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   Кіріспе 

 

Қазақ тілінде оқып жатқан экономика мамандықтарын алмақшы  

шәкірттерде «Аймақ экономикасы» деген пән оқу жоспарына енгізілген. 

Қазақстан егемендік алып, өз алдына жеке мемлекет болып, нарық 

экономикасына көшкеннен кейін пәнге айтарлықтай өзгерістер кірді. Оның 

бірнеше себебі бар. Біріншіден, саясатқа байланысты Одақ кезіндегі негізінен 

шикізат өндірушіліктен, өндірісі дамыған елге айналу мақсаты алға шықты. 

Табиғат қорлары толықтай иешілігіне өткеннен кейін, оның ыстығы мен 

суығы мемлекет қарамағында, тиімді пайдаланып ел игілігіне ұстау, негізгі 

мақсатқа айналды. Оны жүзеге асыру үшін әр аймақтың мүмкіндігі мен 

берері мұқият зерттеліп, даму бағдары жасалып кезеңдерге бөлінді. 

Екіншіден, экономика жүйесі өзгеріп, жоспарлы экономикадан 

нарықтық экономикаға көшкендіктен, айырмасы жер мен көктей, заңға 

сыйымды, еркіндік беріліп, сұраныс пен ұсыныс кеңіненорын алғандықтан, 

мемлекетте де, аймақтарында да көзқарас өзгерді, шет елмен байланыс 

кеңейіп, салым салуға кеңінен жол ашылды. 

Үшіншіден, барды ұқсатып жерді, еңбек қорын, негізгі қорларды тиімді 

пайдалану, алдыңғы қатардағы елдердегідей жаңалық енгізіп, өндірісті, 

ауылшаруашылығын қарқынды дамыту мәселелері күнделікті өмір талабына 

айналды.  

Төртіншіден, елдің әл-ауқатын көтеріп, әлеуметтік жағдайын жақсарту 

басты мәселелердің біріне айналды, мемлекет тарапынан айтарлықтай 

шешімдер қабылданды, ұзақ мерзімге бағдарламалар жасауға әкелді.  

Бесіншіден, бұрынғымен салыстыруға келмейтін ерекшелік шет 

елдермен қарым-қатынас күннен-күнге кеңейіп, салым тарту, сыртқа өнім 

шығарып сату сияқтылар күн тәртібінен түспейтін болды. 

Осының бәрін шешуде экономикалық аймақтардың алар орны ерекше, 

оның дамуы киелі мәселе. Сондықтан, оқулықта айтылған мәселелердің 

маңызы, оны шешу жолдары, кейбір сұрақтарда шетел тәжірибесі айтыла 

отырып, аймақтардың мүмкіндігі, игерілетін қорлары көрсетіледі.  

Оқулық мүмкіндігінше ұзақ мерзімге арналатындықтан, бүгін бар, ертен 

жоқ цифрлардан гөрі өзгермейтін қағидаларына көбірек көңіл аударылады. 

Аймақ экономикасына байланысты сұрақтарды баяндағанда таза қазақ 

тілінде өмірде ұлтқа тән сөздерді қолданып, айтылғанның оқырманға 

түсінікті болуы басты назарда болды. «Халықаралық сөз» деп тілді 

шұбарлауға ара тұрып, экономика саласында да қазақтың өз сөзі барлығын 

көрсетуге талпындық. 

Оқулықтың басқа басылымдардан өзгешелігі де осында, «болып 

табылады» деген сияқты ұйқастай, оқырманына түсініксіздік 

туындайтынынан арылуға жол іздедік. 

Пікірлеріңізді Қазақ инновациялық гуманитралық-заң университетінің 

«Экономика» кафедрасына жіберулеріңізді сұраймыз, бірлігіміз шәкірт 

тәрбиелеуге бағытталсын, экономиканы қазақшылайық! 

  



І-тарау. Аймақтық экономика пәні, зерттеу әдістері, міндеттері 

 

1.1  Пәннің мазмұны, мағынасы, мақсаты 

 

Қазақстан Республикасы егемендік алып, нарықты экономикаға көшуіне 

байланысты, экономика саласында жаңа пәндер шыға бастады. Солардың 

бірі-аймақтық экономика. Оған кірісу үшін алдымен аймақ, аумақ деген 

сөздерге түсінік беру керек. Аймақ деген құрылымдық мағынаны көрсетіп, 

экономиканы кімдер, нелер құрайтынын көрсетеді. Ал, аумақ деген сол 

құрылымдардың орналасуы, алып жатқан жері. Негізгі мақсат елдегі барлық 

жерлердің өсіп, дамуы. Мұның басты қадағалаушысы-үкімет. Одақ кезінде 

әрбір республика белгілі бір өнім өндірумен шұғылданып, басқаларының 

қажеттілігін өтеді, артта қалып келе жатқандарға орталықтан қаржы бөлініп, 

дамуын қадағалады. Егемендік алғаннан кейін бұл міндетті әркім өзі шешуі 

керек болды. Сондықтан аймақтардың экономикасының дамуы негізінен 

үкімет тарапына жүктелді. Оны шешу үшін мемлекеттік басқару 

орындарындағы мамандардың біліктілігін арттыру қажет болды. Сондықтан, 

жоғары оқу орындарында жаңадан экономикалық пән енгізілді, ол аймақтық 

экономика. Негізгі мақсат барлық аймақтарды дамытып, елдің жағдайын 

түзеу. Ол үшін даярлайтын мамандар пәннің мағынасын түсініп, жүзеге 

асыруы қажет. Бұл пән нені оқытандығын жіктейік. 

Алғашқы шыққан оқулықтардың бірі Ресей академигі Н.А.Некрасовтың 

1978 жылы Экономика баспасынан шыққан «Аймақтық экономика» 

оқулығы. Ол кісінің анықтауынша, «аймақтық экономика-экономика 

ғылымдарының саласы ретінде кез-келген аймақта, елдегі аймақ жүйесінде 

өндіргіш күш пен әлеуметтік жағдайларды жасап, дамытатын әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді біріктіріп зерттейтін ғылым деген».  

