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КІРІСПЕ 

«Жарнама» терминінің шығу төркіні Қазақстанның оңтүстік өңірінде 

ислам өркениетінің гүлденген дəуірі–ІХ-ХІІ ғасырларға барып тірелетіні де 

сондықтан (мұсылман Ренессансы Еуропаның орта ғасырынан əлдеқайда 

ерте басталған). «Жар» сөзінің «Қазақ диалектілер сөздігіндегі» бір 

мағынасы–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 анағұрлым 

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 өркениеттік байланыстардың маңызды нүктелері болды. 

Жəрмеңкелер пайда болып, гүлдене түсті. Дəрістің негізгі мақсаты-

пəнаралық білім саласы ретінде коммуникация теориясын зерттеу. Зерттеу 

барысында студенттер коммуникация теориясының орны мен рөлі туралы 

түсінік алады, негізгі категорияларды меңгереді, коммуникация 

мəселелеріне көзқарастың даму тарихын біледі, коммуникацияның қазіргі 

заманғы жəне жаңа теориялық тұжырымдамаларымен танысады. Пəннің 

қысқаша мазмұны: коммуникация теориясы; коммуникация теориясы жүйе 

ретінде. Коммуникация теориясының тарихы. Коммуникациялық процесс. 

Коммуникацияның маңызды аспектісі. Вербалды коммуникация. 

Бейвербальды байланыс. Шағын топтарда тұлғааралық коммуникация 

жəне коммуникация. Жаппай коммуникация. PR жəне жарнама 

коммуникативтік қызмет ретінде. Дəріске студенттердің жалпы 

медиакомпетенттілігін арттыруға, PR жəне жарнама технологияларымен 

танысуға мүмкіндік беретін интернет-коммуникация жəне socialmedia 

ерекшеліктеріне арналған өзекті блок енгізілді,Бұл дəріс студенттердің 

БАҚ жəне жарнамаларды реттеудің негізгі əдістері мен принциптерін 

меңгеруіне, тиісті құқық нормаларын іс жүзінде қолдану дағдыларын 

меңгеруіне ықпал етеді. Лекцияның негізгі ережелері: шет елдердегі БАҚ 

жəне жарнамаларды құқықтық реттеудің негізгі принциптерін оқып 

үйрену, жарнаманы реттеу туралы нормалардан тұратын Нормативтік-

құқықтық актілерде бағдарлануын қалыптастыру. Оқыту барысында 

студенттер осы саладағы жарнама мен заңнаманың даму тарихымен, 

қолданыстағы жарнамалық жəне медиалық заңнаманың ұғымдық 

аппаратымен танысады,жарнамалық жəне медиалық заңнама саласындағы 

мəселелерді қарастырады.Дəріс мақсаты маркетингтің кешенді құралы 

ретінде интернет-коммуникацияның мəнін, интернет-коммуникацияның 

негізгі нысандары мен түрлерін, интернет-коммуникацияның қазіргі 
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заманғы нысандарын, олардың даму тенденциялары мен болжамдарын 

зерделеуден тұрады. Оқу материалы студенттерде интернет-коммуникация 

түрін таңдау жəне негіздеу, интернет-коммуникацияның тиімділігін 

бағалау үшін қажетті дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді. Дəрістің 

негізгі ережелері: Интернет ортасындағы коммуникациялардың 

ерекшеліктері; интернет ортасындағы мақсатты аудиторияның 

ерекшеліктері; Интернет ортасындағы коммуникациялардың түрлері мен 

түрлері; интернет-коммуникацияның заманауи түрлерінің ерекшеліктері; 

интернет-коммуникацияның спецификалық түрлері. Интернет ортасында 

жарнамалық науқанды ұйымдастыру. Интернет-коммуникацияның 

тиімділігін бағалау. 
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1. ЖАРНАМА ТУРАЛЫ ТҮСІНІК. ЖАРНАМАНЫҢ 

ТҮРЛЕРІ. 

 

Жарнама (франц. reclame, лат. reclamo — жар саламын, айқайлау 

деген мағынаны білдіреді) — тауарлардың, қызмет көрсетудің 

тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру жəне оған деген сұранысты 

көбейту мақсатында таратылатын хабарлама. 

1) Баспа жарнамасы – ол тек көзбен көріп, қабылдауға арналған 

жарнамалық – каталогтық басылымдар (каталог, проспект, буклет, плакат, 

парақшалар) 

2) Баспасөздегі жарнама - Бұл хабарландыру жəне шолу жарнама 

сипатындағы баспасөзде жарияланған əр түрлі жарнамалық материалдар 

(мақалалар, репортаж, шолу т.б.).  

3) Радиожарнама Негізгі түрлері – радиохабарландырулар, 

радиожурналдар, радиорепортаждар, радиороликтер.  

4) Тележарнама. Ең танымал түрлері: телеролик, 

телехабарландыру, жарнамалық бағдарламалар, бағдарлама арасындағы 

телезаставкалар. 

5) Аудиовизуальдыжарнама. Бұл – жарнамалық роликтер, 

жарнамалық техникалық фильмдер, бейнефильмдер жəне слайдттар.  

6) Интернет жарнама. 

7) Көліктегі жарнама. Бұл – автобус, троллейбус жəне т.б. көлік 

түрінде орналастырылған жарнамалық мəліметтер, хабарландырулар. 

Дəрістің негізгі мақсаты студенттердің тұтынушылық мінез-құлық 

саласындағы теориялық білімдерін қалыптастыру болып табылады. 

Дəрісте: тұтынушылық мінез-құлықты зерттеудің тұжырымдамалары, 

ұғымдары мен теориялық негіздері; тұтынушылардың мінез-құлқын 

анықтайтын жағдайлар, негізгі элементтер мен факторлар; бəсекелестік 

нарықтардағы ұйымдардың қызметін басқарудағы тұтынушылық мінез-

құлықты талдау нəтижелерін пайдалану əдістері ашылады. Студент 

тұтынушыға бағытталған маркетинг тұжырымдамасының мəнін анықтауға 

қабілетті; сатып алушы мінез-құлқын зерделеудің зерттеу тəсілдерінің 

ерекшеліктерін; тұтынушылардың типологиясының негіздері; 

тұтынушылардың құқықтарын заңнамалық қамтамасыз ету; тұтынушылық 

мінез-құлыққа əсер ететін факторларды бөлу; нарықтық жағдайды жəне 

сатып алу тəртібінің ерекшеліктерін бағалау.Мамандар жарнаманың келесі 

түрлерін көрсетеді: коммерциялық, Әлеуметтік жəне саяси. 

Коммерциялық жарнама өзінің кіші түрлері бойынша алуан түрлі. 

Мəселен, сауда маркасының жарнамасы ең алдымен нақты сауда 

маркаларының жоғары дəрежеде танылуына қол жеткізу үшін арналған. 

Сауда-бөлшек жарнаманың басты міндеті-əлеуетті сатып алушылардың 

ағынын ынталандыру. Мұндай жарнамаға тапсырыс берушілер тауарлар 

мен қызметтерді өндірушілер болып табылады. Олар жарнамаға 
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шығарылатын өнімнің сұранысы мен өткізу көлемін ұлғайту, қолдау 

немесе құру; тұтынушылардың белгілі бір сауда маркасына деген оң 

көзқарасын қалыптастыру жəне назарын аудару мақсатында тапсырыс 

береді; тұтынушылардың тауарлар мен қызметтерді өндіруші ұйымның 

атауына оң көзқарасын қалыптастыру жəне назар аудару. 

Әлеуметтік жарнама-бұл нақты тауардың емес, "əлемге деген қарым-

қатынастың"жарнамасы. Ол ұзақ мерзімді перспективада ғана көрінуі 

мүмкін (немесе көрінбеуі). 

Міндеттері əлеуметтік жарнама ретінде: 

 Әлеуметтік мəселелерге қоғамның назарын аудару болып 

табылатын гуманистік мақсат. 

 Мəңгілік құндылықтарды насихаттауға білім беру. 

Әлеуметтік жарнаманың негізгі тақырыбы: қаладағы тіршілік 

қауіпсіздігі; тең құқықтар мен əлеуметтік кепілдіктерге қол жеткізу 

мəселелері; Экологиялық проблемалар; қоғамның даму үрдістері болып 

табылады. 

Әлеуметтік жарнама, коммерциялық жарнамаға қарағанда, негізінен 

өзінің əлеуметтік мəртебесі бойынша біріктірілген аудиторияларға 

бағытталған. Әлеуметтік жарнама өзінің ерекше коммерциялық емес 

мақсаттарын көздейді: саяси емес жəне коммерциялық емес сипаттағы 

шешімдер мен іс-əрекеттерді іске асыру. Әлеуметтік жарнаманың негізгі 

тапсырыс берушілері қоғамдық ұйымдар мен билік жəне жергілікті өзін-өзі 

басқару органдары болып табылады. Жарнама арқылы олар əлеуметтік-

азаматтық бағыттағы қызметті насихаттайды. Айта кету керек, "саяси 

жарнама" ұғымын, оның мəнін, мақсаттарын анықтау бірнеше тəсіл 

бар.Саяси жарнаманы коммерциялық тұрғыдан қарастыруға болады. Бұл 

жағдайда коммерциялық жəне саяси жарнама арасындағы айырмашылық 

тек "тауарда"байқалады. Сайлау алдындағы жағдай "нарықтық" 

терминдерде жеткілікті түрде сипатталуы мүмкін, алайда "сатуға" жататын 

"тауарға" саясаты əлі күнге дейін отандық, сондай-ақ саяси 

коммуникациялар саласындағы шетелдік мамандар арасында да даулар 

туындатады. Жалпы, сайлауға "нарықтық-тауарлық" көзқарас шетелде 

кеңінен таралып келеді. Осыған сəйкес, саяси жарнама - "бұл қандай да бір 

саяси сенімдерді өзгертуге немесе бекітуге бағытталған, олардың саяси 

мінез-құлқын басқару мақсатында көпшілік аудиторияларға 

психологиялық əсер ету əдістерінің жүйесі ретінде кез келген жарнама". 

Бірқатар ғалымдар саяси жарнама сайлау процесінің ажырамас элементі, 

ал егер жаһандық болса, онда демократия да болып табылады деп санайды. 

Саяси жарнаманы саяси таңдауды қалыптастырудағы айқындаушы фактор 

ретінде қарастыруға болады. Жарнамаға əйгілі маркетолог Филип Коттлер 

былай анықтама береді: «Жарнама – нақты қаржыландырудың қайнар көзі 

көрсетілген, ақпаратты таратудың ақылы құралдары көмегімен жүзеге 

асатын коммуникацияның өзіндік нысаны». Ал Американдық маркетинг 
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ассоциациясының берген анықтамасы бойынша: «Жарнама - бұл тапсырыс 

берушінің нақтылы төлемімен тауарларды жəне қызмет көрсетудің кез-

келген формасы жəне ол тиімді əдіс-тəсілдерді қолдана отырып 

тұтынушыларға қызмет көрсететін жəне маркетингтің құрамдас бөлігі 

болып табылады»,- деп тұжырымдайды. 1996 жылы шыққан «Сауда 

туралы жарнама» кітабының авторлары В.Беклешев жəне С.Вороновтың 

жарнамаға берген анықтамасы АҚШ-тағы «Эдвертайзинг Эйдж» 

журналында өткізілген конкурс барысында мақұлдауын алғаны белгілі. 

Бұл жерде жарнамаға жалпы сипаттама бере келе, «Жарнама – ол жарнама 

беруші қарамағынан шығатын бұқараның мақұлдауын, дауыстарын алуы, 

тұтынушылар мен тұтынушылар санын көбейту жəне табысты көбейту 

мақсатында алдын-ала ақысы төленген тауар, қызмет, қоғамдық қозғалыс 

немесе тұлға туралы баспа, қолмен жазылған, ауызша немесе бейнелік 

хабарлама»,- деп нақтылы тұжырымға келген. 

Ұраншылар институты мемлекеттік билік орнатудағы ежелгілерінің 

бірі болып саналғандықтан, мұндай қызмет барлық ежелгі мемлекеттерде 

тіркелген. Еуропа территориясында ұраншылар хабарландырулары б.з.б. 

ХІҮғ. жатқан Крит-Микендік мəдениетінің орталықтарында қазба 

жұмыстары кезінде табылды. Ұраншылар ежелгі ірі қалаларда адамдардың 

көп шоғырланған жерлерде күнделікті ақпарат беру үшін қызмет еткен. 

Негізінен бұл ақпарат мемлекеттік бұйрық түрінде саяси мəнде болған, 

бірақ көп жағдайда ұраншылар тұрғылықты халыққа жалпылай маңызды 

ақпаратты беріп отырды. Әйгілі қолбасшыларды ұрандау, елшілердің келуі 

туралы алдын-ала айту, нан тарату немесе жақында цирктің көрсетілуі 

туралы хабарды тарату түрлері ертеде жиі кездесіп отырған. 

Мəдениеттанушылардың пікірінше, ежелгі жəне ортағасыр заманында 

қоғамдық-рухани өмір салты ауызша формада көрініс тауып, жалғасып 

отырған. Мұны жарнамалық мəтіндердің ауызша нұсқалары дəлелдейді. 

Саудагерлердің айқайлары жарнаманың ерекше жанрын қалыптастырды, 

бұл жарнамалар: 

 тауар мен қызмет көрсетуді ұсыну түрінде; 

 жаяу қолөнершілердің делдалдарының шақырулары; 

 жарнама құралдары кешені (ауызша - сөз түрінде, əртүрлі 

бейнелік элементтер, мимика мен ым (жест) түрінде ұсынылып отырған. 

Сол кездің өзінде жарнаманы өткізетін ыңғайлы уақыт пен орын 

таңдауды ұйымдастыру аса маңызды болған. Ал бейнелік жарнаманың 

бастаулары адамзаттың ою-өрнек, сурет пен мүсіндерді игеруімен тығыз 

байланысты. Ежелгі Грекияда көркемөнер мен қолөнершілердің жасаған 

бұйымдарын фирмалық таңбамен белгілеу дəстүрі қалыптасқан. Осылайша 

қазір жарнаманың əдіс-тəсілдері болып табылатын таңбалық құралдар 

меңгерілуі ежелден бастау алған. Мəдениет дамуының бастапқы 

кезеңдерінде-ақ жарнама жазбаша мəтін түрінде шыға бастады. Әрине, бұл 

жазудың пайда болуымен сипатталады. Антика кезеңіндегі жазбаша 
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жарнама өмірдің барлық салаларын қамтыды. «Фаустин табыстарына 

монша өзінің барлық қызметтерін ұсынады» - деп Рим азаматтарының 

сүйікті антикалық моншалары жарнамаланған. Осындай сипатқа ие болған 

жарнама антикалық қалаларда адамдардың көбірек шоғырланған 

аудандарында арнайы бөлінген орындарда жүзеге асып отырды. 

Жарнамалық мəтіндер бүгінгі заманның өнер табысы емес, олардың 

бастаулары ежелгі замандардан көрінеді, яғни, антикалық заманда 

жарнамалық қызмет қалыптаса бастады деп тарихи жəдігерлерге көз 

жүгірте отырып нақты айта аламыз. Демек, афиша, плакат,сауда маркасы, 

жарнамалық акция сияқты құбылыстардың бастапқы түрлері антика 

заманында қалыптасты деуге толық негіз бар. 

Жарнама материалдары көптеген мақсатта қолданылады. Жарнама 

тек бірмақсатты ғана көздейтін сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ шын 

мəніндеолай емес. Жарнаманың негізгі мақсаттары мыналардан құралады: 

 сатып алушының көңілін аудару; 

 сатып алушыға тауар (қызмет) сатып алудың пайдасын 

көрсету; 

 сатып алушыға тауарды қосымша зерттеу мүмкіндігін ұсыну; 

 тұтынушыда тауар немесе қызмет туралы білімнің белгілі бір 

деңгейінқалыптастыру; 

 өндіруші фирманың немесе сатып алушының жақсы бейнесін 

(имидж)жасау, сонымен қатар тұтынушылардың жəне іскер серіктестердің 

сауда немесе өндіріс маркасын жасау; 

 осы тауар мен қызметке қажеттілік қалыптастыру; 

 фирмада жағымды қатынас қалыптастыру; 

 сатып алушыға бəсекелес фирмадан емес осы фирманың 

жарнамаланған тауарын сатып алуын ояту; 

 тауар, қызмет сатылымы белсендігін арттыру; 

 тауар айналымын жеделдетуге əсер ету; 

 бір тұтынушыны тауарды үнемі сатып алушы ету немесе осы 

фирманың тұрақты клиенті ету; 

 басқа фирмаларға сенімді серіктес бейнесін қалыптастыру; 

 тұтынушыға фирма туралы жəне оның тауары туралы ескеру. 

Іс жүзінде жарнама бір ғана мақсатты көздемейді, тəртіп бойынша 

бір жарнамалық өнеркəсіпте жарнамалар байланысып жатады. 

Жарнаманың мәні төмендегілермен байланысады: 

 тұтынушылар үшін тауар мен қызметтің жаңа жарнамасы; 

 тауар жəне қызмет жарнамасы клиентке таныс, демеуші 

жарнама ретінде; 

 белгілі бір тұлғаның жарнамасы (мысалы, банк президенті); 

 бəсекелестіктен алшақтату; 

 жарнамашының іскерлігін əшкерелеу. 
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 Жарнама функциясы оның мəні мен мақсаты арқылы анықталады. 

Олардың көп түрлілігіне төмендегілерді меңзеуге болады: 

 тауарды жəне оның өндірушісін немесе сатушысын 

идентификациялау; 

 тауарды, қызметті жəне идеяны алға жіберу; 

 сатып алушыларға таныстыру немесе ақпараттандыру; 

 сұраным қалыптастыру жəне т.б. 

Жарнама күрделі ақпарат болып табылады. Себебі, бір біріне 

ұқсамайтын көптеген жарнама берушілер бір уақытта əр түрлі аудиторияға 

өз өнімін немесе қызмет түрін ұсынуға тырысып бағады. Жарнаманың 

негізгі тоғыз типі бар, оларға қысқаша тоқталып өтейік: 

1. Сауда маркасының жарнамасында – марканың ұзақ уақыт 

естесақталуын қамтамасыз етуге баса назар аударылады. Бұл жарнама 

түріне «Билайн» ұялы байланысының жарнамаларын мысалға келтіруге 

болады. 

2. Жекелеген сауда жарнамасы – жергілікті сипатқа ие жəне əр 

түрлі өнімдер сатылып, белгілі бір қызмет түрі ұсынылатын нақты бір 

сауда нүктесіне немесе қызмет ету саласындағы мекемеге бағытталады. 

3. Саяси жарнама – соңғы уақытта мұндай жарнамалар 

депутаттыққа, президенттікке үміткерлер арасындағы таласты сұрақтардан 

гөрі, саясаткердің оң имиджін қалыптастыруға ыңғайластырылып жасалып 

жүр. Саяси жарнамаға халық көбіне Президент сайлауы, депуттатарды 

сайлау қарсаңында куə болады. 

4. Анықтамалықтағы жарнама –  қандай да бір тауарды қалай 

сатып алуға немесе қажетті қызмет түрін қайдан табуға болатындығын 

білгісі келетіндерге арналады. 

5. Тікелей үн қататын жарнама – кез келген жарнамалық 

ортаны, оныңішінде пошта арқылы жөнелтуді пайдалана алады. Сатып 

алушы тек телефон немесе пошта арқылы тапсырыс берсе болады, тауар 

белгіленген уақытта қолайлы тəсілмен жеткізіледі. 

6. Іскерлік жарнамаға - жекелеген саудагерлерге, көтерме сауда 

жасайтындарға жəне дистрибюторларға, сонымен қатар, өнеркəсіп 

мекемелеріндегі сатып алушылар мен кəсіпқой мамандарға (мысалы, 

адвокатпен дəрігерлерге) арналған хабарламалар жатады. 

7. Институционалды жарнаманы – корпоративті деп те 

атайды. Мұндай жарнама мекеменің танымалдылығын арттыруға немесе 

ұйымның қызметіне қоғамның көңілін аудартуға бағытталады. Мысалы 

«Нұрбанктің» жарнамасы осы түрге жатады. 

8. Әлеуметтік жарнама – белгілі бір жағымды, оң іс-əрекетті 

насихаттауға бағытталады. Мысалы, көлік жүргізу кезінде спирттік 

ішімдіктен бас тартуға немесе кішкентай балаларға жақсы күтім жасауға 

шақыру. 
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9. Интерактивті жарнама – компьютермен қамтылған жəне 

интернетке шығу мүмкіндігі бар дара тұтынушыға жеткізіледі. Жарнама 

Wed-беттерде, баннерде т.б. орналастырылады. Бұл жағдайда тұтынушы 

жарнамаға көңіл аударып, оны толықтай ашып, түрлендіре алады немесе 

керісінше, оған ден қоймауы да мүмкін. 

Алайда тауар мен қызметтің пайдалану кезеңіне байланысты 

 жарнама түрлері де бар: ақпараттық жарнамаға тауарды нарыққа шығару 

кезінде баса назар аударылады. Себебі, бұл кезеңдегі негізгі міндет – 

алғашқы сұранысқ аие болу. Мысалы, йогурт немесе басқа да сүтті 

тағамдарды жарнамалағанда, кəсіпкер, ең алдымен, өнімнің денсаулыққа 

пайдалы ерекшеліктері туралы тұтынушыны хабардар етуі 

тиіс.Насихаттық жарнама – фирманың алдында таңдамалы сұранысты 

қалыптастыру міндеті тұрғанда үлкен маңызға ие болады.Тұтынушыға 

күнделікті өте көп көлемде жарнама бағытталатынын ескерсек, жарнама 

үнемі тауар маркасының атауын, оның ерекшеліктері мен бағасын еске 

салып отыруы тиіс. 

 

 

2. ЖАРНАМАНЫҢ ТИПТЕРІ. 

 

Дəріс əлеуметтік жарнаманың нысаны мен мəнін; оның түрлері мен 

құрылымын; оның орнын, қазіргі қоғамдағы рөлі мен функцияларын; 

шетелдік əлеуметтік жарнаманың қалыптасуы мен генезисінің негізгі 

кезеңдерін, оның қазіргі жай-күйін; отандық əлеуметтік жарнаманың даму 

ерекшеліктері мен ерекшеліктерін жəне оның болашақта даму 

тенденцияларын; бүкіл əлемдегі əлеуметтік жарнаманың əлеуметтік-

мəдени жəне өркениеттік детерминанттарын; қоғамның жеке тұлғаға əсер 

етуінің негізгі механизмдері мен заңдылықтарын, əлеуметтік 

институттардың қалыптасуы мен дамуын, олардың əлеуметтік; əлеуметтік 

жарнаманы зерттеудің теориялық негіздері; Жалпы жарнама жəне 

əлеуметтік жарнама саласындағы жұмыстың негізгі заңнамалық жəне 

Этикалық ережелері. Корпоративтік əлеуметтік жауапкершіліктің 

модельдері мен негізгі бағыттары. Корпорациялардағы əлеуметтік 

инвестициялау: отандық жəне шетелдік тəжірибе. Әлеуметтік 

жауапкершіліктің тиімді жүйесін ұйымдастыру: мемлекеттің рөлі мен 

əсері.Мамандар жарнаманың келесі түрлерін көрсетеді: коммерциялық, 

Әлеуметтік жəне саяси. 

Коммерциялық жарнама өзінің кіші түрлері бойынша алуан түрлі. 

Мəселен, сауда маркасының жарнамасы ең алдымен нақты сауда 

маркаларының жоғары дəрежеде танылуына қол жеткізу үшін арналған. 

Сауда-бөлшек жарнаманың басты міндеті-əлеуетті сатып алушылардың 

ағынын ынталандыру. Мұндай жарнамаға тапсырыс берушілер тауарлар 

мен қызметтерді өндірушілер болып табылады. Олар жарнамаға 
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шығарылатын өнімнің сұранысы мен өткізу көлемін ұлғайту, қолдау 

немесе құру; тұтынушылардың белгілі бір сауда маркасына деген оң 

көзқарасын қалыптастыру жəне назарын аудару мақсатында тапсырыс 

береді; тұтынушылардың тауарлар мен қызметтерді өндіруші ұйымның 

атауына оң көзқарасын қалыптастыру жəне назар аудару.Әлеуметтік 

жарнама-бұл нақты тауардың емес, "əлемге деген қарым-

қатынастың"жарнамасы. Ол ұзақ мерзімді перспективада ғана көрінуі 

мүмкін (немесе көрінбеуі). Жарнама хабарламаларының типтерінде 

төмендегідей айырмашылықтар бар: 

 сатып алушыға əсер ету тəсілі бойынша; 

 көрсету тəсілі бойынша; 

 негізгі мақсаты мен мəні жағынан; 

 жарнаманы тұтынушымен болатын кері байланысы жағынан. 

 Жарнама хабарламаларды көрсету тəсілі бойынша екіге 

бөлінеді: 

 рационалды; 

 эмоционалды. 

Рационалды (заттық) жарнама – сатып алушының ой-санасына 

бағытталып жасалады. Ол сатып алушыны сендіру үшін, айтылған 

сөздерден алған əсерін күшейту үшін аргументтерді мысалға келтіре 

отырып, өз пікірін сызба немесе сурет арқылы сөз түрінде 

жеткізеді.Эмоционалды (ассоциативті) жарнама – бір нəрсені еске түсіру 

арқылы жасалады. Ол терең ойды қозғауы тиіс. Санаға, сезімге, эмоцияға 

көңіл бөледі. Оның ең əсерлісі – сурет, өңі, түсі жəне аз деңгейдегі 

əуені.Кейбір жарнамалар тек рационалды немесе тек эмоционалды болып 

келеді. Бірақ, жарнама хабарламаларының көпшілігінде, көп жағдайда екі 

түрлі комбинациядан құралатын жарнамалар кездеседі.Жарнама 

қойылымы жағынан «қатты» жəне «жұмсақ» деп екі түрге 

бөлінеді.«Қатты» жарнама өз рухы жағынан өткізуге жігер беруге жақын. 

Мұндай жарнамалардың аз мерзімді мақсаты бар. Олар: хабарландырудың 

сыртқы бейнесіне əр беретін, сатып алушы объектіге дауыстап айғайлау 

арқылы тезірек сатылуына ықпал етеді.«Жұмсақ» жарнаманың мақсаты 

тауар туралы жəне оның маркасы туралы хабарлап қана қоймай, осы 

тауардың маңайында қолайлы орта тудырады. Әдетте бұлар терең 

мотивтегі символкада ойнайтын эмоциялы жарнама. Ол ақырындап 

тұрақты сатып алушының тауарға деген ынтасын жоғарлатады. Оның ішкі 

сатып алу қызығушылығын арттырады.Жарнама негізгі мақсаты мен мәні 

жағынан келесі түрлерге бөлінуі мүмкін: 

 өнеркəсіптің қоғамдағы мүддесін, беделін көтеру 

мақсатындағы жарнама немесе «имидж-жарнама» деп аталады; 

 жігерлендіретін жарнама; 

 тұрақтылық жарнамасы; 
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 фирма ішіндегі жарнама; 

 өнімді өткізуді көбейту мақсатындағы жарнама; 

 жадыда сақталатын жарнама; 

 салыстырмалы жарнама; 

 есте қалатын жарнама; 

 бекітетін немесе үстеме жарнама; 

 хабарлау жарнамасы; 

 превентивті жарнама. 

Имидж (бейне) жарнама – негізінен фирманың жəне тауардың 

партнерлар мен сатып алушыларға жағымды бейне қалыптастыруына 

бағытталады. Онда сенімділік, жұмыстың нəтижелілігі, клиенттерге деген 

жақсы ниет, тұрақтылық басым болып келеді.Жігерлендіретін жарнама – 

атаулы фирманың өнімін сатып алушылар сатып алу үшін құмарландыруға 

бағытталады. Мұнда осы фирма өнімдерінің негізгі жағымды жақтарын, 

басқа тауар жəне қызметпен салыстырғандағы жақсы сапасын айтуға үлкен 

мəн беріледі.Тұрақты жарнама – партнерлар мен сатып алушыларға 

фирма қызметінің тұрақтылығын, оның нарықтағы сенімді тұғырын 

хабарлауға бағытталады.Фирма ішіндегі жарнама – əріптестердің өзінің 

өнеркəсібіне деген сенімін оятуға, өз тағдырымен тығыз байланыста екенін 

сезіндіруге бағытталған. Егер өнеркəсіптің əр қызметкері өз жұмысына 

қажетті шешім қабылдай алса, оған жауапкершілікпен қараса, онда 

қызметкерлер фирма жұмысын қанағат тұтып жəне осы фирманың 

жарнамасын қоғамға жеткізуші болып есептеледі. Фирма ішіндегі 

жарнаманың құралы:Міндеттері əлеуметтік жарнама ретінде: 

 Әлеуметтік мəселелерге қоғамның назарын аудару болып 

табылатын гуманистік мақсат. 

 Мəңгілік құндылықтарды насихаттауға білім беру. 

