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Химиялық өндісіттегі экплпгиялық иннпвацияласды
экпнпмикалық бағалау
Аодатра. Мақалада экплпгиялық иннпвацияласдыо тиімділігін экпнпмикалық бағалау
жүсгізудіо есекшеліктесі айқындалды.
Негізгі айысмашылықтас экплпгиялық
жпбаласды енгізу кезінде экпнпмикалық тиімділіктен батқа экплпгиялық нәтижеге де
қпл жеткізетіндігінде. Бұл нәтиже (шығасындыласдыо азаюы, қалдықтасдыо азаюы)
ақшалай түсде көстетілуі мүмкін. Зесттеу мақтаты - химиялық өндісіт мыталында
экпнпмикалық және экплпгиялық тиімділікті бағалау әдіттеметін талдау. Зесттеудіо
әдітнамалық негізі сетінде бісқатас тұжысымдамалық тәтілдес - талыттысу, тпртау,
жалрылау, лпгикалық және құсылымдық-функципналдық талдау әдіттесін қамтитын
құбылыттас мен рспцеттесді талдауға кешенді тәтіл бплыр табылатын
экпнпмикалық зесттеу әдіттесі қплданылды. Зесттеу нәтижелесі бағалаудыо жаоа
әдітініо көстеткіштесі экпнпмикалық, экплпгиялық және әлеуметтік тиімдес өзаса
байланыты екенін көстетті. Кәтірпсындасдыо тәжісибелік қызметіне экплпгиялық
тиімділікті бағалау, қпсшаған пстаға әтесді бағалау, экплпгиялық менеджмент және
аудит жүйеті тияқты тиімділік тұжысымдаматын ітке атысу құсалдасын енгізу
ұтынылады. Бұл бағалау экпнпмикалық тиімді жпбаласды бплжауды, талдауды
қамтаматыз етір қана қпймай, жпбаласдыо, тұсақты даму жптрасласы мен
бағдасламаласыныо қплайлылығын бағалауға және экплпгиялық шектеулесді еткесе
птысыр, тиітті шешімдес қабылдауға мүмкіндік бесетін индикатпсласды айқындауға
мүмкіндік беседі. Автпслас химиялық кәтірпсындасда экплпгиялық иннпвацияласдыо
тиімділігін экплпгиялық-экпнпмикалық бағалауды енгізу бпйынша ұтыныттасды
негіздеді. Тепсиялық және әдітнамалық ұтыныттасдыо көршілігі химия өнескәтібі
кәтірпсындасыныо рсактикалық қызметінде пласды тікелей қплдану мүмкіндігін
қамтаматыз ететін кезеоге жеткізілді. Экплпгиялық иннпвацияласдыо тиімділік
көстеткіштесін бағалау әс кәтірпсынныо белгілі біс экплпгиялық рспблемаға қптқан
үлетін анықтауға және пныо әсі қасайғы қызметініо негізгі бағыттасын жатауға
мүмкіндік беседі.
Түйін төздес: экплпгиялық-экпнпмикалық бағалау, тиімділік, экплпгиялық
иннпвациялас, химиялық технплпгиялас, қалдықтасды кәдеге жасату.
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Кісітре. Экплпгиѐлық рспблемаласдыо шиеленітуіне жюне химиѐ өнескютібініо
қпсшаған пстаға зиѐнды ютесініо өтуіне, тпндай-ақ, экп-иннпвациѐласдыо (экплпгиѐлық)
экплпгиѐлық-экпнпмикалық
тиімділігін
бағалау
тұжысымдаматын
ітке
атысудыо
маоыздылығына байланытты пны химиѐ талатыныо кютірпсындасында өткізу жөнінде
юдіттемелік жюне рсактикалық ұтынымдас юзіслеу өзекті міндет бплыр табылады.
Оты таладағы көртеген зесттеулес табиғатты райдаланудыо экпнпмикалық
тиімділігін анықтау мютелелесіне асналған. Себебі экп-иннпвациѐласдыо экплпгиѐлық
тиімділігін зесттеу тютілі юзісленбеген. Бұдан батқа, табиғат қпсғау қызметініо нютижелесін
бағалаудыо қплданыттағы тютілдесін зесделеу кютірпсындасдыо қызметін тенімді бағалауға
мүмкіндік бесетін кютірпсындасдағы жатыл инветтициѐлық жпбаласдыо тиімділігін
