеген жағдайларда баға, өнім жəне сату жүйесі 
маркетингтік міндеттерді орындайтыны рас. Алайда, осылардың 
басын біріктіретін жалпылама тұжырымдамасыз жарнамалық 
науқан жартыкеш күйінде қалады. 

 
Жарнамалық хабарлама. 
Жарнама практикасында жарнамалық хабарламаны айқын-

дайтын бірнеше термин қоланылады: жарнамалық хабарламаның 
өзі, жарнамалық хабарландыру жəне жарнамалық үндеу. Бұлар 
жарнамалық коммуникация мақсатына жəне жарнамалық хабар-
лама түріне орай пайдаланылады. 

Жарнамалық хабарлама жарнама коммуникациясы про-
цесінде берілетін ақпараттық жəне эмоциялық мазмұнның негізгі 
жеткізушісі болып табылатын жарнамалық коммуникация эле-
менті саналады. Бұл жолдаудың нақты формасы (мəтіндік, ви-
зуалдық, рəміздік) болады жəне адресатқа нақты коммуникация 
арнасы арқылы келіп түседі.  

Жарнамалық хабарландыру-мақсатты аудиторияның назарын 
аудару үшін пайдаланылатын, нақты бейнелік формасы бар жар-
намалық хабарлама (газеттегі жарнамалық хабарландыру, радио-
дағы жарнамалық хабарландыру). 

Жарнамалық үндеу-тауарды немесе қызметті сатуға, сатып 
алуға, қайсібір істі жылжытуға, мақсатты аудитория ықыласын 
байқауға бағытталған кез келген жария хабарландыру болып 
табылады.  

Жарнамалық хабарландыруларды қалыптастыру жөніндегі 
аралар ауқымында негізгі үш шешімді: 

- Жарнамалық хабарландырудың құрылымын; 
- Жарнамалық хабарландырудың қалыбын; 
- Жарнамалық хабарландырудың стилін қабылдау қажет. 
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Көп жағдайда коммуникация науқанының табысы фирма 
мақсатты аудиторияға жолдағалы отырған хабарламалардың 
сапасына қатысты болады. Хабарламаларды əзірлеу кезінде оның 
мазмұны, құрылымы мен формасы жөніндегі мəселелер шешімін 
табады. 

Хабарламаның мазмұны өте жақсы ойластырылып, фирма 
пайдасын көздейтін бұлжымас дəлелдерге негізделсе де қола-
пайсыз құрастырылуына бола аудиторияға əсер ете алмауы ықти-
мал. Сондықтан да ең алдымен маңызды деректерді хабар-
ламаның қай бөлігінде орналастыру қажеттігін шешкен орынды. 
Бұл ретте мынаны есте ұстаған жөн: аудиторияның назары мəтін-
нің соңына қарай «сұйыла» бастайды, ал бірақ негізгі кілтипан 
аудиторияның ықыласын аударғаннан кейін ғана ұсынылуы 
керек. Сондай-ақ баяндау қисынын ешқашан өзгертуге болмайды, 
өйткені мəні ұғынылмай қалуы мүмкін. 

Хабарламаның құрылымына қатысты келесі бір маңызды 
мəселе оған қарсы уəждерді енгізу болып табылады. Мұның да 
қос қыры бар. Мəселен, қарсы уəждердің болмауы көптеген ке-
рексіз сауалдарды туындатуы ықтимал, болған жағдайда олардың 
көбісіне жауап беріледі. Сонымен бірге қарсы жақтың уəждерінің 
болуы олардың теріске шығарылатына қарамастан аудиторияға 
жағымсыз əсер етуі мүмкін. Бұл проблеманың шешілуі көп 
жағдайда осы хабарлама жолданған аудиторияның типіне, 
сондай-ақ коммуникация науқанының мақсаттарына байланысты 
келеді.  

Хабарлама құрылымы бойынша тағы бір маңызды шешім 
қабылдау керек: хабарламада екіұшты пікір қажет пе, болмаса 
аудиторияның өзін оған жетелеген жөн бе немесе таңдауды соған 
қалдырған дұрыс па? Əлбетте, көп жағдайда бірінші нұсқа 
табысты болады, себебі ол хабарламаның түрліше жорылуын 
жоққа шығарады. Сонымен бірге емеурін жасалған немесе 
ешқандай түйін түйілмеген хабарлама тиімді болып келеді. Көбі-
несе бұл кез-келген қорытындыны өз пікірін таңу немесе таң-
дауға қысым жасау ретінде қабыл алатын аудиторияларға 
қатысты. 

Ақыр аяғында хабарлама беретін əсер оның формасына 
байланысты болады. Хабарламаның формасы деп оның аудито-
рияға қалай жеткізілетіні түсініледі. Ол ең алдымен ақпаратты 
беру үшін қандай құралдың қолданылатынымен анықталады. 
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Мəселен, теледидар мен баспасөз арқылы берілетін хабарла-
маның, радио жəне пошта жарнамасының, жекелеген сөздер мен 
мерзімді бюллетеньдердің арасында коммуникаторлар ұстанған 
мақсаттан басқа ешқандай жақындық жоқ. Мақсат – хабарламаға 
назар аударту жəне аудиторияның бойында оның мазмұнына 
деген ықыласты ояту 

Жарнамалық-коммерциялық ақпарат ағынында қайсыбір 
өнімнің жақсылық-жетістіктерін құр санамалап шығу ықтимал 
клиенттің назарын аударуы неғайбыл. Сондай-ақ тұтынушының 
хабарландыруды аяғына дейін оқып (көріп, тыңдап) шығуға 
ынтасын туғызу мүмкіндігі төмен. Міне, сондықтан да жарнамада 
оқырманды осындай əрекет жасауға итермелейтін “күш” болуға 
тиіс. Мұндай “күштің” міндетін AІDA (назар, ықылас, ұмтылыс, 
əрекет) талаптарына сəйкес жасалған жарнамалық хабарландыру 
құрылымы атқарады.  

Сауатты құрастырылған хабарлама газетке көз жүгіртіп 
шыққан сəтте-ақ ықыласты өзіне аударады. Ол сонымен қатар 
оқырманды ынтықтырып, қарап шығуға, тіпті, бастан-аяқ оқып 
шығуға мəжбүр етуі де ықтимал. Хабарландырумен танысқан 
болашақ клиент жарнама обьектісінің жетістігін көрсететін 
дəлелдерді қабыл алып, жарнама беруші тосып отырған əрекетке 
көшуі мүмкін. Мұндай əрекеттер пассивті (бəсең), болмаса, 
активті (белсенді) сипатта келеді, ол көбіне жарнаманың бағы-
тына байланысты болады. Əрекеттердің бəсең сипаты, мəселен, 
жарнамаланып отырған өнімге немесе жалпы фирмаға деген 
жағымды көзқарасты қалыптастырудан көрініс табады. Белсенді 
əрекеттер аясына фирманы тікелей келіп көру, сұраныс жіберу, 
көрсетілген телефонға хабарласу, т.б. іс-қимылдар жатады.  

Дегенмен, əсерлі жарнамалық хабарландыруды жазуға кіріс-
пес бұрын алда тұрған жарнамалық науқанның девизін, болмаса, 
үндеу-ұранын таңдап алған жөн. Мұндай үндеу-ұран көзделіп 
отырған шаралар кешенінің негізгі тұжырымын жинақталған 
күйде беруге тиіс. Үндеу-ұранның басты талаптарына есте қалу-
шылық, бірегейлік жəне түсініктілік, сондай-ақ бүкіл науқан 
бойына өзгермеушілік жатады. 

Бұдан соң жарнама обьектісін жақсы жағынан көрсететін 
дəлел-айғақтарды бейнелеу тəсіліне қатысты қызықты идеяны 
іздестіру қажет. Жарнама құрастырушылар шытырман идеяны 
қалауынша іздестіреді, мұнда əмбебап ереже жоққа тəн. Жарна-



 78

машылардың қайсыбірі мұны клиенттермен кеңесу, сұхбат құру 
арқылы, біреулері тікелей «сана шабуылын» қолдану жолымен 
жүзеге асырғанды жөн көреді, өзгелері мақсатты сегмент тұтыну-
шыларының мұқтажын ұсынылатын өнімнің маңызды жетістік-
терімен ұштастырған абзал деп санайды.  

Қалай болғанда да орнымен, оңтайлы табылған идея ықтимал 
клиенттің назарын аударатын кілтипан болып табылады. Бірақ 
оның жалғыз өзі ықылас аудартуға, жарнамалық хабарландыруды 
бастан-аяқ оқып шығуға итермелеуге дəрменсіз. Бұл міндетті тиі-
сінше жазылған хабарлама мəтіні, болмаса, сценариі атқарады. 
Мəтінге (сценарийге) қажетті əсер қуатын беруге жəрдемдесетін 
бірқатар принциптер бар, олар туралы төменде сөз етеміз.  

Жарнамада назар аударту үшін бас тақырып, аудио-бейне 
құралдары мен сюжет сияқты тетіктер пайдаланылса, хабарлан-
дырудың мазмұны өзге міндеттерді AІDA моделі шеңберінде 
шешеді. Кіріспе бөлімде ынта туғызу үшін ұсынылып отырған 
өнімді пайдаланушыларды тосатын соны жаңалықтар мен алатын 
пайда баса айтылады. Хабарламаның негізгі бөлігі клиенттің 
ұмтылысын туғызуға байланысты проблеманы шешуге бағыт-
талған, ал қорытындысы нақты əрекеттерге көшуге итермелейді. 

Түрлі арналар арқылы таратылатын жарнамалық хабарлама-
лардың құрылымы жоғарыда сөз болған талаптарға жауап беруге 
тиіс, алайда кейбір ерекшеліктер де кездесіп қалады. 

Ендігі тоқталатынымыз жарнамалық хабарландырудың қалы-
бы, бұл оны ұсыну тəсілін білдіреді. Мұның мына төмендегідей 
кең таралған түрлері бар. Өнімнің жағымды қасиеттеріне, ерек-
шеліктеріне куəлік беру солардың алғашқысына жатады. Жарна-
малық хабарландырудың негізіне клиенттердің өнім пайдасына 
берген жағымды пікірлері алынады, фирмамен жұмыс істеудің 
тиімді тұстары атап көрсетіледі. Мұндай жарнаманы жүзеге асы-
ру үшін «дуалы ауыздар» да, сондай-ақ қарапайым клиенттер де 
қатыстырылады. Мəселен, Қазкоммерцбанк кезінде өз өнімдерін 
жарнамалауға кейбір өнер шеберлерін тартқаны белгілі. 

Шынайы жарнама. Мұндай тəсілді қолдану барысында 
ұсынылып отырған өнімдер туралы нақты да обьективті ақпарат 
тұтынушының нақты мұқтаждарын қанағаттандыра алатын жетіс-
тіктерді айырықша атап көрсету арқылы беріледі. Клиенттің ұсы-
нылып отырған қызметті қолданудан табатын пайдаға назарын 
аударту жəне оны белгілі бір іс-əрекетті жүзеге асыруға бағыттау 
мұндай жарнаманың сипатты ерекшелігі болып табылады. 
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Демонстрациялық жарнама. Жарнамалық хабарландыруды 
орындаудың осынау формасында өнімді пайдалану тəртібі атал-
ған əрекетке тəн жағдайда орындалып, көрсетіледі. Бұл орайда 
ұсынылып отырған өнімнің қарапайымдылығы мен жайлылығы 
барынша атап көрсетіледі. Бұған пластик кəртішкелерді жарна-
малауға арналған жарнама науқандары мысал бола алады. 

Əзіл-қалжың ахуалын туғызу. Жарнамалық ақпаратты беру-
дің мұндай тəсілінің бір артықшылығы жағымды көңіл-күй орна-
туымен есте жақсы сақталатындығында. Əдетте фирмалар корпо-
ративтік нарыққа бағытталған жарнамаларында əзі-қалжың ахуа-
лын туғызуға өте сирек жүгінеді. Керісінше, жарнамалық хабар-
ламаны жүзеге асырудың осы формасы жекелеген фирмаларға 
қызмет көрсету барысында көп қолданылады. Бұған кино-
режиссер Бақыт Қилыбаевтың “Мост” жəне “Менатеп” банктері 
үшін халықтық персонаждарды пайдалана отырып жасаған жар-
нама роликтерін мысалға келтіруге болады.  

Мультипликацияны пайдалану. Жарнама науқанында мульти-
пликациялық образдарды жəне басқа символдық кейіпкерлерді 
пайдалану хабарламалардың тартымдылығын, бірегейлігін жəне 
есте сақталуын арттырады. Жарнаманы іске асырудың мұндай 
формасы көп ретте əзіл-қалжыңмен астастыра қолданылады да 
фирманың «қатаң» имиджін жұмсартуға жəрдемдеседі. Жарнама-
ның бұл түрі Қазақстан фирмаларында көп қолданым тапқан жоқ. 

Мюзикл. Жарнамалық хабарламаларды берудің мұндай фор-
масы көп пайдаланылмайды. Дегенмен аракідік ол да кəдеге 
асады, əсіресе ерекше сегменттерге қызмет көрсетуде іске жарап 
қалады. 

Ақпараттық хабар түрінде берілген жарнамалық хабарла-
маларды оқырман газеттің немесе журналдың жарық көрген са-
нының ажырағысыз бөлігі ретінде қабылдайды. Мағлұматты бе-
рудің осындай əдісі арқасында ақпараттық хабар түрінде ұсыныл-
ған жарнама оқырманның ынта-ықыласын арттырып, санын 
көбейтуге ықпал етеді. 

Үйретуші жарнама қайсыбір өнімді пайдаланудың ерекше-
ліктеріне назар аударту жəне тиісті ақпарат беру қажеттігі ту-
ғанда қолданылады. Батыс жəне Ресей фирмалары жарнаманың 
бұл түрін көпшілікке тосын электронды қызметтерді пайдалану 
тəртібін үйрету мақсатында пайдаланғаны белгілі. 



 80

Кəсіптік шеберлікті атап көрсету. Мұндай жарнамада 
негізгі екпін белгілі бір қызметтерді көрсетудің ауқымды тəжі-
рибесіне түсіріледі, көп жағдайда бұл ықтимал клиенттің фир-
маны таңдауындағы басты фактор ретінде көрінеді. 

Жарнамалық хабарландырудың қалыбы туралы шешімді қа-
былдағаннан кейін оның қай стильмен берілетінін таңдау қажет. 
Əдетте, стиль деп жекелеген адамға, топқа, тарихи кезеңге, т.б. 
қатысты сөздер мен тіркестерді іріктеп қолдану арқылы ойды 
жазбаша немесе ауызша беру əдісін айтады. Сондай-ақ «стиль» 
ұғымына ауызекі əңгімедегі, сөздегі мəнер, белгі кіреді. 