Аймақтық экономика даму бағдарын жасайды, өндіру мүмкіндігінің 

артуын қарастырады, аумақтық шаруашылықтардың ұйымдастыруын 

жетілдіреді. Аймақтық экономиканың басты мақсаттарының бірі өндіргіш 

күштерді оңды орналастыру. 

Аймақтық экономика өндіріс күштерінің орналастыру ерекшеліктері мен 

заңдылықтарын зерттейді, аудандардың орналасуы, дамуы қарастырылды. 

Ол экономикалық жағрапиямен байланысты, айырмашылығы түбегейлі 

сұрақтардан гөрі қолданбалы, тәжірибе мәселелеріне көбірек ойысады. 

Жағрапияға жақынырақ болғанмен аймақтық экономика, экономика 

құрамына жатады.  

Аймақтық экономика басқадай әлеуметтік-экономикалық ғылымдармен, 

атап айтсақ іліми экономика, макроэкономикалық бағдарлау, салалық 

экономика (өндіріс, ауыл шаруашылығы, тасымалдау т.б.) статистика және 

басқаларымен байланысты. Ол аймақтардың экономикасы ғана емес, 

эконология, әлеуметтік мәселелер, елдің орналасуы (демография – грек сөзі 

«demos-халық», «grapho-жазу») жағрапия, басқару, әлеуметтік зерттеу, қала 

салу, тағы басқа аралық ғылымдардың сұрақтарымен шұғылданады. Батыста 



аймақтық экономиканы аймақтық ғылым деп атайды, өйткені солай атау 

ғылымның ерекшелігін дәлірек көрсетеді.  

Аймақтық экономиканың зерттейтіні-аймақтар. Аймақ деген сөз 

латыннан алынған (region-область). Аймақ деген табиғаты ұқсас, өзіндік 

бағыттағы өндіргіштік күші дамыған елдің аумағы. Экономикалық 

жағрапиялық әдебиеттерде аймақ деп белгілі бір сипаттағы біріктірілген әр 

түрлі аумақтарды айтады: 

- бірнеше елдер (Кариб бассейніндегі, Солтүстік Африка аймағы, т.б.)-

үлкен аймақ; 

- бірнеше экономикалық аудандарды қамтитын жерлер (солтүстік-

шығыс, оңтүстік, т.б. аймақтар)-үлкен (макро-грек сөзі, «macros»-үлкен) 

аймақ; 

- экономикалық аудан – үлкен аймақ; 

- облыс, аймақ – мезоаймақ (мезорегион); 

- облыс ішінде кейбір аумақтар-кіші аймақ (микрорегион). 

Аймақтық экономика ел ішіндегі аймақтармен қоса шет елдердегі 

өндіргіш күштердің орналасуы, ондағы саясаттарды да зерттейді. 

Экономикалық қарым-қатынастың дамуы аймақтық экономиканың 

ұлтаралық деңгейге көтерілуіне жағдай жасайды. Аймақтық экономика 

шеңберінде төмендегідей мәселелер зерттеледі: 

- мемлекеттің аймақтық саясаты; 

- аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының бағдарын жасап, оны 

жүзеге асыру; 

- аймақтың мамандануы мен жалпылама дамуының тиімділігі; 

- экономикалық аудандастыру; 

- аудандық жоспарлау; 

және  басқадай өндіргіштік күштердің орналасуы мен аймақтың жалпылама 

дамуына байланысты сұрақтар. Аймақтық экономика өндірісті 

орналастырудың экономикалық реттеуін, аймақтың дамуының экономикалық 

тиімділігін анықтайтын жолдарын зерттейді. 

Еңбек өнімділігінің, аймаққа ұлттық табыстың бөлінуінің, негізгі 

қорлардың құралы мен тиімділігінің, жергілікті жердегі баға мен төлемдердің 

(«тариф» - француз сөзі «tarif»-ставка) өзгерістерін және басқа экономикалық 

жағдайларды тереңірек талдаудың ерекше маңызы бар. 

Экономика ғылымдарының докторы, профессоры М.Б.Кенжегузин 

«Региональная политика Республики Казахстан: экономический механизм 

реализации» деген кітабында (1998ж): «Аймақтық дамудың мақсаты-онда 

тұратын халықтың өмір деңгейі мен сапасын жоғарлату» -, деген (66 бет). 

Аймақтың дамуының міндеті-қоғамдық өндірістің әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін арттыру дей келе төмендегідей жіктейді: ол, еңбек өнімділігін 

арттыру, жұмсалған дүниенің қордық қайырымын жоғарылату, өндірістің 

қарулану деңгейін жоғарылату; жан басына ішкі жалпы өнім көлемін 

көбейту, әлеуметтік нысандардың дамуы, аймақтағы өндірілген, 

пайдаланылған азықтың салыстырмалы өсуі, төлеу теңдігінің өсуін 

қамтамасыз ету,  өндіру мен тұтынудың теңдігі (өндіріс пен жеке басты), 



аймақтың қаржы қорының оңды теңдігі, табиғат тазалығын сақтау (экология 

грек сөзі «oikos» - тұрғылықты жер, «логис» – зерттеу). Аймақтың дамуына 

әсер ететін жағдайлар: табиғат, еңбек қоры, әлеуметтік нысандар, жағдайлар, 

өндірістің қуаты, ғылыми-қаруландыру мүмкіндігі, салық салу, қаржы-қарыз 

мүмкіндігі. 

 

 

1.2 Аймақтық экономиканың зерттеу әдістері мен көрсеткіштері 

 

Аймақтық экономика көптеген экономикалық және басқа ғылымдармен 

өзара байланысты-дейді Ж.Я.Әубәкірова, Ж.М.Құдабаева «Аймақтық 

экономика» деген оқу құралдарында (2014 ж). Ол экономикалық теория, 

аймақтық демография, әлеуметтану, мәдениеттану, саясаттану және 

басқалары. Макроэкономикалық болжамдар, салалық экономика, статистика 

және әлеуметтік-экономикалық басқа ғылымдармен тығыз байланысты.  