айқындаудыо нақты ұтыныттасы мен юдітнаматы юлі де жпқ екенін көстетті. Табиғат қпсғау
қызметін жеткіліктіз бағалау қабылданатын шешімдесдіо ұтымдылығын төмендетеді, бұл
экплпгиѐлық қплайтыз жағдайласдыо райда бплуымен көсінеді. Спндай-ақ, бағалаудыо
қазісгі заманғы юдіттесін райдалана птысыр, жаоа юдітнамалық негізде жпбаласдыо
экплпгиѐлық жюне экпнпмикалық тиімділігін бағалаудыо ғылыми тютілдесін дамыту
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қажеттігі айқын.
Экпнпмикалық бағалау тусалы қпсытындыда келетідей мютелелес қасаттысылады:
- етертес ЭБ (экплпгиѐлық бағалау) жүсгізуге асналған техникалық тартысмаға тюйкет
келе ме?
- жпбаныо мақтаттасына, қпсшаған пстаныо кпмрпненттесі мен тираттамаласына,
баламаласға, ютеслесге, пласды жұмтасту жюне мпнитпсингтеу жөніндегі шасаласға қатытты
жеткілікті ақрасат бас ма?
- ақрасат ғылыми жюне техникалық тұсғыдан дұсыт ра?
- ЭБ үсдіті дұсыт жүсгізілді ме жюне баслық мүдделі тасартасдыо көзқасаттасы назасға
алынды ма?
- ақрасат шешім қабылдаушылас үшін де, жұстшылық үшін де түтінікті бплатындай
түсде ұтыныла ма?
- шешім қабылдауға тастылған тасартас үшін ақрасат өзекті ме?
- тараны бағалау көлемін (тесеодігін) белгілеу, тасаршыны (тасаршыласды) таодау) *1+.
Зесттеу матесиалдасы мен әдіттесі. Жұмытта инветтициѐласдыо тиімділігін
экпнпмикалық бағалау, қпсшаған пстаға зиѐнды ютесді бағалауды юзіслеу кезінде ұтынылатын
табиғатты қпсғау қызметініо тиімділігін бағалау юдіттесі, табиғи сетусттасды бағалаудыо
экпнпмикалық-гепгсафиѐлық юдіттесі, өнескютіртік техникалық-экпнпмикалық зесттеулесді
дайындау жюне жүсгізу юдіттесі жюне тасартамалық бағалау юдіттесі райдаланылды. Зесттеудіо
юдітнамалық негізі клаттикалық жюне қазісгі заманғы птандық жюне шетелдік автпсласдыо
көртеген зесттеулесімен сатталған табиғатты райдаланудыо экплпгиѐлық жюне экпнпмикалық
тиімділігі тұжысымдаматы бплды, пныо негізінде экплпгиѐлық инветтициѐлық жпбаласдыо
тиімділігін бағалау рспцетініо тепсиѐлық жюне юдітнамалық атректілесі жаталды. Зесттеудіо
юдітнамалық базаты экплпгиѐлық тиімділіктіо дюлелденген жиынтығы бплды жюне пны жүзеге
атысу құсалдасы экпнпмикалық жюне юлеуметтік мютелелесді шешуде үлкен жетіттіктесге
жеткен дамыған елдесде кеоінен енгізілді. Бұл елдесде тиімді экплпгиѐлық заонама жұмыт
іттейді, қпсшаған пстаны латтауға жпғасы талықтас, юдетте, имрпстталатын шикізат
сетусттасына жпғасы бағалас бас, бұл тұтаттай алғанда экплпгиѐлық тиімділікті асттысуға
бағытталған бағдасламаласды дамыту үшін алғышасттасы бплыр табылады. Қазісгі жағдайда
инветтициѐлық қызметтіо экпнпмикалық тиімділігін дамыту рестрективаты көбінете
мемлекеттіо талық таѐтатына байланытты. Клаттикалық, юсі қазісгі заманғы птандық жюне
шетелдік автпсласдыо зесттеулесімен экплпгиѐлық инветтициѐлық жпбаласдыо тиімділігін
бағалау рспцетініо тепсиѐлық жюне юдітнамалық атректілесі юзісленген экплпгиѐлық жюне
экпнпмикалық тиімділік тұжысымдаматына тюйкет *2+.
Бүгінгі таода талықтас негізінен еобек рен кариталға талынады, птыған байланытты
табиғи сетусттасды райдалану мен қпсшаған пстаны латтануыны ата назас аудасуды ұтынамыз,
бұл кютірпсындасды өндісіттіо матесиалдық жюне энесгиѐ тыйымдылығын төмендетуге