Стилистикада функционалдық (қызметтік) стильдердің не-
гізгі бес түрі атап көрсетіледі: 

- Ресми іс қағаздық; 
- Ғылыми-кəсіптік; 
- Публицистік; 
- Əдеби-ауызекі; 
- Қарадүрсін-ауызекі. 
Бұл стильдер абстракция түрінде беріліп отырғандығын, 

«таза» түрінде көп кездеспейтінін атап өткен жөн. Жарнама 
сияқты ерекше салада олардың қайсысын қолданған қолайлы? 
Бұған нақты жауап қайтару қиын, себебі, жарнамалық хабарлан-
дыруға таңдап алынған стиль фирманың мекеме ретіндегі ерек-
шеліктері, жарнаманың мақсаттары, сондай-ақ хабарландыру ба-
ғытталған аудиторияның сипатты белгілері арқылы айқындалады. 

Сонымен бірге жарнамалық хабарландыруды жасау кезінде 
есте ұстайтын бірқатар жағдаяттар бар: 

- Мақсатты аудиторияның фирма ісі саласында жетік білімі 
болуы сирек кездеседі, сондықтан да ұсыныстың мəнін көле-
гейлемеу үшін кəсіптік терминдерді мүмкіндігінше аз қол-
данған жөн; 
- Айтылатын ой екеуара əңгімедегідей қарапайым да түсі-
нікті жеткізілуге тиіс; 
- Хабарламаның мəтіні жазылып болғаннан кейін оны артық 
тұстардан арылту керек. Бұл орайда мағынаның жойылып 
кетпеуіне, бұрмаланбауына назар аудару қажет; 
- Жауыр болған тіркестер мен сөз саптауынан абай болған 
абзал, өйткені бұл хабарламаның тартымдылығы мен пəрмен-
ділігін кемітеді; 
- Табиғи, жүрекжарды сипат берген орынды; 
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- Жекелеген сөздерге немесе тіркестерге ерекше мағына беру 
үшін олар сөйлемнің болмаса абзацтың басында немесе со-
ңында қолданылады, сондай-ақ сөйлемнің ұзақтығын оңтай-
ландыру жəне «сипатты» сөздерді, болмаса, тіркестерді ірік-
теп пайдалану тəсілдері кəдеге жаратылады; 
- Ынта-ықыласты үздірмеу үшін баяндаудың логикалық 
дəйектілігі жəне хабарламаның тұтастығы сақталады. 
Бұдан бұрын атап өткеніміздей, фирманың коммуника-

циялық саясатында жарнама қызметінің көздейтін негізгі мақсаты 
– тұтынушылардың сұранысын қалыптастырып, ынталандырып 
отыру. Яғни, ол – фирма көрсететін қызметтердің сапасы, сондай-
ақ осы салада ұсынылатын идеялар клиенттердің мұқтаждары 
мен талап-тілектері түрінде бейнеленетін коммуникация түрі. Тұ-
тынушыларға ұсынылатын жарнамалық хабарландырулар зерттеу 
– зерделеудің, стратегиялық жоба-жоспарлардың, тактикалық ше-
шімдер мен нақты іс-əрекеттердің, яғни жарнама процесінің 
ақтық өнімі болып табылады. 

 
4.4. Жарнама жəне жұртшылықпен байланыс 
Қазіргі Қазақстан фирмаларының жарнамалық қызметі клас-

сикалық маркетингтік əдебиетте талданып, зерттелген, жөн-
жосық ретінде ұсынылатын əдіс-тəсілдерді пайдалану саласында 
өзіндік ерекшеліктерімен көрінуде. Қазақстан экономикалық 
мекемелері бұл орайда өзіндік, эволюциялық жолмен дамып келе 
жатыр. Атап айтқанда, біздің кəсіпорындарымыздың жарнамалық 
қызметі өнім өткізуді ынталандыруды, жұртшылықпен жұмыс 
істеуді (publіc relatіons), өнімді жарнамалауды, түсіндіру-насихат-
тау жарнамасын (advokacy advertіsіng), басқаша айтқанда толық-
қанды жарнаманы қамтиды.  

Мұның обьективті экономикалық қана емес, сондай-ақ əлеу-
меттік-психологиялық, тарихи себептері бар. Бұрынғы шаруа-
шылық-экономикалық жүйенің бір арнадан басқарылуы, жеке 
шаруашылық бастамалардың құп алынбауы бұрынғы КСРО 
кеңістігінде өндіріс пен тұтынушы арасын алшақтатып, бір-біріне 
əсер етуін жоққа шығарды. Ал, қазіргі нарықтық қатынастар мүл-
дем кері талаптар қойып отыр. Бейнелеп айтқанда, қазір біздің 
өндірісшілер мен тұтынушылар белгілі бір нүктеде кездесу үшін 
жолға шыққан есепті, біз соның алғашқы қадамдарына куə болып 
отырмыз. Сол қадамдардың бірі-біздің өндірісшілер үшін де, 
тұтынушылар үшін де тосын да тың сала-жарнама болып та-
былады. 
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Жарнама маркетингтік бағдарламаның құрамдас бөлігі бо-
лып табылады. Маркетинг өндіріс өміріне кіре бастаған ғасыры-
мыздың бастапқы кезеңінде өнім өткізу мəселесімен ғана шек-
телді. Тəжірибе мен теорияның елегінен өте келіп, бүгінде ол 
кəсіпорынның бүкіл өндірісін толығымен қамтитын басқару жəне 
білім саласына айналып отыр. Қазіргі маркетинг клиенттердің 
талап-тілектерін егжей-тегжейлі зерттеп білумен ғана айналыс-
пайды, сондай-ақ осы қызметтерді тұтынушыларға барынша 
жақындастыруды, өткізу көлемін ұлғайту мақсатымен түрлі қыз-
меттерге деген сұранымды қалыптастыру мен демеп отыруды, 
оның тиімділігін арттырып, кəсіпкерлік қызметтің жалпылама 
пайдасын молайтуды назардан қағыс қалдырмайды. Бұл үшін 
фирма өз клиенттерімен қоян-қолтық жұмыс істеуге тиіс. Ал, 
фирма жұмыс істейтін ортаның бір ерекшелігі оның клиент-
термен ғана емес, сондай-ақ өзге фирмалармен, Үкіметпен, түрлі 
қаржы ұйымдарымен, т.б. тығыз араласуы болып табылады. 
Міне, сондықтан да кез келген фирма үшін сыртқы жəне ішкі 
ортаның өзгеріп отыруына сай ұдайы жетілдірілуге тиісті өзара 
байланыстар мен коммуникациялардың мінсіз жүйесінің болуы 
маңызды. Нарық базарына əсер етудің маркеттингтік шаралары 
кешенінің құрамына коммуникация саясаты, міне, нақ осы мақ-
саттар үшін енгізіледі. Жұртшылықпен қарым-қатынасты да-
мыту, жарнама, өнім өткізуді ынталандырудың көптеген құрал-
дары, сервис саясаты, түрлі көрмелерге қатысуды ұйымдастыру, 
фирмалық стиль мен белгі, бұқаралық ақпарат құралдарымен 
жұмыс істеу осы коммуникация саясатына жатады. 

Фирма мен жұртшылықтың өзара тіл тауып, ықыласты жағ-
дайда болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесі - 
“publіc relatіons” маркетинг кешенінде ерекше орынға ие.  

Баспасөзбен байланысты жолға қою. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының көзқарасына көп нəрсе тəуелді болғандықтан бас-
пасөз өкілдеріне барынша қолдау көрсетілуге тиіс. Əдетте оларға 
арналып қажетті ақпарат материалдары сұрыпталады, сауал-
дарына жауап жіберіледі. Маркетинг қызметі газет, журнал бет-
терінде, т.б. жария болған фирма жөніндегі мəліметтерді қада-
ғалап отыруға, жарияланымдарда қателік кеткен жағдайда оны 
түзету шараларын қолдануға міндетті. Нақты проблема жөнінде 
берілетін қысқа да нұсқа ақпарат – баспасөз релиздері өте тиімді. 
Сондай-ақ фирмаға, оның филиалдарына репортерлердің келіп 
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тұруының, баспахана (фотография, қаріптер, қағаз түрлері, 
т.б.) мүмкіндіктерін пайдаланудың берері мол. Фирма проспек-
тілерін жөнелткенде сəлемхат тек сол адресатқа ғана жіберіл-
гендей əсер қалдыруын ойластырған орынды екенін тəжірибе 
көрсетіп отыр. Бұл орайда газет мақалалары мен телешолуларға 
қарағанда цифрлы деректерді жария ету əлдеқайда тиімді. Дерек-
тердің салыстыру түрінде берілуі оның нақты əсер етуін артты-
ратын фактор болып табылады.  

Жұмыс орындарын ашу, стипендиялар мен түрлі сыйлықтар 
беру туралы хабарландырулар жариялау, басқа да акциялар ықти-
мал клиенттер пікірін орнықтыру мақсатына пайдаланылады. 
Қоғам пікірін, нарық райын зерттеп отыру, іске қатысы бар 
фактлерді жинақтап, қорыту, талдау қалыптасып келе жатқан 
жағдайды дұрыс бағалауға жəрдемдеседі. 

Жұртшылықтың фирма жөніндегі жағымды пікірі өздігінен 
туындамайды. Халық мақтау сөздерден гөрі сыни лебіздерге көп 
құлақ асады, несие мекемесін таңдау барысында ұтылып қалмау 
жағын қарастырады. Бұл – табиғи нəрсе. Міне, сондықтан да 
жұртшылықпен жақсы жұмыс істеп, өз клиенттері арқылы, 
сондай-ақ басқа да жолдармен елдің оң пікірін қалыптастырған 
фирма өзге несие мекемелерінің қатаң бəсекелестігіне төтеп бере 
алатынын өмірдің өзі көрсетуде 

Республикамыздың бүгінгі дамуы бүкіл əлем елдеріндегі 
сияқты табиғи кедергілерге тап болып отырғаны мəлім. Өнді-
рістің қысқаруы, дəстүрлі нарықтардың жабылуы экономикалық 
жүйені реформалау қажеттігін туғызуда. Мəселен, банктерді 
капиталдандыру олардың басын біріктіріп, қаржысын қосу арқы-
лы жүзеге асырылуда. Сөйтіп, бұрындары елге мəлім банктердің 
орнына жаңа несие мекемелері дүниеге келуде. Мəселен, 1997 
жылдың күзінде Несие-əлеуметтік банкі мен Тұрғын үй-құрылыс 
банкі бірігіп, «Тұрғын үй-құрылыс банкі» жабық акционерлік 
қоғамын құрса, 1998 жылы осы аталған «Тұрғын үй-құрылыс 
банкі» акционерлік «Центркредит» банкімен қосылып, соңғы-
сының атауын иеленді. Міне, осындай жағдайда жаңа несие меке-
месінің банк өнімін насихаттаумен қатар өз мекемесін жарна-
малауға да ұмтылатыны түсінікті. Жұртшылықпен жұмыс істеу-
дің (паблисити) өнімді жарнамалаудан айырмаланатыны, міне, 
осыған байланысты. Ал, мекеме (кəсіпорын) жарнамасының 
паблиситимен тоқайласатын тұстары көп, себебі мұндай жарнама 
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кəсіпорынның жағымды бейнесін жасауды мақсат тұтады. 
Субьектілік көзқарас тұрғысынан алғанда жұртшылықпен байла-
ныс бірнеше бағыт бойынша құрылуы мүмкін, олардың ішінде 
аса маңыздылары мыналар болып табылады: 

- Бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты ұйым-
дастыру; 
- Мақсатты аудиториялармен байланыс орнату; 
- Мемлекеттік билік жəне басқару органдарымен қарым-
қатынас жасау. 
Бұқаралық ақпарат құралдарымен берік байланыс орнату 

оларды пайдалана отырып, фирма қызметіне жəне оның өнім-
деріне назар аударту үшін тиісті деректерді ұдайы таратып оты-
руға мүмкіндік береді. Мақсатты аудиториялармен тікелей 
қарым-қатынас жасау фирма пен тұтынушылардың нақты 
топтары арасындағы өзара түсіністікті нығайтуға қызмет етеді. 
Ал, мемлекеттік билік жəне басқару органдарымен араласу жал-
пы фирма қызметіне жəне нақты фирмаға қатысты жекелеген қау-
лылар мен реттеуші сипаттағы өзге де шешімдерді қабылдауға 
бағытталады. Бұл орайда Үкіметпен арадағы байланыстардың да 
маңызды мəні бар. 

Қазақстан фирмаларының тəжірибесінде нақты жарнамамен 
қатар көпшілікпен жұмыс істеу тəсілдерінің бой көрсеткені, 
жоғарыда атап өткеніміздей, кей тұстарының кірігіп, жымдасып 
кетуі коммерциялық мекемелердің алғашқы қарлығаштарының 
тұтынушыларға бейтаныс болуына байланысты туындады. Халық 
санасы республикада екінші дəрежедегі фирма жүйесінің дүниеге 
келіп, клиенттер топтарымен жұмыс істей бастауына бейімделуі 
үшін жарнамалық қызметті кең көлемді насихаттық шаралардан 
бастау қажет болды. Сөйтіп, жалпы коммерциялық фирма туралы 
мағлұматтар, жарнамаланатын фирма өнімі немесе қызметі бір 
арнада тоғысты. Нəтижесінде қоғамдық пікір қалыптастырылып 
қана қойған жоқ, жаңа, нарықтық бағытқа жұмылдырылды. Мұ-
ның өзі республиканың коммерциялық мекемелерінің жаңа эко-
номикалық насихатты орнықтырудағы, халықты нарыққа тəрбие-
леудегі, тəуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын дамытудағы 
өлшеусіз рөлін айғақтайтын факт. 
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4.5. Жарнама жəне насихат 
Жалпы, насихаттық шаралар мен жарнама Қазақстан тəжіри-

бесінде кірігіп кеткенімен, ғылыми əдебиетте əдетте жеке тал-
данады. Мəселен, ресейлік зерттеушілер И.О. жəне Я.О. Спи-
цындер бұлардың аражігін ашуды ұсынады. Біздің пікірімізше, 
жарнама мен насихаттың ерекшеленетін тұстарынан гөрі ортақ 
белгілері мол, сондықтан біз оны жарнамалық шара ретінде 
қарастырамыз. Біздің тəжірибеміздегі насихаттың жарнамадан 
айырмашылығы-оның ақысыз орналастырылуында. 