Сондықтан жоғарыдағы аталған пәндердің зерттеу әдістері аймақтық 

экономикада қолданылады М.В.Степанов «Региональная экономика» 

(М.2000г) деген оқу құралында аймақтық экономика екі зерттеу әдісін 

пайдаланады деп көрсеткен, ол: 

- теңестіру («баланс»-француз сөзі «balance»-весы), аймақтық 

теңестірулер шығарады. Соның негізінде аймақ пен салалардың арасынан 

дұрыс қатынастарын тауып, аумақтың немен толтырылатынын анықтайды. 

Теңдік ауданаралық байланыстың тиімді болуы да қолданылады. 

- бейнесызық (картографический) – аумақтың орналасуын, оны 

пайдалануды көрсетеді. 

Аймақтық экономика көптеген бейнелеу, экономикалық 

көрсеткіштерінің жүйесін қолданады. Ол үшін көрсеткіштерге әртүрлі 

экономикалық әдістерді пайдаланады. Жиі қолданылатыны құрылымдық 

(теңдік), ең жақсы (оптимальный, латын сөзі «optimus»-наилучший) түрі 

(модель-француз сөзі modelle, латын сөзі «modulus»-мера, образец). 

Аймақтық экономика одан басқа да әдістерді, статистика, салыстырмалы, 

жүйеге болу сияқтыларды пайдаланады.  

Көрсеткіштерін атайтын болсақ: қайда өндірілген өнімнің жалпы көлемі, 

(баллмен) көрсетеді, жалпы қосымша құнның үлесі, тұрғындардың 

әлеуметтік қамсыздануы (тұрғын үймен қамтамасыз етілді, әр адамға келетін 

орын), денсаулық сақтау орындарының қызметімен пайдалану (10 мың 

адамға келетін емдеу орны-төсек, дәрігер саны), оқу-ағарту орындарымен 

қамтылу (балабақшаларымен қамтылуы,  арнайы орта, жоғары білім алғандар 

(мың адам), бір адамға келетін ақылы қызмет көрсету, сатудағы тауар 

айналымы, жан басына келетін ішкі жалпы өнім, ішкі жалпы өнімдегі 

аймақтың үлесі (%), аймақтық қаражаттың бір кісіге есептегендегі 

әлеуметтік-мәдени шаралары, жан басына келетін табыс, қайтыс болу еселігі 

(толық адамға), жан басына ішкі жалпы өнім, аймақтың жалпы өнімдегі 

үлесі, негізгі салалардағы салым құрамы, көлемі, салым көздерінің құрамы, 



салым көздері, жалпы экономикалық көрсеткіштер, аймақтық қаржымен 

қамтамасыз етілуі, тағы басқалар. 

 

1.3 Шетелдік, отандық ғылыми зерттеулердегі аймақтық экономика 

 

Аймақтық экономика салыстырмалы түрде жас ғылым, бірақ өзіндік 

тарихы бар. Саяси экономика Адам Смит пен Давид Рикардонның түбегейлі 

саяси экономикасынан бастау алатыны сияқты аймақтық экономика да 

негізін қалаушыларды атайды, олар неміс ғалымдары Иоганн Тюнен, 

Альфред Вебер, Вильгелм Кристаллер, Аугуст Леш, орыс ғалымдары 

Н.Н.Баранский, Н.Н.Колосовский тағы басқалары. 

И.Тюнен ауылшаруашылығының шығындары мен пайдасына 

аумақтардың әсерін ашып, кәсіпорындардың мамандануына себебін 

тигізетінін жазған. 

А.Вебер өндірістің орналасуына әсерін тигізетін мәселелерді талдап, 

анықтап өндірістік орналасу (штандарт неміс сөзі-месторасположение, 

орналасуы) іліми көзқарасын (теория) ашқан. Ол орналасудың жалпы ілімін 

ұсынған, бірақ оны жүзеге асырмаған. 

В.Кристаллер бұл сұраққа басқа жағынан келіп, кәсіпорынды 

орналастыру емес, оған пайдаланылатын жерден бастаған. Ол түбегейлі ойын 

қаржыландырып орталық орын ілімін (концепция, латын сөзі «conceptio» - 

генеральный замысел, система взглядов – негізгі түйін) шығарып, 

дәлелдеген. Мемлекеттің орналасу құрылымындағы қалалар мен 

топтастырылыған мекен-жайлар (агломеракция латын сөзі «agglomerare» - 

присоединять, накоплять-топтастыру) орындарының маңызын анықтаған.  

А.Леш экономикалық аудандардың жаңа ұғымында (концепциясында) 

Вебер мен Кристаллердің ойларын біріктірмекші болған. Сол кездің өзінде 

аймақтық ғылымның негізгі бағыттарын анықтаған: 

- кәсіпорынның қолайлы орнын іздеп, орналастыру; 

- аймақтағы шаруашылықтың оңтайлы көлемі мен құрамын табу; 

- аймақтағы мәселелерді жан-жақты шешу. 

Немісі ғалымы А.Вебердің 1909 жылы ұсынған ілімі негізгі өндірісті 

орналастыруға бағыт болды. Оның ілімін төмендегідей қорытындылауға 

болады: 

1.Макроэкономикалық тәсілді пайдаланып, жеке кәсіпорындардың 

орналасуындағы оңды шешімді таңдау үшін әдістемелік нобайын құрайды; 

2. Орналастырудағы негізгі көрсеткіш кәсіпорынның жиынын азайту. 

Вебер орналастыру артықшылығын көрсету үшін орналастыру әдісі 

(стандартный фактор, фактор размещения) деген ұғым енгізді. 