Әлеуметтік жарнаманың негізгі тақырыбы: қаладағы тіршілік 

қауіпсіздігі; тең құқықтар мен əлеуметтік кепілдіктерге қол жеткізу 

мəселелері; Экологиялық проблемалар; қоғамның даму үрдістері болып 

табылады.Әлеуметтік жарнама, коммерциялық жарнамаға қарағанда, 

негізінен өзінің əлеуметтік мəртебесі бойынша біріктірілген 

аудиторияларға бағытталған. Әлеуметтік жарнама өзінің ерекше 

коммерциялық емес мақсаттарын көздейді: саяси емес жəне коммерциялық 

емес сипаттағы шешімдер мен іс-əрекеттерді іске асыру. Әлеуметтік 

жарнаманың негізгі тапсырыс берушілері қоғамдық ұйымдар мен билік 

жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдары болып табылады. Жарнама 

арқылы олар əлеуметтік-азаматтық бағыттағы қызметті насихаттайды. 

Айта кету керек, "саяси жарнама" ұғымын, оның мəнін, мақсаттарын 

анықтау бірнеше тəсіл бар.  

Саяси жарнаманы коммерциялық тұрғыдан қарастыруға болады. Бұл 

жағдайда коммерциялық жəне саяси жарнама арасындағы айырмашылық 
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тек "тауарда"байқалады. Сайлау алдындағы жағдай "нарықтық" 

терминдерде жеткілікті түрде сипатталуы мүмкін, алайда "сатуға" жататын 

"тауарға" саясаты əлі күнге дейін отандық, сондай-ақ саяси 

коммуникациялар саласындағы шетелдік мамандар арасында да даулар 

туындатады. Жалпы, сайлауға "нарықтық-тауарлық" көзқарас шетелде 

кеңінен таралып келеді. Осыған сəйкес, саяси жарнама - "бұл қандай да бір 

саяси сенімдерді өзгертуге немесе бекітуге бағытталған, олардың саяси 

мінез-құлқын басқару мақсатында көпшілік аудиторияларға 

психологиялық əсер ету əдістерінің жүйесі ретінде кез келген жарнама". 

Бірқатар ғалымдар саяси жарнама сайлау процесінің ажырамас элементі, 

ал егер жаһандық болса, онда демократия да болып табылады деп санайды. 

Саяси жарнаманы саяси таңдауды қалыптастырудағы айқындаушы фактор 

ретінде қарастыруға болады. 

1) Сауда маркасының жарнамасы 

2) Жекелеген сауда жарнамасы 

3) Саяси жарнама 

4) Анықтамалықтағы жарнама 

5) Іскрлік жарнама 

6) Институционалды жарнама 

7) Әлеуметтік жарнама 

8) Интерактивті жарнама  

9) Тікелей үн қататын жарнама  

Әлеуметтік жарнама, коммерциялық жарнамаға қарағанда, негізінен 

өзінің əлеуметтік мəртебесі бойынша біріктірілген аудиторияларға 

бағытталған. Әлеуметтік жарнама өзінің ерекше коммерциялық емес 

мақсаттарын көздейді: саяси емес жəне коммерциялық емес сипаттағы 

шешімдер мен іс-əрекеттерді іске асыру. Әлеуметтік жарнаманың негізгі 

тапсырыс берушілері қоғамдық ұйымдар мен билік жəне жергілікті өзін-өзі 

басқару органдары болып табылады. Жарнама арқылы олар əлеуметтік-

азаматтық бағыттағы қызметті насихаттайды. Айта кету керек, "саяси 

жарнама" ұғымын, оның мəнін, мақсаттарын анықтау бірнеше тəсіл 

бар.Жарнаманың құндылықтары.Жарнама негізінен тұтынушы  мен 

экономиканың мүддесіне қызмет етеді.Бұлай дейтіндігіміз бірнеше 

себептері бар. 

а) Ол тұ т ынушыларға баға, нарықтағы соңғы жетілдірілген 

(жақсартылған) жаңа тауарлармен қызмет көрсетулер туралы мəлімет 

береді. 

ə) Жарнама жиі бағаның төмендеуіне əкеледі.Неліктен ірі 

кəсіпорындарында тауардың əр-басына шаққандағы шығын төмен 

болатындығымен сіздер 7-тарауда танысасыздар.Жарнама көпшілік 

нарығын құрып,өнімнің өзіндік құнын төмендетеді, бұл өндірушілерді 

өздерінің шығындарын азайтуға мəжбүр етеді.Осындай жағдай 

тұтынушыларға тиімді. 
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б) Жарнама бəсекелестікті дамытады, бұдан тұтынушылар 

ұтады.Бір фирманың жарнамасы осы саладағы басқа қалған 

кəсіпорындарды кем дегенде сондай сапа деңгейіне жетуге 

ұмтылдырады.Мұнын себебі – тұтынушының ақшасы үшін бəсекелестік. 

в) Жарнамадан түсетін табыс журналдар мен газеттердің 

шығындарының көп бөлігін, ал коммерциялық радио мен теледидар ұстау 

шығындарын толық төлейді. 

г) Жарнама тұтынушы сұранымын жандыра отырып, жалпы 

экономикаға пайда келтіреді. 

Жарнаманың кемшіліктері. Жарнама қоғамға тек қана пайда 

келтіреді дегенге əркім сене бермейді.Шынында да, оның төмендегідей 

кемшіліктері бар: 

а) Жарнамалар мазмұны жиі таяз болып, тұтынушыларды 

жаңылдыруы мүмкін. 

ə) Жарнама көп қаржы шығынын талап етіп, тауардың бағасын 

көтереді. 

б) Жарнама тұтынушыларды қызықтырып, олардың керек емес 

тауарлар сатып алып, артық ақша жұмсауына себеп болады. 

в) Көпшілік ақпарат құралдары жарнма беретіндерге тəуелді 

болып, ол олардың еркіндігін шектейді. 

Жарнама стратегиясы. Жарнама қолданылатын стратегиялардың ең 

əйгілі түрлері: ұрандар, ақыл – парасатқа шақыру, сезімге шақыру. 

а) Ұрандар.Мұндай жарнамаларда аз мағыналы, кейде тіптен 

мағынасыз сөз тіркестері де пайдаланылады. 

ə) Ақыл – парасатқа шақыру. Бұл жарнамалар қайсыбір тауарды 

тұтынушының психологиясына əсер етуге негізделген.Ол мынандай 

əдістермен жасалуы мүмкін. 

б) Ант түрінде сендіру. Жарнаманың бұл түріне кино, рок жəне 

спорт жұлдыздарын тауар жарнамалауға пайдаланады.Көбінесе бұл 

əдіспен спорт тауарларын жарнамалайды. 

в) Ырықсыз қызықтыру. Жарнамада, осы тауарды барлық 

азаматтар қолданады деп адамды сендіріп, ол өзін  басқалардан ерекше 

көрінбейін деп, сол тауарды алуға мəжбүр болды. 

г) Әйгілілік. Мұндай жарнамалар тек осы тауардың көмегімен 

ғана өмірде табысқа жетесін немесе сүйетін адамыңды табасың деп 

сендіреді.Нақты мысал – тіс пастасын бақытты ғашықтардың 

жарнамалауы.Жарнаманың артықшылығы.Жарнама тұтас алғанда əртүрлі 

əдіс – тəсілдер арқылы тұтынушылардың жəне экономикалық мүддесіне 

қызмет  етеді. 

 Жарнама тұтынушыларды нарықтағы баға, соңғы жетістіктер 

мен жаңа тауарлар,қызмет көрсетулер туралы ақпаратпен жабдықтайды. 
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 Жарнама кейде бағаның арзандауына септеседі.Ол жаппай 

нарықтағы  жағдайын жасақтай отырып өнімнің өзіндік құнының азаюына 

жəне  тұтынушылардың өз ақшасын үнемдеуіне мүмкіндік береді. 

 Жарнама бəсекені ынталандырады, бұл кімге де болсын 

пайдалы. Бір фирманың жарнамасы қалғандарына аз болғанда əлгі сапа 

деңгейіне жетуіне, сөйтіп осы арқылы тұтынушылар ақшасын қалтаға 

түсіруге құлшындырады. 

 Жарнамадан түскен табыс газеттер мен журналдардың 

шығуына кететін шығынының үлкен бөлігін, коммерциялық радио мен 

телевидениені ұстауға шығатын бүкіл шығынды құрайды. 

 Жарнама жалпы алғанда тұтыну сұранымына серпін бере 

отырып экономикаға пайда əкеледі.Жарнама сұранымды қажет деңгейде 

ұстап тұруға көмектеседі. 

Жарнаманың кемшіліктері: 

 Жарнаманың мазмұны көбінесе теріс мəліметтерге құрылып, 

сатып алушыларды адастырып жібереді. 

 Жарнамаға қомақты қаржы шығындалатындықтан  мұның өзі 

тауар бағасын қымбаттатып жібереді. 

 Жарнама тұтынушылардың өздеріне тіпті де қажеті жоқ 

тауарға ақша шығындауына күштеп көндіреді. 

 Бұқаралық ақпарат құралдары жарнама берушілерге тəуелді 

болып қалатындықтан олардың еркіндігі де шектеледі. 

Бекіту: Экраннан жарнама көрсету жəне талдау. 

Үйге тапсырма беру: Әр оқушы өзінің жақсы көрген тауарына 

жарнама дайындап келу. 

Бағалау: Оқушылардың жұмыстарына байланысты бағалау. Жарнама 

хабарламаларының типтерінде төмендегідей айырмашылықтар бар: 

 сатып алушыға əсер ету тəсілі бойынша; 

 көрсету тəсілі бойынша; 

 негізгі мақсаты мен мəні жағынан; 

 жарнаманы тұтынушымен болатын кері байланысы жағынан. 

Жарнама хабарламаларды көрсету тəсілі бойынша екіге бөлінеді: 

 рационалды; 

 эмоционалды. 

Рационалды (заттық) жарнама — сатып алушының ой-санасына 

бағытталып жасалады. Ол сатып алушыны сендіру үшін, айтылған 

сөздерден алған əсерін күшейту үшін  аргументтерді мысалға келтіре 

отырып, өз пікірін сызба немесе сурет арқылы сөз түрінде жеткізеді. 

Эмоционалды (ассоциативті) жарнама — бір нəрсені еске түсіру 

арқылы жасалады. Ол терең ойды қозғауы тиіс. Санаға, сезімге, эмоцияға 

көңіл бөледі. Оның ең əсерлісі – сурет, өңі, түсі жəне аз деңгейдегі əуені. 
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Кейбір жарнамалар тек рационалды немесе тек эмоционалды болып 

келеді. Бірақ, жарнама хабарламаларының көпшілігінде, көп жағдайда екі 

түрлі комбинациядан құралатын жарнамалар кездеседі. 

Жарнама қойылымы жағынан «қатты» жəне «жұмсақ» деп екі түрге 

бөлінеді. 

«Қатты» жарнама өз рухы жағынан өткізуге жігер беруге жақын. 

Мұндай жарнамалардың аз мерзімді мақсаты бар. Олар: хабарландырудың 

сыртқы бейнесіне əр беретін, сатып алушы объектіге дауыстап айғайлау 

арқылы тезірек сатылуына ықпал етеді. 

«Жұмсақ» жарнаманың мақсаты тауар туралы жəне оның маркасы 

туралы хабарлап қана қоймай, осы тауардың маңайында қолайлы орта 

тудырады. Әдетте бұлар терең мотивтегі символкада ойнайтын эмоциялы 

жарнама. Ол ақырындап тұрақты сатып алушының тауарға деген ынтасын 

жоғарлатады. Оның ішкі сатып алу қызығушылығын арттырады. 

Жарнама негізгі мақсаты мен мәні жағынан келесі түрлерге бөлінуі 

мүмкін: 

 өнеркəсіптің қоғамдағы мүддесін, беделін көтеру 

мақсатындағы жарнама немесе «имидж-жарнама» деп аталады; 

 жігерлендіретін жарнама; 

 тұрақтылық жарнамасы; 

 фирма ішіндегі жарнама; 

 өнімді өткізуді көбейту мақсатындағы жарнама; 

 жадыда сақталатын жарнама; 

 салыстырмалы жарнама; 

 есте қалатын жарнама; 

 бекітетін немесе үстеме жарнама; 

 хабарлау жарнамасы; 

 превентивті жарнама. 

Имидж (бейне) жарнама — негізінен фирманың жəне тауардың 

партнерлар мен сатып алушыларға жағымды бейне қалыптастыруына 

бағытталады. Онда сенімділік, жұмыстың нəтижелілігі, клиенттерге деген 

жақсы ниет, тұрақтылық басым болып келеді. 

Жігерлендіретін жарнама — атаулы фирманың өнімін сатып 

алушылар сатып алу үшін құмарландыруға бағытталады. Мұнда осы 

фирма өнімдерінің негізгі жағымды жақтарын, басқа тауар жəне қызметпен 

салыстырғандағы жақсы сапасын айтуға үлкен мəн беріледі. 

Тұрақты жарнама — партнерлар мен сатып алушыларға фирма 

қызметінің тұрақтылығын, оның нарықтағы сенімді тұғырын хабарлауға 

бағытталады. 

Фирма ішіндегі жарнама — əріптестердің өзінің өнеркəсібіне деген 

сенімін оятуға, өз тағдырымен тығыз байланыста екенін сезіндіруге 

бағытталған. Егер өнеркəсіптің əр қызметкері өз жұмысына қажетті шешім 
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қабылдай алса, оған жауапкершілікпен қараса, онда қызметкерлер фирма 

жұмысын қанағат тұтып жəне осы фирманың жарнамасын қоғамға 

жеткізуші болып есептеледі. Фирма ішіндегі жарнаманың құралы: 

 фирма газеті; 

 басшылар мен қызметкерлер арасындағы жақсы қарым-

қатынас; 

 қызметкерлер үшін көптеген əлеуметтік жеңілдіктер. 

Өнім өткізуді көбейту мақсатындағы жарнама – жарнама 

қызметінің негізгі саласы. 

Жадыда сақталатын жарнама – жарнаманың барынша агрессивті 

түрі. Негізгі мəселесі сатып алушыны бəсекелестердің тауары, қызметі 

емес, өздерінің тауары мен қызметін сатып алуға көндіру. 

Салыстырмалы жарнама – бұл жадыда сақталатын жарнаманың бір 

түрі. Ол жаранамаланатын тауар жəне қызметті бəсекелсетердің тауар 

жəне қызметімен салыстыруға негізделген. Бəрімізге белгілі көптеген 

өркениетті елдерде бəсекелес таураларды немесе оларды өндірушілерді 

тікелей сынауға тыйм салынған заң бар, бірақ мұндай жарнамалар əлі 

күнге дейін өмір сүріп келеді. 

Есте қалатын жарнама – тұрақты сатып алушыға нарықтағы 

атаулы тауарды немесе фирманы жəне оның мінездемесін есіне салып 

отыруға арналған жарнама. 

Бекітетін немесе үстеме жарнама – есте қалатын жарнаманың бір 

түрі. Тауарды сатып алған тұтынушыны қолдауға, олардың таңдауының 

дұрыстығына сенім білдіруге бағытталған жарнама. Ол тұтынушыны 

тұрақтандырады. 

Превентивті жарнама — өзіне қажетті шығыннан көп мөлшердегі 

қаржы жұмасайтын жарнама. Мұндай жарнама компаниялардың мақсаты – 

жарнама қызметіне көп мөлшерде сома жұмсауға жағдайы жоқ 

бəсекелестердің тұғырын бұзу. Қандай жарнама болмасын бір мезгілде 

жарнаманың бірнеше түрінен құралатыны түсінікті. Жарнама 

хабарламасының кең көлемін жарнама тұтынушымен болатын кері 

байланысы жағынан екі түрге бөлуге болады. Олар жарнама 

хабарламасының нақты тасымалдаушысымен төмендегі жағдайда 

байланысып отырады: 

 жарнама құралымен кері байланыс; 

 жарнама құралымен кері емес байланыс. 

Жарнама құралымен кері байланыстағылар – жиі 

персонифицияланған жарнама жіберушілерді жəне олардың мүмкін 

болатын реакцияларын тікелей болжайтын жарнаманың бір түрі. 

Жарнаманың бұл түрлері оқулықта жеке қарастырылған. Кері емес 

байланыстағы жарнама құралдары ол – жалпы ақпарат құралдары, оның 

ішінде электронды жəне сыртқы жарнамалардың барлық түрлері деп 

айтуға болады. 
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3. ЖАРНАМАНЫҢ СТИЛІ МЕН ФУНКЦИАЛАРЫ. 

 

Дəріс мақсаты жарнама құрылымын жəне оның функцияларын 

зерттеу болып табылады. 

Саяси жарнама құрылымы əдетте мынадай компоненттерді қамтиды: 

1. Полит пəні. жарнама (сайланбалы қызметке кандидаттар, 

партия, Саяси. қозғалыс). 

2. Полит объектісі. (сайлаушылар жəне олардың нысаналы 

топтары). 

3. Полит мазмұны. жарнама (саяси. тұғырнамалар, сайлау 

алдындағы бағдарламалар, көшбасшылардың жеке тұлғалары, олар 

дамытатын идеялар, уəде жəне т. б.). 

4. Полит мақсаттары мен міндеттері. (сайлаушылардың 

белсенділігін арттыру, оларды өз жағына тарту, қоғамдық пікірді 

қалыптастыру, сайлаушылардың имиджін қалыптастыру). 

5. Технологиялық құралдар жəне полит жүзеге асыру 

механизмдері. (теле - жəне радиоэфирді пайдалану, баспасөздегі 

Жарияланымдар, тікелей қарым-қатынас, сайлаушылармен кездесулер, 

парақшалар, плакаттар). 

6. Тікелей жəне кері байланыстар (оқырмандардың хаттары, 

көпшілік көңіл-күйді тіркейтін қоғамдық пікір сұраулары, кандидатқа жəне 

оның политіне қарым-қатынасын зерттеу. жарнама). 

Психологиялық тұрғыда полит. жарнама 3 компонентті қамтитын 

құрылымға ие: 

а) когнитивті, тұтынушыға жаңа білім, ақпарат беретін; 

б) қажетті эмоционалдық қарым-қатынасты қалыптастыратын 

аффективті. 

в) нақты іс-əрекеттерге итермелейтін реттеуші. 

Психологиялық құрылымы полит. жарнама функциялары да 

байланысты. Олар келесіден тұрады – ол ақпарат беруі, жарнама нысанына 

қатысты іс-əрекеттерге итермелеуі тиіс, бірақ ең алдымен, ол 

аудиторияның назарын аударуы тиіс. Бұл үшін полит. жарнама табиғи 

ақпараттық "шулы Фон"арасында күрт бөлінуі тиіс. Мұндай тітіркендіргіш 

əдеттегі тепе-теңдікті бұзады: қорқыныш сезімі, немесе керісінше, үміт пен 

оптимизм. 

Полит ақпараттық функциясы. ол жарнама мəні (кандидат, партия 

жəне т.б.) туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Мұндай ақпараттың мазмұны 

толық, шындыққа ұқсас, түсінікті жəне есте қалатындай болуы тиіс. 

Сендіруші-ол жарнама нысанының оның объектісі үшін 

маңыздылығын атап көрсетуі тиіс. Осы мақсатта түрлі жарнамалық 

тəсілдер – белгілі маманды пайдалана отырып, "ғылыми" пікірге сілтеме 

жасау; "құндылықтарды көшіру", яғни жарнама пəні мен "əлеуметтік ниет" 

деп саналатын қатынастар арасында байланыс орнату, əр түрлі естеліктер, 
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сезім, қорқыныш, қиял тудыратын адамның эмоционалдық саласына 

жүгіну қолданылады. 

Реттеушілік-ақпараттандыру жəне сендіру арқылы адамды белгілі бір іс-

əрекеттерге, жарнама мəніне қатысты итермелейтініне 

байланысты.Жарнаманың негізгі функциялары мыналардан құралады: 

 сатып алушының көңілін аудару; 

 сатып алушыға тауар (қызмет) сатып алудың пайдасын 

көрсету; 

 сатып алушыға тауарды қосымша зерттеу мүмкіндігін ұсыну; 

 тұтынушыда тауар немесе қызмет туралы білімнің белгілі бір 

деңгейінқалыптастыру; 

 өндіруші фирманың немесе сатып алушының жақсы бейнесін 

(имидж)жасау, сонымен қатар тұтынушылардың жəне іскер серіктестердің 

сауда немесе өндіріс маркасын жасау; 

 осы тауар мен қызметке қажеттілік қалыптастыру; 

 фирмада жағымды қатынас қалыптастыру; 

 сатып алушыға бəсекелес фирмадан емес осы фирманың 

жарнамаланған тауарын сатып алуын ояту; 

 тауар, қызмет сатылымы белсендігін арттыру; 

 тауар айналымын жеделдетуге əсер ету; 

 бір тұтынушыны тауарды үнемі сатып алушы ету немесе осы 

фирманың тұрақты клиенті ету; 

 басқа фирмаларға сенімді серіктес бейнесін қалыптастыру; 

 тұтынушыға фирма туралы жəне оның тауары туралы ескеру. 

Жарнамаға берілген көптеген анықтамалар бар. Біріншіден, жарнама – 

коммуникацияның ақылы түрі. Алайда жарнаманың кейбір түрлері, 

мысалы, əлеуметтік жарнама бұқаралық ақпарат құралдарында тегін 

жарияланады. Екіншіден, жарнамада берілетін хабарламаға ақыны 

демеуші төлеп қана қоймай, оны теңдестіреді. Үшіншіден, көп жағдайда 

жарнама сатып алушыны бір нəрсеге иландыруға немесе оның таңдау 

жасауына əсер етуге тырысады, алайда, кейде жарнама тұтынушыны тауар 

немесе қызмет түрімен таныстыруға бағытталады. Төртіншіден, 

жарнамалық хабарлама болашақ сатып алушылар аудиториясын кеңейту 

мақсатында əр түрлі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге 

асырылады. 

Жоғарыда аталған сипаттамаларды ескермей, жарнамаға толық 

анықтама беру мүмкін емес. Жалпы, жарнамаға берген ғалым-

зерттеушілердің анықтамасы екі мыңға жуық пікірі бар. В.В. Маяковский 

«Үгіт жəне жарнама» мақаласында жарнама туралы өз ойын былай 

түйіндейді: «Жарнама – бұл зат атауы. Жарнама кез келген, тіпті, 

таңғажайып нəрсе туралы үнемі еске салуы керек». [4, 57-58-б].Жарнама 

саласындағы атақты маман  Фэрфакс Коун жарнаманы əр тұтынушымен 
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жеке талқылауға шама келмегенде қолданылатын тəсіл деп анықтайды. 

Жарнама зерттеушісі Бил Бернбах: «Жарнама – бұл ғылым емес. Бұл 

сендіру. Ал сендіре білудің өзі үлкен өнер», – деген екен. 

Осы саланы зерттеп жүрген ғалым В.Г.Артеменконың жарнамаға 

берген анықтамасында: «Жарнама – жарнама беруші қарамағынан 

шығатын бұқаралық мақұлдауын, дауыстарын алуы, тұтынушылар мен 

клиенттер санын көбейту жəне шығынды көбейту мақсатында алдын-ала 

ақысы төленген тауар, қызмет, қоғамдық қозғалыс немесе тұлға туралы 

баспа, қолмен жазылған, ауызша  немесе бейнелік хабарлама» [5,56-б],-

дейді. Сонымен қатар, сатылатын тауардың кірісін қамтамасыз ету 

мақсатында сатушының тұтынушыға бағыттайтын ақпараты, əлеуметтік-

демографиялық негізде таңдалған мақсатты аудитория мен осы қызметтегі 

субъект арасындағы ерекше байланысты жиілететінкоммуникация 

саласындағы мақсатты жəне дəйекті қызмет  – жарнаманың анықтамасы 

болып табылады. Кеңестік кездегі жарнамаға келетін болсақ, бұл кезеңде 

жарнама деп тауар, қызмет түрі немесе мекемелер туралы шағын түрде 

көркемделіп жасалған ақпаратты тұтынушыға жеткізуге бағытталған іс-

шаралар жүйесі деп танылды. 

Егер Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсанда 

қабылданған «Жарнама туралы» Заңына жүгінетін болсақ, онда жарнамаға 

мынадай анықтама берілген: «Жарнама — адамдардың беймəлiм тобына 

арналған жəне жеке немесе заңды тұлғаларға, тауарларға, тауар 

белгiлерiне, жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге қызығушылықты 

қалыптастыруға немесе қолдауға арналған жəне оларды өткiзуге 

жəрдемдесетiн кез келген нысанда, кез келген құралдардың көмегiмен 

таратылатын жəне орналастырылатын ақпарат [6]. Сонымен, жарнамаға 

берілген осы анықтамаларды қорыта отырып, мынадай қорытынды 

жасауға болады. Жарнама – теңдестірілген (идентифицированным) 

демеушімен жүзеге асатын жəне аудиторияны бір нəрсеге көндіру, сендіру 

немесе оған əсер ету мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарын 

пайдаланатын ақылы, жеке коммуникация түрі. 

Жарнама – өзін танытуды жəне айналымды өсіруді көздеген фирма, 

тауар немесе қызмет көрсету түрлері туралы мəліметтердің ақылы түрде 

бұқаралық ақпарат құралдарынан орын алуына жатқызамыз.   Кез келген 

ұғымның анықтамасын белгілеп алғаннан кейін оның қалыптасу тарихына 

да көз жүгіртіп өттік.  Сол себепті жарнаманың даму эволюциясына 

қатысты қызық мəліметтер беру артық болмайды. 

Телевизия мен радионың пайда болуы жарнама ісін одан əрі кеңейте 

түсті. Ең алғашқы радиожарнамалар 1920 жылы Питтсбургте 

радиотаратудың пайда болуымен байланысты эфирде берілді. Алғаш 

тележарнамалар Америкада 1941 жылы экранға шықты. 

Жарнама күрделі ақпарат болып табылады. Себебі, бір біріне 

ұқсамайтын көптеген жарнама берушілер бір уақытта əр түрлі аудиторияға 
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өз өнімін немесе қызмет түрін ұсынуға тырысып бағады. Жарнаманың 

негізгі тоғыз типі бар, оларға қысқаша тоқталып өтейік: 

1. Сауда маркасыныңжарнамасында — марканың ұзақ уақыт 

есте сақталуын қамтамасыз етуге баса назар аударылады. Бұл жарнама 

түріне «Билайн» ұялы байланысының жарнамаларын мысалға келтіруге 

болады. 

2. Жекелеген саудажарнамасы — жергілікті сипатқа ие жəне 

əртүрлі өнімдер сатылып, белгілі бір қызмет түрі ұсынылатын нақты бір 

сауда нүктесіне немесе қызмет ету саласындағы мекемеге бағытталады. 

3. Саяси жарнама – соңғы уақытта мұндай жарнамалар 

депутаттыққа, президенттікке үміткерлер арасындағы таласты сұрақтардан 

гөрі, саясаткердің  оң имиджін қалыптастыруға ыңғайластырылып 

жасалып жүр. Саяси жарнамаға халық көбіне  Президент сайлауы, 

депуттатарды сайлау  қарсаңында куə болады. 

4. Анықтамалықтағы жарнама – қандай да бір тауарды қалай 

сатып алуға немесе қажетті қызмет түрін қайдан табуға болатындығын 

білгісі келетіндерге арналады. 

5. Тікеле йүн қататын жарнама кез келген жарнамалық ортаны, 

оның ішінде пошта арқылы жөнелтуді пайдалана алады. Сатып алушы тек 

телефон немесе пошта арқылы тапсырыс берсе болады, тауар белгіленген 

уақытта қолайлы тəсілмен жеткізіледі. 

6. Іскерлік жарнамаға жекелеген саудагерлерге, көтерме сауда 

жасайтындарға жəне дистрибюторларға, сонымен қатар, өнеркəсіп 

мекемелеріндегі сатып алушылар мен кəсіпқой мамандарға (мысалы, 

адвокат пен дəрігерлерге) арналған хабарламалар жатады. 

7. Институционалды жарнаманыкорпоративті деп те атайды. 

Мұндай жарнама мекеменің танымалдылығын арттыруға немесе ұйымның 

қызметіне қоғамның көңілін аудартуға бағытталады. Мысалы 

«Нұрбанктің» жарнамасы осы түрге жатады. 

8. Әлеуметтік жарнама белгілі бір жағымды, оң іс-əрекетті 

насихаттауға бағытталады. Мысалы, көлік жүргізу кезінде спирттік 

ішімдіктен бас тартуға немесе кішкентай балаларға жақсы күтім жасауға 

шақыру. 

9. Интерактивті жарнама – компьютермен қамтылған жəне 

нтернетке шығу мүмкіндігі бар дара тұтынушыға жеткізіледі. 

Жарнама Wed-беттерде, баннерде т.б. орналастырылады. Бұл жағдайда 

тұтынушы жарнамаға көңіл аударып, оны толықтай ашып, түрлендіре 

алады немесе керісінше, оған ден қоймауы да мүмкін. 