Фирманың қоғамдық пікірді ұйымдастырудағы мақсатты 
қызметін бейнелейтін көпшілікпен жұмыс істеудің аса маңызды 
компоненті болып табылатын насихаттың өзіндік ерекшеліктері 
бар. Өйткені, көпшілікпен байланыс жөніндегі жұмыс қалып-
тасып отырған қоғамдық пікірді зерттеуді жəне фирмаға, оның 
қызметіне мақсатты аудиториялар мен қалың бұқара тарапынан 
жағымды көзқарасты қалыптастыруды талап етеді. 

Ынталандыру құралдарының бірінен саналатын насихаттық 
шараларға фирма өз имиджін қалыптастырып, орнықтыру, өз 
өнімдерін əйгілеу жəне өзі жөніндегі қиғаш немесе кері пікір-
лерді теріске шығару қажет болғанда жүгінеді. Насихаттық нау-
қанды əзірлеп, өткізу:  

- Насихат мақсаттарын белгілеу; 
- Насихаттық хабарландыруларды əзірлеу; 
- Насихаттық хабарландыруларды тарататын құралдарды 
таңдау; 
- Насихаттық шараларды жүзеге асыру; 
Насихаттық науқан нəтижелерін талдау сияқты бес кезеңнен 

тұрады: 
Насихат мақсаттарын белгілеу. Фирма тарапынан əзірле-

нетін насихаттық науқан алда тұрған маркетингтік міндеттерді 
шешуге жəрдемдесу мақсатын көздейді. Насихаттық науқандар:  

- Фирманың имиджін қалыптастыру, бекіту немесе жөнге 
түсіруге; 
- Фирма өнімдерін насихаттауға; 
Түрлі қоғамдық топтар тарапынан қолдауды қамтамасыз 

етуге бағытталуы мүмкін. 
Бұл бағыттардың əрқайсысы фирманың нақты маркетингтік 

міндетіне (жекелеген жағдайларда бірнеше бағыттың қатар алы-



 86

нуы ықтимал) орай таңдалады. Таңдап алынған бағыт ауқымында 
насихаттың нақты мақсаттары белгіленеді. 

Мəселен, фирма алдында тұтынушылар санасында өзінің 
ақпараттық қызметтерінің бейнесін бекіту жəне оларды тұтынуды 
ынталандыру жөніндегі маркетингтік міндет тұр делік. Бұл қыз-
меттерді тұтынудың кілті фирманың имиджінде болса, наси-
хаттық науқан бағыты ретінде танымалдықты арттыру шара-
ларын таңдаған орынды. Бұл үшін мынадай нақты мақсаттар бел-
гіленуі мүмкін: 

Қарастырылып отырған саладағы қызметтер туралы ақпа-
раттық-танымдық сипаттағы мақалаларды, орайы келсе аудио 
жəне бейнематериалдарды əзірлеу, оларды бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы тарату жөнінде шаралар қабылдау; 

Оқиғалы сипаттағы шараларды, мəселен, жаңа ақпараттық 
технологиялар мəселелері жөніндегі конференцияны əзірлеп, 
өткізу, оған осы саладағы жетекші мамандарды қатыстыру (мұн-
да фирма демеуші ретінде көрінеді), мекеме пайдаланатын ақпа-
рат жинау, сақтау, өңдеу жəне тарату құралдарының көрмесін 
ұйымдастыру; 

Фирманың ақпарат саласындағы қызметтеріне оның тұрақты 
клиенттерінің ынта-ықыласын туғызуға бағытталған материал-
дарды таңдап алу. 

Тұрақты клиенттер фирманың жұмыс қорытындыларын 
үзбей қадағалап отыратындықтан, оларды тиісті ақпаратпен қам-
тамасыз етіп отырудың маңызы зор болмақ.  

Насихат мақсаттарын белгілеу кезінде бұл мақсаттардың 
фирманың жалпы маркетингтік жəне коммуникациялық страте-
гиясымен келістірілуіне, сондай-ақ қолға алынатын насихаттық 
шаралар мен осы орайда таратылатын ақпараттың нақты іс 
жағдайына қатаң сəйкестендірілуіне баса назар аударған жөн. 

Бұл жөнінде классикалық тəжірибеде мынадай мысал келті-
ріледі. Өз клиенттеріне ынта-ықылас танытып, қамқорлық көр-
сететін «сезімтал банк» ретіндегі имиджді қалыптастыруға бағыт-
талған Mіdland Bank-тің кең көлемді насихаттық науқаны сəт-
сіздікке ұшырады. Бұған өздерінің несие мүмкіндіктерін асыра 
бағалаған кейбір клиенттерге қарсы банк қозғаған бірқатар қыл-
мыстық істер туралы баспасөзде көтерілген дау-дамай себепкер 
болды. Науқан нəтижесінде қалыптастырылған банктің бауырмал 
бейнесінің тас-талқаны шығып, жағымсыз жағдайлардың салдар-
ларын жұмсарту үшін қоғамдық пікірді ұйымдастыру саласында 
орасан зор күш-жігер жұмсау қажет етілді. 
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Насихаттық хабарландыруларды əзірлеу. Таратылатын на-
сихаттық хабарландырулар фирма тұрғысынан алғанда, жағымды 
болып табылатын дайын материалдарға сүйенуі, болмаса оқиғалы 
сипатта жүргізілетін шараларға негізделуі мүмкін. 

Бірінші жағдай кезінде насихат жөніндегі мамандардың мін-
деті осы мақсаттарда пайдалануға тұрарлық материалдарды 
алдын ала таңдап алғаннан кейін барып хабарландыру жазуға 
отыру болып табылады. Қарастырылып отырған мысалда таңдау 
берілгелі отырған ақпараттың бірегейлігіне немесе оны іздесті-
рудің соншалық жеделдігі мен клиентке қолайлы кез келген түр-
де оңай жеткізу мүмкіндігіне түсуі ықтимал. Насихат жөніндегі 
мамандардың пікірінше қалың көпшіліктің, болмаса мақсатты 
аудиториялардың назарын аударуға тиісті хабарландыру тақы-
рыбы таңдап алынғаннан кейінгі міндет материалды «тиісінше» 
өңдеуге жəне оны мүмкіндігінше қызықты етіп беруге тіреледі. 
Мəселен, насихат жөніндегі мамандар ақпараттық техно-
логиялардың мүмкіндіктері жөнінде бірқатар танымдық мате-
риалдар əзірлеп, баспасөзде жариялайды, болмаса, сол тақырып 
бойынша қызықты бейнематериал түсіріп, телебағдарламада көр-
сете алады. 

Насихат жөніндегі мамандар тиісті хабарландыруларды жа-
сауға қажет дайын материалдардың тапшылығын сезінсе, оқи-
ғалы сипаттағы шараларды өткізу жөнінде ұсыныс жасай алады, 
мұның өзі өз кезегінде хабарландыру жасауға қолайлы материал 
болып шығады. Бұл жағдайда насихаттық хабарландырулар үшін 
тақырып іздестіру кезеңі оларды жасау жөніндегі жұмыспен 
алмастырылады. 

Насихаттық хабарландыруларды тарататын құралдарды 
таңдау. Насихаттық хабарландыруларды əзірлеп болғаннан кейін 
оларды таратуға анағұрлым қолайлы келетін құралдар жөнінде 
шешім қабылдау қажет. Бұл жұмыс насихаттық науқан мақсат-
тарына қол жеткізу тұрғысынан алғанда елеулі əсер беретін басы-
лымдарға материалдарды орналастыруды, сол басылымдарды 
таңдауды көздейді. Мəселен, əзірленген мақалаларды аймақтық 
жəне жалпыұлттық ауқымдағы жəне салалық журналдарда, фир-
ма қызметіне немесе қазіргі заманғы технологияларға арналған 
айдарлармен газеттерде жариялауға болады. 

Насихаттық хабарландыруларды тарату құралдарын таңдау 
кезінде аудиторияны молынан қамту əрдайым табысқа жеткізе 
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бермейтінін есте ұстаған абзал. Айталық, жергілікті маңызы бар 
кішігірім фирманың хабарландыруларды жалпыұлттық немесе 
халықаралық деңгейге шығаруының қажеттігі шамалы саналады. 

Насихаттық шараларды жүзеге асыру. Насихаттық науқан 
ауқымында шараларды жүзеге асыру таңдап алынған тарату 
құралдары арқылы материалдарды мақсатты аудиторияларға жет-
кізу жөніндегі тікелей іс-əрекеттерді талап етеді. Алайда, мұнда 
белгілі бір қиындықтар тууы ықтимал. Насихат жөніндегі маман-
дар таңдап алып, əрлеп, əзірлеген, белгілі бір басылымдарда 
орналастыруға шешім қабылданған материалды редакция бірден 
мақұлдап, қабылдай қояды деу күмəнді. 

Міне, сондықтан да фирмаларда баспасөз органдарында, 
радиода жəне телекомпанияларда берік байланыстары бар наси-
хат жөніндегі мамандардың бағасы жоғары. Əлбетте, қарым-
қатынастың кемшіндігін материалды таңдау мен əзірлеу шебер-
лігімен толтыруға болар, алайда, жарнама қызметі осы қасиет-
тердің барлығын бойларына жинақтаған мамандардан тұратын 
фирманың басымдығы айқын. 

Насихаттық науқан нəтижелерін талдау. Кез келген қыз-
мет сияқты насихаттық науқан да беретін пайдасы, тигізетін əсері 
тұрғысынан бағалануға тиісті. Насихат фирманың жалпы комму-
никациялық стратегиясының шағын бір саласы болып табыла-
тындықтан, ортақ табыстағы оның үлесін айқындау қиындық кел-
тірері сөзсіз. 

Əдетте, əмбебап болып табылмайтын əрі кей жағдайда обьек-
тивті нəтиже бере бермейтін мынадай бір тəсіл пайдаланылады. 
Əңгіме газеттер мен журналдардың таралымын ескере отырып, 
баспа бағаналарының биіктігін өлшеуде, сондай-ақ əзірленген 
материалдарды берген радио жəне телеорталықтардың жалпы 
эфир уақыты мен ауқымын анықтауда болып отыр. Тұжырым 
жасағанда осындай ауқымдағы жарнама шығындары салыс-
тырылады. 

Дегенмен, аудиторияның ұсынылған материалға көзқарасын 
жəне фирма мен оның өнімдеріне деген пікірінің өзгеруін айқын-
дау, сонымен бірге фирма қызметі жөніндегі хабардарлық дең-
гейін анықтау маңызды болып табылады. Мұнымен қатар жүргі-
зілген шаралардың пайда мөлшеріне əсер етуін бағамдай кеткен 
орынды. Бұл орайда рентабельділіктің көзделген деңгейіне қол 
жеткізуге баса назар аударылады. 
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Қазіргі таңда жарнамалық-насихаттық қызметті ұйымдас-
тыру үшін Қазақстан фирмаларында арнайы бөлімдер, топтар 
құрылуда. Оларға бұқаралық ақпарат құралдарымен берік байла-
ныстары бар жəне насихаттық материалдарды өңдей алатын бі-
лікті журналистер шақырылуда. Дегенмен, мұндай қызметтері 
жоқ фирмалардың жарнама агенттіктеріне, болмаса, редакция-
ларға жүгіну фактілері кездесіп қалуда. 

Қазақстан фирмаларының көпшілігі насихат жұмысы беретін 
мүмкіндіктерді толық пайдаланып отыр деуден аулақпыз. Өйт-
кені, жоғарыда атап өткеніміздей, өзге ынталандыру құрал-
дарымен салыстырғанда насихат фирмаға арзанға түседі, себебі 
насихаттық хабарландыруларды орналастыру қаржы төлеуді қа-
жет етпейді. Оның үстіне ақпараттық-танымдық сипатта болуына 
байланысты обьективтілігі мол ақпараттық хабарландыруларды 
тұтынушылар əсіреқызыл жарнамалық хабарламалармен салыс-
тырғанда жеңіл қабылдауына байланысты ол жарнамадан əлде-
қайда тиімді келеді. Насихаттың көздейтіні – бүгінгі ойын бала-
сының ертең фирма клиентіне айналуы. 

Бірақ, ықтимал клиенттерге əсер етудің насихат сияқты 
қуатты құралын пайдалану мүмкіндігі шексіз емес. Біріншіден, 
насихаттың негізгі мақсаты – жалпылама пікір қалыптастыру. Ал, 
фирма, оның өнімі туралы мерзімінде дəл дерек беру, оны 
пайдалану туралы ұсыныс жасау нақтылықты талап етеді, бұл 
тікелей жарнаманың міндеті. Хабарлама тарату құралдарының 
өмір сүру көздерінің негізгісі осы жарнамадан түсетін пайда 
болғандықтан, оған тиесілі қаржыны болмашы мақсатқа жұмсау 
зиянға ұрындырады. Біз Қазақстан фирмаларының бүгінгі тəжіри-
бесінен мұның мысалдарын көріп жүрміз. Оның себебі - фирма 
маркетингінің стратегиясы мен оған кіретін коммуникация стра-
тегиясы міндеттерінің өзара қабыспауы. 

Əдетте, жарнама науқанының мақсаттары: 
Өткізу саласындағы немесе белгілі бір əрекет жасауға итер-

мелеуді көздейтін мақсаттар; 
Коммуникация саласындағы немесе жанама əсер ету сияқты 

екі үлкен топқа бөлінеді. 
Өткізу саласындағы мақсаттарды жүзеге асыру жедел сату 

көлемі немесе сатып алу себептері сияқты көрсеткіштердің елеулі 
түрде өсуіне мұрындық болады. Коммуникация саласындағы 
мақсаттар белгілі бір идеяларды таратуға, имиджді қалып-
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тастыруға жəне тұтыну əдеттерін өзгертуге бағытталған, бұл ұзақ 
мерзімдік уақыт интервалында өткізу деңгейінің өсуін қамта-
масыз етеді. Бұдан бұрын тоқталып өткеніміздей, бұл мақсат-
тардың алғашқысы тікелей жарнамаға, екіншісі-насихатқа сай 
келеді. Алайда, алға қойылған мақсаттың мерзімдік жігін ажы-
рату қиын, оның үстіне біздің фирмаларымыз клиенттермен 
жұмыс істеудің тəсілдерін енді-енді игеру үстінде. Сондықтан 
фирмалардың осы мақсаттарды бір нысанаға бағыттай жұмыс 
істеуін клиенттерді алаламауға ұмтылу деп түсінген жөн. 