Вебердің көзқарасы бойынша кәсіпорынның орналасуына үш мәселе 

әсер етеді 

1. Тасымалдау шығыны (негізгі) 

2. Жұмысшы күшінің шығыны 

3. Агломерация (жоғарыда түсіндіріліген-топтастыру) 



Вебердің ілімінде оқулықтар бар, онда салааралық қатынас, сыртқы 

сауда, елдегі экономикалық аудандар ескерілмеген. 

Одан кейін шетелдік аймақтық көзқарастарда өндіріс орналастыруына 

елеулі дамулар пайда болды. Олар орналастырудың бағалауына кәсіпорын 

экономикасынан жалпы экономикаға ауысуы, ескі әсер етушілердің орнына 

жаңа жағдайлардың келуі (ғылыми-зерттеу орындары, экономиканы 

мемлекеттік реттеу), топтастыру, жаңа ұғым салаға жағдай туғызатын 

кәсіпорындар мен ұйымдар (инфраструктура латын сөзі «infra» - 

подструктура, жағдай туғызушылар) сияқтылардың пайда болуы, 

орналастыруға әсер етушілерді зерттеуде әдістемелік жүйелердің дамуы, 

есепке алуының түрлері. 

Американдық ғалым У.Аленсо дамитын елдердің жағдайында өндіріс 

орындарын таңдағанда негізінен сыртқы жағдайлар шешеді (аумақтық 

экономикалық игерілуі) деген. 

А.Вебердің өндіріске аз шығын жұмсау іліміне айырмашылық ретінде 

А.Лештің мейлінше пайда табу ілімін айтуға болады. Ол дайын өнімді сатуға 

көбірек көңіл аударған. Оның орналастыру ілімі негізіне сауда әлемі 

(рыночное пространство) енгізілген. 

«Аймақтық ғылым» сөзін американдық экономист Уолтер Изард 

енгізген. Бұл аймақтық экономика сөзінен кеңірек. 

Қазіргі аймақтық ғылымның ірі ғалымдарына Уолтер Изард (АҚШ), 

В.Леонтьев (АҚШ), П.Хагетт (Англия) және басқалары. Олар аймақтық 

жоспарлау, экономикалық бағдарлау сияқты еңбектер жазған. У.Изард, 

В.Леонтьев елуінші жылдардың басында бірінші болып ауданаралық 

байланыстың көпсалалық үлгісін жасаған. Изардтың үлгісі көбірек танымал. 

Ресейде ғылымның бастауымен Н.Н.Баранский, Н.Н.Колосовскийдің 

экономикалық жағрапия шеңберінде жазуынан белгілі. Кейіннен аймақтық 

экономика мәселелері П.М.Алампиев, В.В.Кистанов, Э.Б.Алаев, 

Н.Н.Некрасовтар зерттеген. 

 Аймақтық экономикамен Қазақстанда экономика институның 

(ҚРҒБМҒА экономика институтының)аймақтық экономика мәселері 

бөлімінің ғалымдары шұғылданған. Олардың көп жылғы еңбектерінің 

нәтижесі орыс тілінде жазылған «Региональная политика Республики 

Казахстан: экономический механизм реализации» Алматы, Ғылым,1998 ж-

деген кітапта жазылған. Ғылыми редакторлары экономика ғылымдарының 

докторы, профессор М.Б.Кенжегузин, экономика ғылымдарының докторы, 

профессор М.Г.Исаевалар. Оқулықты жазуға көп зерттеулері пайдаланылды. 

Аймақтарды сипаттайтын мәліметтер Қазақстан облыстарында 

шығарылған «Ауыл шаруашылығын жүргізудің жүйесі» деген орыс тілі 

кітабында келтірілген (орысша аты «Система ведения сельского хозяйства). 

Бұл кітапті шығаруға жоғарғы оқу орындарының ғалымдарының ғалымдары 

қатысқан (Алматының ауыл шаруашылығы, зоотехникалық –малдәрігерлік 

институты, Ақмоланың ауылшаруашылығы институты және басқалар). 

Аймақтық экономиканың мәселерімен Семейдің зоотехникалық-

малдәрігерлік институтының ғалымдары шұғылданған.Профессор 



У.А.Абдильмановтың «Эффективность  сельхозяйственного производства» 

Алма –Ата,1975 Изд. «Кайнар» - деген кітабында Семей облысын аймақтарға 

бөліп жазған зерттеулері келтірілген. Бұл аймақтарға байланысты 

Қазақстандағы алғашқы зерттеулерлің бірі. 

Семейдің зоотехникалық-малдәрігерлік институның ауылшаруашылығы 

өндірісін ұйымдастыру кафедрасының ғалымдары Адильбеков М.Т, Середин 

В.М., Северин Ф.И, Явдеев В.Н., Хозаев С.А. және басқалары оқулықты 

жазып отырған автордың (Кайкен Ж.Б.) Кафедра меңгерушісі ретіндегі 

жетекшілігімен Семей облысының Абай ауданындағы Абай, Бірлік, Жданов 

атындағы шаруашылықтарда, жер көлемі әрқайсысының екі жүз мың 

гектарға жететін аймақтарда аймақтарға бөліп, өндіріс көрсеткіштеріне 

талдау жасап зерттеген. Нәтижелері ғылыми конференцияларда талқыланып 

ғылыми еңбектерде жарияланған.(КАИНЭОСХ,1985 ж, КАЗНИТИ, ЦНТИ 

1988 г, КАЗНИИНТИ,1990 және басқалары). Бұл зерттеулерлің нәтижесі 

шаруашылықтарда талқыланып өндірістер экономикасына енгізілген. 

Бұл зерттеулердің бәрі экономиканы аймақтарға бөліп жүргізудің 

қажеттілігін білдіргенмен, бүгінгі күн талабына сай қосымша мәліметтерді 

қажет етеді. 