Алайда тауар мен қызметтің пайдалану кезеңіне байланысты 

жарнама түрлері де бар: ақпараттық жарнамаға тауарды нарыққа шығару 

кезінде баса назар аударылады. Себебі, бұл кезеңдегі негізгі міндет – 

алғашқы сұранысқа ие болу. Мысалы, йогурт немесе басқа да сүтті 
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тағамдарды жарнамалағанда, кəсіпкер, ең алдымен, өнімнің денсаулыққа 

пайдалы ерекшеліктері туралы тұтынушыны хабардар етуі тиіс. 

Насихаттық жарнама – фирманың алдында таңдамалы сұранысты 

қалыптастыру міндеті тұрғанда үлкен маңызға ие болады. 

Тұтынушыға күнделікті өте көп көлемде жарнама бағытталатынын 

ескерсек, жарнама үнемі тауар маркасының атауын, оның ерекшеліктері 

мен бағасын еске салып отыруы тиіс. 

Хабарламаны жариялау тəсілдері (арналар, құралдар, 

медиатасушылар т.б.) əр түрлі, ал жарнамада оның классикалық жарнама 

хабарламасы мен плакаттардан бастап, салпыншақ (брелок), заттанба 

(этикетка) жəне жапсырмалы ленталар секілді ондаған, тіпті, жүздеген 

түрлері кездеседі. Сондықтан осы құралдарды топтастырып, жүйелеу, 

əдетте, біраз қиыншылықтарға əкеп соқтырады. 

Жарнама құралдарын жүйелеудің алғашқы əрекеттері ХХ ғасырдың 

басында жасалды. Алайда, бүгінгі күнге дейін жарнама құралдарының 

бірыңғай жүйесі жоқ. Әдебиеттерде жүйелеудің бірнеше түрлері кездеседі, 

олар жарнама құралдарын үлкен жəне шағын топтарға, түрлерге бөлетін 

негізгі белгілер (критерий) бойынша жіктейді. Сонымен, жарнамаға 

қойылатын негізгі талаптарға тоқталайық: 

Біріншіден, демеуші мен коммуникация субъектіне байланысты 

жарнаманы өнім шығарушы, сауда делдалдары, жеке тұлға, үкімет жəне 

басқа да қоғамдық институттардың атынан ерекшелеп қарастыруға 

болады. Өнім шығарушылар мен сауда делдалдарының атынан шығатын 

жарнама көп жағдайда коммерциялық сипатқа ие жəне ортақ мақсатқа 

жету үшін бірлесе немесе өз алдына жеке түрде жүзеге асырады. Жеке 

тұлғалардан түсетін жарнама  маңызды оқиғалар немесе сату-сатып алу 

туралы хабарлама түрінде беріледі. Қоғамдық институттардың жарнамасы 

коммерциялық емес. Ол қоғамдық өмір саласында белгілі мақсатқа жетуге, 

сонымен қатар, белгілі бір саяси идеяны, қызметті, партияны т.б. 

насихаттауға мүмкіндік туғызады. 

Екіншіден, техникалық белгілері бойынша жарнамалық құралдар 

бірнеше топқа бөлінеді: 

 баспа (плакаттар, құлақтандыру, афиша), каталогтар, 

хабарландырулар, газеттер мен журналдардағы мақала, буып-түйілетін 

материалдар жəне басқалары; 

 радиожарнама (радиодан берілетін жарнамалық 

бағдарламалар); 

 кино, бейне жəне тележарнама (қысқаметражды жарнамалық 

фильмдер), жарықтандырылған (световая) жарнама (жарықтанған 

көрсеткіштер, көрсеткіш тақта, сауда компаниясының жарықтанған 

маңдайшалары жəне т.б.); 

 көркем-графикалық құралдар (панно, плакаттар, көше 

транспаранттары, көрсеткіштер, дүкендердегі маңдайшалар жəне т.б.); 
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Үшіншіден, қолданылу аясына байланысты жарнамалық құралдар 

дүкен ішіндегі (көрсеткіштер, бағалар, жадынама, тауарлар қыстырмасы, 

ауызша жарнама)  жəне ішкі (газеттер мен журналдардағы 

хабарландырулар мен  мақалалар, көше транспаранттары, дүкендегі 

маңдайшалар жəне .т.б). 

Төртіншіден, адресатқа əсер ету сипаты бойынша жарнамалық 

құралдар жекеше (газеттегі қыстырма, каталогтардың кейбір түрлері, 

кітапша т.б.) жəне жалпы (хабарландыру, парақшалар, телефильмдер жəне 

т.б.) болуы мүмкін. 

Бесіншіден, жарнамалық қызметтің қамту аясына байланысты: 

жергілікті жарнама (нақты сатылым орнынан бастап, жеке тұрғылықты  

елді-мекен аумағына дейін ); аймақтық жарнама (елдің белгілі бір бөлігін 

қамтиды), жалпыұлттық жарнама (мемлекет масштабы көлемінде) жəне 

халықаралық жарнама болып бөлінеді. 

Алтыншыдан, жарнаманың нысанына байланысты тауар (қызмет) 

жарнамасы  жəне кəсіпорын жарнамасы деп бөлінеді. Тəжірибеде бір 

уақытта тауар, қызмет жəне тауар белгісі немесе фирма таңбасы 

жарнамаланады. 

Жетіншіден, жарнама құралдарын жарнама компаниясы кезіндегі 

міндеттеріне байланысты сұранысты ынталандыратын жарнамалық құрал 

жəне тауарға немесе қызметке сұранысты құрайтын жарнамалық құрал деп 

бөлуге болады. 

Бұл жүйелеу шартты түрде ғана. Сондықтан жарнамалық 

компаниясын жоспарлау кезінде жарнама құралдарын таңдағанда алға 

қойылған мақсаттарды басшылыққа алған жөн. Егер жарнама 

компаниясының міндеті фирманың, тауар немесе қызметтің оң сипатын, 

тұтынушы мен іскер əріптестері тарапынан тілектес қарым-қатынасты 

қалыптастыруға бағытталса, онда мұндай жарнаманың міндеті 

тұтынушыны тауар немесе қызмет түрімен, олардың сипаттарымен 

таныстыруға негізделеді. Жарнаманың мұндай түрі болашақтағы нəтижеге 

бағытталып, көпшіліктің санасында тауар немесе фирманың оң сипатын 

орнықтыруға мүмкіндік береді. Имиджді қалыптастыру үшін телевизия 

мен кинолардағы жарнамалық роликтер, мерзімді басылымдағы, көліктегі 

жарнамалар пайдаланылуы мүмкін. 

Сегізіншіден, компания тұтынушыға белгілі бір тауар немесе қызмет 

түрі жөнінде мəліметті жеткізіп, дəл сол тауарды сатып алуға итермелесе 

немесе тауар айналымының көлемін көбейтуді көздесе, онда бұл міндеттер 

жұртшылықтың қызығушылығын туғызатын құралдар арқылы жүзеге 

асады. 

Ынталандыру жарнамасы  имидж-жарнаманың құрама бөлігі болып 

табылады. Ынталандыру жарнамасының тиімділігін қамтамасыз ететін 

жарнама құралы ретінде теле жəне радиожарнама, мерзімді 
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басылымдардағы жарнама, тікелей пошта арқылы таратылатын жарнама 

жəне т.б. пайдаланылады. 

Егер фирма жарнама құралдарының көмегімен тауарды өткізуде 

тұрақтылықты сақтауды мақсат етсе, онда бұл үшін əріптестерге 

фирманың жылдық қызметі туралы есепті тікелей пошта қызметі арқылы 

жіберу, көрме ұйымдастыру, тауар жəне фирма қызметі туралы баспасөзде 

мақала түріндегі жасырын жарнама қолданылады.Жарнаманы тарату түрін 

таңдағанда, жаңа ақпаратты қабылдау талаптарын да ескерген жөн. 

Жарнаманың мақсаты мен функциясы. Жарнама материалдары 

көптеген мақсатта қолданылады. Жарнама тек бір мақсатты ғана көздейтін 

сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ шын мəнінде олай емес. Жарнаманың 

негізгі мақсаттары мыналардан құралады: 

 сатып алушының көңілін аудару; 

 сатып алушыға тауар (қызмет) сатып алудың пайдасын 

көрсету; 

 сатып алушыға тауарды қосымша зерттеу мүмкіндігін ұсыну; 

 тұтынушыда тауар немесе қызмет туралы білімнің белгілі бір 

деңгейін 

 қалыптастыру; 

 өндіруші фирманың немесе сатып алушының жақсы бейнесін 

(имидж) жасау, сонымен қатар тұтынушылардың жəне іскер серіктестердің 

сауда немесе өндіріс маркасын жасау; 

 осы тауар мен қызметке қажеттілік қалыптастыру; 

 фирмада жағымды қатынас қалыптастыру; 

 сатып алушыға бəсекелес фирмадан емес осы фирманың 

 жарнамаланған тауарын сатып алуын ояту; 

 тауар, қызмет сатылымы белсендігін арттыру; 

 тауар айналымын жеделдетуге əсер ету; 

 бір тұтынушыны тауарды үнемі сатып алушы ету немесе осы 

 фирманың тұрақты клиенті ету; 

 басқа фирмаларға сенімді серіктес бейнесін қалыптастыру; 

 тұтынушыға фирма туралы жəне оның тауары туралы ескеру. 

Іс жүзінде жарнама бір ғана мақсатты көздемейді, тəртіп бойынша 

бір жарнамалық өнеркəсіпте жарнамалар байланысып жатады. 

Жарнаманың мəні төмендегілермен байланысады: 

 тұтынушылар үшін тауар мен қызметтің жаңа жарнамасы; 

 тауар жəне қызмет жарнамасы клиентке таныс, демеуші 

жарнама ретінде; 

 белгілі бір тұлғаның жарнамасы (мысалы, банк президенті); 

 бəсекелестіктен алшақтату; 

 жарнамашының іскерлігін əшкерелеу. 
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Жарнама функциясы оның мəні мен мақсаты арқылы анықталады. 

Олардың көп түрлілігіне төмендегілерді меңзеуге болады: 

 тауарды жəне оның өндірушісін немесе сатушысын 

идентификациялау; 

 тауарды, қызметті жəне идеяны алға жіберу; 

 сатып алушыларға таныстыру немесе ақпараттандыру; 

 сұраным қалыптастыру жəне т.б. 

 

 

4. БАҚ- ТАҒЫ ЖАРНАМА ТУРАЛЫ ЗАҢ. 

 

БАҚ-бұл мерзімді баспа басылымдары (газеттер, журналдар, 

ақпараттық бюллетеньдер), радио, теледидар, кинематограф, бейне, қазіргі 

заманғы электрондық басылымдар. БАҚ қазіргі қоғамның маңызды 

институттарының бірі болып табылады. Олар əр түрлі функцияларды 

орындайды, соның ішінде елде жəне əлемде болып жатқан оқиғалар 

туралы халықты ақпараттандыру, ғылыми жəне мəдени ағартушылық, 

Білім беру, əлеуметтендіру, ойын-сауық жəне жарнама. Осы Заңның 

мақсаттары жарнаманы жасау, тарату (орналастыру) жəне пайдалану үшiн 

оны тұтынушылардың, жарнама берушiлердiң, жарнама жасаушылардың 

жəне жарнама таратушылардың мүдделеріне сай келетiн қажеттi 

жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. 

 

2-бап. Заңның қолданылу аясы 

  

1. Осы Заң жарнама жасайтын, тарататын (орналастыратын) əрi 

пайдаланатын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметi процесiнде 

туындайтын қатынастарға қолданылады.  

2. Осы Заң жеке тұлғалардың хабарландыруларына, соның 

iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарында кəсiпкерлiк қызметтi жүзеге 

асыруларына байланысы жоқ хабарландыруларына қолданылмайды.  

 

3-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  

 

Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады: 

1) жарнама - адамдардың белгiленбеген топтарына арналған əрi 

жеке, заңды тұлғаларға, тауарларға, тауар белгiлерiне, қызмет 

көрсетулерге, жұмыстарға, идеяларға жəне бастамаларға қызығушылық 

қалыптастыруға немесе қолдауға жəне оларды сатуға жеке немесе заңды 

тұлғалар, тауарлар, тауар белгiлерi, қызмет көрсетулер, жұмыстар, 

идеялар жəне бастамалар (жарнамалық ақпарат) туралы кез келген 

құралдардың көмегiмен кез келген нысанда таратылатын 

(орналастырылатын) ақпарат;  
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2) жөнсiз жарнама - оның таратылу (орналастыру) мазмұнына, 

уақытына, орнына жəне тəсiлiне Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгiленген талаптардың бұзылуына жол берiлген терiс пиғылды, 

шынайы емес, əдепсiз, көпе көрiнеу жалған жəне өзге де жарнама;  

3) жарнама берушi - жарнама жасау, тарату (орналастыру) үшiн 

жарнамалық ақпарат көзi болып табылатын жеке немесе заңды тұлға;  

4) жарнама жасаушы - жарнамалық ақпаратты таратуға 

(орналастыру) дайын нысанға келтiрудi жүзеге асырушы жеке немесе 

заңды тұлға; 

5) жарнама таратушы - мүлiктi, соның iшiнде теле- жəне радио 

хабарларын таратудың техникалық құралдарын ұсыну жəне (немесе) 

пайдалану арқылы жəне өзге де тəсiлдермен жарнамалық ақпаратты 

таратуды (орналастыруды) жүзеге асырушы жеке немесе заңды тұлға; 

6) жарнама тұтынушылар - жарнама арналатын белгiленбеген 

тұлғалар тобы. 

 

4-бап. Жарнама туралы заңдар  

 

1. Жарнама туралы заңдар Қазақстан Республикасының 

Конституциясына негiзделедi, Қазақстан Республикасы Азаматтық 

кодексiнiң нормаларынан, осы Заңнан жəне Қазақстан Республикасының 

басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.  

2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта 

осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың 

ережелерi қолданылады.  

 

5-бап. Жарнамаға авторлық құқық жəне сабақтас құқықтар  

 

Жарнама толық немесе iшiнара авторлық құқық пен сабақтас 

құқықтар объектiсi болып табылуы мүмкiн. Авторлық құқықтар мен 

сабақтас құқықтар Қазақстан Республикасының заң актiлерiне, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сəйкес 

қорғалуға тиiс. 

 

6-бап. Жарнама саласындағы мемлекеттік реттеу  

 

1. Жарнама саласындағы мемлекеттiк реттеу деп нормативтiк 

құқықтық актiлермен белгiленетiн жарнама жасау мен таратуды 

(орналастыруды) бақылау ұғынылады. 

Жарнама саласындағы мемлекеттiк реттеудi тиiстi уəкiлеттi 

мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңдарында бекiтiлген 

олардың құзыретi шегiнде жүзеге асырады.  

2. Жарнама саласындағы мемлекеттiк реттеудiң негiзгi мақсаты:  
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1) ұлттық мүдделердi қорғау;  

2) жөнсiз жарнаманың, сондай-ақ қоғамдық құндылықтар мен 

жалпы қабылданған моральдық нормаларға қол сұғушылықтың алдын алу 

жəне жолын кесу;  

3) терiс пиғылды бəсекеден қорғау болып табылады.  

 

2-тарау. Жарнамаға қойылатын жалпы жəне арнайы талаптар  

 

7-бап. Жарнамаға қойылатын жалпы талаптар  

 

1. Жарнама тарату (орналастыру) нысанына немесе 

пайдаланылатын құралына қарамастан шынайы, оны ұсыну сəтiнде 

арнаулы білімсiз-ақ немесе арнаулы құралдарды қолданбай-ақ нақ сол 

күйiнде танылатын болуы тиiс. 

2. Қазақстан Республикасының аумағындағы жарнама 

мемлекеттiк тiлде жəне орыс тiлiнде əрi жарнама берушiнiң ұйғарымы 

бойынша басқа да тiлдерде таратылады (орналастырылады).  

3. Белгiленген тəртiппен тiркелген тауар белгiлерi жəне 

логотиптер түпнұсқа тiлiнде жəне (немесе) кез келген тiлде келтiрiлуi 

мүмкiн. 

4. Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жасауға жəне 

сатуға тыйым салынған тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн 

қызметтердi) жарнамалауға жол берiлмейдi.  

Егер, жарнама берушi жүзеге асыратын қызмет лицензиялауға 

жататын болса, онда тиiстi тауарды (жұмыстарды, көрсетiлетiн 

қызметтердi) жарнамалау кезiнде, сондай-ақ жарнама берушiнiң өзiн 

жарнамалау кезiнде лицензия нөмiрiн жəне лицензияны берген органның 

атауын көрсету қажет. 

5. Жарнама Қазақстан Республикасының конституциялық 

құрылысын күштеп өзгертудi, аумақтық тұтастығын бұзуды, ұлттық 

қауiпсiздiкке нұқсан келтiрудi, соғысты, əлеуметтiк, нəсiлдiк, ұлттық, 

дiни, жыныстық, таптық жəне рулық артықшылықты, қатыгездiктi, 

зорлық пен порнографияны насихаттауға немесе үгіттеуге, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиясын құрайтын 

мəлiметтердi жəне өзге де заңмен қорғалатын құпияларды таратуға 

пайдаланылмауға тиiс; азаматтарды зорлық-зомбылыққа, қатыгездiкке, 

агрессияға, үрей шақырмауға, сондай-ақ өзге де құқыққа қарсы iс-

əрекеттерге (əрекетсiздiкке) ұмтылдырмауға тиiс. 

6. Жарнамаға қойылатын шектеулер Қазақстан 

Республикасының заң актiлерiмен белгiленедi.  

 

8-бап. Жөнсiз жарнама түрлерi  
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1. Мыналар:  

1) жарнамаланатын өнiмдердi, көрсетiлетiн қызметтердi, 

жұмыстарды, идеялар мен бастамаларды басқа жеке жəне заңды 

тұлғалардың өнiмдерiмен, көрсетiлетiн қызметтермен, жұмыстарымен, 

идеяларымен жəне бастамаларымен салыстыру туралы ақпарат, сондай-ақ 

олардың абыройына, қадiр-қасиетiне немесе iскерлiк беделiне кiр 

келтiретiн басқа адамдардың сөздерi, бейнелерi бар;  

2) ұқсату (басқа өнiмдердi жарнамалауда пайдаланылатын 

тауарлардың фирмалық атауын, тауар белгiсiн, фирмалық орауышын, 

сыртқы ресiмделуiн, формулаларын, бейнелерiн жəне басқа да 

коммерциялық белгiлеулерiн көшiру) не жеке тұлғалардың сенiмiн 

немесе олардың тəжiрибесiнiң, бiлiмiнiң жеткiлiксiздiгiне, соның iшiнде 

жарнамада ақпараттың елеулi бөлiгiнiң болмауына байланысты терiс 

пайдалану арқылы жарнамаланатын өнiмдерге қатысты тұтынушыларды 

жаңылыстыруы мүмкiндiгi бар; 

3) жеке не заңды тұлғалардың, басқа адамдардың өнеркəсiптiк 

немесе сауда қызметiнiң беделiн түсiруге əсер ететiн кəсiпкерлiк 

қызметте жүзеге асырылатын тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн 

қызметтер) туралы жалған пiкiрлерi бар;  

4) пайдаланылуы кəсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру кезiнде 

тауардың (жұмыс жəне көрсетiлетiн қызмет) сипатына, дайындау 

тəсiлiне, қасиетiне, қолдануға жарамдылығына немесе санына қатысты 

жаңылыстыруы мүмкiн сiлтемелерi немесе пiкiрлерi бар;  

5) жарнамаланатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн 

қызметтi) пайдаланбайтын жеке немесе заңды тұлғалардың беделiн 

түсiретiн, қорлайтын немесе мазақ ететiн жарнама терiс пиғылды болып 

табылады. 

2. Мыналарға:  

1) өнiмдердiң табиғаты, құрамы, дайындау тəсiлi мен күнi, 

мақсаты, тұтыну қасиеттерi, пайдалану шарттары, сəйкестiк 

сертификатының, сертификат белгiлерiнiң жəне мемлекеттiк 

стандарттарға сай белгiлерiнiң болуы, саны, шығарылған жерi сияқты 

сипаттамаларына;  

2) өнiмнiң рынокта болуына, оны белгiлi бiр орында сатып алу 

мүмкiндiгiне;  

3) жарнама тарату сəтiндегi өнiмнiң құнына (бағасына);  

4) ақы төлеудiң қосымша шарттарына;  

5) өнiмдердi жеткiзуге, айырбастауға, қайтаруға, жөндеуге жəне 

қызмет көрсетуге; 

6) кепiлдiк мiндеттемелерге, қызмет мерзiмдерiне, жарамдылығы 

мерзiмдерiне;  

7) болжамды қолдану нəтижелерiне;  
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8) заңды тұлғаның зияткерлiк қызметiнiң жəне оған 

теңестiрiлген даралау құралдарының, өнiмнiң, орындалған жұмыстың 

немесе көрсетiлетiн қызметтiң нəтижелерiне берiлуiн ерекше құқыққа;  

9) мемлекеттiк нышандарды (елтаңба, жалау, əнұран), сондай-ақ 

халықаралық ұйымдардың рəмiздерiн пайдалану құқығына;  

10) ресми тануға, медальдар, сыйлықтар, дипломдар жəне өзге де 

марапаттаулар алуға;  

11) егер ол серияның бiр бөлiгi болып табылса, өнiмдердiң толық 

сериясын сатып алу тəсiлдерi туралы ақпарат ұсынуға; 

12) зерттеулер мен сынаулар нəтижелерiне, ғылыми терминдердi, 

техникалық, ғылыми жəне өзге де жарияланымдардан сiлтемелерге; 

13) басқа өнiмдермен салыстыруға, сондай-ақ өзге де жеке жəне 

заңды тұлғалардың құқықтарына;  

14) олардың негiздiлiгiн асыра көрсетушiлiк түрiнде ұсынылмауы 

тиiс статистикалық деректерге;  

15) дайындаушының, сатушының, мердiгердiң немесе қызмет 

көрсететiн тұлғаның мəртебесiне жəне құзыреттiлiк деңгейiне қатысты 

шынайы емес мəлiметтер бар жарнама шынайы емес деп танылады. 

3. Мыналар:  

1) жеке тұлғалардың нəсiлiне, ұлтына, тiлiне, мамандығына, 

əлеуметтiк санатына, жынысына, дiни, философиялық, саяси жəне өзге де 

нанымына байланысты намысқа тиетiн сөздердi, салыстыруларды, 

бейнелердi пайдалану арқылы жалпы қабылданған адамгершiлiк жəне 

мораль нормаларын бұзатын мəтiндiк, көру, дыбыстық ақпараты бар;  

2) ұлттық немесе əлемдiк жетiстiк болып табылатын өнер, 

мəдениет объектiлерiне, тарих ескерткiштерiне нұқсан келтiретiн; 

3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк нышандарына 

(жалау, əнұран), ұлттық валютасына немесе шет ел валютасына, дiни 

нышандарға нұқсан келтiретiн жарнама əдепсiз болып табылады. 

Абыройына, қадiр-қасиетiне немесе iскерлiк қабiлетiне кiр 

келтiретiн мəлiметтер бар жарнама жасалғаны жəне таралғаны 

(орналастырылғаны) туралы мəлiм болған жеке немесе заңды тұлға 

жарнама берушiлерден мұндай жарнаманы дəл сол таралған 

(орналастырылған) тəсiлмен терiске шығаруды, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңдарында көзделген тəртiппен өз мүдделерiн 

қорғауға талап етуге құқылы.  

4. Оның көмегiмен жарнама берушi (жарнама жасаушы, 

жарнама таратушы) жарнама тұтынушыны қасақана жаңылыстыруға əкеп 

соқтыратын жарнама көпе көрiнеу жалған жарнама болып табылады.  

5. Тұтынушының қабылдауына радио, теле, бейне, дыбыс, жəне 

кино өнiмдерiнде, сондай-ақ өзге де өнiмдерде, соның iшiнде арнаулы 

бейне қойылымдарды, қосарласқан дыбыс жазбаларын пайдалану арқылы 
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жəне өзге де тəсiлдермен əсерi сезiнбейтiн жарнама жасырын жарнама 

болып табылады.  

6. Жөнсiз жарнамаға тыйым салынады.  

 

9-бап. Теле жəне радиобағдарламалардағы жарнама  

 

1. Теле жəне радиобағдарламалардағы жарнама сипатындағы 

хабарламалар мен материалдарға мамандандырылмаған жарнама бiр 

тəулiктегi хабарлардың жалпы көлемiнiң он пайызынан аспауы тиiс. 

2. Салу түрiндегі, соның iшiнде "жүгiртпе жол" тəсiлiмен 

жарнаманы пайдалану кезiнде оның көлемi кадр алаңының бес 

пайызынан аспауы тиiс.  

3. Балаларға арналған бағдарламаларды, бiлiм беру 

бағдарламаларын, дiни бағдарламаларды, ресми хабарлар таратуды, 

өкiлдi органдарға депутаттыққа кандидаттардың сөзiн жарнамамен үзуге 

тыйым салынады. 

 

10-бап. Кино, бейне жəне анықтамалық қызмет көрсетулердегi 

жарнама 

 

1. Сериялар арасындағы үзiлiстердi қоспағанда, кино, бейне 

жəне анықтамалық қызмет көрсетулердегi фильмнiң қойылымын 

жарнамамен үзуге тыйым салынады.  

2. Анықтамалық қызмет көрсету кезiнде жарнама абонент 

сұратқан анықтаманың хабарынан кейiн ғана берiледi.  

3. Ақылы анықтамалық, компьютерлiк жəне өзге де қызмет 

көрсету кезiнде жарнама абонент келiсiмiмен ғана берiледi. Мұндай 

жарнаманың құны абонент сұратқан анықтаманың құнына кiрмеуi тиіс.  

  

11-бап. Сыртқы (көрнекi) жарнама  

 

1. Сыртқы (көрнекi) жарнаманы елдi мекендерде жəне жалпы 

пайдаланылатын автомобиль жолдарында бөлiнген жиектерiнде тарату 

плакаттар, стендтер, жарық берушi табло, билбордтар, транспаранттар, 

жарқағаздар жəне өзге де тұрақты объектiлердi орналастыру түрiнде осы 

баптың 2, 3, 4-тармақтарында көзделген тəртiппен жүзеге асырылады.  

Сыртқы жарнама қозғалыс қауiпсiздiгiнiң деңгейiн төмендетпеуi, 

жол белгiлерiмен жəне сiлтемелермен ұқсас болмауы, олардың көрiнуiн 

немесе қабылдау тиiмдiлiгiн нашарлатпауы, жол пайдаланушылардың 

көзiн байламауы не олардың назарын өзiне аудармауы тиiс.  

Осы баптың мақсаттары үшiн сыртқы (көрнекi) жарнаманы 

орналастыру жарнамалық ақпаратты тұтынушылардың назарына 
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жарнамаларды тұрақты орналастырылатын объектiлер көмегiмен жеткiзу 

деп ұғынылады, олар кеңiстiкте қозғалмауымен сипатталады.  

2. Сыртқы (көрнекi) жарнама объектiлерiн орналастыруға:  

1) жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында бөлiнген 

жиектерiнде жарнама объектiлерiн орналастыру кезiнде Қазақстан 

Республикасының заңдарында белгiленген тəртiппен автомобиль 

жолдары мəселелерi жөнiндегi уəкiлеттi орган белгiлi бiр мерзiмге 

беретiн құжаты;  

2) жергiлiктi атқарушы органдардың елдi мекендерде сыртқы 

жарнаманы орналастырудың тəртiбi мен шарттарында белгiленген 

талаптарға сəйкес берiлетiн рұқсаты болған жағдайда рұқсат етiледi.  

3. Сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастыруға салық 

заңнамасында белгiленген тəртiппен жəне мөлшерлерде төлемақы 

алынады.  

4. Осы баптың 2-тармағында белгiленген уəкiлеттi органдар 

салық заңдарында белгiленген тəртiппен рұқсат құжаттары берiлгендiгi 

туралы мəлiметтердi салық қызметi органдарына ұсынуға мiндеттi.  

БАҚ көмегімен оның əр түрлі нұсқаларында жаппай мəдениет 

қалыптасады, жаңғыртылады жəне таратылады. БАҚ-тар саясатты, білімді, 

дінді, отбасын қоса алғанда, қазіргі қоғамның барлық салалары мен 

институттарына əсер етеді. Олар қоғамдық сананың қалыптасуында, 

қызмет етуінде жəне эволюциясында маңызды рөл атқарады. Елде жəне 

жалпы əлемде болып жатқан маңызды құбылыстар мен оқиғаларды 

қабылдау жəне түсіндіру БАҚ арқылы жəне олардың көмегімен жүзеге 

асырылады. «ҚР-дағы Тіл туралы» 1997 ж. 11 шілдедегі №151-І Заңында 

жазылған «Бланкiлер, маңдайшалар, хабарландырулар, жарнамалар, 

прейскуранттар, баға көрсеткiштерi, басқа да көрнекi ақпарат мемлекеттiк 

тiлде жəне орыс тiлiнде, ал қажет болған жағдайда басқа да тiлдерде 

жазылады» деген 24 бапқа жəне Жарнама туралы ҚР-ның 2003 жылғы 19 

желтоқсандағы N508 Заңындағы «Мерзiмдi баспасөз басылымдарын 

қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы жарнама 

мемлекеттiк жəне орыс тiлдерiнде. Жарнама осы жағдайларда тауардың 

бар екенін, оның құнын, ерекшелігін ақпараттандыруы керектігі 

туындайды. Әрине, жарнаманың функциясын ескере оотырып, ең алдымен 

жарнаманы сатып алуды ұйымдастыру керек. Міне, жарнаманың негізгі 

міндеті, басты функциясы осында. Жарнаманы — тауарды нарықта 

қозғалтудың оңтайлы тəсілі екендігін экономиканың бүгінгі тынысы 

дəлелдеп отыр.Жарнамалық хабарландырулар, сырт көзбен қарағанда 

клиенттің тұлғасын, оның бүтіндей қоғамдағы əлеуметтік мəдениетінің 

бейімделуін көрсете алатын құрал деген көзқарас 

қалыптасқан.Жарнамалық əрекет өндіруші мен сатып алушының арасында 

тікелей жеке байланыс орнатады жəне оны шынайы жəне нақты 

қолданады. 
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5. ОТАНДЫҚ ЖАРНАМАЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ. 