бағдаслауға мюжбүс етеді жюне нютижетінде бяджет қасажатын тақтай птысыр, қпсшаған пстаға
зиѐнды ютесді азайтуға юкеледі. Айта кету кесек, экплпгиѐлық тиімділікті асттысу жөніндегі
бағдасламаласды жүзеге атысу тек инветтициѐласды ғана емет, ео алдымен, тауатты шешімдес
қабылдауды талар етеді. Өйткені, тірті, экплпгиѐлық шығындасы жпғасы кпмраниѐ да міндетті
түсде экплпгиѐлық тиімді бпла бесмейді. Мыталы, пныо күш-жігесі тек шығасындыласды
тазасту жюне өндісіттік қызметтіо талдасымен күсету технплпгиѐласына шпғыслануы мүмкін.
Оты жағдайды зесттеу басытында жұмытта "экплпгиѐлық бағалау" ұғымыныо мюнін
автпслық анықтаматы келетідей: «Кютірпсындасдыо қпсшаған пстаға ютесін экплпгиѐлық
бағалау – бұл тұсақты даму жпбаласыныо, жптрасласы мен бағдасламаласыныо қплайлылығын
бағалауға жюне экплпгиѐлық шектеулесді еткесе птысыр, тиітті шешімдес қабылдауға мүмкіндік
бесетін индикатпсласды бплжау, талдау жюне айқындау үсдіті».
ВЕСТНИК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Сесия: Химия. Гепгсафия. Экплпгия
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Бісқатас елдесде, тпныо ішінде, Қазақттанда да экплпгиѐлық-экпнпмикалық бағалау
жүсгізу кезінде юлеуметтік тираттағы ютеслес бағаланбайды. Отылайша, юстүслі бағалау
түслесініо интегсациѐтыныо дюсежеті мен тираты зесттеу кпнтекттіне байланытты өзгеседі.
Бісыоғай халықасалық тюжісибеніо бплмауына қасаматтан, ютесдіо кео тректсін қамтуға
қабілетті жан-жақты бағалау қажеттілігі бплыр табылатын ео кео тасалған рпзициѐны
тұжысымдауға бплады, тпнымен қатас, біздіо пйымызша, пны жүзеге атысудыо ео жақты
қплжетімді механизмі юлеуметтік-экплпгиѐлық жюне экпнпмикалық бағалау бплыр табылады.
Құндық өлшем бісліктесінде юлеуметтік жюне экплпгиѐлық тиімділіктіо юстүслі түслесін
білдісу юсекеттесі бұл тютілдіо райдатыздығын тудысды. Бұл таралы тюйкеттіздікті жюне
тиімділіктіо қасаттысылған жақтасыныо тео емет батымдылығын елемеуге байланытты.
Экплпгиѐлық иннпвациѐныо тиімділігін экплпгиѐлық-экпнпмикалық бағалауға қатытты
мютелелес бісқатас шетелдік жюне птандық ғалымдасдыо еобектесінде көсініт тарты. Тұсақты
дамудыо жекелеген мютелелесін зесттеумен Сидпсчук В. Л., Пптсавный И М., Hutmacher, Prades,
Агафпнпв В. Б., Азспѐнц Э. А., Актенпв В. В., Бпбылев С. Н. жюне батқа да ғалымдас айналытты.
Мыталы, П. Тихпмиспв, М. Пптсавный, Т. М. Тихпмиспва *3+, экплпгиѐлық аудит - бұл
шасуашылық пбъектітініо (кютірпсын, мунициралдық білім бесу, табиғи-шасуашылық кешен
жюне т.б.) қазісгі, нақты қызметі дер аоықтады. С.Н. Бпбылев *4+ жюне И. Г. Иутин *5+, қпсшаған
пстаға ютес ететін жеке жюне заоды тұлғаласдыо кез келген экплпгиѐлық маоызды іт жүзіндегі
қызметіне экплпгиѐлық аудит жүсгізілуі тиіт дер танайды. И. М. Пптсавный, Е. Н. Петспва, А. Ю.
Вега *6+ рікіслесі бпйынша, аудит тубъектілесі - тартысыт бесушілес мен аудитті псындаушылас,
ал міндетті экплпгиѐлық аудит жағдайында атқасушы биліктіо мүдделі псгандасы, мемлекеттік
жюне жесгілікті өзін-өзі батқасу псгандасы, тпндай-ақ, аудит пбъектілесініо батшыласы мен
иелесі.
Экплпгиѐлық сеттеу (батқасу жюне аудит) жүйелесі мен юдіттесін қалыртаттысу мен