 

1.4 Аймақтық саясат қағидалары, міндеттері 

 

Аймақтарға бөлу, оның экономикасының дамуы қолданылатын 

үкіметтік саясаттарынң орындалуына байланысты ғалымдардың 

тұжырымдауынша (М.Б.Кенжегузин, М.Исаева т.б.) аймақтық саясаттың 

жүзеге асуы үшін, ол белгілі бір қағидаларға негізделуі тиіс, олар 

төмендегідей: 

1. Мемлекет пен оның аймақтарының мүдделілігі біртұтас болуы керек. 

Ол нарықты экономика заңдарына сәйкес, халықтың, қоғамның, табиғаттың 

талабын қанағаттандырып, барлық шаруашылық бірлестіктерін тиімді 

дамытуды қамтамасыз етуі тиіс; 

2. Аймақаралық, мемлекетаралық жүйелеріне қарағанда, байланыстары 

мен экономикалық келісімдерін жүзеге асырғанда, аймақтардың әрекетінде 

мемлекеттің сыртқы саясаты мен сыртқы экономикалық жұмыстарын негізгі 

қағидаларға байланысты жүргізгенде жалпы мемлекеттік мүддені 

басшылықпен қамтамасыз ету; 

3. Шаруашылық түрлерінің бірыңғай әлеуметтік-экономикалық жүйеде, 

негізгі заң конституция мен құқықты сақтай отырып тиімді қарым-қатынас 

жасауы. Ол тауарлар, еңбек қаражаттардың еркін орын алмастыруында, 

мақсатты аймақаралық еңбек пен қорды бөлгенде, өндіріс араласуында, оның 

ішінде сыртқы құрылымдар мен бірлестіктердің дамуында жүргізілуі керек. 

4. Аймақта алғашқы әлеуметтік-экономикалық дамуының деңгейі мен 

нарықты экономикадағы нақтылы жұмыс істеу мүмкіндігіне байланысты 

дамудын реттеуге әртүрлі (дифференцированный латын сөзі «differens»-

разница) шамасына сай шешім қабылдануы. 



5. Аймақтарда әлеуметтік-экономикалық дамуы, экономиканы 

өзгерткендегі әлеуметтік қиыншылықтарды жеңілдеткендегі мәселелерді 

шешуде, оларға қажетті қаржы өндірістік қорларды тауып, жұмсауында 

экономикалық дербестік беру; 

6. Аймақтардың өз қорлары мен артта қалған жерлерде мемлекеттік 

қолдау жүйелерін пайдалануда тұрған жеріне қарамай әлеуметтік мөлшердің 

(норма латын сөзі norma-қажетті мөлшер) қамтамасыз етуін, оған кепілдеме 

беруін оңтайландыру; 

7. Аймақ орындарының жер-су қорларын, өсімдік жануарларды, 

өндірістік-экономикалық және ойшылдық (интеллектуальный латын сөзі 

«intellekctus»-ум) мүмкіндіктерін сақтап, сондай тиімді пайдалануына 

жауаптылығы. 

Саясат аймақтық экономиканың міндеттерін орындауға бағытталған, 

олар төмендегідей: 

1. Аймақтық нарықта тұтыну тауарларының орындауға болатын 

сұраныстарының жұмысбастылығының деңгейі сақтайтын өндірісті қолдай, 

сұранысқа ие тауарларды шығару; 

2. Келешекке экономикалық маңызы төмендейтін өндірістерді 

біртіндеп қысқартып, аймаққа қажетті өндірістермен кәсіпорындарға арнайы 

көмектер көрсетуі; 

3. Аймақтың құрылымдық және салымдық жұмысындағы 

қабылданатын шешімдерінде кәсіпорындарының төлеу қабілетінен 

айырылғанда («банкрот» латын сөзі «boncorotto») үкімет пен қаржы 

орталықтарының («банк» итальян сөзі «banco»-скамья, орын) сауықтыру 

(санация – латын сөзі  sanatio-оздоровление) жұмыстарын ұйымдастыру; 

4. Негізгі өндіріс саласындағы ірі кәсіпорындардың өндірістік 

жұмыстарын жандандыру үшін жергілікті жерде, әйтпесе басқа аймақта да 

жұмыс ретіндегі өзара байланыстағы жаңа ұйымдастыру құрамдарын ашу; 

5. Жергілікті нарықта тауар мен қызмет көрсету ұсынысын көбейтіп, 

жаңа жұмыс орындарын ашып, салалық басымшылықтың монополия грек 

сөзі mono-один,  polio-продаю-жалғыз сатамын) ықпалын азайту үшін 

аймақтың экономикасын қайта құруда белсенді қатысатын кіші және орта 

кәсіпкерліктегі кәсіпкерлерді қолдау; 

6. Салымшыларды іздеу, тарту, шетел қарыздарын ( кредит – латын 

сөзі credit-он верит, сену) қабылдап тиімді пайдалануын ұйымдастыру, нақты 

экономикадағы тікелей шетел салымдарына қолайлы жағдай туғызу; 

7. Қорларды жинап, салымға тиімді айналдыратын аймақтық қаржы 

қорын басқарудағы байланысты жұмыстарды ұйымдастыру; 

8. Жоғарыда келтірілген қағидалар мен міндеттер аймақтардың 

ерекшеліктеріне байланысты орындалуы тиіс соған байланысты әлеуметтік-

экономикалық дамудың ынталандырылуы, қозғаушы күштері, кезектілігі 

қолданылады. 

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Аймақтық экономика пәні Қазақстанда қашан және неге пайда болған. 



2. Аймақтық экономика туралы Н.Н.Некрасовтың анықтамасы. 

3. Аймақтық экономика немен шұғылданады. 

4. Аймақ, аумақ сөздерінің ұғымы. 

5. Жағрапия іліміндегі аймаққа не жатады. 

6. Аймақтық экономиканың зерттейтін мәселелері. 

7. М.Б.Кенжегузин, М.Г.Исаевалардың тұжырымдарындағы аймақтың 

даму мақсаты. 