 

Қазіргі таңда жарнамалардың сапалық деңгейі бұрынғымен 

салыстырғанда əлде қайда жоғарылаған, мұны техниканың жетілгендігімен 

байланыстырсақ болады. Алайда тəрбиелік мəні, тілдік мағынасы өкінішке 

орай əлі де болса ақсап тұр. Қазақстандық телеарналарда жарнаманың екі 

түрі беріледі – тура жарнама (бейнероликтер) жəне демеушілік жарнама 

(демеушілік жазбалар, логатиптер, жүргізушінң хабарландыруы жəне 

басқа). Телеарнадағы негізгі уақытты тура жарнама алады, яғни ұзақтығы 

5, 10, 15, 20, 25 жəне 30 секундттық стандартты бейнероликтер беріледі. 

Алайда, қазіргі таңда телеарналарда демеушілік жарнама да танымал 

жарнамалардың бірі болып саналады. Телеарнадағы бұл жарнаманың 

басты артықшылығы ықтимал тұтынушылар тауар немесе қызметті жеңіл 

есте сақтайды жəне таниды, ал компаниялар жарнамаланған тауарлары 

үшін  беделді жылдам жинайды, себебі тауар немесе қызметтің атауы 

белгілі телебағдарламалардың демеушілігімен еске оралады. Компания – 

демеуші əдетте демеушілік жарнаманың мазмұны жəне таралымын 

бақылауға алады. Бағдарламада демеушіліктің келесі нұсқалары мүмкін: 

демеушілік роликтердің берілуі, логотиптердің таралуы, жүргізушінің 

хабарландыруы, өнімді шоғырландыру немесе бағдарламаға қызмет ету 

жəне басқада нұсқалар. БАҚ-бұл мерзімді баспа басылымдары (газеттер, 

журналдар, ақпараттық бюллетеньдер), радио, теледидар, кинематограф, 

бейне, қазіргі заманғы электрондық басылымдар. БАҚ қазіргі қоғамның 

маңызды институттарының бірі болып табылады. Олар əр түрлі 

функцияларды орындайды, соның ішінде елде жəне əлемде болып жатқан 

оқиғалар туралы халықты ақпараттандыру, ғылыми жəне мəдени 

ағартушылық, Білім беру, əлеуметтендіру, ойын-сауық жəне жарнама. БАҚ 

көмегімен оның əр түрлі нұсқаларында жаппай мəдениет қалыптасады, 

жаңғыртылады жəне таратылады. БАҚ-тар саясатты, білімді, дінді, 

отбасын қоса алғанда, қазіргі қоғамның барлық салалары мен 

институттарына əсер етеді. Олар қоғамдық сананың қалыптасуында, 

қызмет етуінде жəне эволюциясында маңызды рөл атқарады. Елде жəне 

жалпы əлемде болып жатқан маңызды құбылыстар мен оқиғаларды 

қабылдау жəне түсіндіру БАҚ арқылы жəне олардың көмегімен жүзеге 

асырылады.Қазақстанда жарнамалық өнімдерді шығарумен айналысатын 

мекеме алғаш рет 1951 жылы «Реклама и торговое оборудование» деген 

атпен пайда болып, жұмыс істей бастады. Алғашқы жылдары ол 

бүкілодақтық бірлестік «Союзторгреклама» құрамында болып, 1981 жылы 

«Казторгреклама» мемлекеттік мекеме болып қайта бекітілді.Жарнаманың 

толыққанды мəнін 2005 жылы шыққан С.И.Ожеговтің «Орыс тілінің 

сөздігінен» анықтауға болады. Онда: «жарнама – көрушіні, тұтынушыны 

қызықтыру мақсатында біреуді, бірнəрсені əртүрлі тəсілдермен терең 

таныстырып, хабарлауды мақсат етеді. Сауда жарнамасы, театр 
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жарнамасы». Сондай-ақ жарнама маманын айқындап, «жарнамашы – 

жарнама құрастырушы маман», – деп көрсетеді. Үлкен кеңес 

энциклопедиясында: «Жарнама дегеніміз  белгілі бір өнімнің, қызмет 

көрсетуде тұтынушылардың қызығушылығын тудырып, оған деген 

сұранысты күшейту үшін таратылған хабарлама» ,- деп нақты қызметін 

жазған. Ал «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде»  жарнаманы «спектакль, 

концерт, жиналыс, лекция, спорттық жарыстар, ойын-сауық туралы 

хабарлар»,-  деп анықтама берген. Көріп отырғанымыздай, əр жылдары 

шыққан сөздіктер мен энциклопедияларда берілген анықтамаларға қарап, 

сол қоғамдағы жарнаманың ролін айқындауға болады.1980 жылдардағы 

қайта құру мен жариялылық кезеңі жарнаманы жандандыруға көп септігін 

тигізді. Жарнама тақырып жағынан кеңейтілді: жеке еңбек қызметін 

бастаған адамдармен алғашқы кооперативтер жайлы хабарландырулар 

пайда болды, жаңа құбылыс- альтернативтік негізде жергілікті,  

республикалық, одақтық заң органдарына сайлау өткізумен байланысты 

саяси жарнамалар шыға бастады. Сол кездегі Одақ көлемінде шығып 

тұрған «Правда», «Известия» газеттерінде кішігірім хабарландырулар 

жарық көре бастады. 1991 жылы «2х2» коммерциялық телеарнада тұрақты 

түрде жарнама берілді. Жекеменшік радиостанциялардан көптеген 

радиожарнамалар таратылды. 1990 жылы Мəскеуде «Соверо» жарнама 

агенттігі «Кока-Кола» капиталистік фирманың жарнамасын үй шатырына 

орналастырды. Сөйтіп ресей жарнама нарығы экономикадағы 

шаруашылық нарықтық қатынастармен байланыста дамыды. Орыс 

жарнама берушілер ассоциациясының есептеулері бойынша 1993 жылы 

Ресейде 1000-нан астам жарнамалық агенттіктер, оның ішінде жартысынан 

көбі Мəскеуде тіркеліп, қызмет көрсеткен. Ал Қазақстанда 1996 жылдың 1-

қаңтарындағы есеп бойынша 35 өз бетінше жұмыс істейтін жарнамалық 

агенттіктер тіркеуге алынған.1991-1993 жылдар көлемінде Ресейде 

жарнама тек қана бір формада маркетингтік коммуникация сипатында 

пайдаланылды, яғни ХХ ғ. соңында өзіне тəн емес экономикалық қызметті 

- өткізу байланыстары мен тауарлық нарықтық ифрақұрылымын 

қалыптастырды. ХІХ ғ. соңына тəн көтере сатып алушылар мен базардағы 

делдалдарды іздеумен байланысты жарнамалық үндеулердің орнын ХХ ғ. 

соңындағы БАҚ толтырды. Олардың аудиториясы – телекөрермендер, 

оқырмандар, радиотыңдаушылыар – кез-келген жарнаманы ашу келтіретін 

жəне пайдасыз жарнамалар ретінде қабылдады.Ұлттық баспасөзге жарнама 

1990 жылдардан бастап нақтылай ене бастады. «Бутя», «Казкоммерцбанк», 

«Айя» т.б. фирмалардың жарнамалары əртүрлі басылым беттеріне орын 

алды. Алғашқылардың бірі болып, республикалық «Егемен Қазақстан» 

коммерциялық- жарнамалық бөлім ашты. Сол тұстарда газет өз 

қызметкерлерінің еңбектерін кітап етіп жариялап, шығармашылықпен 

айналысып жүрген журналистердің еңбегін «Үш пайғамбар» деген атпен 

шығарды. Жарнамадан түскен қаржы мен оның аясын кеңейту мақсатында 
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редакция шағын кітапшалар мен күнтізбелер жасады. Кейіннен қаржының 

тапшылығынан бұл игілікті іс шектеліп қалды. Жарнамадан түскен 

пайданың 50 пайызын «Дəуір» баспасына, 15-20 пайызын жарнама 

агенттеріне төленген. «Егемен Қазақстан» газетінде жарнама басқа 

басылымдарға қарағанда арзан, кейде жарнама ақысын алмай, ол қаржыға 

оқырмандардың материалдық жағдайы төмен бөлігін тегін жаздыруды 

тəжірибеге енгізген. Бұл дəстүр бүгінгі таңда мекемелер арқылы 

дамытылып келеді.1991 жылдан соң жекешелендіру басталды, 

коммерциялық мекемелер, қорлық жəне тауарлы-шикізаттық биржалар, 

акционерлік қоғамдар шыға бастады. Орталықтандырылған тарату мен 

үйлестірудің болмауынан фирмалар өз өнімдерін тез арада сату 

мүмкіндіктерін немесе қажетті бұйымдарды, құрал-жабдықтарды жарнама 

арқылы тез арада алу мүмкіндіктерін қарастыра бастады. Сонымен бірге 

бұқаралық ақпарат құралдары: газетер қағазға, басылымды шығару мен 

таратуға кететін шығынның күрт өсуінен, ал телевидение мен 

радиохабарлар мемлекеттік жəрдем ақының жеткіліксіздігінен қиын 

жағдайларға тап болды да, банкроттықтан құтылудың бірден-бір жолы – 

жарнамалық қызмет деп таныды.1995-1996 жылдары батыстық 

тауарлармен бір мезгілде трансұлттық өндіріс жарнамасы келді. Бірақ 

көпшілігінде батыстық жарнамалық роликтер ресейлік аудиторияның 

қабылдау ерекшеліктерін ескермеді. Дегенмен де ресей қоғамының 

жарнамаға қарым-қатынасы біртіндеп, өсіп келеді. Егер ВЦИОМ 

сауалнамаларының мəліметі бойынша 1994 жылы жарнаманы қадағалап 

қарап, сатып алу кезінде соған иек артқандардың пайыздық мөлшері 15 

болса, 1997 жылы ол 50 пайыздық көрсеткішке жеткен.Қазақстандық аға 

басылым «Егемен Қазақстан» газетінің 2000-2009 жылдары шыққан  

тігінділерін парақтағанымызда, тұтастай бір жəне бірнеше беттерді 

жарнамаға арнағанын байқауға болады. Жарнама көбінесе мəтінмен 

беріледі. Тек туристік агенттіктер, əуе компаниялар, банктер жəне т.б 

қызмет түрлеріне жасалған жарнамаларда суреттерді көреміз. 

Жалпыұлттық республикалық басылымда жарияланатын жарнаманы 

негізінен қызметтік хабарламалар, түрлі кампаниялар мен мекемелердегі 

бос орындарға конкурс, аукцион түрінде беріп келеді. «Хабарландырулар», 

«Ақпараттық хабарлама» атты тақырыптармен берілетін жарнама негізінен 

министрліктерге қарасты мекемелердің əртүрлі мазмұндағы аукцион, 

конкурстардың өтетіндігін, шарттарын, тауар сапасын, сауда-саттық өтетін 

мекен-жайын, байланыс телефондарын, сауда əдісін көрсетеді.«Қазақстан -

Заман» газеті 1992 жылдың 17 қаңтарынан бастап шығып келеді. Түрік 

ағайындардың қолдауымен дүниеге келген газет бүгінгі таңда түрлі-түсті 

бояумен, айшықты безендірілуімен ерекшеленеді. Басылымның жарнама 

саласындағы қызметі негізінен Түркия мен Қазақстан өндіретін тауарларға 

арналады. Мысалы, «Sancak» мейрамханасындағы түрік тағамдарына, 

«Қорқыт Ата» халал ет өнімдері» сауда беліглеріне жасалған жарнамада 
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барлық ақпарат толғымен жеткілікті. Газетте шет елдік «MitsubishiFuso», 

«Temsa», «Bosformotors» фирмаларының автокөліктеріне жарнама 

берілген. Өкінішке орай, «Қазақстан-Заман» жарнама беруде тілдік 

нормаға көп көңіл бөле бермейтіндігі байқалады. Жоғарыда жарнама екі 

тілде аралас жазылған. Осыған қарап, қазақ басылымдарына əлі де болса 

жарнама қызметінің дамымай отырғандығын көруге болады. 

Қазақстандағы медиабизнеске деген көзқарас пен оның даму жолдарын  

қарастыру – ең зəру мəселенің бірі.Медиабизнес Қазақстанға бірінші рет 

жарнама түрінде («Караван» газеті, телеарна, радио) келсе, бүгінгі таңда ол 

өз жемісін де беріп келеді. Жарнама бұрын азайтылған немесе тіпті жоқ 

бюджеттік ақшаның орнын толтыру мақсатын жүзеге асырды, түрлі БАҚ-

та коммерциялық редактор, директор, продюсер, менеджер, т.б. деген 

мамандар шыға бастағанда, көп нəрсенің байыбына бара алмағандар да 

бар. Уақыт өзгерісі əкелген заман жаңалығын бірден түсінген кəсіби 

сауатты іскер мамандар медиабизнес құрығын жарнама түрінде тездетіп 

қолға алды. Алайда тəуелсіздіктің 17 жылдығы өткен кезең де бұқаралық 

ақпарат құралдарын біраз жайға үйретті десек қателеспейміз. Қазіргі кезде 

кəсіби мамандардың психологиялық, экономикалық, құқықтық тұрғыдағы 

толық дайындығы мен нарықтық сауаттылығы олардың шетелдік жəне 

отандық тəжірибелерді ескере отырып, өз білгенімен белгілі бір жаңа істі 

бастап, ұлттық ауықмдағы тұтынушыларды қызықтыра алатын ақпараттық 

тұшымды да тартымды тауарлар жасауына толық мүмкіндік беріп, жақсы 

жағдай жасап отыр. Бүгінде үйге, пошта жəшігіне əкеп, тегін тастап 

кететін орыс тіліндегі газеттер жеткілікті. Мəселен, «Плюс» апталық 

жарнама газеті əр сейсенбіде  көлемі 24 бет болып шығады. Басылымның 

таралымы мен мекен-жайы көрсетілмеген. Ал «Рек-Тайм» (Еженедельно 

обновляющийся городской справочник) газетінің таралымы Алматыда – 

277 400 дана, Астанада – 64600 дана. Көлемі 16 беттік. 15-бетінде төменгі 

жағына тек телефондары берілген. «Караван-Класс» атты жарнама газеті 

34 бет болып шығады. Дəл осы деңгейдегі қазақ тіліндегі жарнама 

басылымы осы уақытқа дейінгі шықпай келе жатқаны қынжылтады. 

Халықтық «Караван» газеті өзінің сапалық көрсеткіштерін көтеру арқылы 

тегін шығарылатын қосымшаларға қол жеткізді.Қызылорда облысына 

тарайтын «Кому? Что?» газеті бүгінгі таңда 75 беттік көлемде шығып 

келеді. Жарнама екі тілде беріледі. Басылымның таралымы туралы дерек 

жазылмаған. Аймақта жарнама мен қоғаммен байланыстың қазіргі 

технологияларын жан-жақты дамытып отырған редакцияның аудиторияға 

танымалдылығы да жоғары деңгейде. Аталмыш басылымның «Кімге? 

Неге?» қазақ тіліндегі нұсқасының уақыт талабы мен нарық заңына шыдас 

бере алмай, жабылып қалуы - əлі де болса медиабизнесті жетілдіруді қажет 

етеді. Оңтүстік аймаққа тарайтын «Вакансия плюс» жұмыссыздарға 

арналған арнаулы апталық ақпаратты-жарнама газеті Шымкент, Тараз, 

Қызылорда қалаларын қамтиды. Басылым дизайны қарапайым. Дегенмен 
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жарнама басылымы ақпарат берудің талаптары мен ережесін заңға сəйкес 

жүргізетіндігі байқалады. Газеттің 2-бетінде ақысыз, ақылы негізде 

жарнама берудің шарттары, бағасы толығымен жазылған. Жарнама 

берушілерге ҚР Жарнама туралы заңына сəйкес тауардың сертификты мен 

лицензиясы жайлы ақпаратты жазудың міндеттеген. Демек, басылым 

жарнама қызметін ережеге сай жүргізіп отыр деуге болады. Сондай-ақ 

жуық арада басылымның арнайы сайты ашылатындығы туралы хабарлама 

берілген. Жұмыссыздарға қызмет ұсынуда резюме толтырудың үлгісін де 

ұсынған. Аудиторияны психологиялық жағынан қолдау да редакция 

назарынан тыс қалмаған. Мəселен, «Нет опыта работы. Что делать?», «Как 

ладить с начальником, зная его знак зодиака?» атты материалдардың 

оқырманына тигізер көмегі зор. 

 

 

6. БАСПАСӨЗДЕГІ ЖАРНАМА РӨЛІ 

 

Газет - журналдардың экономикалық жағдайын жақсартуға негіз 

бола алатын бірден-бір нəрсе -жарнама. Өтірік емес, «жарнама» сөзіне де, 

өзінде де қазақ басылымдары əу баста жатырқай қарап келді. Бірақ, қазіргі 

кезең жарнаманың маңызды екенін дəлелдеп отыр. Сондықтан да болар 

«Егемен Қазақстан», «Жас алаш» жəне басқа газет-журналдарда, 

жарнамалық парақ, арнайы беттер пайда бола бастады. Осыған қарап-ақ 

бұл мəселенің дүниежүзінде алда тұрғанын байқауға болады. Ал бізде 

болса бұл тұрғыда ана тіліміздегі арнайы зерттеулер, жинақталған 

тəжірибелер жоқтың қасы. Мəселен, АҚШ-та газет-журналдар кірісінің 60-

80 пайызы жарнамадан түседі екен. Бұл елде 61,4 млн. данамен күнделікті 

шығып тұратын 1730 газеттің 80 пайызы, сондай-ақ жалпы тиражы 55 

миллион болатын 757 жексенбілік газет жарнама берушілерге белсенді 

қызмет көрсетеді. ұтынушыға жарнама əртүрлі құралдар арқылы жетеді. 

Жарнама түрлерін былайша жіктеуге болады: 

Мақсаттық белгілеуіне қарай: 

 тауарлар мен қызметтер жарнамасы; 

 идея- ойлар жарнамасы;  

 пайда алу үшін бағытталған коммерциялық жарнама; 

 пайда алуды көздемейтін коммерциялық емес жарнама 

(қайырымдылық қоры, діни жəне саяси ұйымдардың жарнамасы). 

Мақсатты бағытқа сәйкес жарнама типтері. 1) Марка жарнамасы 

тұтынушылардың тауар маркасы туралы хабардар болуына жəне 

фирманың нарықтағы үлесін арттыруға бағытталған. Оның мақсаты — 

бəсекелес марканың сатып алушыларын үйіру арқылы таңдамалы 

сұранысты ынталандыру. 2)Тауар жарнамасының мақсаты — жалпы тауар 

категориясына алғашқы сұранысты ынталандыру. Мұндай жарнаманың 

тұтынуын өсіруге бағытталған болса, марка жарнамасы осы өткізу 
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көлемінен өзі үлесін бөліп алуға арналған. 3) Корпорация немесе компания 

жарнамасы олардың бейнесін жасауға бағытталған. 4) Бірлескен 

жарнамада өндіруші бөлшек саудагерлердің тауарды жарнамалауға кеткен 

шығындарының орнын толтырады. 

Имидж жарнаманың негізгі мақсаты — адамдар санасында тауардың 

немесе фирманың жағымды бейнесін жасау болып табылады. 

Ал ынталандырушы жарнаманың мақсаты – тауарлар мен қызметтердің 

өткізілуін ынталандырады. 

Практикалық мақсаттар үшінең ыңғайлысы — өткізу арналары 

арқылы жарнаманы жіктеу. 

Баспа жарнамасы– ол тек көріп, қабылдауға арналған жарнамалық- 

каталогтық басылымдар (каталог, проспект, буклет, плакат, парақшылар) 

жəне жарнамалық – сыйлықтық басылымдар (үстелге қоятын жəне 

қабырғаға ілінетін фирмалық күнтізбелер, іс күнделіктері, жазу 

кітапшалары, қалта күнтізбелері, т.б. жатады). Баспа жарнамасының 

мақсаты – болашақ сатып алушыларды жарнамаланған фирма 

тауарларымен толық таныстыру. 

Баспасөздегі жарнама. Бұл — хабарландыру жəне шолу. Жарнама 

жарияланымдары  сипатында баспасөзде жарияланған əртүрлі жарнамалық 

материалдар (мақалалар, репортаж, шолу т.б). Басылымның маңыздылығы 

оның кезеңділігіне, жарнаманың осы басылымдағы алған орнына жəне 

көлеміне байланысты болады. 

Радиожарнама. Негізгі түрлері – радиохабарландырулар, 

радиожурналдар, радиорепортаждар, радиороликтер. 

Тележарнама. Ең танымал түрлері: телеролик, телехабарландыру, 

жарнамалық бағдарламалар, бағдарлама арасындағы телезаставкалар. 

Аудивизуалды жарнама. Бұл жарнамалық роликтер, жарнамалық- 

техникалық фильмдер, жарнамалық беделді фильмдер, бейне фильмдер 

жəне слайдтар. 

Сыртқы жарнама. Бұл көру сезімі арқылы қабылданатын жарнама. 

Негізінен бұл жарнама тұтыну тауарлары үшін қолданылады. Қалың 

көпшілікке арналған. Оның түрлері: жарнамалық тақталар, афишалар, 

транспараттар, түрлі- түсті жазбалар, электронды табло, экрандар, 

дүкендер сөресі, фирмалық жазулар. 

Көлікті жарнама. Бұл — автобус, троллейбус жəне тағы басқа көлік 

түріне орналастырылатын жарнамалық мəліметтер, хабарландырулар. 

Тікелей пошталық жарнама – жарнамалық хабарларды тұтынушы 

мекен – жайына жарнама хаттар немесе хабарландыру – ақпараттық 

материалдардың басылымдары ретінде жіберу. 

Жарнама сувенирлері– фирма қызметін таныту үшін қолданылатын 

фирмалық сувенирлер, сериялық сувенирлік заттар, сыйлықтар, фирмалық 

орамалар. 
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Компьютерлендірілген жарнама. Жарнаманың бұл түрі шетелде 

жақсы дамыған. Ол компьютерлендірілген ақпарат жəне кабельді 

теледидар арқылы жүргізілетін жарнама (телебейне каталогтар бойынша 

сауда). 

Интернет арқылы берілетін жарнама. Өзінің жеделдігіне, 

қайталануына жəне таратылуының ауқымдылығына байланысты 

баспасөздегі жарнаманың ең тиімді құралы болып табылады. Жалпылама 

сұраныстағы тауарлар мен қызметтер үшін радио жəне тележарнама тиімді 

болып табылады. Тележарнама  жарнаманың ең қымбат түрі жəне оның 

бағасы əр кезде өсіп отырады. Жарнама тəсілінің ең қарапайым түрі – 

жарнама хабарларын поштамен тарату болып табылады. 

Жарнама  шығындары 

Жұмсалған шығындарының көп бөлігі — жарнамаға, ал жарнамалық 

бюджеттен теледидарға кететіні көрсетілген. 

Жарнама құралдарын таңдау процесі мынадай бірнеше кезеңдерден 

тұрады: 

 жарнама құралдарын қамту ауқымын анықтау; 

 жарнаманың қайталану жиілігі жəне əсер ету күші туралы 

шешім 

 қабылдау; 

 оны тарату құралдарын таңдау; 

 жарнама жеткізушілерін таңдау; 

 құралдарды қолдану графигі туралы шешім қабылдау. 

Қамту ауқымы — берілген уақыт аралығында жарнама науқанымен 

таныстыратын мақсатты аудиториядағы адамдардың белгілі бір пайызы. 

Қайталану жиілігі — мақсатты аудиторияның өкіліне арналған 

хабарландыру əсерінің қайталану саны. Жарнаманың əсерін жиынтық 

бағалау балын (ЖББ) анықтау арқылы өлшеуге болады. Мысалы, «Лиза» 

журналы мақсатты топтың 30 пайызын қамтиды деп ұйғарайық. Ал 

косметикалық компания бір жыл ішінде осы журналға сегіз хабарландыру 

беруді жоспарласа, оның 50 %-на оқушылар көңіл аударса, жиынтық 

бағалау балы ( 30/қамту/4/ жиілік/) 120 балға тең. 

ЖЖБ-ны басқа журналдармен салыстыру негізінде олардың ішіндегі 

ең тиімдісін, яғни шығындары азын жəне көп мақсатты топты қамтамасыз 

ететінін таңдап алу керек. Жарнаманың əсер ету күші — жарнаманың 

тұтынушыға əсер ету дəрежесімен айқындалады. Жарнама маманы 

жарнама құралының ең тиімдісін таңдап алуы қажет. Жарнама құралдарын 

таңдауға əсер ететін негізгі факторлар: аудитория көлемі мен құрамы, 

мақсатты аудиторияның жарнама құралына көзқарасы , тауар мен үндеу 

түрі жəне жарнама бағасы. 

Аудитория көлемі мынадай жолдармен анықталады: 

а) БАҚ бойынша қамтылатын адамдар саны; 

ə) жарнама құралдары мен тұтынушылардың байланыс саны; 
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б) тиімді аудитория — жарнама құралдарымен байланыста болған 

əлуетті клиенттердің саны. Егер мақсатты аудитория жасөспірімдер болса, 

онда теледидар мен радио тиімді жарнама құралы болуы мүмкін. Сəнді 

киімдерді журнал беттерінде, теледидар арқылы жарнамалау тиімді болып 

саналады. Хабардың көп бөлігі техникалық ақпараттан тұратын болса, 

онда жарнаманы арнайы басылымдарда немесе интернетте орналастырған 

ыңғайлы. Жарнама бағасын анықтау үшін əр түрлі БАҚ-тағы жарнама 

бағаларын салыстырып алу қажет. 

Жарнама бағасы Бж(мың адамға) мына жолмен есептеледі: 

Бж = 

мұндағы : Ш ж = жарнамаға кеткен  жалпы шығындар; А – басылым 

таралымы немесе бақылау аудиториясы, мың адам. 

“ Астана” журналында жарияланған əртүрлі хабарландырудың бір 

беті 5 мың $ болса, ал оны оқушыларының саны 500000 мың адамнан 

тұрса, онда мың адамға шаққандағы жарналық бағасы  10$ болады. 

Жарнама бағасын есептеген кезде пайдасыз аудиторияны есепке алу 

керек, ол – фирманың мақсатты нарығына жатпайтын аудитория. 

Республикалық радио мен телеарналарда жарнама бағасын есептеуде 

секундтар қолданылады. Теледидардағы жарнама бағасы жыл мезгіліне, 

бағдарлама уақытына, хабардың əйгіліне қарай ауытқиды. Теледидар 

жарнамасы үшін ең тиімді уақыт – көрсетілетін хабардың басы мен ортасы 

болып табылады. Сондықтан жарнама берушілер оны көрсетілу  

аралығында беруге ұмтылады. 

“Евразия — 1”, “КТК ”, “Рахат”, “31 канал” телеарналары сұранысты 

қанағаттандыру мақсатында көңіл көтеретін жəне ақпараттық 

бағдарламаларды жиі көрсету арқылы көрермендердің ықыласына 

бөленуде. Бірақ “ Евразия-1” арнасына тек қана ірі фирмалар жарнама бере 

алады. Өйткені бір минуттық роликтің құны 1000-нан 35000-ға $ дейін 

жетеді. АҚШ-та бір минут телероликтің құны 250 мың $-ға дейін жетеді. 

“КТК”  1 минуттық роликтің құны – 500-ден 1100 доллар, “Қазақстан” 

арнасында – 250-ден 750 долларға дейінгі аралықта белгіленген. Ең жақсы 

уақытта (Рrimetime)  шығатын бағдарламалар халыққа əйгілі болды. 

Республикадағы үздік радиоарналар – “Радио 31”, “Шахар”, “Европа 

плюс”, “ Караван”, “НС”, “Сити — радио”, ”Қазақстан — 1”. Олардың 

ішіндегі алға шыққандары – “НС”, “Радио 31”, “Европа плюс” 

радиоларының жарнамалық уақыты 230 долларға дейін жетті. 