 
4.6.  Интернет кеңістігі. Астротурфинг 
Ғаламтордың дамуы нəтижесінде жарнамалық-ақпараттық 

хабарламаларды интернет кеңістігінде орналастыру мен жолдау-
дың, пікір алысудың жаңа тəсілдері өмірге келуде. Солардың бірі 
астротурфинг деп аталады. Астротурфинг бойынша ақпаратты 
жолдау интернет-сайттарға шығып, тақырыптық блогтар ашу 
немесе басқа блогтарға түсініктемелер, жауаптар жазу, сондай-ақ 
YouTube арқылы «əуесқой» видео орналастыру жолымен жүзеге 
асырылады. Бұл əрекет қоғамдық пікір туғызған белгілі бір 
фактіні қолдау немес теріске шығару үшін жасалады. 

Қазақстан интернет кеңістігіндегі танымал сайттардың бірі 
Zona.kz-те 2007 жылғы 29 қазанда «Алматы. Құрылыстар мен 
қайта құрулар» атты мақала орналастырылды. Мақалаға берілген 
түсініктемелердің бірінде: «Сəтпаев-Радостовец-Мыңбаев-Гага-
рин көшелерініндегі шаршыда ешқандай құжатсыз заңсыз құры-
лыс салынып жатыр. Құрылыс күні-түні жүргізілуде. Жоғарыдан 
жасалған тиымдарға құрылыс басшылығы пысқырып та қара-
майды. Біздің «əкелеріміз» қайда қарап отыр? Мұндай бассыздық 
қай елде болуы мүмкін? 

Біздер, Мыңбаев көшесі, 93 үйдің (Гагарин көшесінің қиы-
лысы) тұрғындары біздің терезелеріміздің дəл алдындағы көп-
қабатты үйлер құрылысын доғаруға шақырамыз. «Атамекен-
Құрылыс» холдингінің басшылары, ұяттарыңыз қайда? Əкім 
қайда қарап отыр?» - деген сыни пікір айтылды. 

Жауап көп тостырмады. «Мен – Ұзақбай Айтжанов» деген 
тақырыппен берілген түсініктеме өзінің мазмұндылығы, кəсіп-
орынның жəне басшының имиджін нақты дəлелдермен қорғауы 
арқылы ерекшеленді. Оқып көрелік: «№8 жəне №9 мырзаларға 
(түсініктемелер осы нөмірлермен берілген - ред.). Сіздердей 
емес, мен аты-жөнімді жасырмаймын. Мен-«Атамекен-Хол-
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динг» Қаржы-өнеркəсіптік тобының Директорлар кеңесінің 
төрағасы Ұзақбай Айтжановпын. Ашығын айту керек, еліміздің 
құрылыс саласы дағдарысқа ұшырады. Астанадағы құрылыс 
қаңтарылып тұр. Алматыдағы құрылыстың 80%-ы доғарылған. 
Бұл неге əкеліп соғуы мүмкін? Мыңдаған адам жұмыссыз қа-
лады, қаншама салық қазынаға түспейді.  

Біз, керісінше, құрылысты доғарған жоқпыз. Қайта оның 
қарқынын еселу үстіндеміз. Құрылысшыларымыз тəулік бойы 
жұмыс істейді. Құрылыс сапасын да назарда ұстаймыз. 
«Атамекен-Құрылыс» холдингі жұмыс сапасын немістің маман-
дандырылған «Lenz GmbH» компаниясы тексеріп отыратын 
Қазақстандағы бірден-бір құрылыс ұйымы. Біз өз пайдамызды 
біз шетел банктеріне асырмаймыз, туған еліміздің экономи-
касына саламыз. 

Біз көпқабатты үйлер кешенін тұрғызып қана жатқан 
жоқпыз, осы ықшамауданды көркейту үшін қайырымдылық 
шараларын өткізудеміз. Олимпиадалық стандарттарға жауап 
беретін, бассейні бар спорт кешенін салудамыз. Қазіргі заманғы 
өнер мұражайын, медициналық орталық, қазақ киносының мұра-
жайы бар көпзалды кинотеатр, кітапхана кешенін тұрғыз-
бақпыз. Бұлардың бəрін өз қаражатымызға саламыз. «Ата-
мекен-Құрылыс» өз жұмысшыларына жалақыны тұрақты 
төлеп отырған аз ғана компаниялардың бірі. Соңғы екі ай ішінде 
бізге өзге компаниялардан 500-дей адам ауысты. 

Мен, Ұзақбай Айтжанов, қазіргі кейбір қайраткерлер 
сияқты бүгін ғана құрылысшы болған жоқпын. Ширек ғасырдан 
астам уақыт ішінде мен құрылыс мансабының барлық баспал-
дақтарынан өттім – шебер, прораб, учаске бастығы, жылжы-
малы мехколонна басшысы, Ауыр өнеркəсіп министрлігі жүйе-
сіндегі құрылыс басқармаларының Кеңес Одағы аумағындағы ең 
жас бастығы болдым. Мəскеуде КСРО Үкіметі жанындағы 
Халық Шаруашылығы академиясын жəне АҚШ-та университет 
бітірдім. Мен салған құрылыстардың бəрі, соның ішінде Бай-
қоңыр ғарыш айлағы əлі де нық тұр. 

«Қазақстанның құрметті құрылысшысы» атағым бар, 
жуырда ғана бизнестегі əлеуметтік жауапкершілік үшін 
«Алтын жүрек» ұлттық сыйлығына ие болдым. Өз сауалдарына 
жауап алғысы келетіндерге менің есігім сұхбат үшін əрдайым 
ашық. «Атамекен-Холдинг» Директорлар кеңесінің төрағасы 
Ұзақбай Айтжанов. Телефоным: (727) 2911806. Біздің сайты-
мыз: www.atameken.kz, e-mail: holding@atameken.kz».  
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Бұл жауап Қазақстан ақпарат кеңістігінде көңіл аударуға 
тұрарлық оқиға болғаны сөзсіз. Өйткені, фирманың беделін қор-
ғау, сыни шабуылдарға айқын да қисынды қарсы уəждер айтып, 
тойтарыс беру 30-40 қызметкерден тұратын маркетинг жəне жар-
нама департаменттері бар ірі компаниялардың өзінің қолынан 
келе қоятын шаруа емес. Келтірілген мысалда холдинг басшы-
сының теріс пиғылға тікелей өзі қарсы шығып, сауатты да ила-
нымды жауап беруі жарнама жəне жұртшылықпен байланыс 
мамандары, жалпы менеджерлер қауымы үшін ойланарлық дəріс 
əрі үлгі болып табылады.  

 
Бақылау сұрақтары: 

 
1. Маркетингтік коммуникациялар кешеніндегі жарнаманың рөліне 

сипаттама беріңіз. 
2. Маркетинг тұжырымдамасы дегеніміз не? 
3. Фирманың коммуникациялық саясаты қалай жүзеге асады? 
4. Жарнама науқаны қандай мақсатты көздейді? 
5. Жарнамалық хабарламаларға мысал келтіріңіз. 
6. Қазақстан фирмалары мен компанияларының жарнамалық науқандары 

жайлы не білесіз? 
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V-тарау. 
Жарнама тиімділігі 

 
 

Тарауда:  
- Жарнаманың экономикалық тиімділігі; 
- Жарнаманың коммуникативтік тиімділігі; 
- Жарнама тиімділігін бағалау əдістері; 
- Жарнама нəтижесін болжау; 
- Мақсатты аудиторияларды талдау мəселелері қарасты-
рылады. 
 
 
5.1. Жарнама тиімділігін кешенді бағалау 
Жарнама фирма қызметінің тиімділігін қамтамасыз етуде, 

алға қойылған мақсатқа жетуде маңызды орын алатынын нарық 
болмысы көрсетіп отыр. Осы тақырыпқа арналған ғылыми əде-
биетте жарнаманың экономикалық жəне экономикадан тыс (ком-
муникативтік) мақсаттары айырмаланып көрсетіледі. Эконо-
микалық мақсаттар өнімді өндіруге тікелей бағытталса, коммуни-
кативтік мақсаттар бұл орайда жанама бағытта əсер етеді. 

Жарнама тиімділігі негізгі үш факторға байланысты болады: 
- жарнаманың өзіне назар аудартуы; 
- жарнаманың сатып алушыны тауарды алуға, өнімді байқап 

көруге иландыра білуі; 
- жарнаманың тұтынушы жадында жарнамалық ақпаратты 

бекітуге қабілеттілігі. 
Жарнама тиімділігі түсінігі құрамдас: коммуникативтік жəне 

экономикалық тиімділік атты екі бөліктен тұрады. Төменде жар-
нама тиімділігін анықтаудың осы екі қыры жəне оның əдістері 
көрініс тапқан. 
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17-кесте  
Жарнама тиімділігін анықтау əдістері 

 
Бағалау нысаны 

 
Өлшеу əдістері 

Коммуникативтік тиімділік Тұтынушылардың тауарға деген 
қарым-қатынасын зерттеу 
Есте ұстау тестері 
Психофизикалық əдістер 
Кері байланыс əдісі 

Экономикалық (саудалық) тиімділік Тікелей өлшеу 
Эконометриялық талдау 
Бақылау эксперименті əдісі 

  
Жасалған жарнаманың тиімділігін айқын анықтау үшін оның 

саудалық жəне комммуникативтік тиімділігі арасындағы шекті 
белгілеу керек болады. 

 
 
5.2. Жарнаманың экономикалық тиімділігі  
Жарнаманың экономикалық тиімділігін мына формула 

бойынша есептеп шығаруға болады: 
Жарнама тиімділігі =П-Ш 
(мұндағы П-пайда; Ш-жарнамаға жұмсалған шығын). 
Жарнама тиімділігі оң шама болып табылады (ең жоғары 

нұсқасында бұл шама пайданың 80-90 %-ын құрайды).  
Бұл формула пайданы нақты белгілеу мүмкін еместігіне 

байланысты көп ретте шартты мағынада болатындығын есте 
ұстау керек.  

Саудадағы табыс көптеген факторлар (тауардың сапасы, 
бағасы, тарату жүйесі, қорабы, жарнама жəне басқалар) 
арқылы айқындалады, жарнама –солардың бірі, сондықтан да 
жарнама сапасы мен сауда көлемі арасындағы тікелей 
байланысты анықтау қиын. Жарнаманың сауда тиімділігінен гөрі 
коммуникативтік тиімділігін бағалау қисынды. 
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5.3. Жарнаманың коммуникативтік тиімділігінің 
көрсеткіштері 

Жарнаманың коммуникативтік тиімділігіне қол жеткізу үшін 
жарнама төмендегі талаптарға сай келгені абзал: 

- тауарды нақты белгілеп, оның нарықтағы орнын көрсету; 
- тұтынушыға тауардан нақты пайда алатыны туралы уəде 

беріп, бұл уəдені тиянақтау; 
- бірегей жарнамалық идеяның болуы; 
- жұрттың санасында тауардың ойластырылған айқын бей-

несінің орнықтырылуы; 
- тауардың жоғары сапасын мазмұны арқылы ғана емес, жар-

наманың өзінің жоғары сапамен орындалуы арқылы атап көрсету; 
- табысты шығармашылық жəне мəтіндік шешімдер арқылы 

назар аударту; 
- нақты таңдап алынған, белгілі бір мақсатты аудиторияға 

есептелген жарнаманы орналастыру. 
Жарнаманың коммуникативтік тиімділігін бағалау үшін 

сапалық жəне сандық өлшемдердің тұтас бір кешені қолда-
нылады. Сапалық өлшемдерге мыналар жатады: 

- жарнаманың тауар туралы хабардарлықты өзгертуге əсер 
етуі; 

- жарнаманың тауарға деген жағымды көзқарасты қалып-
тастыруға əсер етуі; 

- жарнаманың тауарды сатып алуға немесе байқап көруге 
əсер етуі. 

Жарнаманың коммуникативтік тиімділігінің сандық өлшем-
деріне жарнаманы тарату арналарының (бұқаралық ақпарат құ-
ралдарының) жарнама қабілеттілігін бағалаудың медиажос-
парлауда пайдаланылатын көрсеткіштерін, атап айтқанда, рей-
тингті, хабар аудиториясының үлесін, аудиторияны қамту дəре-
жесін, баспа басылымының таралымын жəне басқаларды атап 
өтуге болады. 

Рейтинг (rating) теле жəне радиохабардың ажырамас бөлігі 
болып табылады. Рейтингі жоғары бағдарлама жарнамаға ауқым-
ды аудитория жинап береді. 

 
 
 
 



 96

Бағдарламаның мақсатты аудиториясын құрайтын 
телекөрермендер мен радиотыңдаушылар саны 

Rating = ---------------------------------------------------------- х 100% 
Ықтимал көрермендердің жалпы саны 

 
Хабар аудиториясының үлесі (Share) аталған бағдарламаның 

бүкіл аудиторияға қатынасын білдіреді. Бұл көрсеткіш теледи-
дарлар аталған бағдарламаға бағытталған белгілі бір география-
лық аймақтағы үй шаруашылықтары пайызының ТВ-лары желіге 
қосылып тұрған барлық үй шаруашылықтарының пайызына 
қатынасын көрсетеді. 

Сөйтіп, жарнаманың коммуникативтік тиімділігін бағалау-
дың негізгі міндеті оның өнім өткізуге жанама əсерін алдын ала 
болжау болып табылады.  

Қолайлы құралдардың дұрыс таңдалуы, оған жарнаманың 
өзге де негізгі параметрлері – қамтудың, жиіліктің жəне əсер ету 
күшінің ескерілуі тиімділіктің шарттарына жатады. 

Белгілі бір уақыт кезеңінде жарнамалық хабарландырумен 
танысып шыққан адамдардың саны қамтуды білдіреді. Əдетте, 
қамту мақсатты аудиторияның мөлшеріне қатысты пайызбен бей-
неленеді. Қамту жарнаманы қайталау санына барабар өспейді, се-
бебі хабарлама оны бұдан бұрындары көрген адамдарға ұсы-
нылуы əбден мүмкін. 

Аудиторияны қамту дəрежесі (Reach) жарнамалық хабар-
ламаны ең құрығанда бір рет (немесе n рет) құлағы шалған мақ-
сатты аудиторияның пайызбен алғандағы бөлігі болып табылады.  