8. Ж.Я.Әубәкірова, Ж.М.Құдабаеваның «Аймақтық экономика» 

оқулықтарындағы аймақтық экономиканың басқа экономикалық пәндермен 

байланысы; 

9. М.В.Степановтың зерттеу әдістерін топтастыруы. 

10. Аймақтық экономика басқа экономикалық пәндердің қандай зерттеу 

әдістерін пайдаланылады. 

11. Аймақтық экономика пәнінің көрсеткіштерін атаңыз. 

12. Аймақтық экономика ғылымының негізін қалаушы ғалымдар. 

13. А.Вебердің ілімі (теориясы) 

14. И.Тюненнің зерттеуі 

15. В.Кристаллердің ілімі. 

16. А.Лештің негізгі ұғымы (концепциясы) 

17. А.Вебердің көзқарасындағы кәсіпорынның орналасуына әсер ететін 

мәселелер. 

18. У.Алонсоның тұжырымдамасы. 

19. У.Изард, В.Леонтьев, П.Хагеттердің 

 еңбектерін атаңыз. 

20. Аймақтық экономикамен шұғылданған Ресей оқымыстыларын 

атаңыз. 

21. Аймақтық экономикамен шұғылданған Қазақстан ғалымдарын 

атаңыз. 

22. Профессор У.Абдильмановтың аймақтарға бөлу еңбегі. 

23. Семейдің зоотехникалық – малдәрігерлік институтының аймақтарды 

бөліп зерттеген ғалымдарын атаңыз. 

24. М.Б.Кенжегузин, М.Г.Исаевалардың тұжырымдамаларындағы 

аймақтық саясаттың қағидалары. 

25. М.Б.Кенжегузин, М.Г.Исаевалардың зерттеулеріндегі аймақтық 

саясаттың міндеттері. 

  



ІІ-тарау. Аймақты ұйымдастырудың экономикалық дәлелдеу 

әдістері 

 

2.1 Аймақтардың табиғи, шаруашылық жағдайларын және 

қорларын талдау 

 

Аймақтық экономиканың негізгі және дәстүрлі әдістерінің бірі жеткен 

деңгейін әлеуметтік-экономикалық дамуының бағытын, өндіріс күштерінің 

орналасуын талдау. 

Талдау табиғи қорларға, әлеуметтік, экономикалық, ғылыми-құрал-

жабдықтар жиынтығының мүмкіндігіне, аумақ бөлінуіндегі, саяси орналасуы 

жағдайына баға беруді қамтиды. Олар жеке аймақтардың өндіріс күштерінің 

дамуы мен орналасуының ерекшелігін есептеуге мүмкіндік береді. 

Арнайы мазмұндаманы (программа) бағдарлау талдау өткен белгілі бір 

мерзімді (3-5 жыл) қамтыды,  оған қоса бағдар жасаған жылға күтілетін 

нәтиже де ескеріледі. 

Талдаудың негізінде қазіргі кездегі әлеуметтік – экономикалық 

дамудағы аймақтың еңбек бөлудегі қатысуының ерекшелігі ашылып, 

дамудағы кемшілік пен үйлеспеушілік анықталып, олардың аймақ 

шаруашылықтарының бірлестігін жетілдіруге әсерін тауып, сақталған 

тасымалдау-экономикалық байланысы бағаланады. 

Әр аймақтың өзіне тән даму мәселесінде қаралатын өзара байланыстағы 

келесі жағдайлар мен бағыттардың, жүйесін жасау талдау нәтижесі. 

Өндірістік күштің даму деңгейі мен орналасуын бағалау оның 

әлеуметтік, табиғи, экономикалық, жағдайы мен қорына сәйкес екендігін 

анықтау керек. Олар жергілікті жердегі қалыптасқан еңбек бөлінуге, ғылыми, 

құрал-жабдықтар жиынтығының дамуына сәйкес келіп, әлеуметік-

экономикалық дамудың мүмкіндігін ашуға, өндіріс тиімділігінің өсуіне, 

табиғатты пайдаланудың ұтымдылығына жеткізуі тиіс. 

Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын, олардың Қазақстан 

экономикасындағы орнын бағалауда біріктірілген қоғамдық өнімнің шексіз 

(абсолюттік) (сандық) өлшемі мен даму қарқыны, ұлттық табыс, біріктірілген 

қоғамдық өнімдегі немесе ұлттық табыстағы жан басына шаққандағы үлесі, 

негізгі қорладың құны, салым мөлшерінің құны (капитал-француз, ағылшын 

сөзі «capital»,  латын сөзі «capitalis»-главный, негізгі) тағы басқалар.Осы 

сияқты көрсеткіштер сала бойынша шығарылды. Мұнда өндірістің 

ауылшаруашылығының және басқа салалардың қалыптасқан құрылымы 

зерттеледі, ол үшін жалпы, тауарлы өнім, жұмысшы саны, негізгі қорлардың 

құны сияқты көрсеткіштер қолданылады. Аймақ дамуының деңгейінің 

құрылымның ықпалы, тиімділік көрсеткіштеріне әсері анықталады. 

Құрылымдағы өзгерістер көрсетіліп, олардың табиғат, еңбек зат қорларына 

сәйкестігі бағаланып, ғылыми құрал-жабдықтар талабына сай, әлеуметтік, 

табиғатты пайдалану («экология» грек сөзі» oikos» - дом, жилище, 

местопребывание, изучение-зерттеу) мәселелерін қамтитындығы көрсетіледі. 