енгізудіо тепсиѐлық мютелелесі жеткілікті зесттелгеніне қасаматтан, экплпгиѐлық иннпвациѐныо
тиімділігін бағалаудыо тепсиѐлық-юдітнамалық негіздесін жюне пласды птандық өндісіт
жағдайласында енгізу есекшеліктесін қалыртаттысу бпйынша жұмыттас жпқ. Табиғатты
райдалану тиімділігін экплпгиѐлық-экпнпмикалық бағалау жүйетін енгізу кютірпсында
қалыртатқан экплпгиѐлық менеджмент жюне аудит жүйетіне өзгесіттес енгізуді көздейді. Оты
таладағы көртеген зесттеулес табиғатты райдаланудыо экпнпмикалық тиімділігін анықтау
мютелелесіне асналған. С.Н. Бпбылев, А.Ш.Хпджаев *7+, Ретей ғалымдасыныо рікісінше, жпбаныо
тиімділігін анықтау үшін 3 кситесий қплданылады: таза (келтісілген) қазісгі заманғы құн (NPV),
ішкі сентабельділік мөлшеслеметі (IRR) жюне райда/шығын асақатынаты (BCR). Оты өлшемдесді
райдалану жпбаныо экплпгиѐлық тиімділігін экпнпмикалық бағалауды етертеуді көздейді.
Зесттеуді талқылау. Біздіо рікісімізше, бағалау үшін насықтық бағаласды райдалану,
тпндай-ақ, тікелей шығыттасдыо мөлшесін райдалануға негізделген бағалау тиѐқты тютілдесді
қплдануға бплады. Алайда, экплпгиѐлық тиімділікті зесттеуге деген көзқасат юзісленбегенін атар
өткен жөн. Бұдан батқа, экплпгиѐлық иннпвациѐ нютижелесін бағалаудыо қплданыттағы
тютілдесін зесделеу кютірпсындасдыо қызметін тенімді бағалауға мүмкіндік бесетін
кютірпсындасдағы экп-иннпвациѐныо тиімділігін айқындаудыо нақты ұтыныттасы мен
юдітнаматы юлі де жпқ екенін көстетті. Спндай-ақ, бағалаудыо қазісгі заманғы юдіттесін райдалана
птысыр, экп-иннпвациѐныо экплпгиѐлық жюне экпнпмикалық тиімділігін жаоа юдітнамалық
негізде бағалаудыо ғылыми тютілдесін дамыту қажеттілігі бас.
Спнымен, экпнпмикалық жюне экплпгиѐлық тиімділік тұсғытынан негізделген шешімдес
қабылдау үшін кютірпсындасдыо рсактикалық қызметіне экплпгиѐлық тиімділікті бағалау,
қпсшаған пстаға ютесді бағалау, өміслік циклді бағалау, экплпгиѐлық аудит тиѐқты тиімділік
тұжысымдаматын ітке атысу құсалдасын енгізуді ұтынамыз. 1-тусетте автпслас ұтынған
кютірпсындағы экп-иннпвациѐласдыо менеджмент жюне аудит жүйеті көстетілген.
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1 тусет – Экплпгиѐлық менеджмент жюне аудит жүйеті
Еткесту: автпсласмен юзісленген.
1-тусеттен көсінір тұсғандай, экплпгиѐлық иннпвациѐлық белтенділікке бісқатас
фактпслас белгілі біс ютес етеді. Оласға біз мыналасды жатқыздық: заонама жюне пныо
тақталуын бақылау, өнімніо бютекеге қабілеттілігі, кпмраниѐласдыо қасжылық жағдайы жюне
кпмраниѐныо беделі мен имиджі. Өнескютіртік кютірпсындасдыо экп-иннпвациѐласыныо
тиімділігін анықтау кезінде, ео алдымен, қпғамныо қажетті қауіртіздігі мен экплпгиѐлық юлауқатын қамтаматыз етуге бағытталған талартасды еткесу қажет. Енгізілген жпбаласдыо
нютижелесі экпнпмикалық тиімділікрен талыттысғанда батым бплуға тиіт. Насық жағдайында,
бютекелеттес алдында астықшылықтасды қамтаматыз ету мүмкін бплмаған жағдайда,
экпнпмикалық ютесді айқындау кезінде юлеуметтік жюне экплпгиѐлық ютеслесдіо батымдылығы
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Химиялық өндісіттегі экплпгиялық иннпвацияласды экпнпмикалық бағалау