  
 

Жарнамалық хабарламаны кемінде n рет 
көрген телекөрермендер саны 

Reach = ------------------------------------------------------------ х 100% 
Ықтимал ТВ-көрермендердің жалпы саны 

 
 
Жарнамалық хабарламалардың жиілігі қандай да бір жарна-

малық хабарландырудың жекелеген адамдарға, болмаса, сегмент-
терге белгілі бір уақыт аралығында əсер ету фактісінің орташа 
санын білдіреді. Жарнамалық хабарламалардың көріну жиілігінің 
өсуі жарнамалық əсердің жақсаруына, өнімнің клиент санасын-
дағы жағымды образының бекуіне жəрдемдеседі жəне жарна-
маның тиімділігі мен пəрменділігін елеулі түрде арттырады. 
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Əсер ету күші жарнаманың мақсатты аудиторияның орташа 
өкіліне тигізетін əсерімен өлшенеді. Бұл параметрді тайға 
басқандай таңбалау қиын. Оны бағалаудың төмендегідей тəсілі 
бар: орташа таратушының жəрдемі арқылы ұсынылатын жарна-
маның əсер ету күші бірлік ретінде қабылданады, кейінгі есеп 
салыстыру жолымен жүргізіледі. Кейде осы мақсатпен арнайы 
шкала түзіледі, онда таратушылар ретіне қарай орналас-
тырылады. Мəселен, теледидар газетке қарағанда аудиторияға кө-
бірек əсер етуі ықтимал. Дегенмен, əсер ету күші жарнамалық 
хабарландырудың ұзақтығы (теледидарда немесе радиода), баспа-
сөзде орналасуы, мөлшері, дайындалу сапасы, берілу уақыты 
жəне басқа факторлар арқылы айқындалады. Жарнаманың əсер 
ету күші тек оның қайталану жиілігімен, ұзақтығымен ғана емес, 
қалай жазылып, құрастырылғанымен де айқындалады. Бұл орайда 
фирма жарнамашылары ескеретін мынадай ережелер бар: 

Материал қызғылықты баяндалуы керек. Ол назар аудар-
атындай етіп берілгені жөн. 

Пікір қарапайым да айқын болсын. Ұсыныстың алдын орай-
тын болымсыз алғысөзден аулақ болу шарт. 

Жағымсыз сипаттағы пікірлерге жүгінбеу шарт. Кесімді-
шақырушы сипаттағы хабарландырулардың əсері көбірек болады. 

Қысқа да нұсқа жазып, фактілерді сөйлеткен жөн. Шағын 
хабарландырулар оңай оқылады, олардың табысқа жетуі жеңіл. 

Өзгелерге ұқсамаңыз. Өзгелерге ұқсамау хабарландыруды 
тартымды етеді, үлкен əсер қалдырып, есте жақсы сақталады. 

Коммерциялық дəлелдерді қайталаңыз. Қайталаудың құны-
лығы ықтимал клиенттің санасында жарнама обьектісін мақтай-
тын негізгі коммерциялық аргументтердің бекуіне тигізетін əсе-
рінде жатыр. 

Əзіл-қалжыңды тыс қалдырмаңыз. Кей кездері əзіл-қалжың 
таптырмас құралға айналады, себебі жарнаманың қабылдаушыны 
мезі қылуының алдын алып, бейтарап көңіл-күй орнатады. 

Шыншыл болыңыз. Жарнамада жалған айтуға жол беруге 
болмайды, бұл клиенттерден айырылуға бастайтын соқпақтың 
алғашқы қадамы. 

Назар аудартуға жəне аудиторияның ықыласына бөленуге 
тырысыңыз. 
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Нақты бəсекелестермен шендестіруден бойды аулақ ұстаңыз. 
Мұндай əрекет клиенттердің сіздің өнім сапасына деген күдігін, 
ал бəсекелестер беретін қызметтерге зер салуын туғызуы мүмкін. 

Ықтимал клиент қандай қимыл жасауы керектігін көрсетіңіз.  
Жарнама науқанын бастар алдында хабарландырулардың 

мəтіні мен композициясын, сондай-ақ тарату құралдарын сыннан 
өткізіп алған абзал. 

Ілгеріректе тоқталып өткеніміздей, фирма мақсатты аудито-
рияларға тиімді түрде əсер етіп, коммуникацияның пəрменділігін 
қамтамасыз ету үшін стратегиялық тұрғыдан əрекет жасайды. 
Себебі, коммуникациялық құралдарды пайдалану көп шығынды 
қажет етеді. Жарнама, өнім өткізуді ынталандыру жəне көпші-
лікпен жұмыс істеу осы көзқарас бойынша алғанда инвести-
циялық сипатта болады. Ал, инвестициялар қажетті қайтарым 
беруге тиіс. Міне, сондықтан да жарнаманың алдына қойылатын 
мақсаттар көбіне монетарлық, экономикалық өлшемдермен 
бейнеленеді. 

Нəтижесін тексеру мүмкін болмайтын мақсаттар өздерінің 
басқару атқарымдарын орындамайды. Алға қойылған міндет-
тердің жүзеге асырылу деңгейінің өлшем құралдары болмайынша 
əңгіме тек сөз жүзінде қалады. Жарнаманың табысты болуының 
жарнама табысы мен пайдасы сияқты басты көрсеткіштері болуға 
тиіс. Жарнама табысы жарнаманың арқасында өткізілген өнім 
өзгерісіне барабар. Жоғарыда көрсетілгеніндей, жарнама пайдасы 
болса, жарнама табысының жəне жарнамаға кететін шығынның 
айырмасы ретінде айқындалады. 

Мұндай өлшемдердің артықшылығы тиісті деректерді салыс-
тырмалы түрде жеңіл алуға болатындығынан көрінеді. Алайда 
жарнама табысын, сондай-ақ жарнама пайдасын жарнама науқа-
нының тиімділік өлшемі ретінде қолданудың түйткілді жақтары 
көп. Жарнаманың фирма өнімдерін өткізудегі рөлін айқындауда 
елеулі мəселелер туындайды, атап айтқанда:    

Фирма өнімдерінің өткізілуі маркетингтің барлық құралда-
рының қатысуымен жүзеге асырылады. Жарнамаға келетін 
болсақ, өнім өткізу көлемін кеңейтуге алғы шарт жасауы мүмкін, 
алайда діттеген мақсатқа жету тек қана жарнамаға жүктелмейді; 

Көп жағдайда жарнаманың өнім өндіруге немесе пайдаға 
енгізген үлесін уақыт тұрғысынан бағамдау барысында көптеген 
қиыншылықтар кездеседі. Мəселен, бүгін жарнаманы көрген 
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тұтынушы өнімді көп уақыт кейін, оған деген сұранысы қиын-
даған кезде ғана сатып алуы мүмкін. Мұны баяулық эффектісі 
деп айтуға болады; 

Жарнама тиімділігін айқындауға бір мезгілде бірнеше жарна-
малық стратегияның пайдаланылуы да кедергі келтіреді. Олар-
дың қайсысының өтімді болғанын сараптап отыру жарнама бюд-
жетін үнемдеуге септігін тигізеді; 

Сондай-ақ жарнама əсерінің ауысу эффектісін де ескеру 
қажет. Фирма өнімі жарнама науқаны бастала салысымен өте бас-
тамайды жəне науқан аяқталған соң тоқтап қалмайды. Міне сон-
дықтан да бұрындары өткізілген жарнама науқандарының əсері 
қазіргі таңдағы науқандардың тиімділігін бағалауға ықпал етуі 
ықтимал; 

Фирма өнімін өткізу көлемінің өсуі фирманың коммерция-
лық саясатына əсер етіп, өнім құрылымдарын өзгертуі мүмкін. 

Жарнаманың экономикалық мақсаттарын түйіндеудің осы 
аталып өткен проблемалары жəне жарнама арқылы фирма өнім-
дерін өткізуге тікелей ықпал етуге болмайтындығын түсіну 
Қазақстанның жарнама саласындағы мамандары мен зерттеуші 
ғалымдары арасында бұл салада негізінен алғанда экономикалық 
емес индикаторларды, беймонетарлық «нəтижелерді» іске қосу 
қажет деген пікір туғызды. Бұл өлшемдерге сұраныстың пайда 
болуы, өнім жөніндегі білімнің молаюы, басымдылықтың бой 
көрсетуі, тауарға қызығу мен оны алуға ниет білдіру жатады. 
Экономикалық емес мақсаттардың қысқаша тізімі мынадай: 

Жарнаманың экономикалық емес мақсаттарының жиыны:  
- Тұтынушыларды жаңа өніммен, жаңа маркамен немесе 
жаңа кəсіпорынмен таныстыру; 
- Өнімнің танымдылық деңгейін арттыру; 
- Өнім тұтынудың қалыптасқан əдеттеріне əсер ету; 
- Тұтынушыларды хабардар етіп отыру (мəселен, бағаның 
өзгеруі жайында); 
- Белгілі бір бағытта иммиджді өзгертіп отыру (жаңғырту, 
бөлектеп көрсету); 
- Тұтынушыларды фирма мекемесіне келуге итермелейтін 
қызығушылықты туғызу; 
- Фирма өнімін пайдаланып келе жатқан клиенттердің 
үлгісімен жүру; 
- Өнімге деген тұрақтылықты сақтау; 
- Фирма жəне оның өнімі жөніндегі пікірді жаңарту; 
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Өз өнімін бəсекелес фирмалар өнімдерінен айырмала-
натындай нақты көрсету. 

Жарнаманың экономикалық емес тиімділігінің өлшемдері не-
гізінен алғанда, психологиялық сипатқа ие. Фирма тəжірибесі 
«танымалдықты арттыру» жəне «əмбебап имиджге ұмтылу» 
сияқты мақсаттар неғұрлым жиі көзделетінін көрсетіп отыр. 

 
5.4. Жарнама тиімділігін болжау  
Коммуникацияның алға қоятын басты міндеті - клиенттің 

жарнамаланып отырған фирма өнімін таңдауына қол жеткізу 
болып табылады. Қазіргі таңда көптеген зерттеушілер жарнама 
тексеріле алатындай коммуникациялық мақсат қоюға тиіс деген 
тоқтамға келуде. 

Жарнаманың табысты болуын болжау жарнама науқаны 
аяқталғаннан кейін мақсатқа жету деңгейі тексерілетін жарнама 
нəтижелерін бақылаудан көп айырмаланады. Жарнаманың табы-
сын болжау жарнамалық арнауды жолдамас бұрын оның əсер 
ету-етпеуінің маңызды алғышарттары мен ықтимал табысын 
айқындауға тиіс. 

Жарнама құралдарын тексеруде түрлі тəсілдер пайдаланы-
лады. Дайын жарнама бастапқы сынақ нүктесі болып табылады. 
Болжау тəсілі екі топқа бөлінеді:  

  
4-сурет 

Жарнама тиімділігін болжау тəсілдері 
  
                      Жарнама тиімділігін болжау 
  
 

 
Субъективтік тəсілдер                               Объективтік тəсілдер 

   
 
 Тұтынушылардың     Сарапшылардың             Ішінара             Жалпы  
 бағасы                               бағасы                        тексеру             тексеру 

 
 

 
П ікірлерді          Тұтынушылар жюриі              Сыртқы                                   Ішкі 
тексеру                                                                  бірлікті тексеру            бірлікті тексеру 
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Сарапшылардың немесе тұтынушылардың жарнама құрал-
дарын субьективтік бағалауына негізделетін тəсілдер субъек-
тивтік тəсілдер деп аталады. Сарапшылар пікірлерінің мақсатты 
топтар үшін репрезентативті болмауы олардың кемістігі сана-
лады. Сондай-ақ сарапшылардың жақсы жарнаманың қалай əзір-
ленуге тиістігі туралы өз пікірлерін өзгертпейтін əдеті бар. Тұты-
нушылардың да беретін бағасы жарнаманың сапасы туралы 
толық тұжырым жасауға мүмкіндік бермейді. Бұл əсіресе пікір-
лерді тексеру тəсіліне қатысты, мұнда жарнаманың тексерілетін 
нұсқалары балл түрінде бағаланады болмаса сапасына байла-
нысты қатарластырыла қойылады. 

Тұтынушылар алқасы деп аталатын тəсілдің пікірлерді тексе-
руден айырмашылығы жекелей сұрау салу – тұтынушылар то-
бына ауызша немесе жазбаша сұрау салу түрінде өтетіндігінде. 
Бұл тəсілдің басты кемшілігі – пікірі сұралатын адамдардың мүм-
кіншілігі қойылатын талаптарға сай болмай шығу қаупінде. Жар-
нама құралына берілген жақсы немесе қанағаттанғысыз баға жар-
нама құралының жарнамалық жолдауды беру қабілетін айғақтай 
алмайды. Сондай-ақ пікірі сұралатындар «өздері би болған-
дықтан», олардың субъективті пікірлерінің құндылығы кемиді. 

Бұл пікірлерді объективті тəсілдерді қолдана отырып шешуге 
болады. Олардың көмегімен жарнама түрі мен интенсивтілігін 
айқындауға, сөйтіп, оның сапасын анықтауға қадам жасалады. 
Осы ретте бастапқы кезеңде бір элементті (кескін, қаріп, сөйлеу 
мəнері, т.б.) ішінара тексеруді пайдалануға болады. 

Жарнаманы орналастыру. Тұтынушылар назарын жарнама 
құралына аудару үшін жарнама жеткізушілерді барынша мұқият 
таңдап алған жөн. Сонымен бірге жарнаманы орналастырудың 
оңтайлы тəсілдері іздестірілуде. Бұл орайда мынадай мəселелер 
туындайды: 

 Беттің сол жақ немесе оң жақ бұрышы ма? 
 Зерттеулердің көпшілігі беттің оң жағында, əсіресе жо-

ғары бөлігінде орналастырылған жарнама назарды көбірек 
тартатынын көрсетеді. Алайда, бұған беттің оң жағын əдетте 
танымал өнімдердің жарнамасы алатындығының да əсері 
тиюі ықтимал. 

 Журналдың басы ма əлде соңы ма? 
Басылымның басында жəне соңында орналастырылған 

материалдар жақсы қабылданады, ортасында орналастырылған-
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дардың əсер етуі орташа болады. Бұл, алайда, ақпарат құралының 
пайдалану жиілігіне де байланысты. Дегенмен, мұқаба беттердің 
айрықша қабылдануы дау тудырмайды. 

Мұндай проблемалар теледидар ролигін орналастыру бары-
сында да туындайды. Жарнама берушілер мүмкіндігіне қарай өз 
ролигін хабар басталар алдында орналастыруға тырысады, себебі 
көрушілердің көбісі хабардың аяқталуын тоса бермейді. 

Журналдың қайсысы дұрыс: қалыңы ма, жұқасы ма? 
Зерттеулер көрсетіп отырғандай, жұқа журналдар, əсіресе аз 

көлемді жарнамамен шықса, тиімді де өтімді болады. 
Редакциялық ортаның əсері. 
Жарнамаға қатысты əдебиеттерде оңтайлы редакциялық 

ортаның жағымды əсер ететіндігі туралы болжам айтылғанмен, 
мұны зерттеушілердің көпшілігі мойындай қоймап еді. Біз өз 
еңбегімізді жазу барысында газет-журнал, теледидар редакция-
ларымен бірлесе жұмыс істей жүріп, осы жəне жоғарыда айтыл-
ған тұжырымдардың анық-қанығына іс барысында көз жеткіздік. 
Журналистердің белгілі бір жарнамаға деген оң қабағы, арнайы 
көркемдік тəсілдерді қолдануы оқырман мен көрерменнің наза-
рын аударатын эмоциялық-сезімдік факторлардың бірі. 