Жарнама жеткізушілер — бұл  жарнаманың əр түрін тарататын 

нақты құралдар. Бұған журналдар, телешоу жəне радиобағдарламалар 

жатады. Телеарнаға жарнама орналастыруға болатын көптеген хабарлар 

мен бағдарламалар бар. Ыңғайлы уақытта  жарыққа шығатын 

бағдарламалар  арнайы сұранысқа ие жəне бағасы өте жоғары болады.  

Басылымда орналастырғанда  таралымына,  орнынның бағасына, басылым 

жиілігіне, беделіне (престиж), мақсаттты аудиториясына, басылым 
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сапасына аса көңіл аудару керек. Егер ақпарат бизнесмендерге арналған 

болса, онда экономикалық  басылымдарда басу қажет. Егер “Маркетинг  

товаров и услуг” журналының толық бір бетіне орналасқан төрт түсті 

жарнама бағасы 70000 теңге, ал таралымының көлемі 10000 болса, онда 

мың адамды қамту бағасы 70000 мың теңге құрайды. Басылымның əртүрлі 

беттеріндегі жарнама бағасы елеулі түрде өзгереді, мұны ескерген жөн. 

Жарнаманың  өтуі  аудиторияның құрамына жəне басылым 

сапасына тікелей байланысты. Мысалы, косметикалық бұйымдарды 

арнайы журналдарда  жарнамалаған жөн. Жарнаманың əсер ету күші мен 

құнына ықпал ететін  факторлар арасынан жол таба білуі керек. 

БАҚ-тағы жарнама тарату кестесі.  Ол үш түрге бөлінеді. 

Біріншісі – жарнаманы жыл бойы қалай тарату керектігін анықтау. 

Жарнаманы жыл бойы немесе маусым бойынша беріп отыруға болады. 

Екіншісі – жарнаманы таратудың жиілігін таңдау. Үшіншіден – белгілі бір 

кезеңде жарнаманы əркелкі етіп тарату. Мысалы, жарнаманы бір жылда 

бір рет беруге болады немесе бірнеше рет екпіндетіп жариялауға 

болады. Маркетинг бюджеті —  маркетиннг жоспарының табыс, шығын 

жəне пайданың жоспары мөлшерін көрсететін бөлімі. Оны есептеу үшін 

жалпы маркетинг бюджетін есептеуде қолданылатын əдістер 

пайдаланылады. Бұл əдістердің бір де біреуі түпкілікті жетілген емес. 

Республикамыздың жарнама агенттіктері өз қызметінде кəсіпкерлердің 

қаржылық мүмкіндіктері мен жарнама құралдарының бағасын ескере 

отырып, маркетингтік бюджетті  бағалайды. Шетелдерде жарнама бюджеті 

əдетте, тауар айналымының 1-3 пайызын құрайды. Жарнаманың нақты 

бюджеті жарнама берушінің мақсаттары мен қаржылық мүмкіндіктері 

бойынша бағаланады. 

Тəжірибеде маркетингтік бюджетті анықтаудың түрлі əдістері 

пайдаланылады. Бірақ олардың барлығы əмбебап деуге болмайды. 

1. Мүмкіндіктерге орай әдіс (қолда бар қаражаттарға 

байланысты). Біріншіден, өндіріске қажетті қаражаттар бөлінеді, содан 

қалғаны жылжыту мақсаттарына жоспарланады. Бұл əдістердің 

кемшіліктері: а)тауарды нарықта жылжытуға жеткілікті назар аудармайды; 

ə) фирманың мақсаттары мен шығындары арасында байланыстың 

жоқтығы; б) жылжыту мақсаттарына қаражаттың жетпей қалу қаупі бар. 

2. Өсім әдісі. Бюджет алдыңғы өткен мезгілдердегі келіп түскен 

түсімнің көбею немесе азаю пайыздарын есепке ала отырып, бекітіледі. 

Бұл əдістің артықшылықтары: а) өсімді анықтау жеңілдігі; ə) бұрын болған 

жетістіктерді жəне келешекте болатын даму беталыстарын 

(тенденцияларын) ескеруі. Осы əдістің кемшіліктері: а) бюджет мөлшері 

мақсатпен байланыстырылмайды; ə) оны анықтауда интуицияның ролі зор. 

3. Бәсекелестермен теңдестік (паритет) әдісі. Бұл əдіс 

бəсекелестердің маркетинг шығындарын ескеруді талап етеді. Оны 

қолданудың қиындығы – мүддесі мен нарықтағы позициясы жақын 
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бəсекелесті табу. Бюджет көлемі бəсекелестердің əрекеттеріне қарай 

көбейеді немесе азаяды. Әдістің артықшылықтары: а) бұл нарыққа 

бейімделген əдіс; ə) жылжыту шығындардың нақты шектерін анықтайды. 

Кемшіліктері: а) бəсекелестің  ізін басу əдісі; ə) бəсекелестердің маркетинг 

шығындарын анықтаудың  қиындығы; б) салыстыруға алынған 

бəсекелестер   болмауы. 

4. “Сатудан түсетін үлес” әдісі.Ең танымал əдіс. Маркетинг 

бюджеті өткізуден түсетін түсіммен байланысты болады. Смета сату 

көлемінің белгілі бір үлесі ретінде бекітіледі. Бюджет көлемі өткен жылғы 

немесе келешекте болатын өткізу көлемінің белгілі бір пайызы арқылы 

анықталады. Кəсіпорын үшін пайыздың көлемі дəстүрлі болып табылады 

немесе маркетологтардың ой-сезімі (интуитивті) бойынша 

бекітіледі. Артықшылықтары: а) қарапайымдылығы; ə) өткізу көлемі мен 

жылжытудың өзара байланыста болуы.Кемшіліктері: а) мақсаттардың 

байланыстың болмауы; ə) өткізу көлемі азайған жағдайда маркетингке 

кететін шығындар еріксіз төмендейді жəне өткізу көлемі ұлғайған мезгілде 

шығын жоғарылайды. 

5. “ Мақсаттар мен міндеттер” әдісі — нақты қалыптасқан 

мақсаттар мен міндеттер жүйесін анықтауды жəне оларды жүзеге 

асыратын ресурстарды есептеуді қажет етеді. Бұл – басқалардан əлдеқайда 

артықшылығы бар прогрессивті əдіс. Мысалы, компанияның маркетингтік 

мақсаттары – тұтынушылардың ақпараттануын – 70%-ға, ал тұрақты 

тұтынушылар санын – 20%- ға өсіру болып табылады. Әдістің 

артықшылықтары: а) шығындардың мақсат пен міндетке сəйкес 

жоспарлануы; ə) кəсіпорынның табысты немесе шығынды бағалау 

мүмкіндігі. Кемшіліктері: а) мақсаттарды белгілеу қиындығы; ə) есептеуді 

жүзеге асырудағы еңбек сыйымдылығы жəне уақыт шығынының көптігі. 

6. Инвестиция қайтарымдылық әдісі. Маркетингтің əр түрлі 

шараларына шығындарының пайдасы есептеледі. Мұнда шығындарды қай 

бағытта қолданған тиімді болады: жаңа тауарды енгізуге ме, жарнама 

шығындарына ма, өткізуді ынталандыруға ма, дербес сауда жүргізуге ме, 

осыны анықтау қажет. Маркетинг қызметтерінің пайдалы бағытына сəйкес 

қаражаттардың мол жұмсалуы жоспарланады. Тəжірибеде осы көрсетілген 

əдістің біреуі ғана қолдануы мүмкін. Әдістерді интегралдап пайдалану 

маркетинг бюджетіне оңтайлы  болады. Мысалы, “мақсаттар мен 

міндеттер” жəне бəсекелестермен тепе-тең (паритет)” əдістерінің 

комбинациясы негізінде фирма өз қаражаттарын ескеріп, жүзеге асыруына 

болады. 

Қазір республикамызда шығатын газеттердің көпшілігінде түрлі 

тұтынушылардан бастап, өндірістік, коммерциялық жарнама 

материалдары жарияланып тұрады. Кейбір редакциялар жарнамалық 

қосымшалар, апталықтар шығаратын болды. Әрине, жарнама мамандары 

бізде əлі аз, бұл істің қыр-сыры əлі жете зерттелген жоқ, теориялық 
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тұжырымдар, методикалық нұсқаулар жоқтың қасы. Қазіргі жарнама 

материалдардың газет бетіндегі көріністері, берілу формасы мен тəсілдері 

жұтаңдау, жарнаманың өзіндік тілі мен стилі əлі қалыптаспағандығын, 

жанрлық жағынан кедей екенін аңғарамыз. Сырт қарағанда, жарнама мен 

əдеби немесе газеттік жанрдың арасында ешқандай ортақ белгі жоқ 

сияқты. Алайда, баспасөз зерттеушілері бұл кезде жарнама мен хабар 

(информация) шекараларының тым жақындап кеткендігін бекер айтып 

жүрген жоқ. Байланыс термині ХХ ғасырдың басында ғылыми əдебиетте 

пайда болды. адамдардың, топтардың, халықтардың, мемлекеттердің өзара 

іс-қимылының қажетті элементі ретінде əрекет етеді, оның барысында 

сезімдер, бағалар, мəндер, мəндер, құндылықтар ақпаратын беру жүзеге 

асырылады. "Коммуникация" ұғымының кем дегенде үш интерпретациясы 

бар: 1. ақпарат құралы, 2. ақпаратты беру, 3. ақпараттың əсері. Біріншісі 

өзінің табиғаты, функциялары мен тиімділігі бойынша əртүрлі 

коммуникативтік құралдарды жүйелендірумен жəне саралаумен 

байланысты; екіншісі-тұлғааралық коммуникация мəселелерімен; 

үшіншісі-бұқаралық коммуникация мəселелерімен. Сəйкесінше 

коммуникацияны əр түрлі арналар арқылы тұлғааралық жəне жаппай 

қарым-қатынас жағдайында ақпаратты беру мен қабылдаудың əлеуметтік 

негізделген процесі ретінде анықтауға болады. Қоғамдық пікір нақты 

мəселелер бойынша туындайтын пікірлер мен бағалардың жиынтығы 

болып табылады. Тиісінше, ол нақты саяси шешімдерге тікелей əсер етеді. 

Жалпы сана, психологияға қатысты ұғым жəне оны графикалық түрде 

синусоид ретінде бейнелеуге болады, ал көпшілік сананың негізінде 

жатқан құндылықтар мен нанымдар - түзу, себебі олар өзгеріссіз қалады. 

Қоғамдық пікір-мемлекеттің, БАҚ-тың жəне өзінің саяси қолдауын 

кеңейтуге мүдделі басқа да саяси субъектілердің басты əріптесі. 

Әлеуметтік тұрғыдан алғанда, бұл азаматтардың мүдделері туралы 

ақпараттың негізгі көзі, олардың билікке жəне оның нақты іс-

қимылдарына деген көзқарасын білдіру тетігі. Мысалы, қоғамдық пікір 

сұраулары халықтың саяси қалауын (көшбасшылардың немесе 

партиялардың рейтингі түрінде ұсынылған), олардың дағдарыстар 

жағдайында Үкіметтің іс-қимылына қарым-қатынасын анықтаудың 

маңызды құралы болып табылады. 

 

 

7. БАСПАДАҒЫ ЖАРНАМА ҚЫЗМЕТІ. 

 

Бұл дəріс мемлекеттік органдардың, сондай-ақ қоғамдық 

ұйымдардың баспасөз қызметі қызметінің түрлі аспектілері 

қарастырылады. Баспасөз хатшысы қызметінің əр түрлі жақтары, оның 

жұмысының құқықтық жəне этикалық аспектілері, бұқаралық ақпарат 

құралдарымен өзара іс-қимылдың ұйымдастыру нысандары мен əдістері 
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зерттеледі. Студенттер БАҚ-та жариялау үшін материалдарды дайындау; 

БАҚ-қа арналған іс-шараларды жоспарлау жəне өткізу; ақпараттық өрістің 

мониторингін ұйымдастыру, БАҚ талдау жазбалары мен шолуларын 

дайындау дағдыларын алуы тиіс.Баспа жарнамасы ол тек көріп қабылдауға 

арналған жарнамалық- каталогтық басылымдар (каталог, перспект, буклет, 

плакат, листовкалар), жəне жарнамалық- сыйлықтық, басылымдар (үстелге 

қоятын жəне қабырғаға ілетін фирмалық күнтізбелер, іс күнделіктері, жазу 

кітапшалары, қалта күнтізбелері, т.б жатады.)Баспа жарнамасының 

мақсаты болашақ сатып алушыларды жарнамаланған фирма тауарларымен 

толық таныстыру.Дəріс мақсаты: жарнамалық шығармалардың 

стилистикалық тиістілігі мен тілдің стилистикалық жіктелуін оқып үйрену, 

жарнамалық жанрлар мен олардың ерекшелігі туралы білімді 

қалыптастыру, жарнамалық мəтіндердің тілдік ерекшеліктері мен 

жарнамалық шығармалардағы тілдік əсер ету тəсілдерін оқып үйрену, 

жарнамалық мəтіндердегі типтік қателерді жою тəжірибесін жалпылау, 

жарнамалық тасушыға жəне БАҚ түріне байланысты əртүрлі жанрдағы 

жарнамалық шығармаларды құрастыру дағдыларын қалыптастыру, бөтен 

жəне өз материалдарын əдеби редакциялау дағдыларын меңгеру. 

Жарнамабюджетінжоспарлаудамынадайфакторларескеріледі: 

— ТӨЦ-тің  кезеңі. Танымал тауарлармен салыстырғанда жаңа 

тауарды жарнамалау  үшін үлкен жарнама бюджеті қажет. 

— Сату көлемі жоғары үлесті қамтитын сауда маркалары , үлес 

салмағы  қарағанда көп қаражатты талап етеді. Мұндай жағдайда   

“сатудан түсетін үлес”  əдісі қолданылады. 

— Жарнама  жəне кедергілер. Бəсекелестік жоғары нарықта 

бəсекелестерден озып шығу үшін тауар өндіруші өзінің маркасын “естірте” 

айқайлап, жарнамалауға тура келеді. 

— Тауардың біртектілігі. Өзінің тауарлық категориясында 

маркалар ұқсас (сыра, сусын, кір жуатын заттар)  жағдайда, басқалардан 

ерекшелену үшін үдемелі жарнаманы қолданады. 

— Компанияның тұрақты тұтынушылары болған жағдайда 

жарнаманы жиі қайталаудың қажеті жоқ. 

— Бюджеттің мөлшері көп болғанымен, ол кейде жарнама 

науқанының тиімді болуына кепілдік бермеуі мүмкін. Жарнама өте 

тартымды, қонымды жəне тұтынушыға түсінікті  болса, ол тиімді болады. 

Жарнама науқанын  өткізбей тұрып жəне өткізгеннен кейін, оның 

тұтынушыға əсерін анықтау қажет. Жарнаманың тиімділігін бағалаудың 

əдістері коммуникативтік психологиялық, коммерциялық (сандық) болып 

бөлінеді. 

Жарнаманы тиімді бағалаудың коммуникативтік əдісінің түрлері: 

1. Тікелей бағалау. Бір топ тұтынушыларға жарнаманың балама 

нұсқалары ұсынылып, олардың əрқайсысына беру арқылы сұралады. 
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2. Қоржынды  тексеру.  Жарнама хабарларын тыңдайды, содан 

соң олардан жарнама мазмұнын айтып беруін сұрайды. Есте қалған 

жарнама хабары тиімді болып есептеледі. 

3. Зертханалық тексеру. Арнайы құралдарды пайдалану арқылы 

жарнаманың тартымдылығы өлшенеді(жүрекқағысы, көзқарасыт.б.). 

4. Нарықты тестілеу. Нарықты арнайы тестілеу арқылы 

жарнаманың өткізу көлемінің өсуіне ықпал еткендігі анықталады. Бұл əдіс 

қымбатқа түсетіндіктен сирек қолданылады. Есте сақталуын жəне оңай 

танылуын тест жүргізу арқылы анықтайды. Жарнаманың естесақталу жəне 

танылу деңгейі арнайы құралдарға сүйене тырып немесео қырмандар мен 

көрермендерден пікір сұрау жүргізу арқылы (театрлық тест жүргізу) 

анықталуы мүмкін. Мысалы, теледидар бойынша жарнаманы көргендерден 

компания немесе жарнамада көрсетілген тауарлар туралы еске түскендерін 

айтып беруді сұрайды. Жарнаманың оңай танылуын тексеру кезінде 

журнал оқырмандарынан осы жарнаманы бұрынырақ көргені туралы сұрау 

жүргізеді. 

Алғашқы екі əдіс жарнама жасау алдында жиі қолданылады. 

1. Жарнаманың психологиялық тұрғыдан тиімділігі нарық үлесі 

(Үн), жүрек 

үлесі (Ү ж), дауыс үлесі (Ү д) жəне маркаға оң көзқарасы  (L) арқылы 

анықталады: 

Т ж  = Үн  * Ү ж* L; 

2. Жарнаманың  коммерциялық тиімділігін бағалау əдістері 

сандық əдістер деп аталады. Жарнама шараларына дейінгі жəне одан 

кейінгі сату көлемдерін салыстыру. Мұнда жедел мəліметтер мен 

бухгалтерлік  есептер колданылады. Оны бақылау жарнама өткенен кейін 

ғана өткізу көлемі бірден ұлғайса мүмкін болады. 

Тәжірибелік әдісті қолдану үшін  бірнеше сынақ нарықтары 

алынады, олардағы фирманың сату көлемі бірдей болуы керек. Нарық үш 

бөлікке бөлініп, олардағы фирманың сату көлемі бірдей болу керек. Нарық 

үш бөлікке бөлініп, біріншісінде – жарнама шығындары белгілі бір 

пайызға азайтылады, екіншісінде – тура сондай пайызға көбейтіледі, 

үшіншісінде – жаранама шығындары өзгеріссіз қалдырылады ( бұл 

бақылаушы көрсеткіш). Сату көлемдерінің өзгеру нəтижелері жарнама 

тиімділігі болып табылады. 

1. Жарнама тиімділігін мынадай сандық тұрғыдан бағалауға 

болады: 

Т  ж  =    А1 

А2 

Мұндағы : А2 – жарнама шыққаннан кейінгі тауар айналымы; 

А1 – жарнама жүргізгендегі тауарайналымы. 

Жарнама науқанының тиімділігін зерттеу өте қиын.  Жарнамадан 

басқасату көлеміне тауар сапасы, оған қол жететіндігі, имиджі əсер етеді. 
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Өткізуді ынталандыру — тауарлар мен қызметтерді сатуды 

ынталандыратын шаралардың кешені. Олар тауар сомасын, купондарды, 

сыйақы беру, тауар бағасын арзандату, байқаулар, таныстыру рəсімдерін 

өткізу, лотерея, сыйлықтар жəне тағы басқаларды қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. Жарнамаға қарағанда, өткізуді ынталандыру —  қысқа 

мерзімді əсер ету шарасы. Басқа жылжыту түрлерімен салыстырғанда 

оның нəтижелері тез байқалады. Тауар өткізуді ынталандыру шарасын 

бастаудан бұрын оның жоспары құрылып, тұжырымдамасы, түрі, шарты, 

өткізу мерзімі, ұзақтығы анықталады, бюджеті есептелініп, өткізу 

арналары таңдалады. 

  

Жарнаманың 

артықшылықтары 
Жарнаманың кемшіліктері 

1. жарнама тұтынушыға тауар 

бағасы, соңғы артықшылықтары, 

нарықтағы қызметі туралы 

ақпарат береді 

2. жарнама бағаның жиі түсуіне 

əкеледі 

3. жарнама тұтынушылар 

сұранысы мен экономикаға 

көмектеседі 

4. Жарнамадан түскен табыстан 

газет пен журнал шығынын жəне 

т. б. төлейді 

1. Жарнама мазмұны дұрыс 

баяндалмайды жəне тұтынушыны 

шатыстырады 

2.  Жарнама тауардың құнын 

көтеріп жіберіп, көп шығындарды 

талап етеді 

3.  Тұтынушыға керек емес 

тауарды алғызады 

4. Жалпылама ақпараттандыру 

жарнамаға тəуелді 

            

ҚР-ның жарнама туралы заңын пайдалана отырып, қойылған 

сұрақтардың жауабын тауып, қандай бапта көрсетілгенін айту 
1. Жарнамалауға тыйым салынатын қызметтер мен өнімдер түрі 

қандай жəне қайсы бапта көресетілген (Алкоголь өнімдері, ана сүтінің 

жасанды алмастырушысын жаранмалауға, сертификаттаудан өтпеген 

міндетті сертификаттауға жататын тауарларды, дəрілік заттарды, 

медициналық мақсаттағы бұйымдарды жасауға жəне сатуға лицензиясы 

болмаған кезде жарнамалауға тыйым салады) 13 бап 

2. Жөнсіз жарнаманың түрлері қандай жəне қайсы бапта 

көрсетілген (көрсетілетін қызметіне, жарнама беруші адамның абыройына, 

қадір-қасиетіне, жəне іскерлік беделіне кір келтіретін сөздер жəне 

бейнелер; фирмалық атауды, ораманы, тауардың сыртқы безендірілуін 

көшіріп алып, сатып алушылардың сеніміне теріс көзқарас 

қалыптастыратын жарнама) 7бап 

3. Жарнамасы бар материалдарды қанша уақыт мерзімде 

сақтайды (Жарнама беруші жəне жасаушы бір жыл мерзімінде, ал жарнама 
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таратушы – жарнама соңғы таратылған, орнатылған күннен бастап кемінде 

бір ай бойы сақтауға міндетті) 16 бап 

 

 

8. ТЕЛЕЖАРНАМА МЕН РАДИОЖАРНАМА 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. 

 

Телеарна еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы ең 

танымалы жəне белсендісі болып саналады. Арнадағы жарнаманың да 

телеарна секілді өз тарихы бар. Телевидениедегі жарнама эфирлік медиаға 

кіреді, сонымен бірге эфир көрермендермен бірден қабылданатын 

ақпаратты  беру үшін қолданылады. Эфирлік медиаға тағыда радио 

жатады, бірақ телеарнада ақпарат берілгенде онымен бірге қимыл, бейне, 

дыбыс жəне түс болса, радиода тек дыбысқа ғана бағытталуымыз керек. 

Сондықтан тұтынушыға радоижарнамаға қарағанда, тележарнаманың əсері 

көбірек. Міне, радиожарнама жəне БАҚ басқа түрлеріндегі жарнамамен 

салыстырғанда тележарнаманың негізгі артықшылығы жəне ерекшелігі 

осында. Солай, жарнамаланғалы жатқан тауарды естіртіп ғана қоймай, 

сонымен қатар көрсете алатын телевизиялық жарнаманың ықтимал 

аудитория алдында, тауардың немесе қызметтің бейнесін сақтап қалуда да 

артықшылығы бар.  

Кеңестік жарнаманың негізін қалаушы жəне теоретигі 

В.В.Маяковский кезінде жарнама жайында: «Ешқандай да, тіпті ең сенімді 

істің өзі жарнамасыз жылжымайды... Әдетте, көпшілік тек өтпейтін затты 

жарнамалау керек деп есептейді, жақсы зат онсыз да өтеді деп ойлайды. 

Бұл өте қате тұжырым», - деп жазған болатын. Қарым-қатынастың типтері, 

көріну формалары. Қарым-қатынастың негізгі қасиеттері, жалпы 

заңдылықтары. Қарым-қатынас механизмдері. Қарым-қатынас стильдері 

жəне тəсілдері. Қарым-қатынастың коммуникациялық жағының 

сипаттамасы. Қарым-қатынастың перцепциялық жағының сипаттамасы. 

Қарым-қатынастың интеративтік жағының сипаттамасы. Қарым-

қатынастың қызметтері. Императивтік қарым-қатынас, манипуляциялық 

қарым-қатынас, диалогтық қарым-қатынас. Жеке адам жəне қарым-

қатынас. Қарым-қатынас мəдениеті. Коммуникабельдік. Қарым- қатынас 

түсе білу – журналистің жеке басының ерекшелігі. Қарым-қатынасқа 

қойылатын талаптар. Қарым-қатынасқа түсе алу тренингі. Әлеуметтік-

психологиялық тренинг. Адамдар қатынасының жалпы сипаты. Қатынас 

жəне оның функциялары: байланыстыру, прагматикалық қызметі; 

қалыптастыру, дамыту қызметі; растау қызметі; тұлғааралық эмоциялық 

қатынастарды ұйымдастыру мен тіректеу қызметі; тұлғаішіндік 

қызмет.Жеке адамдар арасындағы қатынастың түрлері: императивтік, 

манипуляциялық, диалогтық, рухани, іскерлік, формальдық-рөлдік қарым-

қатынастар. Қатынас тəсілдері: тіл, жест, мимика, пантомимика, интонация 
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(сөз ырғағы). Қарым-қатынасқа қатысты ұғымдарға сипаттама. 

Коммуникабельді, коммуникативтік хабардарлық, коммуникация жəне т.б. 

Қарым-қатынас стратегиялары жəне тактикалары. Қатынас формалары: 

тікелей ортақтасу, жанама ортақтасу, тұлғааралық ортақтасу, бұқаралық 

ортақтасу, персонаралық ортақтасу, рөлдік ортақтасу. 

Психология ғылымындағы «қарым-қатынас» жəне «іс-əрекет» 

категорияларының қатынасы. Қарым-қатынас мазмұны жəне құрылымы. 

Адамдардың қарым-қатынас формаларының əртүрлілігі жəне олардың 

механизмдері. Коммуникативтік процестің құрылысы. Коммуникацияның 

түрлері. Коммуникацияның тəсілдері жəне шарттары. Коммуникацияның 

сөздік жəне сөздік емес бөлшектері. Белгілердің паралингвистикалық жəне 

экстралингвистикалық жүйелері. Ақпараттың кодефикациялануы. Қарым-

қатынас дағдыларының дамуын əлеуметтік психологиялық əдістермен 

зерттеу. Адамдар арасындағы коммуникативтік процестің ерекшеліктері. 

«Қозғалыс» барысындағы хабардың дамуы мен артуы коммуникативтік 

процестегі серіктерінің белсенділік позициясы хабардың мағыналық 

интерпретациясы, коммуникация түрлері. Тілдік тəртіптің құрылымы. 

Тілдік қарым-қатынастың əлеуметтік-психологиялық заңдылықтарын 

түсіну. Тезаурус түсінігі. Коммуникативтік барьердің типі. Тілдік сана 

мəселесі жəне жеке адамның өзіндік сана-сезімі. Тест əлеуметтік пəні 

ретінде: құрылу заңдылықтары, қабылдау механизмі, интерпретациялық 

тəсіл. Тілдік сереотип жəне тілдік этикет. Тілдік ережелердің орны. 

Вербалдық емес коммуникация түсінігі. Вербалдық емес тəртіптің негізгі 

құрылымына жалпы мінездеме (мимика, жест, поза, көзбен контактыға 

келу, жүріс-тұрыс) коммуникативті процестің факторы ретінде. Қарым-

қатынасты кеңістік, уақыт барысында ұйымдастыру. Вербалдық емес 

коммуникативтік топтың ішіндегі қатынасты жəне бір-біріне əсер етудегі 

ерекше көрсеткіш.Паблик рилейшнз (publіcrelatіons – көпшілікпен қарым-

қатынас) – мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдар мен əлеуметтік 

құрылымдар арасындағы қарым-қатынастар жүйесі; қоғаммен 

байланыстардың жаңа кəсіпкерлік салласы; қоғам мен ұйымдар 

арасындағы өзара түсінушілікке қол жеткізуге бағытталған 

қызмет.Бастапқыда паблик рилейшнз ұғымы ұйым мен жұртшылықтың 

арасындағы қарым-қатынастың ерекше түрі, жұртшылықпен өзара 

пайдалы əрі тиімді қарым-қатынас орнату, халықтың, сондай-ақ, т.б. 

қоғамдық ұйымдар тарапынан өзіне жағымды көзқарас қалыптастыру 

мақсатында ұйым жүзеге асыратын басқару түрі (немесе функциясы) 

ретінде қолданылды. Паблик рилейшнз еркін баспасөз бен ақпарат 

еркіндігіне негізделетін инновац. басқару жүйесі ретінде түрлі кең көлемді 

жобаларды ақпаратпен қамтамасыз етеді. Оның мақсаты – ортақ 

көзқарастар мен мүдделерді анықтау жəне сенімділік ауанын 

қалыптастыруға негізделген өзара түсіністікке қол жеткізу үшін екі жақты 

қарым-қатынаc орнату. Паблик рилейшнз бағдарламасының негізгі 
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міндеттері: адамдар арасындағы қарым-қатынас жолдарын жақсарту, екі 

жақты ақпарат ағымы мен түсіністікті қалыптастыру əдістерін əзірлеу, 

ұйымның басшылығын қоғамдық пікір турасында ақпаратпен қамтамасыз 

ету, жұртшылықтың мүддесіне қарай басшылықтың қызметін қамтамасыз 

ету; бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жасау, ұйымның имиджін 

нығайту, т.б. Паблик рилейшнз өзінің міндетін атқару барысында шын 

ақпаратқа негізделеді, адамдарға белгілі бір көзқарасты ұстану, қайсыбір 

пікірлер мен идеяларды қабылдауды (теріске шығаруды) ұсынады, 

міндетті түрде екі жақты байланыс тетіктерін жолға қоюды ұйғарады. 