Талдауда аймақтық сыртқы өнім сатуына (латын сөзі «exporto»-вывожу, 

шығарамын) сату мен сатып алу  («импорт»-ағылшын сөзі  «import», латын 

сөзі importare-вводить, тасып әкелу) құрылымына, мемлекеттің сатып 

алуындағы құндық және тауар түрлері бойынша мүмкіндігімен салыстыру 

зерттеулеріне үлкен мән беріледі. Мұнда сату, сатып алу көлемі мен 

құрылымы аймақтық қазіргі келешектегі әлеуметтік-экономикалық 

дамуының талабына сәйкестігі бағаланады. Табиғи шикізатты, өндіріс 

қалдықтарын өндеуін тереңдетіп ақырғы өнімді өндіруді көбейтетін әртүрлі 

өндіріс салаларының сыртқа шығарылуын, анық құрылымын жетілдіретін 

мүмкіндіктерді анықтау шығарылады. Ойлау өнімдерін (ғылыми зерттеулер 

«патент» - латын сөзі «patens» - открытие, жаңалық ашу, лицензия - право, 

разрешение, құқық, рұқсат, тағы басқалары) сату мүмкіндігін қарастырып, 

сыртқы экономикалық жұмыстардан түскен түсімдердің өзгерісін талдау 

себептерін ашады. 

Еңбек бөлу жүйесіндегі жерлерді анықтау үшін жағдайлар мен 

себептерін қарастыру қажет. Мамандандырудың тереңдеуі мен өзгерістерінің 

әсерін бағалап, салалардың жеткен деңгейінің аймақтардың мүддесіне 

сәйкестігін анықтайды. Тиімділік көрсеткіштерін салыстыру ұсынылады. 

Аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуына кері әсерін тигізетін 

үйлеспеушілікті табу үшін шаруашылықтардың біртұтастығының деңгейін 

тереңірек талдайды. Одан, әлеуметтік және өндірістік  дамудың деңгейі мен 

қарқынының ара үлесін, экономиканың әлеуметтану деңгейі, жұмыс орны 

мен еңбек қорының сәйкестігі, көп бағытқа пайдалынылатын жергілікті 

жердің қорларымен қамтамасыз етілуі, қоршаған орта жағдайы мен таза 

жерлерді (биоресурсы) пайдалану үлесі, қауіпті жерлер, өндірістер, салалар, 

тіршілік қорларының пайдалану көлемі, жөнге келтіру ауқымы, шаруашылық 

бірлестіктерінің өндірістік бағдары, өндірісті дамытушылардың 

(«инфраструктура» латын сөзі подструктура, ішіндегі құрылым) сәйкестігін 

бағалайды. 

Талдаудағы жалпы әдістемелік зерттеу жетіспеушілік пен 

артықшылықтық салыстырмалы есебінен туындайды. 

Өндіріс салаларының дамуын талдағанда төмендегідей көрсеткіштерді 

пайдаланылады: 

- өнім өндіру өзгерісін құнды (салыстырмалы бағамен), табиғи 

өлшемдерімен; 

- сала кәсіпорындарының қаржы жағдайы; 

- еңбек мүмкіндігін пайдалану; 

- қосымша қарулану, жұмыс істеп тұрғандарды өзгерту, кеңейту, жаңа 

құрылыстар салуға негізгі салымдар; 

- өндірісті шикізат қорларымен қамтамасыз ету; 

- сала дамуының қоршаған ортаға әсерін көрсететін көрсеткіштер; 

- табиғатты қорғау жұмыстарының тиімділігі; 

- жеке салаларға тән қарулану, экономикалық көрсеткіштері. 

Салалардың дамуын сипаттайтын көрсеткіштер; 



- өндірілген өнімнің табиғи көлемінің өндірістің қажеттілігіне қатынасы, 

жергілікті халықтық сұранысын қанағаттандыру; 

- өндірістің негізгі қорларының пайдалану мерзімінің құрамы, оның 

құнды зат, ақша бұйымдарының (актив-латын сөзі activus-действенный-әсер 

етуші) бөлігі; 

- еңбек, отын-қуат, кен-шикізат, су және басқа қорларымен қамтамасыз 

етілуі, олардың салалардың орналасуына, экономикалық көрсеткіштеріне 

әсері; 

- өндірістің шоғырлануы (концентрация –латын сөзі concentratio-

сосредоточение, жиналу) мамандану, бірлесу кооператив-латын сөзі-

cooperatio-сотрудничество-бірлесіп жұмыс істеу) деңгейі; 

-Екінші қайтара өндірілетін қорларды дайындау, өңдеу мүмкіндіктері; 

-Тасымалдау-экономикалық қатынаспен жағдай туғызатын 

(инфраструктура ) салаларының дамуы; 

Өмір деңгейін бағалайтын көрсеткіштер төмендегідей: бір адамға 

шаққандағы ақша табысы, тамақ пен халық тұтынатын тауарлардың бағасы, 

тамақ пен басқадай тауарларды нақтылай тұтыну көлемі, тұрғын үй, мәдени 

тұрмыстық орындармен, денсаулық сақтау, ағарту, мектепке дейінгі 

мекемелермен қамтамасыз етілуі және басқадай әлеуметтік-экономикалық 

жағдайлар. 

Талдау мен аймақтағы нарық қатынастарының бағалауымен аяқталады. 

Ол үшін жоғарыда келтірілген көрсеткіштердің мәні салыстырылып, 

қорытынды жасалып, баға беріледі. Талдаудың негізінде аймақтық 

бірлестіктердің көлемі мен құрылымы анықталады. 

 

2.2  Өндіріс дамуының орналасуының тиімділігін анықтау 

 

Өндіріс тиімділігі нәтижені көрсетеді. Ол үшін өндірілген өнім көлемін 

жұмсалған шығынға бөледі. 

Т= 
Өк

Жш
;  мұндағы Т-тиімділік, Өк-өндірілген өнім, Жш-жұмсалған 

шығын. 

Нәтиже ретінде өнім, орындалатын жұмыстар, алынатын қосындылар 

алынады. Ал, қорлар, еңбек, шикізат, қуат, аймақ, уақыт, тағы басқалар. 

Пайдаланылған қорлардан шығын туындайды. 