Тəжірибе көрсетіп отырғандай, орналастыру факторлары, 
шындап келгенде, айтулы рөл ойнамайды. Жоғарыда аталып 
өткен «артықшылықтар» іс жүзінде қосымша ақы талап етеді, 
сондықтан да назарды сапалы жарнама өнімдерін жасай отырып, 
жарнама тиімділігін арттыруға аудару дұрыс болады. 

Фирма жарнамасының тиімділігін қалай арттыруға болады? 
Əлбетте, бұл сұраққа тұрақты қаржы-несие жүйесі жағдайында 
толымды жауап беруге болар еді. Дегенмен, біздің қолымызға 
тиген фактілік материалдар мен редакциялық нұсқаларды пайда-
лана отырып, жалпы фирма қызметіне қатысты ерекшеліктерді 
белгілеуге тырыстық. 

Қай жарнама болмасын өнім өткізуді ұлғайтуға, болмаса, 
фирма пайдасын көбейтуге бағытталады. Алайда жарнаманың 
жалғыз өзі ғана тауарды өткізуі өте сирек. Тауардың сатылуы, 
болмаса жатып қалуы оның сапасына, бағасына, ұсынылуына, 
сатылғаннан кейін қызмет көрсетуіне, ақы төлеу түріне, т.б. бай-
ланысты болады. Сөйтіп, жарнаманың мақсаты – белгілі бір фир-
маның (фирманың, зауыт-фабриканың, т.б.) ұсыныстарын ықти-
мал тұтынушылардың оң тұрғыдан қабылдауына қол жеткізу 
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болып табылады. Бұл нысанаға жарнама тиісті ақпарат беру, 
фирма ұсыныстарын түрлі айғақтармен, дəлелдермен қолпаштау 
арқылы жетуге тырысады. 

Осы орайда жарнама мүмкіндіктері қандай деген мəселе 
туындайды. Адамның сезім мүшелері толып жатқан жарнама-
лардың ілуде біреуін ғана «сүзіп» қалатынын соңғы зерттеулер 
көрсетіп берді. Сондай-ақ жарнама адамның мінез-құлқына əсер 
ететін көп факторлардың біреуі ғана: тұтынушылар кез келген 
жарнама өз мақсатын көздейтінін жақсы біледі, сондықтан да 
жарнаманың аргументін өмір тəжірибесі мен дос-жарандардың 
ақыл-кеңесі басып кетіп жатады. 

Көп жағдайда жарнаманың тиімділігін айқындап, таразы ба-
сына салу қиынға түседі. Тікелей жарнама, мəселен, жарнама 
материалдарын пошта арқылы жіберу, болмаса жаппай сату жө-
нінде хабарландыру жариялау тауарды жедел өткізу мақсатын 
көздейді. Сондықтан да оның тиімділігін өлшеуге болады. 
Алайда тұтынушылардың бірден əрекетке кірісуін көздемейтін, 
олардың бойында жақсы пікір, оң көзқарас қалыптастыруды 
нысана тұтатын имидждік жарнаманың тиімділігін анықтау оңай 
емес. 

Сондай-ақ жарнама қаншалық ұтымды да тиімді болғанымен 
өнім сапасының нашарлығын, болмаса маркетинг бағдарлама-
сының кемшілігін жаба алмайды. Оның үстіне мұндай жарнама 
сапасыз өнімге деген жағымсыз көзқарасты күшейтіп жіберуі 
ғажап емес, себебі тұтынушылардың көбісі жарнаманың əсерімен 
сатып алып қояды да, өнімнің жаман жағы елге жария болады. 
Бірақ, фирма ұсынып отырған өнім шынымен жоғары сапалы 
болса, жарнама оның өтуіне нақты көмектесе алады. 

Жарнама маркетинг бағдарламасының тиімді факторы бо-
луына қажетті кейбір алғышарттарды атап өту қажет: 

- Жарнама тұтынушыларға жеткізетін ақпарат соны да тосын 
болуға тиіс; 
- Жарнама нарыққа фирма өнімі жаңадан енгізілгенде жəне 
сатып алу көлемі өскенде белсенді пайдалануы керек; 
- Жарнама фирма өнімінің əдетте байқала бермейтін ерекше-
ліктерін жəне осындай өнімдерден айырмалайтын қасиет-
терін ашып көрсеткені жөн. 
Жарнама шешуге тиісті міндеттердің əралуандығы, оның 

түрлі мүмкіндіктері фирма басшылығы жарнама арқылы жеткіз-
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гісі келетін мақсаттарды айқын тұжырымдауды талап етеді. Бұл 
орайда ол мақсаттарға жарнама қызметі арқылы қол жеткізуге 
бола ма, болса қандай шаралар арқылы қол жеткізіледі деген 
сауалдарға жауап берілуі керек. Мақсатты дəл де анық тұжы-
рымдап беру жарнама қызметін жоспарлаудың жəне оның нəти-
желерін айқындаудың негізгі талабы болып табылады. 

Жарнама қызметінің түпкі мақсаты фирма алатын пайданы 
ұлғайту болып табылады. Алайда, алынған пайданың қай бөлігі 
жарнамадан түскендігін анықтау қиын болғандықтан, фирма-
лардің көпшілігі бақылауға көнетін мақсаттарды қоюға тыры-
сады. 

Жарнама беруші белгілі бір уақыт аралығында мақсатты 
аудиторияны мүмкіндігінше қамту міндетін ұстанды. Бұл сандық 
көрсеткіш болып табылады. Жарнамалық хабарландыру басылған 
ақпарат тарату құралы жеткен мақсатты аудитория құрамындағы 
жеке тұлға жарнамалық хабарландыруға назар аударған-аудар-
мағанына қарамастан «қамтылды» деп есептелді. Егер «Егемен 
Қазақстан» газетін 250 мың адам оқитын болса, онда осы газетке 
хабарландыру беріп, 250 мың адам қамтылды деуге болады. 
Кейде бұл көрсеткіш нақтыландырылып, қамту ендігі мен қамту 
жиілігі туралы деректер қоса беріледі. 

Жарнама берушілер мақсатты аудиторияның шын тыңдағ-
анын немесе көргенін біле қалса, жарнаманың пəрменділігі 
жөнінде сенімді болар еді. Олар жарнамалық хабарландырудың 
мақсатты аудиторияға нақты əсерінің белгілі бір деңгейіне жетуге 
тырысады. Жарнама науқанының табысты болуы -болмауын мақ-
сатты аудиторияның қай бөлігі жарнаманы жадында сақтағанын 
айқындайтын зерттеу жүргізу жəне сұхбат алу жолымен мөлшер-
леуге болады. 

Жарнама беруші аудиторияның фирма өніміне деген жағым-
ды көзқарасын белгілі бір деңгейде қалыптастыру мақсатын 
қоюы ықтимал. Əлбетте, мұндай көзқарас жарнаманың ғана емес, 
өзге де факторлардың əсерімен қалыптасуы мүмкін, дегенмен нақ 
жарнама науқанының тұтынушылар əрекетіне əсерін айқындау 
қажеттігі туындауы ғажап емес. 

Соңғы кездері жарнама қызметі нəтижесінде айналымның 
белгілі бір пайызына жету нысанасы қойылып жүр. Алайда , өнім 
өткізу көлемінің жалпы ұлғаю көрсеткішінен нақ жарнамаға бай-
ланысты қол жеткізілген үлесті бөліп көрсету қиын, дегенмен бұл 
көрсеткішті айқындау тəсілдері іздестірілуде. 
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5.5. Жарнама тиімділігін айқындау 
Жарнама тиімділігін айқындау алдын ала бағалау, ағымдағы 

жəне ақырғы бағалау сияқты үш сатыдан тұрады. Алдын ала ба-
ғалаудың қажеттігі кез-келген жарнама беруші кезігетін тəуе-
келден туындайды. Мұндай талдау төмендегі бағыттар бойынша 
жүргізілуге тиіс: 

- Таңдап алынған жарнама құралдарын бағалау; 
- Жарнамалық хабарландырулардың көлемі мен орналасты-
рылатын орнын (немесе жарнамалық роликтердің ұзақтығын) 
бағалау; 
- Жарнамалық хабарландыру сапасын бағалау; 
Хабарландырудың көздеген мақсаты мен мазмұнын бағалау. 
Фирма нақты жарнама құралдарымен жұмыс істеу тəжіри-

бесін иеленгеннен кейін жарнамалық науқанның нəтиже түйінін 
ақпарат құралын таңдаудың дұрыс-бұрыстығынан емес, хабар-
ландырулардың көлемі мен орналастырылған орнынан, жарна-
малық роликтердің уақыт ұзақтығынан (науқан теледидар немесе 
радио көмегімен жүргізілген жағдайда) іздеген жөн. 

Жарнама шараларын жүргізуге бөлінген қаражат қорын иге-
руге кіріспес бұрын жарнама құралдарын жəне дайындалған 
хабарландырулардың пəрменділігін алдын ала електен өткізіп 
алған дұрыс. Жарнамалық зерттеулер барысында хабарланды-
руларға баға берудің негізгі үш тəсілі неғұрлым кең таралған: 

Тікелей рейтинг. Бұл белгілі бір жарнамалық хабарланды-
руларды өз талғамына сəйкес орналастыру туралы өтініш жасал-
ған жекелеген тұтынушылар тобына сұрау салу дегенді білдіреді. 
Хабарландыруларға баға беруде олардың өздеріне назар аудар-
туы, соңына дейін оқып шығуға тартымды болуы, əсер ету күші, 
танымдылығы өлшем болады. 

Портфельдік тестер. Оның мəнісі мынада: клиенттерге 
фирманың бүкіл жарнама портфелін көріп шығу ұсынылады, 
содан соң жекелеген жарнамалық хабарландырулардың мазмұны 
мен сыртқы түрін еске түсіру жөнінде өтініш жасалады. Мұның 
нəтижесінде жекелеген жарнамалық хабарландырулардың ерек-
шелене алу қабілеті, түсінуге жəне есте сақталуға қолайлылығы 
айқындалады. 

Лабораториялық тестер. Бұлар клиенттердің жарнамалық 
хабарландыруларға психологиялық реакциясын тексеру үшін 
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арнайы аппаратураны қолдануға негізделеді. Лабораториялық 
тестер хабарландырулардың өздеріне назар аударту қабілетін ба-
ғалауға мүмкіндік береді. 

Жарнама тиімділігін күнделікті талдау барысында науқанды 
жүргізудің кемшіліктері уақтылы айқындалып жəне жағдайды 
жөнге келтіру жөнінде қажетті шаралар қабылданады. Атап 
айтқанда, мұндай талдау ауқымында келіп түскен ұсыныстарды 
бақылап отыру, қамту үшін қандай жарнама құралдары қолайлы 
болатындығы айқындалады. Бақылаудың бұл түрін жүргізудегі 
басты мəселе клиенттің ақпаратты қандай қайнардан алғанын 
анықтауда жатыр. Осы мақсатта мынадай қарапайым да тиімді 
тəсіл қолданылады: түрлі ақпарат құралдары арқылы тараты-
латын жарнамалық хабарландыруларда өзіндік айырым белгілері 
(мəселен, ол адрестегі түрлі бөлмелер, теледидар болуы мүмкін) 
қойылады. Ағымдағы талдау, сондай-ақ жарнамалық хабарлан-
дыруларды жариялаудың кестесін реттеп отыруға да мүмкіндік 
береді. 

Жарнама тиімділігін ақтық бағалау аудитория тарапынан 
болған ықыласты талдауға, сондай-ақ жарнама шараларының 
фирма өнімдері мен қызметтерін өткізу деңгейіне əсерін айқын-
дауға бағытталады. Мұның алғашқысын күнделікті талдауды 
жүргізу барысында қолданылған тəсілдермен жүзеге асыруға 
боады. Екінші міндет күрделі екенін айтуға тиіспіз, бұл əсіресе, 
фирма имиджін қалыптастыру, т.б. сияқты мақсаттардың орын-
далуына тікелей қатысты. Жүргізілген жарнамалық шаралардың 
сату көлеміне əсерін бағалау үшін, əдетте, тарихи жəне экспе-
рименттік деп аталатын екі тəсіл қолданылады. Тарихи талдау 
өткен кезеңдегі өткізу деңгейі мен жарнама шығындарының 
арасындағы тəуелділікті айқындауға жəне осы коэффицентті 
түрлі статистикалық тəсілдерді қолдана отырып, ағымдағы осын-
дай көрсеткіштермен салыстыруға негізделеді. Эксперименттік 
талдау арнайы жарнама науқандарын өткізуді көздейді. Əр 
науқанды өткізуге кеткен шығын соның арқасында қол жеткен 
өнім сату көлемінің көрсеткіштерімен салыстырылады. Сөйтіп, 
жарнама шығындарының жекелеген деңгейлерінің салыстырмалы 
тиімділігі айқындалады.  
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5.6. Мақсатты аудиторияларды талдау 
Фирма жасаған коммуникация стратегиясы фирма жүргізетін 

шараларға мақсатты аудиториялардың жауабын талдау жүйесі 
жасалмайынша табысты болмайды (18-кесте). Бұл жүйенің бағ-
дары айқын: фирманың коммуникациялық хабарламаларын алу-
шылардан келіп түсетін ақпаратты жедел есепке алу мақсатты 
аудиториялардың көңіл-күйіне жіті назар аударуға жəне комму-
никациялық стратегияның кез келген компонентіне қажетті түзе-
тулерді мерзімінде енгізуге мүмкіндік береді. 

Мысалға жүгінейік. Ынталандыру жөніндегі фирма шарала-
рының тиімділігін зерттеу нəтижесінде жаңа өнім жөнінде 10 
миллион адамдық мақсатты аудиторияның 50%-і, яғни 5 мил-
лионы (ынталандыру бағдарламасында 70% немесе 7 миллион 
жоспарланды) хабардар етілді. Мұның 10%-і (500 000 мыңы) ғана 
фирмаға келді, ал 7 миллионның 25%-і, яғни 1,75 миллион адам 
көзделген болатын. Фирмаға келгендердің ішінде 80%-і немесе 
40 мың адам (көзделген цифр 1,75 миллионның 60%-і немесе 1,05 
миллион) өнім сапасына қанағаттанды. 