рсинциріне тюйкет, пласды қауіртіздік жюне экплпгиѐлылық өлшемдесі бпйынша біс мезгілде
тектесе птысыр, ұтымды шешімдес қабылдаған жөн.
Жатыл технплпгиѐласдыо тиімділігін бағалау рспцетініо негізінде кютірпсын қызметініо
экплпгиѐлық атректілесін талдау жатыс, пл пты рспцеттіо қандай рспблемалық талада
қплданылатынын анықтауға, бағалау үшін баслық ақрасатты жинауға, юстүслі өснектесдегі
(абтплятті, нақты, талыттысмалы, бісіктісілген) экплпгиѐлық көстеткіштесдіо нпменклатусатын
анықтауға мүмкіндік беседі.
Қпсшаған пстаға ютесді анықтау рспцетініо таратын бағалау пласдыо қабылдануы тусалы
шешім қабылдау үшін қплданылатын тплық ақрасаттық базаны құсудан тұсады. Бағалау
нютижелесі қалыртатқан жағдайды бақылау үшін райдаланылады, пл қптымша ақрасаттыо
қажеттілігін жюне кютірпсындасдыо қпсшаған пстаға тесіт ютесін жұмтасту жөніндегі пдан асғы
шасаласдыо псындылығын анықтайды. Әдетте, қпсытындыныо таратын бағалау жұмыт
аѐқталғаннан кейін бісден батталады.
Қазісгі уақытта химиѐ өнескютібінде ауа баттейнін шасуашылық жүсгізуші
тубъектілесдіо шығасындыласымен жюне ту пбъектілесіне төгінділесмен латтау, өндісіт
қалдықтасын псналаттысу рспцеттесі белтенді дамуда. Отыған байланытты химиѐ өнескютібініо
ісі кен псындасыныо өндісіттік технплпгиѐласын потайландысуға мүмкіндік бесетін
техникалық-экпнпмикалық шешімдесді юзіслеу қажеттілігі туындайды, пласдыо юлеуметтікэкплпгиѐлық-экпнпмикалық жағдайды тұсақтыздандысуға қптқан үлеті үлкен бплыр табылады.
Экп-иннпвациѐ - бұл кютірпсынныо өндісіттік қызметініо қажетті шасты, пныо мақтаты,
қпсшаған пстаны адам қызметініо тесіт ютесінен қпсғауды қамтаматыз ету, тпндай-ақ, пныо
таратын тақтау, қалрына келтісу, жақтасту жюне адам дентаулығын өндісіттіо тесіт ютесінен
қпсғау бплыр табылады.
Жамбыл пблытыныо қала құсаушы кпмраниѐты "Қазфптфат" ЖШС бүгінгі таода
химиѐлық өнімніо 20 түсініо-тасы фптфпсдыо, натсий тсирплифптфатыныо, минесалды
тыоайтқыштасдыо, жемдік фптфаттасдыо жюне батқаласдыо негізгі қазақттандық өндісушіті
бплыр табылады. Фптфпс зауытында айына 70-80 мыо тпннаға жуық қпж жиналады. Фптфпгиртөте жақты мелипсант, пныо көмегімен тұзды батрақтас алыр жатқан жеслесді
ауылшасуашылық айналымына қайтаса алуға бплады. Фптфпгиртті кешенді өодеудіо
экплпгиѐлық иннпвациѐлық жпбаты натсий тульфатын, кальций касбпнатын, ттспнций
касбпнатын жюне тисек кездететін элементтесдіо қптылыттасын тпда есітіндітімен шаймалау
асқылы алуды қасаттысдық. Қайталама қатты қалдықтас негізінен ксемнийдіо қпттптығымен
ұтынылған, пныо мөлшесі қайта өоделетін фптфпгирттіо 1%-ынан атрайды *8+.
Жпба кезео-кезеомен жүзеге атысылуы мүмкін. Фптфпгиртті кешенді қайта өодеуді ітке
атысу нютижетінде пны фптфпслы тыоайтқыштас зауыттасыныо үйінділесінде тақтау кезіндегі
экплпгиѐлық мютелелес шешіледі, фптфпгирт кпмрпненттесініо қпсшаған пстаға тесіт ютесі
төмендейді. Фптфпгиртті кешенді қайта өодеу жөніндегі жпбаны ітке атысу кезінде натсий
тульфаты, кальций касбпнаты, тисек жес элементтесініо қптылыттасы жюне көмісқышқыл
ттспнций кпммесциѐлық өнімдес бплар табылады. Оты өнімдес химиѐлық өнімдес насығында
қалыртатқан жюне тұсақты тұсанытқа ие.
Ретей ғалымдасы фптфпгиртті өодеу юдітін ұтынды, пл тұтқыс қатиеттесі бас, химиѐлық
туды кетісетін агент - кпнцентсациѐланған күкіст қышқылын қплдана птысыр, энесгиѐны
үнемдейді. Спнымен қатас, бұл жағдайда күкіст қышқылын қплдануға бплады, пл қазісдіо өзінде
қплданылған жюне өндісіт қалдықтасы бплыр табылады. Отылайша, тауаслық өнім өндісітінде
бісден екі қалдықтасды энесгиѐны аз жұмтау юдітімен райдалану байқалады.
Негізгі шикізат базаты "Қазфптфат" ЖШС Жаоа Жамбыл фптфпс зауытыныо қалдықтасы
бплыр табылады, плас 50 гектасдан аттам аумақты алыр жатыс. Қазісгі уақытта қпждыо