Дамыған елдердің көбісінде Паблик рилейшнз кез келген ұйымның 

қоршаған əлеум. ортасымен қарым-қатынас тетігінің ажырамас бөлігіне 

айналған. Пиар-технологиялар,PR-технологиялар – [ағылш. PR, 

publicrelation – жұртшылықпен (қоғаммен) байланыс] – хьютек-

технологиялардың бір бағыты. PR деп ұйым мен қоғамның арасындағы 

өзара түсіністік пен өзара байланысты орнатып, тұрақтылығын сақтап 

отыруға, қоғамдық пікірді зерттеуге, оның даму ерекшеліктерін болжап, 

оған ілтипатпен жауап қайыруға, басшылыққа уақыт талабына сай болуға 

жəне ұйымның, оның қызметінің, даму бағытының жағымды бейнесін 

қалыптастыруға бағытталған басқарудың ерекше қызметі түсініледі. XX ғ. 

ортасынан PR-технологиялар əртүрлі салаларда – саяси кампанияларды 

жүргізуден өз халқының арасында, қала берді халықаралық деңгейде 

мемлекеттің имиджін қалыптастырып, көтеруге дейінгі аралықта 

қолданыла бастады. Экономиканың жаһандануы жағдайында елдің 

жағымды имиджін қалыптастыру экономикалық əріптестік пен 

экономикалық жағдайдың жақсаруына тікелей əсер етеді, өйткені, 

мемлекетке жəне оның агенттеріне сенімнің артуына жəне халықаралық 

қарыз-несие саласында елеулі жеңілдіктер алуға септігін тигізеді. Сонымен 

қатар, PR-технологиялар əртүрлі елдермен өз құндылықтар жүйесі мен 

əлемдік қауымдастық саласында ықпалын (мəдени жəне экономикалық) 

арттыруда белсенді түрде қолданыла бастады. PR-кампанияны жүргізудің 

стратегиясында RACE: R (research) жүйесі қолданылады – міндетті қою 

жəне талдау; A (action) – жалпы бағдарламаны жəне тұжырымдаманы 

жасау; С (communication) – алға қойылған мақсаттарға жету жолында 

коммуникативті байланыстар орнату; Е (evolution) – кері байланысты 

қамтамасыз ету, нəтижелерді қорытындылау жəне түзетулер енгізу. PR-

технологиялардың түрлері. Ғаламдық PR-кампаниялар жүргізу үшін сын 

тезінен өткен дəстүрлі PR-технологиялар қолданылады: үгіт-насихат; 

промоушн (promotion) – талап етілген бағытта қоғамдық пікір 

қалыптастыру; паблисити (publicity) – сəйкес БАҚ-да жағымды ақпараттың 

пайда болуына жағдай жасау, жүртшылықты хабарландыру 

(publicinformation), медиарилейшн (mediarelation) – саяси іс-əрекетті 

ақпараттық сүйемелдеу; басын айналдыру (brainwashing) – əсер етудің 

қарқынды түрлері; сыбыс тарату. Дағдарысты технологиялар – кейін 
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шегінер жолды алдын ала ойластырып қойып, дағдарысты жағдайды əдейі 

ойдан шығару. Әсіресе, дəстүрлі мəдениеттегі елдерде тиімді. Дағдарыс 

нəтижесінде жəне ақпаратты қарқынды əрі жеделдетілген тəртіпте жүргізу 

барысында күйзелісті жағдай туады. Көптеген көзқарастар мен 

құндылықтар қайта қаралады, сананың қозғалмалылығы артады, дəстүрлі 

құндылықтарға сүйену жоғалады, нəтижесінде жаңа құндылықтар жүйесін 

енгізу оңайға түседі. Символдық перфоманстарды қалыптастыру – 

ғаламдық ауқымда ұйымдастырылатын (мысалы, жаһандануға қарсылар, 

жасылдар жəне т.б.) бұқаралық шерулер (қолдау немесе наразылық); халық 

алдында мəлімдеме жасау, спорт жарыстары. Аудиторияны жіктеу 

(сегменттеу) – PR-технологиялардың, əртүрлі елдер тобына немесе халық 

жіктерінің діни, мəдени, білім, мүліктік, құндылықты бағдарларын есепке 

ала отырып, мақсатты бағыттарын анықтау. Спин-докторинг (spin-

doctoring) – ақпаратгық кеңістікті басқару технологиясы, ақпараттық 

кеңістікті қайта кодтау жəне ақпараттық кеңістік арқылы əлеуметтік, 

экономикалық, саяси жəне мəдени кеңістікке ену, сондай-ақ дағдарысты 

жағдайда ақпаратты қайта қалпына келтіру. Ғаламдық деңгейде əлемнің 

бейнесін қалыптастыруға шешуші ықпал ететін ғаламдық БАД-ты 

пайдалану жəне дамыту. e-PR-технологияларын, яғни, интернeT-PR-

технологияларын пайдалану: веб-сайттар, антисайттар, электронды 

таратылымдар, жағымсыз ақпаратты Интернет арқылы тарату, БАҚ-та аты- 

жөні жоқ интернет-басылымға сілтеме жасап, жалған немесе жағымсыз 

ақпарат тарату жəне т.бХабар таратуды əуе толқынында жүзеге асыратын 

саланың бірі радио десек, біз бүгін əңгімемізге арқау етіп, өз хабар тарату 

деңгейінің жоғарылығымен аз уақыт ішінде бəсекелестерін басып озған 

“Астана” радиосына тоқталуды жөн көрдік. Хабарларының жан-

жақтылығымен көзге түсіп келе жатқан, тəулік бойы үздіксіз жұмыс 

істейтін осы “Астана” студиясында жарнама жанры өзінше өріс тапқан. 

Мұнда таратылар жарнамалар бірінші тарауда сөз етілген 

радиожарнамалардың типіне негізделген, бірақ басқаша аталған. Оларды 

теориямен салыстырар болсақ, “тікелей жарнама” түріне “Астана” 

радиосындағы “музыкаға текст оқу” əдісі сəйкес келсе, “ақпаратты-

музыкалық” роликке “музыкалық қойылым” түрі сай келеді. Ал жергілікті 

радиодағы “өзіндік əсер-ерекшеліктері бар күрделі ролик” өз негізіне 

радиожарнаманың барлық түрлерінің сипаттарын жинаған. Жалпы, 

“Астана” радиосы 101,4 FM желісі бойынша 24 сағат бойы тыңдарман 

қауымға қызмет етеді. Осындай таралу мерзімінде əр сағаттың 15,45 

минуты сайын жарнама үзбей беріліп тұрады. Әр жарнаманың уақытына 

келер болсақ, ең ұзағы 1 минут, ал жалпы бірнеше жарнамалар берілген 

уақыт 3 минуттан аспауы қажет. Өзге бұқаралық ақпарат 

құралдарындағыдай радиода берілетін жарнаманың да түрлері бар. 

Радиожарнаманы өз ішінен төрт түрге: музыкалық қойылым, жанрлық 

көрініс, тікелей жарнама және шынайы қойылым деп бөлуге болады. 
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9. АУДИОВИЗУАЛДЫ ЖАРНАМА. 

 

Әлемдік тауарлық нарықтарда бəсекелестіктің күшеюі, бір жағынан, 

жəне электронды СМИ-дің пайдалану аймағының жəне қызметтік 

мүмкіндіктерінің кеңеюі – басқа жағынан, жарнаманың мынадай 

амалдарын дамуына себептелді, бұлар жарнама берушінің шығындарын 

қалай төмендетуге болатынын айта алады, солай да сатушыны жəне сатып 

алушыны тікелей байланыстыра алады (интерактивті теледидар, 

электронды журналдар, факс, Интернет). Ақпаратты тарқатуда 

пайдалынатын амалдарға байланысты бөлінеді: 

 Аудиовизуалды жарнама. Бұл – жарнамалық роликтер, 

жарнамалық-техникалық фильмдер, жарнамалық-беделді фильмдер, бейне 

фильмдер жəне слайдтар. Жарнама, реклама (франц. reclame, 

лат. reclamo — жар саламын) — тауарлардың, қызмет көрсетудің 

тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру жəне оған деген сұранысты 

көбейту мақсатында таратылатын хабарлама; белгілі бір адамдар, 

ұйымдар, əдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар таратып, оларды 

əйгілеу. Жарнама көпшілік ақпарат құралдары (теледидар, радио, 

газет, ғаламтор, проспектілер, плакаттар, т.б.) арқылы жүзеге 

асырылатын коммуникацияның ақылы түрі болып табылады. Кез келген 

Жарнама хабарламалық, болмаса назар аудартушылық сипатымен 

ерекшеленді. Жарнаманың түрлері көп: сату орнындағы Жарнама, 

институционалдық (жақсы пікір қалыптастыру мақсатындағы) Жарнама, 

хабарламалық Жарнама, сауда жəне көлік жүйесіндегі Жарнама, көше 

Жарнамасы (плакат, афиша), ауызша Жарнама, баспалық Жарнама т.б.  

Жарнама - тауарларға сұранымды қалыптастырып, ұлғайту 

мақсатында олардың қасиеттері мен көрсетілетін қызметтер туралы 

ақпаратты тиімді бағытта тарату 

Тұтынушыға жарнама əр түрлі құралдар арқылы жетеді. Жарнама 

түрлерін былайша жіктеуге болады: 

1. Мақсаттық белгіленуіне қарай: 

— тауарлар мен қызметтер жарнамасы; 

— идея-ойлар жарнамасы; 

— пайда алу үшін бағытталған коммерциялық жарнама; 

— пайда алуды көздемейтін коммерциялық емес жарнама 

2. Мақсатты бағытына сәйкес жарнама типтері: 

1) Марка жарнамасы тұтынушылардың тауар маркасы туралы 

хабардар болуына жəне фирманың нарықтағы үлесін арттыруға 

бағытталған. Оның мақсаты – бəсекелес марканың сатып алушыларын 

үйіру арқылы таңдамалы сұранысты ынталандыру. 

2) Тауар жарнамасының мақсаты – жалпы тауар категориясына 

алғашқы сұранысты ынталандыру. Мұндай жарнама салалық өткізуді 

http://engime.org/ibolim-jarnama-psihologiyasini-jalpi-teoriyali-meseleleri-jarn.html
http://engime.org/kni--21-02-17j-tairibi-sheber-jene-oni-elementteri-negizgi-ide.html
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өсіруге бағытталған болса, марка жарнамасы осы өткізу көлемінен өзі 

үлесін бөліп алуға арналған. 

3)  Корпорация немесе компания жарнамасы олардың бейнесін 

жасауға бағытталған. 

4)  Бірлескен жарнамада өндіруші бөлшек саудагерлердің тауарды 

жарнамалауға кеткен шығындарының орнын толтырады. 

Имидж жарнаманың негізгі мақсаты – адамдар санасында тауардың 

немесе фирманың жағымды бейнесін жасау, ал ынталандырушы 

жарнаманың мақсаты – тауарлар мен қызметтердің өткізілуін 

ынталандыру. 

3.  Практикалық мақсаттар үшін ең ыңғайлысы — өткізу 

арналары арқылы жарнаманы жіктеу. 

 Баспа жарнамасы – ол тек көріп, қабылдауға арналған 

жарнамалық-каталогтық басылымдар (каталог, проспект, буклет, плакат, 

листовкалар) жəне жарнамалық-сыйлықтық басылымдар (үстелге қоятын 

жəне қабырғаға ілінетін фирмалық күнтізбелер, іс күнделіктері, жазу 

кітапшалары, қалта күнтізбелері, т.б. жатады). Баспа жарнамасының 

мақсаты-болашақ сатып алушыларды жарнамаланған фирма тауарларымен 

толық таныстыру. 

 Баспасөздегі жарнама. Бұл – хабарландыру жəне шолу-

жарнама жарияланымдары сипатында баспасөзде жарияланған əр түрлі 

жарнамалық материалдар (мақалалар, репортаж, шолу т.б.). Басылымның 

маңыздылығы оның кезеңділігіне, жарнаманың осы басылымдағы орнына 

жəне көлеміне байланысты болады. 

 Радиожарнама. Негізгі түрлері – радиохабарландырулар, 

радиожурналдар, радиорепортаждар, радиороликтер. 

 Тележарнама. Ең танымал түрлері: телеролик, 

телехабарландыру, жарнамалық бағдарламалар, бағдарлама арасындағы 

телезаставкалар. 

 Аудиовизуалды жарнама. Бұл – жарнамалық роликтер, 

жарнамалық-техникалық фильмдер,  жарнамалық-беделді фильмдер, бейне 

фильмдер жəне слайдтар. 

 Сыртқы жарнама. Бұл – көру сезімі арқылы қабылданатын 

жарнама. Негізінен бұл жарнама тұтыну тауарлары үшін қолданылады. 

Қалың көпшілікке арналған. Оның түрлері: жарнамалық тақталар, 

афишалар, транспаранттар, түрлі-түсті жазбалар, билбордтар, экрандар, 

дүкендер сөресі, фирмалық жазулар. 

Көліктегі жарнама. Бұл – автобус, троллейбус жəне тағы басқа көлік 

түріне орналастырылатын жарнамалық мəліметтер, хабарландырулар. 

 Көліктегі жарнама. Бұл – автобус, троллейбус жəне тағы басқа 

көлік түріне орналастырылатын жарнамалық мəліметтер, 

хабарландырулар. 

http://engime.org/seminar-sabatari-osoj-soj-kurs-bojinsha-emtihan-sratari-test-t.html
http://engime.org/seminar-sabatari-osoj-soj-kurs-bojinsha-emtihan-sratari-test-t.html
http://engime.org/n-e-pfejfer-oli-ati-joni-v2.html
http://engime.org/atobe-oblisinda-azastan-respublikasi-teuelsizdigini-25-jildifi.html
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 Тікелей пошталық жарнама – жарнамалық хабарларды 

тұтынушы мекен-жайына жарнама хаттар немесе хабарландыру-

ақпараттық материалдардың басылымдары ретінде жіберу. 

 Жарнама сувенирлері – фирма қызметін таныту үшін 

қолданылатын фирмалық сувенирлер, сериялық сувенирлік 

заттар, сыйлықтар, фирмалық орамалар. 

Компьютерлендірілген жарнама. Жарнаманың бұл түрі шетелде 

жақсы дамыған. Ол компьютерлендірілген ақпарат жəне кабельді 

теледидар арқылы жүргізілетін жарнама. Жарнама, реклама (ранц. reclame, 

лат. reclamo — жар саламын) — тауарлардың, қызмет көрсетудің 

тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру жəне оған деген сұранысты 

көбейту мақсатында таратылатын хабарлама; белгілі бір адамдар, 

ұйымдар, əдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар таратып, оларды 

əйгілеу. Жарнама көпшілік ақпарат құралдары (теледидар, радио, газет, 

Интернет, проспектілер, плакаттар, т.б.) арқылы жүзеге асырылатын 

коммуникацияның ақылы түрі болып табылады. Кез келген Жарнама 

хабарламалық, болмаса назар аудартушылық сипатымен ерекшеленді. 

Жарнаманың түрлері көп: сату орнындағы Жарнама, институционалдық 

(жақсы пікір қалыптастыру мақсатындағы) Жарнама, хабарламалық 

Жарнама, сауда жəне көлік жүйесіндегі Жарнама, көше Жарнамасы 

(плакат, афиша), ауызша Жарнама, баспалық Жарнама т.б. Жарнаманың 

қарапайым түрлері б.з.б. пайда болды. Ежелгі Грекия мен Ежелгі Римде 

Жарнама хабарландыруларын ағаш тақтайларға жазып, халық көп 

жиналатын алаңдарда айғайлап жар салатын болған. Баспаға басылған 

Жарнамалар Англия мен Францияда 17 ғ-да пайда болды. Жарнама қазақ 

халқына да ежелден белгілі. Оның ауызша үлгілері фольклорлық əдебиетте 

“жарлық шашу”, “жар салу” ұғымдарымен берілген. Жарнама үлгілері 

“Қобыланды батыр”, “Мұңлық-Зарлық” жəне “Оғызнама” жырларында 

бар. 19 ғ-дың аяғында “Түркістан уалаяты”, “Дала уалаяты” газеттерінде 

саяси-экон. мəселелерге байланысты, оқу-ағарту, əдебиет жəне өнер-білім 

бойынша Жарнамалар берілген. 20 ғ-да Жарнаманың мақсаты мен 

мазмұны кеңейіп, икемділігі артты, Жарнама тілінің ішкі құрылымы 

сараланды. Нарықтық экономиканың қанат жаюына орай Қазақстанда 

жарнамалық қызмет түрлері сан алуан болып дамуда. Жарнама 

стратегиясымен айналысатын Жарнама компаниялары пайда болды. 

Жарнаманың бір түрі — афиша (affіcher — хабарландыру, іліп қою). Театр 

афишалары — спектакльдер жəне басқа да көңіл көтеретін шаралар туралы 

хабарландырулар. Афишалар театрдың алдына, көшелерге, алаңдарға жəне 

басқа да көпшілік жүретін орындарға ілінеді.Жарнама – тауарларға 

сұранымды қалыптастырып, ұлғайту мақсатында олардың қасиеттері мен 

көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты тиімді бағытта тарату. 

Жарнама психологиясы – психология ғылымының қолданбалы 

салаларының бірі. Жарнама көрермендердің, алушылардың, жөне 

http://engime.org/saba-tairibi-sijlitar-masati.html


 

 

53 

 

қатынасушылардың зейіндері мен қызығушылықтарын заттарға, 

шараларға, дəстүрлерге, шығармаларға, т.с.с. аударып, кең өрісті əйгілі ету 

мақсатымен қолданылатын хабарлау жолы. Жарнама психологиясы 

эргономиканың, физиологияның, эстетиканың жəне этникалық 

нормалардың мүмкіндіктерін ескереді. Жарнама хабарлайды, түсіндіреді, 

сендіреді. Олай ету үшін жалпыға ақпарат үрдісінің функциясы, нұсқасы 

жəне адамдардың білім деңгейлері мен кімдерге арналғанын жан-жақты 

қарастырады. Жарнама психологиясы жарнаманың əртүрлі əлеуметтік 

функцияларының механизмдері мен заңдылықтарын зерттейді.Қазіргі 

заманғы жарнама қызметінің негізгі сипаттамасы.Қазіргі заманғы 

жарнама қызметінің негізгі сипаттамасы болып олардың өнеркəсіптік 

орындарының жəне сервистік қызмет көрсету фирмаларының қызмет 

етуінің өндірістік-өткізуді басқару процестеріне тартылуы нəтижесінде 

жаңа ролге ие болуы табылады. Жаңа жарнаманың мəні – олардың 

маркетингтік жүйе кешенінің ажырамас жəне белсенді бөлігі болуында 

жəне өнім өндірушінің жарнамалық-ақпараттық қызметінің тиімділігі мен 

олардың əлемдік нарық талаптарына сəйкестігінде болып отыр.Кең 

таратылған ой-пікірлерге қарамастан тек жалғыз жарнама ғана «сауданың 

қозғаушы күші» емес, ол тек көп күштердің бірі ғана. Жалпы кеңейтілген 

кешенді маркетингтік шаралар жүйесінің арасында жарнама, əдетте, басты 

элемент болып саналмайды. Іс тəжірбиеден көріп отырғанымыздай, қандай 

ма өнімнің өткізу көлемінің артуы мен кемуіне əсер ететін басты фактор 

болып, ең алдымен бірінші кезекте, осы тауарлардың өзінің сапасы мен 

тұтынушылық қасиеті, олардың бағасы, нарықтағы жалпы конъюктуралық 

хал ахуалды, бəсекелестердің əрекеті жəне тағы басқа да факторлар 

табылады. Жарнама қызметі үшін көп ақша қаражаттары қажет, кей 

жағдайларда фирманың алға дұрыс мақсат қоймауынан, жарнама бюджеті 

жөнінде терең зерттелген шешім қабылдамауынан, жарнама құралының 

дұрыс айналысын қалыптастыра алмауынан жəне дұрыс таңдай 

алмауынан, жарнама қызметінің нəтижесін қате бағаласа, жұмсалған ақша 

қаражаттары да босқа кетуі де мүмкін.Маркетинг стартегиясын жоюалауда 

ең алғашқы қадам – мақсатты нарықты таңдау. Екіншісі – əрбір нарық түрі 

үшін мақсатты маркетинг кешенін анықтау. Маркетинг кешенін 

компанияның «4Р» тəсілін қолдануымен анықталады:: өнім, баға, орыны 

мен қозғалысы. Жарнама дегеніміз – бұл тауар қозғалысының бір 

құралы.Жарнама маркетинг жоспарынан шығады, жарнама жоспары 

маркетинг жоспары сияқты жасалады. Жоспар құрамына жарнамалық 

мақсат жəне стратегияны талдау тараулары қарастырылады.Әрбір 

бұқаралық ақпарат құралдары тек өзінің ғана қасиетіне қарай мүмкіндігі 

мен белгілі бір қоғамдық топтар үшін сипаттамасы бар. Жарнама беруші 

мен агенттік сатып алушыларды қызықтыру үшін жарнама объектісі 

ретінде қандай бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану керек екендігін 

шешуі керек. Осы мəселелер шешілгеннен соң бұқаралық ақпарат 
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құралдарымен жұмыс жасаушы тұлғаның міндеті тек айналыстағы ақпарат 

құралдарының ішінен қалаулы мақсатқа тиімді жетуге мүмкіндік беретін 

қажетті радиостанцияны, телебағдарламаларды жəне үнпарақтарды жəне 

тағы да басқаларын таңдау болып табылады.Жарнама жұмыстарын 

жоспарлау мен ұйымдастыру кезінде жарнамалық хабарлама құру кезінде 

кездесетін мынадай көп таралатын қателіктерді, яғни, жарнамаланатын 

тауар немесе қызметтің тұрақты үлгісінің болмауы, бренд мəнін көрсете 

алмайтын идеяны жарнамалау, жарнамада тауарды асыра мақтау сияқты 

қателіктерді жіберіп алмауға ұмтылу керек. Осы аталған факторлардың 

барлығы жарнамалатын тауарға орны толмас зиян келтіруі, сатып 

алушылар алдында төмендетуі мүмкін, соның нəтижесінде барлық өнімнің 

нарықтағы қозғалысына жіберілген күш зая кетедіТауарлар мен 

қызметтердің жарнамалық маңдайшадағы жазулары – жарнамалаудың ең 

көне түрлерінің бірі. Ал сыртқы жарнама қызметінің заманауи дəуірі ХХ 

ғасырдың басында қалыптасты.Маңдайшадағы жазуларда нарықтағы 

потенциалды сатып алушыларға əсер ететін хабарламалар болуы мүмкін. 

Жарнаманың бұл түрі тек бренд туралы мəлімет беру жəне 

тұтынушылармен қарым-қатынасты нығайту үшін маңызды болып 

табылады. Сыртқы тасымалдаушылар тек нақты бір тауар маркасы үшін 

сатып алушылық қасиеті төмен сатып алушылардың қызығушылығын ояту 

үшін тиімді.Сыртқы жарнаманың, өзге де жарнама тасымалдаушылар 

түрлері сияқты, өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

 

 

10. СЫРТҚЫ ЖАРНАМА ҚОЛДАНЫСЫ. 

 

Сыртқы жарнама көбіне тұтыну тауарларын жарнамалауда тиімді 

құрал болып табылады, өйткені ол ең алдымен халықтың кең көлемінің 

қабылдауына арналған. Алайда, соңғы кездері көптеген ірі өндірістік 

кəсіпорындар, бірлестіктер жəне концерндер оны престижді жарнаманың 

түрлі шаралар кешенінде өз тауар белгілерін насихаттау үшін пайдаланып 

жүр. Интернет арқылы жарнама. Өзінің жеделдігіне, қайталануына жəне 

таратылуының ауқымдылығына байланысты баспасөздегі жарнаманың ең 

тиімді құралы болып табылады. 

Интернет арқылы жарнама. Өзінің жеделдігіне, қайталануына жəне 

таратылуының ауқымдылығына байланысты баспасөздегі жарнаманың ең 

тиімді құралы болып табылады. 

Жалпылама сұраныстағы тауарлар мен қызметтер үшін радио жəне 

тележарнама тиімді болып табылады. 

Тележарнама – жарнаманың ең қымбат түрі жəне оның бағасы əр 

кезде өсіп отырады. 

Жарнама тəсілінің ең қарапайым түрі – жарнама хабарларын 

поштамен тарату. 
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Аудитория өлшемі мынадай жолдармен анықталады: 

а) БАҚ бойынша қамтылатын адамдар саны; 

б) жарнама құралдары мен тұтынушылардың байланыс саны; 

в) тиімді аудитория – жарнама құралдарымен байланыста болған 

əлуетті клиенттердің саны. Егер мақсатты аудитория жас өспірімдер болса, 

онда теледидар мен радио тиімді жарнама құралы болуы мүмкін. 

Сəн киімдерді журнал беттерінде, ал теледидарларды теледидар арқылы 

жарнамалау тиімді деп есептеледі. Егер хабардың көп бөлігі техникалық 

ақпараттан тұратын болса, онда жарнаманы арнайы басылымдарда немесе 

Интернетте орналастыру керек. Жарнама бағасын анықтау үшін əр түрлі 

БАҚ-тағы жарнама бағаларын салыстыру қажет. 

Жарнама бағасы Бж (мың адамға) мына жолмен есептеледі: 

БЖ 

Мұндағы: 

Шж – жарнамаға кеткен жалпы шығындар; 

А – басылым тиражы немесе бақылау аудиториясы, мың адам  

Жарнама жеткізушілер 

Жарнама жеткізушілер – бұл жарнаманың əр түрін тарататын нақты 

құралдар. Бұл – нақты журналдар, телешоу жəне радиобағдарламалар. 

Теледидарда жарнама орналыстыруға болатын көптеген арналар мен 

бағдарламалар бар. Ыңғайлы уақытта жарыққа шығатын бағдарламалар 

арнайы сұранысқа ие жəне бағасы өте жоғары болады. Жарнаманы 

басылымда орналастырғанда оның тиражына, жарнама орнының бағасына, 

басылым жиілігіне, беделіне, мақсатты аудиториясына, басылым сапасына 

аса көңіл аудару керек. Мысалы, егер ақпарат бизнесмендерге арналған 

болса, онда экономикалық басылымдарлы қолдану қажет. 

Жарнаманың əсер ету күші аудиторияның құрамына жəне басылым 

сапасына тікелей байланысты. Мысалы, косметикалық бұйымдарды 

арнайы журналдарда жарнамалау керек. Жарнаманың əсер ету күші мен 

құнына ықпал ететін факторлар арасынан жол таба білуі керек. 

 Жарнаманың əсер ету күші аудиторияның құрамына жəне 

басылым сапасына тікелей байланысты. Мысалы, косметикалық 

бұйымдарды арнайы журналдарда жарнамалау керек. Жарнаманың əсер 

ету күші мен құнына ықпал ететін факторлар арасынан жол таба білуі 

керек. 

 БАҚ-та қолданатын график жөніндегі шешімдер. Ол үш түрде 

болады. Біріншісі – жарнаманы жыл бойы қалай тарату керектігін анықтау. 

Жарнаманы жыл бойы немесе маусым бойынша беріп отыруға болады. 

Екіншісі – жарнаманы таратудың жиілігін таңдау. Үшіншіден – белгілі бір 

кезеңде жарнаманы əркелкі тарату. Мысалы, жарнаманы бір жылда бір рет 

беруге болады немесе бірнеше рет екпіндетіп жариялауға болады. 

Сыртқы жарнама объектісін орналастырудың тəртiбi мен шарттары 

жарнама орналасқан объектiлердiң – елдi мекендердiң шекарасы шегiндегi 

http://engime.org/tairibi-hih-f-ekinshi-jartisi-men-hhf-basindafi-azastan-medeni.html
http://engime.org/ibolim-jarnama-psihologiyasini-jalpi-teoriyali-meseleleri-jarn.html
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(қала маңындағы аймақтарды қоса алғанда) үйлердiң, ғимараттардың, жер 

учаскелерінің (гүлдердi немесе өзге де өсiмдiктердi арнайы тақырыптық 

отырғызу жолымен көгалға жəне үйме топыраққа жарнама орналастырған 

жағдайларды қоса алғанда) барлық түрлерiне таралады. 