 
18-кесте 

Өнім мен ақпаратты тарату сипаттамалары 
 
       Инноваторлар                                                       Жарнама туралы түсінік 
 

Бұрыннан 
алушылар 

Кейінгі көпшілік  Жалпы жарнама Себеп-салдар

Кейіннен 
алушылар 

Қарсыластар 
 

Өнім сипаттамасы Ақпаратқа  
сұраныс 

 
 
Бұдан мынадай қорытынды туындайды. Фирманың жаңа 

өнімге клиенттердің қанағаттануы жөнінде күткен жорамалы 
толығынан расқа шықты, тіпті асып түсті деуге болады. Сонымен 
бірге фирманың ынталандыру бағдарламасы мақсатты аудитория 
хабардарлығының көзделген деңгейін жəне оның осы өнімді 
іздеп фирмаға келуге деген мүдделілігін қамтамасыз етуге жеткі-
ліксіз болып шықты. Осыған орай коммуникациялық страте-
гияның жекелеген элементтеріне тиісті өзгертулер енгізу керек, 
мəселен коммуникацияның мақсатын хабардарлықты кеңейту 
жəне өнімді байқап көруге итермелеу бағытында өзгерту қажет, 
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коммуникацияның неғұрлым пəрменді арнасын пайдалану керек, 
аудиторияға арналған хабарламаларды, ақпаратты тарату құрал-
дарын, хабарламалардың жиілігі мен олардың көріну уақытын 
қайта қараған жөн, сондай-ақ ынталандыру бюджетін арттыру 
шарт. Неғұрлым егжей-тегжейлі талдау аталған шаралардың қай-
сысын өткізу керектігін немесе осындай шаралардың тұтас кеше-
нін бірден қолданудың тиімді болып шығу-шықпауын айқын-
дауға көмектеседі. 

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Жарнама тиімділігін кешенді бағалау түсінігін талдаңыз. 
2. Жарнаманың экономикалық тиімділігі дегеніміз не? 
3. Жарнаманың коммуникативтік тиімділігінің қандай көрсеткіштері бар? 
4. Жарнама тиімділігі қалай болжанады? 
5. Мақсатты аудиторияны талдау əдістерін атаңыз. 
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VI-тарау. 
Жарнама бюджеті 

 
Тарауда: 
- Жарнама науқанын қаржыландыру көздері; 
- Жарнама бюджеті; 
- Жарнама бюджетін түзу əдістері; 
- Жарнама бюджетінің сандық модельдері мəселелері 

қарастырылады 
 
 
6.1. Жарнама бюджетін есептеу тəсілдері 
Жарнама науқанын қаржыландыру ақпаратты тарату құрал-

дарын жоспарлау процесінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі, 
себебі неғұрлым қолайлы тарату құралын таңдап алу жарнаманы 
жүргізуге бөлінген қаражат мөлшеріне байланысты болады. Бюд-
жеттің жеткіліктілігі қаржыны тез арада жұмсап жіберу дегенді 
білдірмесе керек. Ең бастысы жарнаманы жүргізудің оңтайлы 
құралдарын таңдап алудың тиімді тəсілдерін табуда. Ал, жарнама 
бюджетінің жеткіліксіз болуы істі күрделендіріп, жарнамалық 
ақпаратты таратудың қосымша мүмкіндіктерін іздестіруді талап 
етеді. 

Жарнама бюджеті, ынталандыру кешені ауқымындағы өзге 
де қызмет түрлерінің бюджеттері сияқты ынталандыру жөніндегі 
шығындардың жалпы сомасының шеңберіне сыюға тиіс. Жалпы 
алғанда жарнамаға қажетті қаржыны есептеудің түрлі əдіс-
темелері қолданылады, алайда олардың ешқайсысы əмбебап əрі 
жетік еместігі аян. Міне, сондықтан да олардың неғұрлым кең 
тарағандарына тоқталып өтеміз. Елімізде жарнама нарығына 
қатысып келе жатқан ірі «ойыншылардың» бірі – банк жүйесі 
болғандықтан, қаржы-несие саласы үлгі есебінде алынады. 

«Мүмкіндікке қарай қаржы бөлу» принципі бойынша есеп-
теу. Бұл жарнама бюджетін анықтаудың өте бір қарапайым 
тəсілі. Ол қолда бар қаржыны бөлуге келіп саяды. Мұндай тəсілді 
əдетте шағын банктер қолданады. Оның кемшін тұстары бірден 
көзге ұрып тұрады: жарнама бюджетін қалыптастырудың қал-
дықтық принципі жарнама жөніндегі шаралар кешенінің адымын 
аштырмайды. Сондықтан бөлінген қаржы ауқымында кең мақ-
сатты жұмыс жүргізу мүмкін емес. Бұл банктің жарнама сала-



 110

сындағы стратегиясын жасауға бөгесін болады, сөйтіп, маркетинг 
кешенін жəне банктің бүкіл қызметін жоспарлауды күрделендіре 
түседі. Мұның бір мысалы төменде келтіріліп отырға, шартты 
түрде алынған ағымдағы жылдың бірінші жартысына арналған 
банктің жарнама бюджеті (Төлем құралы ретінде шартты бірлік 
(ш.б.) ұғымы қолданылады).  

1) Банк қызметкерлерінің Қазақстан банк секторында пайда-
ланылатын нақты қызмет немесе технология жөніндегі мақала-
ларын, жаңа қаржы тұтқалары-вексельдік несиелеу, аккредитив, 
кепілдемелер, смарт-кəртішкелер, есепті қашықтықтан басқа-
рудың «Клиент-банк» жүйесі, т.б. туралы түсініктемелерін 
банктің тиісті қызмет көрсету жөніндегі хабарландыруы жария-
ланған бетте орналастыру туралы “Қазақстан іскері” апталық 
газетімен (1 шаршы см. құны-2.5 шартты бірлік, таралымы 25 000 
дана) шартқа отыру. 

Корпоративтік клиенттерге арналған ұсыныстар топ-
тамасы. («Клиент-банк», пластик кəртішкелер, есептесу мүмкін-
діктері, конвертациялау, вексельдер жəне вексельдік несиелеу, 
трастық басқару, заңдық тұлғаларға арналған депозиттер). 

Шарттың ұзақтығы – 6 ай. 
Хабарландыру: 6 жарияланым (мақала) x 300 ш.см. = 1 800 

ш.см. 
2.5 ш.б. x 1 800 ш.см. = 4 500 ш.б., жеңілдік 10% = 450 ш.б. 
Жиыны: 4 050 шартты бірлік. 
6 жарияланым х 200 ш.см. = 1 200 ш.см. 
2.5ш.б. x 1 200 ш.см. = 3 000 ш.б., жеңілдік 10% = 300 ш.б. 
Жиыны: 2 700 шартты бірлік. 
Бірінші тармақ бойынша барлығы: 6 750 шартты бірлік. 
2) «Алматы ақшамы» газетінде жарнамалық хабарландыру 

беру туралы шарт (дүйсенбі, сейсенбіде 1 ш.см. = 135 теңге не-
месе 67.5 бағамы бойынша = 2 шартты бірлік; таралымы 29 мың 
дана). 

Заңдық жəне жеке тұлғаларға арналған депозиттер: 
Мерзімдік – айына 1 рет, жұма күндері; 
Фирмалық (соның ішінде пластик кəртішкелер) – айдың 

3аптасы (дүйсенбі, сəрсенбі, жұма). Шарттың ұзақтығы – 5 ай. 
Хабарландыру: 5 жарияланым х 200 ш.см. = 1 000 ш.см. 
2.8 ш.б. x 1 000 ш.см. = 2 800 ш.б. 
15 жарияланым (жұма күні 5 жарияланым + жай күндері 10  
жарияланым) х 200 ш.см. = 3 000 ш.см. 
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2.8 ш.б. x 1 000 ш.см. = 2 800 ш.б. 
2 ш.б. x 2 000 ш.см. = 4 000 ш.б. 
Жиыны 9 600 шартты бірлік, жеңілдік 40 % = 3 840 шартты 

бірлік. 
Екінші тармақ бойынша барлығы: 5 760 шартты бірлік. 
3) Коммерциялық телерадиокомпаниялармен, мəселен, КТК 

арнасымен талдама телехабарларға қатысу, ролик беру туралы 
шартқа отыру. 

КТК бойынша бейнеролик беру:  
наурыз (1-апта) – 5 күн x 2 мин. 
сəуір (1-апта) – 5 күн x 2 мин. 
мамыр (1-апта) – 5 күн x 2 мин.  
маусым (1-апта) – 5күн x2 мин.  
Жиыны: 20 күн х 380 ш.б. (1 мин. – 190 ш.б.) = 7 600 ш.б.,  
жеңілдік 25% = 1 900 ш.б. 
Үшінші тармақ бойынша, барлығы: 5 700 шартты бірлік. 
Бірінші, екінші жəне үшінші тармақтар бойынша жиыны = 18 

210 шартты бірлік. 
Төменде келтірілген жарнама бюджетінде банк қажеттігі 

толық қамтылмағандықтан қайта қаралып, бір жыл мерзімге 
толықтырылып жасалды. Шарт жарты жылға есептеліп, кейіннен 
ұзартылды. 

 
19-кесте 

Жарнаманың жалпы бюджеті (үлгі сипатында) 
 

№ Шығын 
баптарының атауы 

Жұмсалған қаржы (ш.б.) Барлығы 
(ш.б.)  1-тоқсан 2-тоқсан 

1. «Қазақстан іскері» 
газетімен шарт 

 6 750 6 750 13 500 

2. «Алматы ақшамы» 
газетімен шарт 

5 760 5 760 11 520 

3. КТК-мен шарт 5 700 5 700 11 400 
4. Жиыны 18 210 18 210 36 420 

 
 
Жарнама бюджетін жасаудың қаржы-несие мекемелерінде 

депозиттік база пайызына негізделетін тəсілі кең таралған. Оған 
арқау болып жарнамаға бөлінетін қаражат депозит базасының 
ұлғаюына орай өсіп отыруға тиіс, деген тұжырым алынған. Бұл 
тəсілге сəйкес жарнама бюджеті орташа салалық жарнама 
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шығыны мен депозиттік база мөлшерінің арақатынасы тұрғы-
сынан есептеледі. Мəселен, банк индустриясында орта есеппен 
алғанда мұндай арақатынас 1 : 500 (яғни əрбір жарнамалық 
долларға депозиттің 500 доллары сəйкес келеді) болса, бұл біздің 
мысалымыздағы банктің жарнама бюджетінің деңгейін айқын-
дайды (бұл үшін депозит базасының шамасын 500-ге бөлу қажет). 
Алайда бұл тəсілдің маркетинг мақсаттарына сай келмеуі мүмкін, 
сондықтан да маркетологтар мен жарнамашылар тарапынан 
қолдау таба алмай келеді. 

Бəсекелестермен салыстыру тəсілі. Банк индустриясында 
«серкенің соңынан еру» тенденциясы сақталып келеді. Міне, 
сондықтан да көптеген банктер серке-банктердің, болмаса, өз 
бəсекелестерінің жарнамаға бөлетін қаржысының деңгейін жіті 
қадағалау жəне салыстырмалы теңдікті ұстану тактикасын жиі 
қолданады. 

Нарықтық үлес тəсілі банк қызмет көрсететін нарық үлесімен 
жалпы жарнамадағы үлес арасындағы белгілі бір корреляцияның 
(ауытқудың) болуын білдіретін тəжірибеге сүйенеді. Сонымен 
қатар мұнда жарнаманың маркетинг кешеніндегі рөлі, оның 
орындалу сапасы, сондай-ақ өзге де маркетинг факторлары еске-
рілмейді. Өзінің нарықтағы үлесін ұлғайтуға тырысқан банктер 
кей кездері жарнамаға обьективті қажеттіліктен тыс қаржы 
бөлуге тырысады. Алайда мұндай тəсіл күтілетін нəтижені бере 
бермейді. 

Мақсаттар мен міндеттерге негізделетін тəсілді қолдану 
банктің айқын тұжырымдалған міндеттері мен мақсаттарының 
болуын талап етеді (игерілуге тиісті нарықтың мақсатты үлесінен 
бастап жарнаманың жекелеген құралдарын пайдаланудағы нақты 
мақсаттарға дейінгі). Бұл тəсілдің мəні тиісті мақсаттарға жетуді 
қамтамасыз ететін жекелеген жарнамалық шаралар ауқымындағы 
шығындарды есептеуге саяды. Барлық шығындардың сомасы 
жарнама бюджетінің мөлшерін береді. Егер банктің қажетті қар-
жысы болмаса, жарнаманың ықтимал қаржысы кемітіледі, мұның 
өзі оны жүргізгеннен түсетін тиімділікке əсер етуі мүмкін. Əдетте 
мұндай жағдайда алға қойылған мақсаттарды қайта қарау талап 
етіледі. Бұл тəсілді қолдану барысында есептеулерді жүзеге 
асыру əжептəуір күрделі əрі көп уақыт алады. Міне, сондықтан да 
оған банктердің көпшілігі бара бермейді. 
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Жарнаманы қаржыландырудың аталып өткен тəсілдерінің 
тəжірибеде қолданылуына нақты мысалдар келтіруге болады. 
Мəселен, Ercard банк кəртішкесінің ынталандыру бюджеті нақты 
банк өнімінің жарнама науқанына мысал бола алады. 

Банк нарыққа шығарып отырған нақты өнімді өткізуді ынта-
ландыру қаржысының мөлшері туралы шешім қабылдау неғұр-
лым қиын маркетингтік мəселе болып табылады. Жаңа өнімді 
ынталандырудың басты шығындарын айқындаудың бірнеше 
тəсілі бар: 

- Банк жарнамаға қанша қаржы бөле алады; 
- Бəсекелік теңдестік тəсілі-осы мақсатқа бəсекелестер қанша 
бөліп отыр; 
«Мақсаттар мен міндеттерге орай» есептеу. 
Мұның алғашқысы нақты мақсаттар мен міндеттерді есепке 

ала бермейді əрі нақты емес. Екінші тəсілді бағыт етуге болса да, 
біздің мысалымыздағы банк Қазақстан нарығына кіріктірілген 
микропроцессоры бар банк кəртішкесімен тұнғыш рет шығып 
отырғандықтан, іске жарамайды. «Мақсаттар мен міндеттерге 
орай» есептеу тəсілі дəлірек, алайда, ол мынадай сұрақтарға 
жауап беруді талап етеді: 

Нарық үлесінің нақты көрсеткішін белгілеу. Бұл банктің 
Ercard пластик кəртішкесімен халықтың қанша бөлігін қамту қа-
жеттігін білдіреді. 