рпстландцемент жюне шлак рпстландцемент өндісітінде Қазақттан мен Оста Азиѐныо цемент
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зауыттасында ішінаса (30% - дан атрайтын) минесалды қптра сетінде райдаланылатыны атар
өтілді.
Энесгиѐны үнемдер птысыр, қалдықтасды өодеудіо бұл юдіті тауаслық өнімдесді алу
асқылы құнды кпмрпненттесді тиімді алуға жюне есітінділесмен жабылған технплпгиѐлық
тызбалас мен қатты өнімдес үшін аз қалдықтасды жатауға мүмкіндік беседі.
Экплпгиѐлық фактпс - жаоа үйінділесдіо райда бплуыныо алдын алу, фптфпс
өнескютібінде шығасылатын өнімніо аттпстиментін кеоейту: жпғасы меншікті жюне есекше
нанпқұсылымы бас тұндысылған ксемний дипктиді, жұқа дитрестті ұнтақ түсіндегі касбпнаттытиликатты тұнба, натсий тсирплифптфаты. Технплпгиѐны ітке атысудан бплатын бплжамды
экпнпмикалық тиімділік 15 млн. АҚШ дплласы. Кажетті инветтициѐлас - 1,5 млсд.теоге.
Зесттеу нәтижелесі. Қалдықтасдыо жиналуын азайту жюне пласдыо қпсшаған пстаға
ютесін азайту жөніндегі іт-шасаласды ітке атысу шеобесінде фптфпс зауыт мамандасы тасихи
қалдықтасды қалдықтыз кюдеге жасату жпбатын юзіследі. "Қазфптфат" кпмраниѐты қуаты 5 мыо
тпнна фптфпс-калий тыоайтқыштасын өндісуді жюне жылына 70 млн текше метс азпт - ауаны
бөлу блпгын ітке қптты. Екі өндісітке жалры алғанда 1,5 млсд. теогеге жуық қасжы талыр,
фптфпсшылас 1 млн. тпннаға жуық тасы фптфпс өндісітініо қалдықтасын кюдеге жасату
мютелетін шешті *9+.
Тасазда псналатқан "Қазфптфат" филиалыныо – "Минесалды тыоайтқыштас" зауытыныо
аумағында фптфпс қышқылын өндісу кезінде алынатын қалдық – 10 млн. тпннадан аттам
фптфпгирт жиналды. Споғыты, өз кезегінде, ауыл шасуашылығында қплданылатын аммпфпт
тыоайтқышыныо дайын өнімін алу үшін қплданылады. Қазақттанныо жпл құсылыты үшін
фптфпс
шламын райдалану экпнпмикалық жағынан тиімді жюне фптфпс өнескютібініо
қалдықтасын кюдеге жасату мютелетін шешуге көмектетеді. "Қазфптфат" ЖШС фптфпс шламын
кюдеге жасату бпйынша іт-шаса енгізілді, бұл юк-тпда шламы сетінде өндісіт қалдығыныо
түзілуін бплдысмады жюне жыл батынан бесі 1,026 мыо тпнна көлемінде фптфпс шламын кюдеге
жасатуға мүмкіндік бесді *8+.
Экплпгиѐлық инветтициѐлық жпбаласдыо тиімділігін бағалау үшін кситесиалды етертеу
тетігі бпйынша пласдыо кситесийлесдіо юсқайтытына тюйкеттігін аоықтау бплыр табылады
(кситесиалды бағалау). Иннпвациѐласды бағалаудыо негізгі кситесийі қасжы-экпнпмикалық
өлшемшасттас мен экплпгиѐлық өлшемшасттас бплыр табылады. Қасжылық-экпнпмикалық
өлшемдесге мыналасды жатқызуға бплады:
- ықтимал жылдық райда;
- таза райданыо күтілетін нпсматы;
- инветтициѐласдыо экпнпмикалық тиімділігі өлшемдесіне тюйкеттігі;
- иннпвациѐласды ітке атысуға асналған баттарқы шығындас;
- иннпвациѐ ақталатын бплжамды уақыт.
Ал негізгі экплпгиѐлық кситесийлес құсамына:
- қалдықтасды кюдеге жасатуға асналған қптымша шығыттас;
- атмптфесаға, тпрысаққа, туға зиѐнды заттасдыо шығасылуын азайту;
- өндісіт қалдықтасын азайту;
- иннпвациѐныо экплпгиѐлылығын жақтасту жатады.
Жпғасыда тиратталған жпбаласдыо тиімділігін кситесиалды бағалау тетігін райдалану
негізінде біз "Қазфптфат"ЖШС-де жпбаласдыо экпнпмикалық жюне экплпгиѐлық тиімділігіне
етер жүсгіздік. Жалры, химиѐ өнескютібі кютірпсындасында экп-иннпвациѐ элементтесін
қплдануды талдау басытында "Қазфптфат" ЖШС-ніо өз қасажаты етебінен Жаоа Жамбыл
фптфпс зауытыныо технплпгиѐласын жаоғысту, жабдықтасын жаоасту, жаоа өндісіттесді енгізу
жүсгізілгені анықталды. Қазісдіо өзінде энесгиѐ үнемдеу, өндісіт қалдықтасын кюдеге жасату,
жаоа цехтас мен технплпгиѐлық желілес талу жүйелесі бөлігінде 18,5 млсд. еоге тпматына
ВЕСТНИК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Сесия: Химия. Гепгсафия. Экплпгия
BULLETIN of L.N. Gumilyov ENU. Chemistry. Geography. Ecology Series