Сыртқы жарнаманы монтаждаған (бөлшектеген) кезде қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету бөлігінде жəне пайдалану процесінде саяси үгіт жəне 

насихат жүргізетін, сондай-ақ қоғамдық-əлеуметтік бағыттағы мемлекеттік 

органдардың өзге де көрнекі ақпараты бар объектілерді елді мекендерге 

орналастырғанда ұсыным ретінде қолданылуы мүмкін жəне маңызды 

халықаралық, республикалық немесе өзге де маңызы бар оқиғаларды, 

халықтың арасындағы танымал мемлекеттік жəне қоғамдық мүдделерде 

өткізілетін іс-шараларды баяндайды.Өнім өткізуді көбейту мақсатындағы 

жарнама – жарнама қызметінің негізгі саласы.Жадыда сақталатын 

жарнама – жарнаманың барынша агрессивті түрі. Негізгі мəселесі сатып 

алушыны бəсекелестердің тауары, қызметі емес, өздерінің тауары мен 

қызметін сатып алуға көндіру.Салыстырмалы жарнама – бұл жадыда 

сақталатын жарнаманың бір түрі. Ол жаранамаланатын тауар жəне 

қызметті бəсекелсетердің тауар жəне қызметімен салыстыруға негізделген. 

Бəрімізге белгілі көптеген өркениетті елдерде бəсекелес таураларды 

немесе оларды өндірушілерді тікелей сынауға тыйм салынған заң бар, 

бірақ мұндай жарнамалар əлі күнге дейін өмір сүріп келеді.Есте қалатын 

жарнама – тұрақты сатып алушыға нарықтағы атаулы тауарды немесе 

фирманы жəне оның мінездемесін есіне салып отыруға арналған жарнама. 

Бекітетін немесе үстеме жарнама – есте қалатын жарнаманың бір 

түрі. Тауарды сатып алған тұтынушыны қолдауға, олардың таңдауының 

дұрыстығына сенім білдіруге бағытталған жарнама. Ол тұтынушыны 

тұрақтандырады. Превентивті жарнама – өзіне қажетті шығыннан көп 

мөлшердегі қаржы жұмасайтын жарнама. Мұндай жарнама 

компаниялардың мақсаты – жарнама қызметіне көп мөлшерде сома 

жұмсауға жағдайы жоқ бəсекелестердің тұғырын бұзу. Қандай жарнама 

болмасын бір мезгілде жарнаманың бірнеше түрінен құралатыны түсінікті. 

Жарнама хабарламасының кең көлемін жарнама тұтынушымен болатын 

кері байланысы жағынан екі түрге бөлуге болады. Олар жарнама 

хабарламасының нақты тасымалдаушысымен төмендегі жағдайда 

байланысып отырады: 

 жарнама құралымен кері байланыс; 

 жарнама құралымен кері емес байланыс. 

Жарнама құралымен кері байланыстағылар – жиі 

персонифицияланған жарнама жіберушілерді жəне олардың мүмкін 

болатын реакцияларын тікелей болжайтын жарнаманың бір түрі. 

Жарнаманың бұл түрлері оқулықта жеке қарастырылған. Кері емес 

байланыстағы жарнама құралдары ол – жалпы ақпарат құралдары, оның 

ішінде электронды жəне сыртқы жарнамалардың барлық түрлері деп 
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айтуға болады.Сыртқы жарнаманың парадоксы- ол айналадағы жағдаймен 

сəйкес келуі тиіс деп есептелінеді. Жайылмалы жарнамны қолданғанда 

фирманың аты жеткілікті таныс болады. Текст экскизді қарағанда 

жайылмалы жарнама ескеретін жайт, ол жарнамалаушы фирманың 

бейнесіне сəйкес, бейне құру керек. Жарнаманы дайындағанда, онда 

жазуға қарағанда тауар бейнесін көру жақсы есте сақталады. Плакатты 

қабылдау безендірілуіне емес, орналасуына да байланыты (жол, көше, 

ғимарат). Күнге қарағанда көлеңкеде тұрған плакат жақсы көрінеді. Көбіне 

плакаттар транспорттың жүретін бұрышына жиі орналасады, 

алайда психологтарға жақсы таныс, жарнама плакатының жол бойында 

орналасуы тиімді қабылданады. Кейде жарнама жайылымдары 

автокөліктің жүруіне қарама-қарсы бағытталады, психологтадың 

көзқарасы бойынша бұл қабылдауға тиімсіз. Кейде жарнамалаушылар, 

суретшілер, дизайнерлер жарнаманы адам емес машина көретіндей етіп 

безендіреді. Егер бақылаушыға көп детальдары бар таныс емес жарнама 

плакатын ұсынса- шрифт, сурет, мекен-жай, телефон- бұл психикалық 

процеске зейін, ес, ассоциативті ойлау, эмоцияға зиян келтіреді. 

Жарнаманың ақпарат көлемі адамның когнитивті мүмкіндіктерін ескеру 

керек. Жарнама жайылымдары жəрмекеге ұқсайды олар ашық көп түсті, 

айтуға қарағанда айқайлайды. Ол топтарды барлық күшімен өзіне 

қаратқысы келеді. Жарнамалық жайма жоғары зейін аудартады жəне 

жоғары қызығушылық таңғалдыру тудырады. Оның мəліметінің маңызы 

аз, бірақ көп эмоция. Ол пайдаланушыны сендірмейді жай ғана 

қызықтырады.Жарнамалық хабаландыру адамдарға фирма туралы оның 

бар екенін еске түсіреді. Ол басқа жарнамалық шаралармен сəйкес 

келгенде тиімдірек болады. Олар жаймада, дуалда, ғимараттың 

шатырында, транспорттың ішінде жүзеге асады. Жарнама 

таратушылардың басты қызметі- тауар туралы пайдаланушының есіне 

түсіру. Бүгінде жаңа технологиялар арқылы жарнама құралдарының сан 

алуан түрлері бар, оларды бизнес жүргізуде сəтті пайдалануға болады. 

Жарнама – сыртқы жарнама жəне бұқаралық ақпарат құралдарына (БАҚ) 

берілген жарнама деп екі негізгі бағытқа бөлінеді. Қазіргі таңда интернет 

жарнама қарқынды даму үстінде. Сыртқы жарнамаға жарнамалық 

тақталар, баннерлер, биллбордтар жəне тағы басқалары кіреді. Соңғы 

кездері LED мониторларда жарияланған жарнама кең тарала бастады. 

Жарнама заңнамасына енгізілген соңғы өзгерістерге сəйкес, маңдайша 

жазу да сыртқы жарнамаға жатқызылуы мүмкін. Сондықтан жарнаманың 

қандай да бір түрін қолдану алдында "ҚР Жарнама туралы" Заңына мəн 

беру керек немесе жарнамамен айналысатын кəсіби агенттіктердің 

көмегіне жүгіну қажет. Жарнама беруде сауат болмаса, заңға қайшы əрекет 

жазаға əкеп соғуы əбден мүмкін. Мəселен, "Жарнама туралы" Заңға 

енгізілген өзгертулер 2019 жыл 11 сəуір күні күшіне енді. Осы күннен 

бастап кəсіпкерлерге қосымша салықтық ауыртпалық қосылды. 

http://melimde.com/fizika-matematika-fakuleteti-v2.html
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Артықшылығына мыналарды жатқызуға болады: Сыртқы жарнама, 

телевизиялық компанияларды жарнама үлгілерін жарқын түспен тарату 

жəне жалпы қамту аясы мен теледидар жиілігін кеңейтуге 

итермелейді;Оның көмегімен радио арқылы қол жеткізуге мүмкін 

болмайтын əдемі кабылдау ассоциациясына қол жеткізіледі;Журналдар 

арқылы əдемі таңдау жасауға болады, бірақ оның таралым жиілігі 

шектеулі. Сыртқы жарнама арқылы көптеген журнал компанияларында 

мүмкін болмайтын жиілікке қол жеткізуге болады;«Сыртқы жарнаманың 

графикалық суреттері арқылы үнпарақтарға қарағанда əсері күшті 

визуальды сезіну əсерін қол жеткіледі.сонымен қатар сыртқы жарнама 

үнпарақтардағы жарнамалардың өмірін ұзартады».Сыртқы жарнама радио 

мен телевизиялық жарнамаларға қарағанда адамдарың жүйкесіне 

тимейді.Сонымен қатар, тағы бір артықшылығы олардың – 

ықшамдығында. Оларды көшенің əрбір бұрышына – қалқаншада, шатырда, 

ғимараттар қабырғасына, көшені жарықтандыру тұрбаларында, аялдама 

павилиондарында, жүргіншілер жүретін жол бойында, яғни мақсатты 

аудитория көретін жерлердің барлығында – қаланың іскер орталығында, 

кеңселер орналасқан орындарда, немесе тұрғын үйлер, жоғарғы оқу 

орындары аймағында немесе супермаркеттер орналасқан жерлерге 

орналастыруға болады.Сыртқы жарнама тұтынушылардың тұрақтылық 

өмірге деген сенімділігін арттырады, өйткені олар күн сайын бір парақты , 

бюір орында көреді.Сонымен қатар сыртқы жарнаманың айтарлықтай 

кемшіліктері де бар:Сыртқы жарнаманың əсер ету аймағы тек көріну 

аймағына тəуелділігіне қарай шектеулі болады. Ал жарнаманың өзінің 

əсері тіпті төмен, өйткені тұтынушы плакатқа тек 10 секундтан 30 секунд 

аралығында назар аудара алады.Сонымен қатар осы берілген жарнамалық 

хабарламаға назар аударатын аудитория санын, құрамы мен сипаттамасын 

анықтау қиын. Сондықтан жарнаманың да тиімділігін бағалау қиынға 

түседі.Сондай-ақ өзге жарнама тасымалдаушылар қатарынан анық 

көрінетін орынды таңдау да қиындық тудырады. Нəтижесінде сыртқы 

жарнама тұтынушылармен хабар алуға мүмкіндік беретін құрал ретінде 

қымбатқа түседі. Өйткені, оны дайындауға, қондыруға жəне сақталуын 

қамтамасыз етуге, сонымен қатар, көптеген қызмет түрлері кешенін – 

көптеген қалалық қызмет орындарынан қажетті жер үшін келіссөздер 

жүргізуге жəне сол жерлерге орналастыру үшін келісім алуға қырауар 

қаржы жұмсалады. 

Осы аталған зерттеулер нəтижесінде мынадай нəтижелерге қол 

жеткізілді 

– компаниядағы жарнамалық ақпараттық қызметті 

ұйымдастырудың теориялық аспектілері зерттелді; 

– РА «Эталон» жарнамалы-ақпараттық жұмыстарға талдау 

жасалды; 



 

 

59 

 

– сыртқы жарнама құралдарын орналастыру жұмыстарын 

ұйымдастыру ерекшеліктері қарастырылды; 

– «Эталон» компаниясының кешенді жарнамалық қызметі. 

Сонымен, осы аталған «Сыртқы жарнама есебі мен аудитінің 

ерекшеліктері» дипломдық жұмысының мақсаты айқындалды деп 

есептеуге болады. Жұмыс барысында барлық алға қойылған міндеттерге 

қол жеткізілді. 

 

 

11. ИНТЕРНЕТ ЖАРНАМА. 

 

Интернет  - журналистика – XX ғасырдың соңында интернеттің 

дамуы мен өркендеуінің нəтижесінде пайда болған журналистиканың жаңа 

түрі. Интернет желісі, кең аудиторияға дереу əрі сапалы ақпарат таратудың 

жаңа əдісін ойлап тапты. Бұл тұрғыда, кез келген интернет пайдаланушы 

адам өзіндік бұқаралық ақпарат құралын құруға үлкен мүмкіншілікке ие 

болды. Интернет басылымдардың өзінің ресми БАҚ беделі болуы мүмкін, 

ал кей жағдайларда болмауы да мүмкін. 24 сағат бойы жұмыс істеп тұрған 

жарнама мекені - Интернет. Жаңалықтық пен сараптамалық сайттарда да, 

жеке күнделік пен видео-сервистерде де жарнамаға кезігуге болады. 

Бұрындары интернет-жарнаманың негізгі пайдаланушылары кіші жəне 

орта бизнеспен айналысатын компаниялар болса, бүгінде бұл кез келген 

компанияның маңызды құралы. Әлемтордағы жарнама нарығы басында 

баннерлік жарнама мен баннерлік желілер арқылы жұмыс жасаса, интернет 

қолданушылар саны көбейген сайын ол дəстүрлі жарнама заңдарына 

бағына бастады: серіктестік бағдарламалар, мəтіндік жарнама, сапалы 

сайттар мен кəсіби желілік жарнама агенттіктер пайда болды. Google мен 

Yandex сияқты іздеу жүйелерінің алпауыттары пайда болғаннан кейін 

жарнама мүмкіндіктері одан сайын кеңейді. Нарықты сегменттерге бөлу 

мен мақсатты аудиторияны іздеу арқылы ірі компаниялардың көбісі 

Әлемторды маркетингтік бағдарламаларының негізгісіне айналдырды. Ал 

Қазақстан Интернетінде (ҚазНет) жарнаманың бүгінгі жағдайы мен даму 

бағыты турасында білу үшін еліміздің ақпараттық технологиялар 

саласының мамандарын əңгімеге тарттық. Еліміздің Әлемтор кеңістігінде 

жарнама нарығы қай бағытты ұстанып келетіні жайында «Киви.кз» видео-

сервисінің жасаушысы Рауан Маемиров төмендегідей пікір білдіреді: 

«Жарнама нарығы Қазақстанда енді-енді даму үстінде. Алайда, біздің 

қолданушылар қарапайым жарнаманы қанағат етер деп ойлау - дұрыс емес; 

олар осындай жарнаманы шетелдік сайттардан көріп, жалықты. Жергілікті 

компаниялар көбінде ресейлік əлеуметтік желілердегі жарнаманы сатып 

алуда, бірақ, өз тəжірибем көрсеткендей, бұл қымбат əрі нəтижесіз əрекет. 

Қолданушылар қарапайым жарнамаға баяғыда үйреніп қалды, яғни оған 

назар аудармайды». ҚазНет сарапшысы Шыңғыс Крайбеков осы пікірмен 
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келісіп, жарнама нарығында алға басушылық неліктен бəсең екенін 

түсіндіреді: «Интернет-жарнама соңғы екі жылдың ішінде дами бастады, 

алайда, дағдарыстың салдарынан қазір қайта бұрынғы қалпында, əсіресе 

контекстті жарнама. Біздің компаниялар нарықтың бұл саласына онсыз да 

бірден кірген жоқ, ал көп ірі компаниялар оған асықпайды да, мысалы, мен 

банктердің жаранамасын көрген емеспін (ал БАҚ пен сыртқы жарнаманың 

негізгі жарнама берушілері - осылар)».Интернет желісіндегі жарнаманың 

мəні оның қоғамдағы алатын қоғамдық, экономикалық, маркетингтік жəне 

коммуникациялық рөліне байланысты. 

Қатынасу, тілдесу (communication) - қатысушының екеуіне де 

ақпараттың түсініктілік шарты орындалған кезде бір қатысушыдан екінші 

қатысушыға ақпаратты жеткізудің екі жақты процесі; екі немесе одан да 

көп адамдардың əлеуметтік-психологиялық өзара əрекет ету 

процесі.Маркетинг (ағылш. marketіng - рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) - 

кəсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу жəне 

сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық 

дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді, тұтыну мен 

өндіріс өніміне (тауарға‚ көрсетілетін қызметке) сұранымды 

қалыптастырады, табыс алу мақсатымен рынокта тауарлардың өткізілуін 

тездетуге бағытталады. Маркетинг - сұранымды жан-жақты зерделеп‚ 

болжау‚ жарнаманы пайдалану‚ өндірісті ынталандыру‚ сақтау мен 

тасымалдаудың осы заманғы тəсілдерін‚ тауарлардың тұтынушыға жетуіне 

жəрдемдесетін тех. жəне басқа түрлерін қолдану негізінде кəсіпорынның 

жаңа өнімді əзірлеу‚ өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық-техникалық‚ 

қаржы‚ коммерциялық жəне басқа қызмет түрлері жатады. 

Жарнама, реклама (франц. reclame, лат. reclamo - жар саламын) - 

тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат 

беру жəне оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын 

хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, əдебиет пен өнер шығармалары 

туралы хабар таратып, оларды əйгілеу. 

Ғылым (араб.: ملع (ілім) - білім, тану; лат. scientia - білім) - ақиқат 

жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам 

іс-əрекетінің саласы. Жалпы мағынасы: жүйелік білім мен тəжірибе. 

Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - 

материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу жəне тұтыну үрдісі 

кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар. 

Электронды жарнаманың қоғамдық рөлі оның адамдардың санасы, 

көзқарасы, пікірлері мен мінез-құлқының қалыптасуында əсерін тигізуінде. 

Сəннің, стильдің жəне дизайнның тенденциясын көрсету арқылы жарнама 

адамның эстетикалық кажеттілігіне əсер етеді.  

Жарнама, реклама (франц. reclame, лат. reclamo – жар саламын) – 

тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат 
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беру жəне оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын 

хабарлама; 

Хабарлама (Донесение) - жоғары тұрған командирге (бастыққа, 

штабқа) белгілі бір мəліметтерді хабарлау мақсатына арналған 

жауынгерлік немесе қызметтік есеп-ақпарат құжаты. Соғыс жағдайында 

төмендегідей хабарламалар даярланады: жауынгерлік, барлау, байланыс 

бойынша, инженерлік жəне химиялық қамтамасыз ету, тыл бойынша жəне 

басқа.Мінез-құлық - адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің 

жиынтығы. Мінез-құлық тірі организмнің барлығына ортақ қасиет. Оның 

басты белгісі – тіршілік иесінің қимыл-қозғалысының түрлі деңгейдегі 

көріністері.Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған 

əрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нəтижесінде болашақты 

алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. 

Мақсатқа жету үшін əр түрлі іс-əрекеттер мен қимылдар 

жасалады.Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы 

күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп 

мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, 

форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа 

ұғымдармен тығыз байланысты.Тауар - қоғамда айырбастау, сатып алу-

сату жолымен бөлінетін, құны бар еңбек өнімі, яғни материалдық-заттық 

пішіндегі өндірістік-экономикалық қызметтің кез келген өнімі, 

қажеттілікті қанағаттандыратын жəне базарға жұрттың назарын аудару, 

сатып алу, пайдалану не тұтыну мақсатымен ұсынылатын нəрселер, яғни 

сатып алу-сату, сатушы мен сатып алушы арасындағы нарықтық 

қатынастар нысаны.белгілі бір адамдар, ұйымдар, əдебиет пен өнер 

шығармалары туралы хабар таратып, оларды əйгілеу. Сонымен қатар 

жарнаманың жылдам таратылуына интернеттің үлесі өте зор. Интернет – 

əлемге хабар тарату мүмкіндігі, ақпарат тарату механизмі жəне 

географиялық орналасуына қарамастан қолданушылар мен олардың 

компьютерлерінің бірге жұмыс жасауы жəне өзара əрекеттесуіне арналған 

құрал жəне де ол ақпараттық құрылымды зерттеу жəне құру саласындағы 

ұмтылыстардың сəтті мысалдарының бірі болып табылады. 

Жарнамалар қолданылу түрлеріне жəне жұмыстеу ерекшеліктеріне 

қарай мынадай топтарға бөлінеді.Интернет-жарнама – Интернет желісінде 

орналастырылған жарнама. 

Механизм (гр. mehane - құрал, мəшине) - бір немесе бірнеше қатты 

денелерді басқа қатты денелер арқылы қажетті қозғалысқа келтіретін 

денелер жүйесі. Механизм құрылымдық белгілері бойынша топсалы 

(иінтіректі), бағдартқышты, тісті, сыналы, бұрамалы, ыңғайландырғыш, 

арнайы, шыбық қысқыш, иілгіш буынды, гидравликалық, пневматикалық 

жəне электрлі құрылғылары бар жəне т.б.Құрылым (лат. structura - түзіліс, 

орналасу, тəртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі 

қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар 
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жиынтығы. Құрылым жүйе жəне элемент ұғымдарымен тығыз 

байланысты. 

 

 

12. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРНАМА МЕН ҚАЗАҚСТАН 

ЖАРНАМАСЫНЫ САЛЫСТЫРУ. 

 

Қазақстанда жарнамалық өнімдерді шығарумен айналысатын мекеме 

алғаш рет 1951 жылы «Реклама и торговое оборудование» деген атпен 

пайда болып, жұмыс істей бастады. Алғашқы жылдары ол бүкілодақтық 

бірлестік «Союзторгреклама» құрамында болып, 1981 жылы 

«Казторгреклама» мемлекеттік мекеме болып қайта бекітілді. 

Жарнаманың толыққанды мəнін 2005 жылы шыққан С.И.Ожеговтің 

«Орыс тілінің сөздігінен» анықтауға болады. Онда: «жарнама – көрушіні, 

тұтынушыны қызықтыру мақсатында біреуді, бірнəрсені əртүрлі 

тəсілдермен терең таныстырып, хабарлауды мақсат етеді. Сауда 

жарнамасы, театр жарнамасы». Сондай-ақ жарнама маманын айқындап, 

«жарнамашы – жарнама құрастырушы маман», – деп көрсетеді. Үлкен 

кеңес энциклопедиясында: «Жарнама дегеніміз  белгілі бір өнімнің, қызмет 

көрсетуде тұтынушылардың қызығушылығын тудырып, оған деген 

сұранысты күшейту үшін таратылған хабарлама» ,- деп нақты қызметін 

жазған. Ал «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде»  жарнаманы «спектакль, 

концерт, жиналыс, лекция, спорттық жарыстар, ойын-сауық туралы 

хабарлар»,-  деп анықтама берген. Көріп отырғанымыздай, əр жылдары 

шыққан сөздіктер мен энциклопедияларда берілген анықтамаларға қарап, 

сол қоғамдағы жарнаманың ролін айқындауға болады.1980 жылдардағы 

қайта құру мен жариялылық кезеңі жарнаманы жандандыруға көп септігін 

тигізді. Жарнама тақырып жағынан кеңейтілді: жеке еңбек қызметін 

бастаған адамдармен алғашқы кооперативтер жайлы хабарландырулар 

пайда болды, жаңа құбылыс- альтернативтік негізде жергілікті,  

республикалық, одақтық заң органдарына сайлау өткізумен байланысты 

саяси жарнамалар шыға бастады. Сол кездегі Одақ көлемінде шығып 

тұрған «Правда», «Известия» газеттерінде кішігірім хабарландырулар 

жарық көре бастады. 1991 жылы «2х2» коммерциялық телеарнада тұрақты 

түрде жарнама берілді. Жекеменшік радиостанциялардан көптеген 

радиожарнамалар таратылды. 1990 жылы Мəскеуде «Соверо» жарнама 

агенттігі «Кока-Кола» капиталистік фирманың жарнамасын үй шатырына 

орналастырды. Сөйтіп ресей жарнама нарығы экономикадағы 

шаруашылық нарықтық қатынастармен байланыста дамыды. Орыс 

жарнама берушілер ассоциациясының есептеулері бойынша 1993 жылы 

Ресейде 1000-нан астам жарнамалық агенттіктер, оның ішінде жартысынан 

көбі Мəскеуде тіркеліп, қызмет көрсеткен. Ал Қазақстанда 1996 жылдың 1-

қаңтарындағы есеп бойынша 35 өз бетінше жұмыс істейтін жарнамалық 
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агенттіктер тіркеуге алынған. 1991-1993 жылдар көлемінде Ресейде 

жарнама тек қана бір формада маркетингтік коммуникация сипатында 

пайдаланылды, яғни ХХ ғ. соңында өзіне тəн емес экономикалық қызметті 

- өткізу байланыстары мен тауарлық нарықтық ифрақұрылымын 

қалыптастырды. ХІХ ғ. соңына тəн көтере сатып алушылар мен базардағы 

делдалдарды іздеумен байланысты жарнамалық үндеулердің орнын ХХ ғ. 

соңындағы БАҚ толтырды. Олардың аудиториясы – телекөрермендер, 

оқырмандар, радиотыңдаушылыар – кез-келген жарнаманы ашу келтіретін 

жəне пайдасыз жарнамалар ретінде қабылдады. Хорасаннан Жетісуға дейін 

созылып жатқан ұлан байтақ өңір шаһарлары Шығыс өркениетінің 

қалыбынан шыққанымен, сондай-ақ оларда Батыс мəдениетінің 

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. 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 ілінетіні де атап өтіледі.  

«Жарнама» терминінің шығу төркіні Қазақстанның оңтүстік өңірінде 

ислам өркениетінің гүлденген дəуірі–ІХ-ХІІ ғасырларға барып тірелетіні де 

сондықтан (мұсылман Ренессансы Еуропаның орта ғасырынан əлдеқайда 

ерте басталған). «Жар» сөзінің «Қазақ диалектілер сөздігіндегі» бір 

мағынасы–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 анағұрлым 

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 өркениеттік байланыстардың маңызды нүктелері болды. 

Жəрмеңкелер пайда болып, гүлдене түсті. Қазіргі Алматы облысы Кеген 

кентінің 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 саудагерлері қазақша тақпақтап сөйлеуге тырысатын. 

Алайда, бұл жарнама бүгінгі ұғымдағы жарнама ауылынан əлі де алыста 

еді.Жарнаманың маңызды буыны болып саналатын бұйым безендіру 

(дизайн) экономикасы дамыған елдерде ғылым мен тəжірибенің тығыз 
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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 (ХХ ғасырдың басы), конструктивизм (20-30 жылдар), 

романтикалық 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 ешқайсысын 

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 хабарландырулардың үлгілері: 

«Аэрофлот» ұшақтарымен ұшыңыздар», «Беломорканал» 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 ХХҮ 

сьезінің шешімдерін жүзеге асырайық», «Халық пен партия біртұтас», 

«Электр қуатын үнемдеңіздер» сияқты) болатын. Сөйтіп, социалистік 

экономика жағдайында жарнама нарықтық шаруашылық 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 тəсілдерін пайдаланды. Бұрынғы Кеңестер Одағында 

социалистік экономика негіздеріне қайшы келетін буржуазиялық институт 

ретінде жарнамаға жағымсыз көзқарас қалыптасқанын атап өтуіміз керек. 

«Жақсы тауар жарнамасыз-ақ өтеді» деген сыңаржақ пікір салдарынан 

экономика мен əлеуметтік психологияның осы бір маңызды саласына мəн 

берілмеді, арнайы зерттеу жұмыстары жүргізілмеді. Шын айтуына келсек, 

нарық қатынастары қанат жайған қазіргі кездің өзінде бұл тақырыпқа 

жазылған төлтума іргелі еңбектер жоққа тəн.Қазіргі мағынадағы жарнама 

Қазақстанда 1920 жылдардағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭП) кезінде 

пайда болды. ЖЭП экономиканы директивалық басқару тəсілдерімен қоса 
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капиталистік еркін бəсекеге де жол ашқаны белгілі. Бұл кезеңде нарық 

көпшілік қолды тауарлармен молығып, жарнама жаңа саяси жəне 

əлеуметтік жағдайда дами бастады. Одақ көлемінде В.Маяковский, 

В.Лисицкий, А.Родченко, А.Мандрусов сияқты белгілі тұлғалар 

жарнаманы саяси ұрандар тілімен сөйлете білді. «Жарнама-сауда 

сəйгүлігі» деген слоган-ұрансөз де өз тұста пайда болды.Жарнама 

қызметінің бұл кезеңдегі бір ерекшелігі-«сатарман 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 өркендеуіне 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. 

Алғашында «Союзторгреклама» («Одақсаудажарнама») Бүкілодақтық 

бірлестігінің құрамына кірген, кейіннен, 1981 жылы ол республикалық 

бағыныстағы ұйымға айналған. Бүгінде елімізде жарнамамен айналысатын 

агенттіктер мен кəсіпорындар саны қомақты. Олардың ірілерінің 

қатарында «Киік», «Татьяна» фирмаларын жəне басқа кəсіпорындарды 

атауға болады.Біздің елімізде «Жарнама туралы» арнайы Заң 2003 жылғы 

19 желтоқсанда қабылданған. ТМД елдері ішінде Ресей мен Украина, 

Балтық бойы мемлекеттерінің жоғары оқу орындарында жарнама, 

көпшілікпен жұмыс істеу мамандықтары бойынша білім беріледі, ірі 

кəсіпорындарда, əсіресе біріккен фирмаларда жарнама орталықтары 

құрылған. Жекелеген отандық компаниялардың, қаржы-несие 

мекемелерінің 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 алдындағы танымалдығын, 

беделін (имидж) арттыру үшін ақпараттық-насихаттық науқан жүргізетін 

фирмалар, кəсіпорындар бар. «ТұранӘлембанктің», «Қазкоммерцбанк» пен 

Халықтық банктің, «Фудмастер», «Райымбек» фирмаларының баспасөз, 

аудиобейне құралдары арқылы берілетін жарнамалық материалдары 

осындай мақсат көздейді.Халықаралық жарнама өткен ғасырдың 80-90 

жылдарының айшықты белгісі ретінде қарастырылады, бұған 

экономиканың жаһандастырылуы, белді фирмалардың шет елдердегі 
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операцияларының кең қанат жаюы себеп болды. 90-жылдары жарнама 

индустриясы əлемнің барлық елдерінде дерлік қауырт дамыды. Әсіресе, 

ұлтаралық корпорациялардың тамыр жаюына орай Шығыс Еуропа, ТМД, 

Азия-Тынық мұхит аймағы елдерінде жəне Латын Америкасында өркендей 

бастады. Қазіргі таңда ұлтаралық корпорациялар (ҰАК) əлемдік сауданың 

жартысына жуығын иеленіп отыр, олардың қолында орасан зор қаржылық, 

өндірістік жəне ғылыми-техникалық əлеует шоғырланған, дамушы елдер 

экономикасын «уысында ұстап отырған» ҰАК ықпалына қарсы тұру үшін 

жергілікті жарнамашылар 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, 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. Көпшілікке кеңінен танымал 

өнімдері-брендтері 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, сценарий жазу), келесісі осы брэндтерді бұқаралық ақпарат 

құралдарында орналастырады. Жаңа ұлттық нарыққа шыққан ұлтаралық 

корпорациялар өздерінің тұрақты жарнама агенттіктерінің осы елдердегі 

өкілдіктерімен байланыстарын үзбейді. 