Банк кəртішкесі жобаның бесінші-алтыншы жылында, банк 
алғашқы 1000 кəртішкені шығарған кезден бастап өзін ақтай бас-
тайды. Бұл Ercard кəртішкесінің иелері кемі он мыңдай адамға 
жетуі керек, дегенді білдіреді. 

Бір банк кəртішкесін өткізуге қажет шығындарды есептеу. 
Бұл ретте біз халықаралық тəжірибені басшылыққа алуымыз 

қажет, алайда біздің рынок өзге елдердің нарықтарынан айырма-
ланатынын ескеруге тиіспіз. Банк кəртішкелері жөніндегі Pay Sys 
Consultancy GMBH (Майндағы Франкфурт) консалтинг фирма-
сының деректері бойынша əрбір жаңа картаны өткізуге орта 
есеппен 60-150 евро қажет, мұның өзі əр карта бойынша 44-111 
мың теңгеге сəйкес келеді. Бұл орайда батыс нарығында кəр-
тішкелер 20 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келе жат-
қанын, олар тұтынушыларға кеңінен мəлім екендігін ескерген 
жөн. Ал біздің рыногымызда банк кəртішкесі көпшілік қолды 
тауар болып табылмайды, сондықтан оны «қысыммен» өткізуге 
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тура келеді. Осы жəне басқа факторларды (отандық тұтыну-
шының психологиясы, оның сатып алу қабілеті, т.б.) есепке ала 
отырып, Ercard банк кəртішкелерін өткізу үшін көбірек қаржы, 
мəселен, бір картаға 100-150 мың тенге қажет етіледі, деуге 
болады. 

Қажетті жарнама бюджетінің мөлшерін бір банк кəртішкесін 
өткізудің орташа құны есебіне орай анықтау. 

Егер банк жылына кəртішкелердің белгілі бір мөлшерін шы-
ғару мақсатын қойып отырса, мəселен, есептегі жылы берілген 
кəртішкелер санын 200-ге жеткізу қажет болса, онда жоғарыда 
келтірілген есептеулерге сəйкес 20000-30000 шартты бірлікпен 
есептелген қаражат талап етілмек. Алайда, өте тиімді банк өнімі 
де бəсекелестік жағдайында банк имиджі қалыптастырылмаса, 
өтпей қалуы ғажап емес. 

Жарнама науқанының нəтижелері бойынша осы шараның 
тиімділігін анықтауға жəне қажетті өзгерістерді енгізуге болады, 
яғни бұл басқарылып отыратын процесс. 

Қорыта келгенде, Ercard-ты енгізу үшін: 
- Қызмет көрсетілетін нарықты қамту кеңдігін анықтау 
(Ercard иелерінің жоспарланып отырған саны); 
- Енгізу қарқыны мен ауқымын анықтау (қанша кəртішке қай 
мерзімде енгізілуі тиіс); 
Ercard-ты енгізуді ынталандыруға керек қаржы мөлшерін 

анықтау қажет.  
Келесі тоқталатын құжат-Гиллер институтының прейску-

ранты негізінде жасалған банктің жарнама науқанының жобасы. 
Мұндағы бағалар ең төменгі жəне ең жоғары шекті қамтиды 
(өлшем бірлігі-ш.б.). 

Беделді шетелдік басылымдардағы жарнама:  
 Fіnancіal Tіmes халықаралық газеті – 10-40 мың (жарна-

маның орналастырылуына, көлемі мен түрлі түстілігіне бай-
ланысты); 

 The Banker журналы (арнайы шолуда немесе санда 
жарияланады) – 5-15 мың; 

 Халықаралық банк анықтамалықтарының бірі:  
 Thomson Bank Dіrectorі;  
 The Bankers Almanac – 500-1500 мың; 
 Central European Economіc Revіew (A Wall Street Jornal 

Europe Publіcatіon) – 3-20 мың; 
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 Passport to the new world – 3-15 мың; 
 «Деловой мир» журналы – 4-12.5 мың; 
 Отандық басылымдардағы жарнама 
 «Кəсіпкер» журналы – 1.5-3 мың; 
 Ақпараттық-анықтамалық басылымдар; 
 Жарнамалық-ақпараттық басылымдар – 2-10 мың. 

Баспагерлік қызмет. 
Өкілдік-техникалық өнімдерді əзірлеп, бірнеше тілде 

шығару: 
- Банктің жылдық есебі; 
- Банк қызметтері көрсетілетін буклеттер, проспектілер, 
брошюралар, плакаттар (валюталық операциялар қызметі, 
валюта айырбастау операциялары, валюта-қор опера-
циялары, бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар, ба-
ғалы қағаздарды сақтау, чектер мен несие кəртішкелерін 
сату, сейф бизнесі, Ercard-пен жұмыс), қаржы-несие мекеме-
сінің шетелдік корреспондент банктердегі есептері туралы 
жалпы жарнама-ақпарат, корреспондент банктердің тізімдері, 
т.б.; 
- Kүнтізбелер, банк символдары бар ашық хаттар; 
Tехникалық құжаттама (валюта есептері иелерінің кітап-

шасы, банк тарифтері, шарттары, т.б.) - 30-35 мыңға түседі. 
Өкілдік материалдардың аса сыйлы тобына кіретін кең ау-

қымды бизнес-презенттер: жоғары сапалы қағаздардан жасалған 
кеңсе бұйымдары мен заттары, əдемі сағаттар, теріден жасалған 
сəндік бұйымдар, электрондық қойын кітапшалар, əдемі галс-
туктер, т.б. 1-50 мың. 

Баспасөздегі жарнама ең бұқаралық, пəрменді де тиімді жар-
нама құралы болып қалуда. Ол жеделдігімен ерекшеленеді: соңғы 
жарнамалық хабарландыру көптеген оқырмандарға соңғы оқиға-
лармен жəне жаңалықтармен бірге жеткізіледі. Газеттерге жиі 
шығу оқырман қауымға оң əсер етуге, банктің жағымды бейнесін 
жасап, бекітуге мүмкіндік береді. 

Бірқатар жетекші республикалық газеттермен бір ай-жарты 
жыл көлемінде шарт жасасуға, онда банк жарнамасын жеңілдікті 
тарифпен орналастыруға болады. Материалдарды əзірлеуге рес-
публиканың белді журналистерін қатыстыру қажет. Сомасы-10-
90 мың. 

Теледидар жарнамасы. Теледидардағы жарнаманың өз ерек-
шеліктері бар. Ішкі нарықта бұл ақпарат пен жарнаманың ең көп 
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таралымы бар газетпен салыстырғанда əлдеқайда ауқымды бұқа-
ралық құралы болып табылады. Теледидардағы жарнама төрт 
негізгі бағытқа бөлінеді: 

- Банк туралы сюжеттер түсіріп, оларды белгілі бір уақытта 
беріліп тұратын танымал телебағдарламаларға шығару, оларда 
банк тартымды көрсетілуі керек, оның ұсыныстарының тиім-
ділігі мен бірегейлігі түсіндірілгені жөн;  
- Жаңалық бағдарламаларындағы банк туралы сюжеттер; 
- Жоғары көркемдік жəне техникалық деңгейде жасалатын 
имидждік бейнероликтер, бұлар жарнамалық ұсыныстың жо-
ғары сапасын айырықша атап көрсетеді. BETACAM форма-
тындағы ұзақтығы 30-60 секунд екі ролик: сомасы 20-30 мың; 
- Бейнероликтерді ең қызғылықты уақытта (prіme tіme) кино-
фильмдерде, телесериалдарда, жаңалықтарда, арнайы шолу-
ларда орналастыру; 
- Банктің бейнероликтерін жасау, телесюжет түсіру жəне көр-
сету жөнінде шартқа отыру, сомасы 70-120 мың. 
Радиодағы жарнама. 
Радиожарнама коммерциялық ақпарат таратудың икемді 

құралы болып табылады. Ол банк қызметін иланымды көрсетуге, 
пайыздық кесімдер, депозиттер туралы жедел хабарлауға мүмкін-
дік береді. 

Тікелей эфирде берілетін жаңалықтар мен бағдарламаларда 
жедел ақпарат тарату үшін алдын-ала эфир уақытын сатып алу 
қажет. Сомасы – 5-10 мың. 

Қалқандардағы, көліктегі жарнама, жарық жарнамасы.  
Жарнаманың бұл түрлері тиімді келеді əрі өзге жарнама түр-

лерін толықтырып отырады. Олардың əсер ету тиімділігін газет 
жарнамасымен салыстыруға болады. Жүргіншілер мен жолау-
шылардың назарын көлемі үлкен, көркем безендірілген жарнама 
бірден аударады. 

Қалқандар мен көліктегі жарнаманы «ақпараттық» жəне «бе-
делдік» деп бөлуге болады. Олардың қай-қайсысы да көңіл аулау-
ға, банк ұсынысының артықшылықтарын əйгілеуге бағытталған. 

Жарнаманы қаржыландыру, жоғарыда атап өткеніміздей, 
банктің нарықта иеленетін үлесіне жəне алға қойған мақсат-
тарына тікелей қатысты болады. Қазақстан банктерінің тəжі-
рибесі жарнама, оны жүргізу, қаржыландыру тəсілдері туралы 
пікір түюге мүмкіндік береді. Əлемдегі экономикалық ахуалға 
сəйкес банк жүйесі қайта құрылуда. Бұл банктердің жарнама 
қызметіне де əсер етуде.  
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6.2. Жарнама шығынын сандық көрсеткіштер арқылы 
есептеу 

Нақты бір басылымдағы жарнама шығынын анықтау үшін 
1000 оқырманға есептелген құн көрсеткіші қолданылады. Ол 
мынадай тəсілмен табылады: 

  
ЖББ х 1 000 

                                           Қ =                               , мұнда 
ОТ 

 
(1-формула) 

 
Қ = 1 000 оқырманға есептелген жарнама құны; 
ЖББ = жарнама бетінің бағасы; 
ОТ = оқырман топтары. 
 
Алайда, алынған нəтиже өзге факторлар тұрғысынан мұқият 

талдануға тиіс. Мəселен, оны оқырман аудиториясының сипа-
тымен – əлеуметтік-демографиялық сипаттамалармен сəйкестен-
діру қажет. Айталық, табысы жоғары азаматтарға арналған хабар-
ландыруды төменгі топтың өкілдері оқитын газетте жарияласа, 
салыстырмалы арзандығына қарамастан ақшаны босқа жұмсауға 
əкеліп соғады, себебі мұндай жарнама өз иесін таппайды. 

 
 20-кесте 

 Əлеуметтік-демографиялық сипаттамалар 

 
Сандық модельдер. Сандық модельдеуге негізделетін, жар-

нама қаржысының оңтайлы мөлшерін анықтауға арналған тəсіл-
дер тартымдылығына қарамастан банктер тарапынан көп қолда-
ным таппай келеді. Тиімділікті есептеудің ұтымды əдісі сана-
латын сандық модельдердің өз орнын табатыны күмəнсіз. Мəсел-
ен, айналымның өсімі жарнамаға бөлінетін қаржыға негізделетін 
модельдер жарнама қаржысының тиімділігі қаржы өскен сайын 
кеми беретінін көрсетеді. Батыс ғалымдары М. Видаль мен 

Жынысы Табысы Жанұя мөлшері 
Жасы Əлеуметтік жігі Тұрғылықты жері 
Білімі Əлеуметтік байланыстары Аймағы 
Кəсібі Отбасы жағдайы Банктің шамасы 
Позициясы (атқарымдары) Иерархиялық жағдайы Өзге байланыстар 
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Х.Вольфтің моделі осындай. Онда өнімді өткізу көлемінің t ке-
зеңде өзгеруі төрт фактордың: жарнама қаржысының, өткізудің 
жарнамаға қатысын білдіретін константаның, нарықтың жарна-
маланатын өніммен толығу деңгейінің жəне өткізу көлемінің 
кемуін бейнелейтін константаның функциясы болып табылады. 
Модельдің негізгі теңдеуі мынадай түрге ие: 

 
                                dS                      M-S 
                                         =   rA                                    λS , 
                                d t                       M 

 
 (2-формула) 

 
Мұндағы S – өнімді t кезеңінде өткізу көлемі (айнымалы); 

        dS    – рөнімді өткізу көлемінің t кезеңде өзгеруі (айнымалы); 
 dt   
А – жарнама қаржысының t кезеңдегі көлемі (айнымалы); 
r – айналымның жарнамаға берген реакциясы (S=0 жағдайда 

жарнамаға жұмсалған əрбір ақша бірлігі əкелетін өткізу көлемі 
ретінде айқындалады) (константа); 

M – нарықтың аталған өніммен молығу деңгейі; 
λ – өткізу көлемінің кемуі (А=0 жағдайда өткізу көлемі 

уақыт бірлігінде кемитін өткізу көлемінің үлесі ретінде айқын-
далады) (константа). 

Теңдеуден шығатын қорытынды мынадай: өткізу көлемінің 
ұлғаюы сату көлемінің жарнамаға реакциясы константасының 
мəні жоғары болған сайын, жарнама қаржысы өскен сайын, на-
рық банк өнімімен кем қамтамасыз етілген жəне өткізу көлемінің 
кему константасының мəні төмен болған сайын үлкейе түседі. 

Мəселен, өткізудің жарнамаға реакциясының константасы 4-
ке тең делік; белгілі кезеңдегі өткізу көлемі 40 мың шартты бір-
лікті құрайды; нарықтың молаю деңгейі 100 мың шартты бірлікке 
бағаланады; егер банк жарнама қызметіне қаржы шығармаса, 
уақыт бірлігінде өткізу көлемі 0.1%-ке кемиді. Ондай жағдайда 
банк жарнамаға 10 мың шартты бірлік бөліп, нəтижесінде 20 мың 
шартты бірлік қосымша өткізу көлеміне қол жеткізе алады. 

  
 

        S     = 4 (10 000)     100 000 – 40 000       0.1 (40 000) = 20 000 шартты бірлік 
       dt                                  100 000 



 119

Видаль-Вольф моделінің өзге тəсілдерден басты айырмашы-
лығы оның үш маңызды фактордың (жарнама қаржысы шама-
сының, өнім өткізу көлемінің жəне жарнаманың əсерімен өткізу 
көлемінің өзгеруінің) өзара байланысын бейнелеуінде. Қазақ-
станның көптеген банктері жарнама бюджеттерінің шамаларын 
осы тəсілмен анықтайды. 

 
 
 

Бақылау сұрақтары 
 

1. Жарнама қандай көздерден қаржыландырылады? 
2. Жарнама бюджетінің қандай құрамдас бөліктері бар? 
3. Жарнама бюджетін анықтаудың тəсілдеріне сипаттама беріңіз. 
4. Видаль-Фольфтің əдістемесін түсіндіріңіз 
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