№ 4(133)/2020

95

Химиялық өндісіттегі экплпгиялық иннпвацияласды экпнпмикалық бағалау

2010 - нан 2015-ке дейін 12 жпба ітке атысылды.
1 кеттеде көстетілген 7 жпба ітке атысылу татытында, пныо ішінде, Тасаздағы "Минесалды
тыоайтқыштас" зауытында экттсакциѐлық фптфпс қышқылы (ЕФК-1) өндісітін кеоейту.
Ағымдағы жылдыо аѐғында ітке қптылады дер күтілетін жпбаныо бісінші кезеоі. Фптфпс
қышқылы өндісітін қазісгі 70 000 тпннадан 220 000 тпннаға дейін асттысуды көздейді. Бұл
аммпфпт өндісітін 500 000 тпннаға дейін асттысуға мүмкіндік беседі. Екінші кезеоніо аѐқталуы
2021 жылға қасай өнім өндісу қуатын 1 млн. тпннаға дейін асттысады. Жпбаныо бісінші кезеоініо
құны - 8,2 млсд. теоге. "Қазфптфат" технплпгиѐласды дамытуда, жабдықтасды жаоастуда, сетуст
үнемдейтін жаоа өндісіттесді енгізуде бютекелеттесден астта қалмайды *5+. "Қазфптфат" ЖШС
кпмраниѐтыныо жалғатыр жатқан жатыл экплпгиѐлық инветтициѐлық жпбаласыныо тізбеті 1кеттеде келтісілген. Жпбаласды ітке атысу үшін кажетті тпманыо көлемі 29,8 млсд. теоге.
Алынған экплпгиѐлық ютеслесді еткесе птысыр, 1 жыл ішінде алынған жаоа жатыл
экплпгиѐлық жпбаласды енгізудіо жалры экпнпмикалық тиімділігін етертедік. Алынған
Ээф
тиімділік кпэффициенті Ээф >1,5 демек, кютірпсында жатыл технплпгиѐны қплдану экпнпмикалық
тұсғыдан тиімді.
Тиімді сетуст үнемдеуші қызмет өндісіттіо экпнпмикалық тиімділігімен үйлетуге тиіт,
ѐғни кютірпсынныо өзі қпсшаған пстаны қпсғау жөніндегі іт-шасаласды қасжыландысуға
мүдделі бплатын жюне бұл кютірпсын үшін экпнпмикалық жағынан тиімді бплатын жатыл
технплпгиѐласды қплдануға жағдай жатау қажет екенін атар өткен жөн.
1-кетте
"Қазфптфат" ЖШС экплпгиѐлық инветтициѐлық жпбаласы
№
№
1
2
3
4
5
6

Жалғататын жюне жптрасланған инветтициѐлық
жпбалас 2016-2021жж.

Инветтициѐ
көлемі, млн. теоге

1
Аглпмесат өндісітінде жаоа кпттсель түтін кюдеге жасату
2
Фптфпсды жағудан жылуды кюдеге жасату қпндысғытын енгізу
3
Экттсакциѐлық фптфпс қышқылы (ЭФК) қайта құсу-1 кезео
4
Азықтық фптфаттас (түйісшіктелген өндісітін қайта құсу)

28,1
40
7683,2
256

Фптфпс
5
өндісітініо қалдықтасын қайта өодеу негізінде
тыоайтқыштас шығасу жөніндегі өндісітті талу
6
Байыту фабсикатын талу

13876

7
Беткүкістті фптфпс өндісітін жпбалау жюне талу

3500

7
Баслығы:
Еткесту - автпсласмен жатаған *10+ негізінде.

4410

29 793,3

Құсамында фптфпс бас шламдасды қайта өодеу бпйынша экплпгиѐлық таза
технплпгиѐласды енгізу; түйісшіктелген жюне ұнтақ тюсізді минесалды тыоайтқыштасды ала
птысыр, юк жюне құсамында фптфпс бас шламдасдыо шикізат базатында байытылған
минесалды тұздасдыо (тыоайтқыштыо) жаоа түслесін өндісу талатындағы технплпгиѐлық
рспцеттесді жетілдісу; құсамында "нашас" фптфпс бас шламдасды шламдасды тесео бөлу
технплпгиѐтын енгізе птысыр, рытықтау экплпгиѐлық-экпнпмикалық тиімділікке ие .
Әзісленген технплпгиѐ біс уақытта күкіст жюне азпт қышқылдасын алуға мүмкіндік
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беседі. Қуаты 220 мыо тпнна күкіст қпндысғытыныо псындалған техникалық-экпнпмикалық етебі
пныо аналпгты құсаттысылмаған өндісіттесмен талыттысғанда астықшылығын көстетті,
экпнпмикалық тиім шамамен 228,8 млн. теогені құсайды.
Қпсытынды. Жүсгізілген зесттеу нютижелесі химиѐ кютірпсындасында экпиннпвациѐласдыо тиімділігін экплпгиѐлық-экпнпмикалық бағалауды енгізу бпйынша
ұтыныттасды негіздеуге бағытталған. Тепсиѐлық жюне юдітнамалық ұтыныттасдыо көршілігі
химиѐ өнескютібі кютірпсындасыныо рсактикалық қызметінде пласды тікелей қплдану
мүмкіндігін қамтаматыз ететін кезеоге жеткізілді. Табиғат қпсғау қызметініо тиімділік
көстеткіштесін бағалау юсбіс кютірпсынныо қандай да біс экплпгиѐлық мютелеге үлетін
анықтауға жюне пныо пдан юсі қызметініо негізгі бағыттасын юзіслеуге мүмкіндік беседі.
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Экпнпмичеткая пценка экплпгичетких иннпваций в химичеткпм рспизвпдттве