 

 

13. ЖАРНАМАНЫҢ ХАЛЫҚҚА БЕРЕР ӘСЕРІ. 

 

Біз өмір сүріп жүрген жаңа əлем жарнама алаңына айналғандай. 

Біздің əрқайсысымыз күніне мыңдаған жарнаманы қабылдап, санамызға 

сіңіріп жатамыз. Себебі, кез келген қоғамдық ортада, аялдамаларда, 

қоғамдық көліктерде бір емес, бірнеше жарнамаларды кездестіреміз. Одан 

қалса, кеш мезгіліндегі бос уақытты пайдаланып, теледидар көре қалсақ та, 

уақытымыздың жартысы жарнама көрумен өтетіні сөзсіз. Әрине, 

мұншалықты жарнамадан алатын əсерлер біздерді өзгертпей қоймайды. 

Ендеше, жарнама санамызға қаншалықты əсер етеді? Осы сұраққа жауап 

іздейік... Әсер етудің ең бірінші аспектісі - жарнамадағыдай жақсы өмір 

сүру мен бақытты болу жолында қалыптасу. Жақсы үй, жақсы көлік, 

жақсы жар - жарнамадағы құндылықтар болып саналады. (Алайда, 

оларсыз-ақ өмір сүруге болады). Бірақ, адам болған соң, бірінші есепте 

пенде болған соң, соның бəріне иелік еткің келеді. Жарнаманың да алға 

қойған мақсаты сол. Екіншіден, қозғаушы күш ретіндегі əсері мен бір 



 

 

67 

 

ортаға жұмылдыруы. Қаншама рет бұның бəріне қарсы шыққанымен, 

түптің түбіне келгенде, барлық адам жарнамадағыдай өмір сүргісі келеді. 

Қалағанын ішікісі, жегісі келеді. Өмірін тек жақсылыққа құрғысы келеді. 

Бұның бəрі жарнама сыйлаған арман мен үлкен үміттер болып табылады. 

Тағы бір айта кетері, интернет желілері мен қоғамдық ортадан, теледидар 

мен газет-журнал беттерінен көріп жүрген жарнамалар адамды көзсіз 

еліктеуге алып келеді. Неге дейсіздер ғой? Өйткені, əлгі жарнамалардан 

соң, адам баласы өзі қарап жүрген дүниелерге назар аударғысы келмейді 

екен. Олар қиялдан артық үміттермен өмір сүреді. Ұғымға сыймас 

армандар мен күлкі келтіретін кереметтерді туғызады. Соларға табан 

астында жеткісі келеді. Ауру ма, əлде дерт пе, əзірге белгісіз  болып келе 

жатқан жағдайға көбіне сенгіш, арманшыл адамдар ұшырайтын көрінеді. 

Аталған аурудан немесе сырқаттан құтылудың бір-ақ жолы бар екен. Ол - 

жарнама атаулыдан ат тонды ала қашу... Иə, теледидарды қарауды қойып, 

оның орнына əн мен табиғи дүниелерді тамашалап, бос күндерді табиғат 

аясында өткізу керек. Бір қарағанда, қиын болып көрінуі мүмкін. Шын 

мəнінде олай емес. Жарнама жоқ жермен жүрсеңіз болғаны, аталған 

аурудың түрінен біржола құтылып, қалыпты өмір сүре аласыз. Немесе, 

жарнамаға назар салмауға тырысыңыз. 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 бұйымдар қатарына 

жататын. Оларға басылатын «made іn Japan» таңбасы қарғыс таңбасындай 

қабыл алынатындықтан, жапон фирмалары 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 айналдырылған бірден-бір ел болып табылады. Жапондықтар, 

сонымен бірге өнеркəсіптік жетістіктерін дабыра-даңғазасыз-ақ 

жарнамалай біледі. Мəселен, машина жасайтын «Комацу» концерні өзінің 

жарнама-хабарландыруларына өзек етіп «сапа-бізде стандарт» деген 

слоганды алған. Жалпы, жарнамалық–насихаттық науқандарды жүргізу 

кезінде жапон фирмалары өнім өндірісінің сандық көрсеткіштеріне емес, 

технологиялық процестерді бақылауда ұстауға баса мəн беретінін 

айырықша атап көрсетуге ұмтылады. 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 көпшілігі шетелдік өнімдер болғандықтан, еліміздегі 

жарнамалық хабарландырулардың дені шетелдік тауарлар жарнамасы 

болып табылады. Бұл жарнама да сөйтіп, жанама түрде алғанда 

халықаралық жарнама санатына кіреді. Бұқаралық ақпарат 
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құралдарындағы жарнаманы зерттеу барысында отандық тауарлар 

жарнамасы газет жарнамасында жалпы көлемнің 40 пайызынан 

аспайтыны, теледидар жарнамасының 25 пайызынан кемін құрайтыны 

анықталды.Қазақстанның жарнама нарығындағы халықаралық жарнаманы 

екі топқа бөлуге болады: - шетелдік өндірісшілердің қазақстандық 

тұтынушыларға бағытталған халықаралық жарнамасы. Мұндай жарнамаға 

«Нестле», «Вриглес», «Проктер энд Гембл» компанияларының Қазақстан 

нарығындағы өткізу жарнамасын жатқызуға болады; - қазақстандық 

коммерсанттардың белгілі бір дүкеннен, белгілі бір саудагерден, фирмадан 

тауар сатып алуға үндеген имидждік жарнамасы. Мұндай жарнамаға 

«Жанна», «Астана-моторз», «Райымбек» компанияларының, туристік 

фирмалардың жарнамаларын жатқызуға болады. Жарнаманың бұл түрі де 

шетелдік өндірісшілердің тауарларын өткізуді мақсат тұтады. Бүгінде кез 

келген кəсіпорынды жақсы ұйымдастырылған маркетингсіз жəне өндіріс 

өнімін жарнама арқылы таныту тəсілдерінсіз елестету қиын. Заманауи 

сауда жүйесінде  кəсіпорын қызметінде жарнаманың рөлі негізгі планға 

шыққан. Дамудың негізгі элементі ретінде танылған маркетинг пен 

жарнаманы ығыстырып тастаса, онда өндіріс тоқтап, кəсіпкерлер өнімді 

жетілдіру, жаңасын ойлап табуды қолға алмайды. Бизнес əлемінде 

бəсекелестік құлдырып, өнім сапасы мен саны шектеулі болады. Жарнама 

– бизнес бəсекелестігіндегі жаңашылдыққа ынталандыратын, 

ұмтылдыратын құрал. Жарнама тауар мен қызметті өткізудің тиімді тəсілі. 

Жарнама арқылы ұқсас тауарлар арасынан ерекшеленуге, сұранысты 

арттыруға болады. Жарнама арылы тауар мен қызметтің сапасы, 

құндылығы туралы ақпарат қалыптасып, тұтынушының сенімі оянады. 

Жарнаманың басты қызметі – əлеуетті клиенттің сатып алуға деген 

қызығушылығын ояту. Ақпарат көзі психологиялық əсер ететін фактор 

ретінде сұранысты арттыруға сеп болады. Жарнама компанияның 

қызметіне жан-жақты əсер етеді. Жаңа технологияны енгізуге, тауар 

сұрыпталымын жаңартуға, менеджмент əдістерін енгізуге, сапа 

бақылауында тың əдістерді қолдануға ынталандырады. Бəсекеге 

қабілеттілікті арттыруда кəсіпкерлер өз компаниясында жарнаманы сəтті 

пайдаланса, өндірісі ұлғайып, табысы артуы əдбен мүмкін. Бизнестің жай 

ғана элементі емес, сауда өнері ретінде бағаланатын жарнаманың түрлері 

мен қолданылу тəсілдері күн өткен сайын жаңарып келеді. Тауар мен 

қызмет жайында қарапайым сурет іліп, радио арқылы хабарлап, теледидар 

арқылы ролик көрсету ескі тəсілдердің қатарына енген. Маркетингтік 

қызмет жоспарын ұйымдастыра отырып, жарнаманың негізгі стратегиясы 

мен оған жұмсалатын қаражат көлемі анықталады. Әрине, қанша жерден 

жарнамаланса да, көңіліне ұнаған тауар мен қызметті таңдау 

тұтынушының еркінде. Дегенмен, атауы жиі айтылмайтын, маркасы 

көрсетілмейтін тауарға қарағанда, көзіне əрдайым ұшырасатын өнімнің 

өтімділігі жоғары болады. 
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14. ҚОҒАМДЫҚ ЖАРНАМАЛАРДЫҢ КЕМШІЛІКТЕРІ 

МЕН ҚАТЕЛІКТЕРІ. 

 

Жарнама – нарықтың қозғаушы күштерінің бірі. Сондықтан 

жарнаманың «бармайтын тауы, баспайтын жері» жоқ. Бұл – əлемде 

қалыптасқан құбылыс. Бірақ шетелден біздегідей қаптаған сауатсыз 

жарнаманың жұрнағын да көрмейсіз. Неге? Алдымен жарнаманың тіліне 

келелік. Бүгінде Қазақстанның қай қаласына барсаңыз да сауатсыз 

аудармадан көз ашпайсыз. Әр жарнаманың төменгі тұсында «Жарнаманың 

мазмұнына жарнама беруші жауапты» деп тайға таңба басқандай анық 

жазылған. Демек. оның тілдік сауатсыздығына жарнама берушілер 

тарапынан жауапкершіліктің жоқтығы себеп болып отыр делік. Жарнама 

агенттіктеріндегі аудармашы орыс тілінен қазақ тіліне қалай аударса, 

солай жазылып келген, яғни сол агенттіктердегі мемлекеттік тілді жетік 

меңгерген маманның жоқтығынан заң бұзушылық орын алып отыр. 

Мысалға, Алматының көшелерімен бір жүріп өтсеңіз, көшедегі 

жарнамалар мен жазуларға қарап, Ресейде жүргендей күй кешетініміз 

анық. Көшедегі жарнамалардың 50 пайызы таза орыс тілінде, 40 пайызы 

екі тілде, қалған 10 пайызы қазақ тілінде. Жарнамалардағы, тіптен 

күнделікті өміріміздегі қостілділік, тіпті үштілділік қазақ тілінің сорына 

айналды. Заңдағы «жарнамалар, мекенжайлар, маңдайшалар атауларының 

алдымен қазақшасы, кейін орысшасы тұрсын» дегенді де оңдырмадық. 

Мысалы: «дүкені Айбек магазин», «мейрамханасы (Бəленше) ресторан», 

«кафесі Нұргүл кафе» т.т. Міне, осылай қысқартып, үнемдеу арқылы қазақ 

тілін бір масқаралап отырмыз. Оны көріп, елеп, ескеретін құзырлы 

органдар үнсіз. 

Жарнама – нарықтың қозғаушы күштерінің бірі. Сондықтан 

жарнаманың «бармайтын тауы, баспайтын жері» жоқ. Бұл – əлемде 

қалыптасқан құбылыс. Бірақ шетелден біздегідей қаптаған сауатсыз 

жарнаманың жұрнағын да көрмейсіз. Неге? Алдымен жарнаманың тіліне 

келелік. Бүгінде Қазақстанның қай қаласына барсаңыз да сауатсыз 

аудармадан көз ашпайсыз. Әр жарнаманың төменгі тұсында «Жарнаманың 

мазмұнына жарнама беруші жауапты» деп тайға таңба басқандай анық 

жазылған. Демек. оның тілдік сауатсыздығына жарнама берушілер 

тарапынан жауапкершіліктің жоқтығы себеп болып отыр делік. Жарнама 

агенттіктеріндегі аудармашы орыс тілінен қазақ тіліне қалай аударса, 

солай жазылып келген, яғни сол агенттіктердегі мемлекеттік тілді жетік 

меңгерген маманның жоқтығынан заң бұзушылық орын алып отыр. Тіл 

жарнама саласымен өте тығыз байланысты. өйткені қандай да болмасын 

жаңалық, өзгеріс халыққа тіл арқылы жеткізіледі. Қазіргі таңда жарнама 

үлкен қоғамдық сипатқа ие болды. Оның даму дəрежесі күннен –күнге 

шлгерілеп отыр. Жарнама бізге тосыннан келген жаналық емес. Ол қоғам 

өмірімен тығыз байланыста дамып отырады. 
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Жарнама қашан пайда болды? Өткенге зер салып қарайтын болсақ, 

жарнаманың замандар бойы қалыптасып дамыған, қоғам, халық өмірімен 

біте қайнасқан өзіндік тарихы бар. Жарнаманың ең алғашқы үлгілері тауар 

өндірісінің дамуы кезінде пайда болды. Мысалы, көне Греция мен Римде 

сауда-саттыққа байланысты алғашқы хабарлар ағаш тақталарда, 

сүйектерде жазылып, оқылған. Жарнаматанушылардың пайымдауынша, 

алғашқы жазбаша жарнамаланған жарнамаға 2500 жыл болған тəрізді. 

Көне Египеттің Мемфия қаласында табылған тасқа ойылып жазылған 

жарнама былай делінген: «Мен, Рино, Крит аралынанмын, құдайдың 

қолдауымен, түс жоримын» («Я, Рино с острова Крит, по воле богов 

толкую сноведения»). Осы бір Риноның өзін жарнамаланған тас Каир 

қаласының музейінде сақталынған.Жарнама сөзі латынның “REKLAMO” 

сөзінен шыққан, «айқайлау» деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Рим, Греция 

базарлары мен алаңдарында əр түрлі тауарларды мақтап қатты айқайлаған. 

Жарнама ең талантты, өз уақытының ерекше көшбасшыларымен 

ынтымақтасу мүмкіндігін береді, ол өз еліне, бүкіл əлемге белсенді əсер 

етеді. Сондықтан да, жарнаманы бесінші өкімет деп бекер айтпаған. 

Жарнамаақпараттар беру құралы. əлемдегі ең бірінші жарнамалық 

хабарлама жасаған «Күнделікті оқиғалар» газеті. 1630 жылы осы газеттің 

қызметін пайдаланып, мекен жай жəне анықтама кеңсесін ашқан Т.Ренардо 

жарнаманың əкесі болып саналған.Жарнама қоғамдық өміріміздің 

көптеген салаларында қолданылатын ерекше құбылыс екені даусыз 

мәселе. Жарнаманың түрі сан алуан. Ол, негізінен, коммерция, саяси, 

мəдени салада жиі қолданылады. Берілу түріне қарай көше жарнамасы 

деген (плакат, афиша, маңдайша) болады, бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы берілетін жарнамалар (газет, журнал, радио, теледидар) болатыны 

да белгілі.Қазақ жарнамалары – қызмет көрсетулердің, тауарлардың 

түрлерін насихаттайтын, еңбек пен өнім бәсекелестігін дамытатын 

нысан мен қоғамдық әлеуметтік мазмұндағы термин. Жарнама қазіргі 

қоғамға, қоғамның мүшесіне қатысты мəдениеттің деңгейін көрсететін 

сала, яғни мәдениетпен тығыз байланысты ұғым. Жарнама мəтіні ұлт 

тілімен, ұлттық мəдениетпен байланысты қалыптасатын жағдайда ғана, 

өзінің негізгі мақсатын атқара алады. Жарнама мəтіні ұлттық мəдениеттің 

бір белгісі ретінде, жазбаша жазылған мəтін ретінде қазіргі қазақ əдеби 

тілінің дамуымен тығыз қарымқатынаста болып отыр. Қазақ 

жарнамаларының əлеуметтік қызметі ұлғайған сайын əдеби тілдің 

белгілерін көрсету мүмкіндігі де кеңейіп отыр. 

Жарнама мәтіні құрылымымен ерекшеленеді: онда тілдік таңба 

ретінде бір лексикалық единицадан тұратын мәтін де, шағын форматты 

мәтін де пайдаланылады. Осыған байланысты жарнама мəтінінің 

құрылымдық сипаты, тілдегі қанатты сөздері, мақал-мəтелдердің 

құрылымы жақын келеді. Жарнама мəтіндерінің прагматикалық функция 

атқаруында тыныс белгілерінің де рөлі бар. 
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Жарнама мәтіндерінде троптар жиі қолданылады. Троп –

 айқындық пен мəнерлікке жету мақсатында, ауыспалы мағынада 

қолданылатын сөздер мен айтылымдар. Мысалы, Чистый дизайн – Таза 

дизайн; (Samsung фирмасы, Мехпоселок.), Вкус обольщения – Еліктірер 

дəм; (Gracio шырыны, Абая-Мира көшесінде), Вкус нежности – Нəзіктік 

дəмі; (Milka шоколад жарнамасы. № 11 

троллейбус).Троптардың анағұрлым кең таралған түрі, олар: күшейту 

(гипербола), метафора, метонимия, кейіптеу (олицетворение), теңеу, 

синекдоха, эпитет (сипаттау).Жарнама мәтіндерінде метафора мен 

метонимия тәсілдері де қолданылады. Метафора – сыртқы не ішкі 

белгілеріндегі ұқсастықтарға қарап, бір зат атауының басқа бір затқа атау 

болуына байланысты сөз мағынасының ауысуы. 

Мысалы, “Evrolux”мебельный рай – жиһаз жұмағы; (Ленин-Шевченко 

көшесінде), Золотой стандарт качество – сапаның алтын 

белгісі;Метонимия өзара іргелестігі, шектестігі нəтижесінде бір зат 

тауының басқа бір затқа жəне табиғи күтім (polete шаш бояуының 

жарнамасы)Жарнама мәтініндегі теңеудің қолданылуы. Теңеу – 

құбылысты басқа нəрселермен салыстыру арқылы сипаттау тəсəлі. 

Мысалы, Сусыған жібектей (Head&Shoulders сусабыны өнімінің 

жарнамасы); Ұлпадай жұмсақ (100 рецептов красоты бальзамының 

жарнамасы); Шырындай тəтті өмір (Piko шырынының жарнамалық 

үнпарағы).Қазақ тіліндегі жарнама мәтінінде ұғымды күшейту үшін – 

гипербола тәсілі қолданылады. Мысалы, Өте нəрлі тағам (Сникерс 

шоколады, М.Жұмабаев к-сі); Ең дəмді («Лето» сұйықмайы, 11-мкр. «Ас» 

дүкені); Өмірдің жоғары сапасы (Bosch фирмасының жарнамасы); -

рак/рек: жұрнағының жалғануымен анықтауыштың қолданылуы: Бізбен 

өмір де тəттірек! («Рахат» фирмасы, көкбазар, жарнама 

парақшасы);Жарнама мəтінінде кездесетін кейіптеулер: 

Мысалы, Картридждің жаңа өмірі (Достық – Төле би); Түнде де 

сəнді (Promenand сауда орталығы);Жарнама антитезаның қолданылуы: 

Мысалы, Төменгі бағаларға апаратын жалғыз жол – Онда дорога к низким 

ценам (Sulpak сауда орталығы); Төмен баға, дербес дизайн (Линда 

жиһазының жарнамасы);Жарнама мәтінінде кездесетін мақал-мәтелдер, 

фразеологизмдер және нақыл сөздер. Мысалы, Тоғыз жолдың торабында – 

Все дороги ведут в Мерей (Сайн жəне Маречка к-сі); Ұлт жоқ жерде тіл де 

жоқ, жер де жоқ (Райымбек д-лы); Ощути вкус Узбекистана (Жұбанов 

жəне Алтынсарин қиылысы); Науаи – шығыстың əфсанасы – Науаи – 

легенда востока; (Жандосов жəне Тимирязев қиылысы).Қазақ мақал-

мәтелдері мен нақыл сөздерінің мағынасына үңіле қараған сайын оның 

қоғамның барлық саласын қамтитынын аңғаруға болады. Ең басты 

ерекшелігі көлемі жағынан қысқа, көңілге ерекше қонымды, ұтымды 

болуында.атау болуына байланысты туатын 

ауыспалы мағына. Мысалы, Гармония вашего успеха –Сіздің 
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табысыңыздың үйлесімі; Ген тонкости – ұялы телефон 

жарнамасы.Жарнама мәтінінде кездесетін эпитеттер: Эпитет – 

заттың не құбылыстың айрықша белгісін, қасиетін білдіретін бейнелі 

сөз. Эпитет ұғымға, нəрсеге бейнелік, нақтылық сипат береді. 

Мысалы, Керемет көрсеткіш депозитідепозит отличный результат; Nissan 

4x4 естественный отбор; (Байтұрсынов – Сəтпаев көшесінде); Үнсіз жəне 

үнемді жуу (LG фирмасы, Абай жəне розабакиев қ-сы); Мысалға, 

Алматының көшелерімен бір жүріп өтсеңіз, көшедегі жарнамалар мен 

жазуларға қарап, Ресейде жүргендей күй кешетініміз анық. Көшедегі 

жарнамалардың 50 пайызы таза орыс тілінде, 40 пайызы екі тілде, қалған 

10 пайызы қазақ тілінде. Жарнамалардағы, тіптен күнделікті өміріміздегі 

қостілділік, тіпті үштілділік қазақ тілінің сорына айналды. Заңдағы 

«жарнамалар, мекенжайлар, маңдайшалар атауларының алдымен 

қазақшасы, кейін орысшасы тұрсын» дегенді де оңдырмадық. Мысалы: 

«дүкені Айбек магазин», «мейрамханасы (Бəленше) ресторан», «кафесі 

Нұргүл кафе» т.т. Міне, осылай қысқартып, үнемдеу арқылы қазақ тілін бір 

масқаралап отырмыз. Оны көріп, елеп, ескеретін құзырлы органдар үнсіз. 

 

 

15. БАҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМ. 
 

Америкалық публицист Ванс Пакард «Жарнама – қалтаға түсу үшін 

ойға енетін өнер» деп баға берген жарнама кез келген бизнестің басты 

элементі. Жарнаманың не үшін қажет екенін публицистің анықтамасы дəл 

көретіп тұр. Жаңа тұтынушымен қатар табыс та артатын тəсілдің бірнеше 

түрі бар. Бүгінде жарнаманы кеңінен таратудың жолы – интернет. Ең 

ұтымдысын таңдауды жөн санайтындар үшін интернеттегі жарнаманың 4 

тəсілі өз тиімділігін дəлелдеген. Контексті жарнама. Атауының өзі айтып 

тұрғандай іздеу жүйелерінде сіздің тапсырысыңызға нақты сəйкес келеді. 

Бұл іздеу нəтижесі арқылы сайтты оқитындар туралы ақпарат алып, 

оларды сүзгіден өткізе аласыз. Сайтты қай елдің, өңірдің тұрғындары жиі 

оқитыны туралы ақпарат алу мүмкіндігі жарнама беруде қолайлы. Іздеу 

жүйелерінде рейтингі жоғары сайттар бірінші ашылады. Google AdWords 

жəне Яндекс Директ контексті жарнаманың көшбасшылары. Жарнама беру 

арқылы сайттың қаралымын арттыруға мүмкіндік береді. Компания 

рейтингі жоғары сайтқа жарнама бере алады. Әлеуметтік желілердегі 

жарнама. Интернеттегі жарнама əлеуметтік желілер арқылы тиімді екені 

дəлелденген. Миллиондаған адам тіркелген əлеуметтік желі кəсіпті 

дамытудың алаңына айнала алады. Facebook, Вконтакте, Instagram секілді 

көптеген желі арқылы ресми парақша ашып, брендті таныстыру 

жұмыстармен айналысу тұтынушылардың пікірін білуге, сапаны 

арттыруға, қызмет көрсету деңгейін арттыруға септігін тигізеді. Көпшілік 

виртуалды байланысқа, қарым-қатынас орнатуға ықыласты. Бұл жасырын 
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жарнаманы енгізуге жол ашады. Белсенді топтар мен жалпы əлеуметтік 

желінің бетіне жарнама беру арқылы да танымалдылықты арттыру тəсілі 

бар. Әлеуметтік желі – ауқымды аудитория жəне арзан жарнама. 

Интернеттегі жарнаманың тағы бір түрі – тизерлік жарнама. Тизер – өнім 

туралы қысқа ақпарат жазылған хабарлама. Мысалы салқын шай туралы 

жарнама жасау керек болса, телеарна арқылы бұл тым қымбатқа түседі. 

Ақпараттық порталдарда шөл қандыруға қатысты мақала жариялап, оған 

өнім туралы ақпарат беретін əдемі сурет қоюға болады. Міне, осы тизерлік 

жарнаманың бір тəсілі. Бұл жарнаманың бюджеті аз, тиімділігі жоғары. 

Онлайн жүйедегі жарнаманың ұтымды тəсілі – Email-маркетинг. Бұл 

электронды поштаға хат жолдау арқылы бренді таныту. Электронды 

почтаны ашпайтын адам кем де кем. Күніне ең болмағанда бір рет 

почтасын тексеріп, хат-хабар алысатын жұмысбасты адамдардың қатары 

баршылық. Бұл жарнаманың түрі жаңа өнім туралы ақпарат беруде, 

қызықтыруда, табысты арттыруда нəтижелі. Жоғарыда тізбектеген 

жарнама түрлері интернет арқылы таралады. Қалыптасқан телеарна мен 

радио жарнама, тіпті флаерлер мен парақшаларды тартудан бөлек жаңа 

тəсіл ойлап табылуда. Айнадағы жарнама – көпшілік жиналатын жерде 

TFT-мониторда слайд-шоу, жүгіртпе жолы жəне бейнероликтер көрсету 

арқылы өнім туралы ақпарат беріледі. Мысалы қол жуатын бөлмедегі 

айналарда жарнама ойнаса, жаһандық технологияның бір жетістігі ретінде 

көрінісі. Әп-сəтте шығатын слайдттар адамды елітіп, назар аудартады. 

Айнаның бүкіл аумағына таралмайды, сол үшін айнаға қараған адамның 

негізгі қызметіне кедергі келе бермейді. Сонымен қатар жарнамада жаңа 

технологияны пайдаланудың тағы бір тəсілі InDoor TV деп аталады. Бұл 

тəсіл арқылы бейне экранның аумағынан тыс шығып, ерекше əсерге 

бөлейді. Бұл қарапайым 3D технологияға қарағанда қосымша құралдарды 

пайдаланбастан үш есе бейнені ауада тамашалау мүмкіндігі. Қоғамдық 

демалыс орындарында, қала көшелерінде арнайы отыратын орындықтар да 

жарнама құралы ретінде қолданалады. Маркетологтар əлеуметтік маңызы 

бар, қаланың абаттандырылуында пайдаланылатын сəндік бұйымның 

жарнамалық күші зор екенін дəлелдеген. Туристік аудандар, орталық 

көшелер, қоғамдық көлік күтетін көпшілік орындары мен саябақтардағы 

орындықтарға өнім туралы жарнама беру – танымалдылықты арттырудың 

тəсілі. Бүгінде компанияның атауы мен бренд логотипін түрлі заттарға 

салу сəнге айналған. Футболка, кепка, саптыаяқ, пакет сынды заттарға салу 

бірте-бірте қалыс қалып, бүгінде хош иісті сабындарға енгізіледі. Кəдімгі 

жеке гигиенада қолданылатын сабындарға компанияның атау мен 

логотипі, не болмаса бренд таңбасы салынып, сыйға беріледі. Қоғамдық 

орындарда қол жуатын жерлерге қоя отырып, сабын арқылы жасырын 

жарнаманың қызметі жүріп жатады. Сабынға салынған жарнаманы 

негізінен сұлулық салоны, фитнес-орталықтар, қоғамдық тамақтану 

ұйымдары мен химиялық тазарту мекемелері арқылы таратуға болады. 
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Жарнама – асып-тасудың белгісі емес, бұл кəсіпкер үшін қажеттілік. 

Нарықтағы танымалдылықты қалыптастырып, айтарлықтай беделді 

арттырады. Сауатты маркетинг компанияның сенімділігін, төлем 

қабілеттігі мен жауапкершілігін білдіреді. Өнімнің артықшылығын 

таныстырып, сатылымды арттырып, табысты ұлғайтады. Бизнестегі 

маркетингтік акциялар сəтті болу үшін сарапшылардың пікіріне құлақ 

түріп, жарнаманың қай түрі тиімді екенін білген абзал. Ал кəсібін енді 

бастаушылар «Атамекен» ҚР ҰКП Өңірлік палаталарының жанынан 

құрылған Кəсіпкерлерді қолдау орталықтары мен Кəсіпкерлерге қызмет 

көрсету орталықтарынан кеңес алып, бизнес-идеяны бизнес жобаға 

айналдыруға дейінгі сүйемелдеу қызметін ала алады.  
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