Аннптация. В сезультате рспведеннпгп иттледпваниѐ прседелены птпбеннптти
рспведениѐ экпнпмичеткпй пценки эффективнптти экплпгичетких иннпваций. Отнпвные
птличиѐ заклячаяттѐ в тпм, чтп внедсение экплпгичетких рспектпв рсивпдит не тплькп к
экпнпмичеткпму, нп и экплпгичеткпму эффекту. Этпт сезультат (тнижение выбсптпв, тпксащение
птхпдпв) также непбхпдимп высазить в денежнпм высажении. Цель даннпй ттатьи - рспветти
анализ метпдики пценки экпнпмичеткпй и экплпгичеткпй эффективнптти на рсимесе
химичеткпгп рспизвпдттва. Результаты иттледпваниѐ рпказали, чтп птнпвпй нпвпгп метпда
пценки ѐвлѐеттѐ взаимптвѐзь тсех птнпвных сезультатпв: экпнпмичеткий, экплпгичеткий и
тпциальный эффекты. Пседлагаеттѐ внедсить в рсактичеткуя деѐтельнптть рседрсиѐтий
инттсументы сеализации кпнцерции эффективнптти, таких как пценка экплпгичеткпй
эффективнптти, пценка впздейттвиѐ на пксужаящуя тседу, титтема экплпгичеткпгп
менеджмента и аудита. Даннаѐ пценка не тплькп пбетречивает рспгнпз и анализ экпнпмичетки
эффективных рспектпв, нп и рпзвплѐет
прседелить индикатпсы, хасактесизуящие
рсиемлемптть рспектпв, рланпв и рспгсамм уттпйчивпгп сазвитиѐ и рсинѐть тпптветттвуящие
сешениѐ т учетпм экплпгичетких пгсаничений. Автпсами пбптнпваны рседлпжениѐ рп
внедсения экплпгп-экпнпмичеткпй пценки эффективнптти экп-иннпваций на химичетких
рседрсиѐтиѐх. Бпльшинттвп тепсетикп-метпдплпгичетких секпмендаций дпведенп дп ттадии,
пбетречиваящей впзмпжнптть их нерптседттвеннпгп рсименениѐ в рсактичеткпй деѐтельнптти
рседрсиѐтий химичеткпй рспмышленнптти. Оценка рпказателей эффективнптти экплпгичетких
иннпваций рпзвплѐет прседелить вклад каждпгп рседрсиѐтиѐ в ту или инуя экплпгичеткуя
рспблему и сазсабптать птнпвные нарсавлениѐ егп дальнейшей деѐтельнптти.
Ключевые тлпва: экплпгп-экпнпмичеткаѐ пценка, эффективнптть, экплпгичеткие
иннпвации, химичеткие технплпгии, утилизациѐ птхпдпв.
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Economic assessment of environmental innovations in chemical production
Abstract. As a result of the study, the features of conducting an economic assessment of the
effectiveness of environmental innovations are determined. The main differences are that when
implementing environmental projects, in addition to the economic effect, the environmental result is
also achieved. This result (reduced emissions, reduced waste) also needs to be expressed in monetary
terms. The purpose of this article is to analyze the methodology for assessing economic and
environmental efficiency on the example of chemical production. The results of the study showed that
the basis of the new assessment method is the relationship of three main results: economic,
environmental and social effects. It is proposed to introduce into the practical activities of enterprises
tools for implementing the concept of efficiency, such as environmental performance assessment,
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environmental impact assessment, environmental management and audit system. This assessment not
only provides a forecast and analysis of cost-effective projects, but also allows you to identify indicators
that allow you to assess the acceptability of projects, plans and programs for sustainable development
and make appropriate decisions taking into account environmental constraints. The authors
substantiate proposals for the implementation of environmental and economic assessment of the
effectiveness of eco-innovations in chemical enterprises. Most of the theoretical and methodological
recommendations have been brought to the stage where they can be directly applied in the practical
activities of chemical industry enterprises. Assessment of environmental innovation performance
indicators allows you to determine the contribution of each enterprise to a particular environmental
problem and develop the main directions of its future activities.
Keywords: environmental and economic assessment, efficiency, environmental innovations,
chemical technologies, waste management.
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