Аймақтың мамандануы, біртұтас дамуының деңгейі мен тиімділіктері 

қарулану-экономикалық, теңдестіру есептерімен дәлелденеді. Есептің негізгі 

қағидасы шығындармен салыстыру. Біріктірілген кәсіпорындарының 

орналасуын шешкенде шығындар барлық өндірістер бойынша есептелінеді. 

Мұндайда қосымша өндірістер мен әрқилы жұмыстар (құрылыс салу, 

тасымалдау, қуат көздерін пайдалану, тағы басқалары) қоса есептелінеді. 

Бұдан кейін аймақ пен салыстырылатын жердің шығындардың 

айырмашылығын анықтайды. Мұндай салыстырулар тасымалдау 

шығындарына қарамай аймақтық тиімділігін көрсетуі тиіс. Аймақтың 

барлық, мүмкіндігін пайдалану үшін қосымша өндірістердің де тиімділігін 



анықтайды. Өйткені барлық қорды пайдалану басты мақсаттартардың – бірі. 

Алайда, ол қорларды қай салада пайдалану тиімдірек екенін де ескеру керек. 

Тиімділікті көрсететін тағы бір көрсеткіш шығын қайырымын қайтару 

мерзімі. 

Аймақтық экономикада қай саланың дамуына алдыңғы ретте орын 

берілетіндігі оның маманданануының тиімділігіне байланысты. Бұл ретте 

оның дамуына жергілікті жердің көптеген жағдайлары сәйкес келуі керек, 

өндіріске қосымша бірігіп атқарылатын кәсіпорындар жоспарланады. Халық 

шаруашылығына сәйкестігі өндірістік, саланың көлеміне байланысты. Демек 

нарыққа байланысты қажеттілікті қамтамасыз ететіндей өндіріс көлемдері 

бағдарланады. Орналастыру дамыту кезегі аймақ дамуындағы 

артықшылығына байланысты, салыстырмалы есептеулермен анықталады. 

Бағдарлауда орналастыру сұрақтарын дұрыс шешу үшін арнайы даму 

кезегінің үлгісі жасалады да қай бірлестік,  қай сала алдымен қолға 

алынатынын айқындалады. Аймақтық бірлестіктердің мұндай әдісі олардың 

экономикалық көрсеткіштерін салыстыру негізінде шешіледі. Салыстыруға 

бірнеше аймақтар қатысады. Аудан - салалық ретінің есептеу әдісі көбірек  

тараған, оның негізіне барлық шығындарды пайдалану жатады. Мағынасы 

салалар бойынша бір адамға келетін шығындардың айырмасы есептеліп 

ретке қойылады. Бұл әдіс брнеше салаларды салыстыруға мүмкіндік береді. 

Салыстыру бір теңге өнімге жұмсалған шығындармен де жүргізілуіне 

болады. Барлық шығынға өндіріспен қоса тасымалдау, тұрғын үй мен 

әлеуметтік құрылыстарын салу, көші-қон, тағы басқаларының бәрі кіреді. 

Есепті жылдам шығару үшін тәжірибеде тасымалдау шығынымен де 

салыстырылуы, ол дәлірек болмағанмен оңайлау, сенімдірек. Кей 

жағдайларда салыстыруға жұмсалатын еңбек ақы, жанар-жағармай, қуат, 

тағы басқалары қолданылып жүр. 

Халық жиі тұратын қазба-шикізат қорлары шамалы аймақтарда, көп 

салалар тасымалдайтын шикізат пен жағар майлармен жұмыс істеп, өңдірген 

өнімнің көбін сыртқа шығарған жағдайда ретті құрау тасымалдау 

шығындары мен өнімді жыл ішіндегі жұмыс істеген бір адамға есептеп 

шығарады. Қосымша дәлелдеу, мөлшерлі есептеу үшін пайдаланылатыны 

оңай жол қор әдісі. Онда жұмыстағы бір адамға есептегендегі жұмсалған 

жанар-жағар май мен қуат шығарылады. Қатар есептеу қорытындысы әр 

түрлі әдіс қолданғанмен жалпы шығынға байланысты сапалы, өйткені 

шығынның өзгерісі аймақтардың әрқалайлығында. 

Өндірістік күштерді орналастыру үшін ірі экономикалық аймақтарда 

отын, қара металл, мұзды тыңайтқыштар, цемент, ағаш, астық, тағы басқа 

кеңірек қолданылатын тасымалдау айналымының жүктерінің салыстырмалы 

есептері шығарылады. Аймақтардың бірлестіктерін дәлелдеуде айналым 

қорлары мен жұмысшы күші өте маңызды, басқа салыстырулардан («баланс» 

– француз сөзі «balance» -весы, соотношение, салыстыру есебі) бұрын 

шығарылады. 



Даму кезеңіне байланысты өндірістің көлемін дәлдеу үшін жалпы 

ауданына қорлардың теңдігі шығарылып, онда еңбек, отын, қуат, жер, су 

қорлары, тасымалдау мүмкіндіктер бағаланады. 

Аймақтардың қорлармен қамтамасыз етілуінің жалпы үлгісі, есептеу 

реті жалпыға бірдей, қаралатын көрсеткіштері сәйкестендірілген, дүние-зат, 

еңбек тағы басқаларындағыдай. 

Өндіріс көлемін есептегеннен кейін, шығарылатын өнімді сатып жалпы 

алынатын пайданы анықтайды. Есептеу арқылы ұсынылатын бірлестіктерді 

құрып, орналастырып, халық шаруашылығының ең тәуір («оптимизм» -

латын сөзі «optimus»-наилучший) нәтижесін көрсететіндігін экономикалық 

әдістермен шығарады. Ол үшін төмендегідей нобайды (формула) 

пайдаланады: 

Эр.с.к = ∑∆3б.р=(3б-3р) + ... + (3бn-3pn), мұндағы Э р.с.к- мамандану мен 

жалпылама (комплексный-латын сөзі complexus-связь, сочетание, бірлестік) 

дамудың есептеудегі тиімділігі; 

∑∆3б.р − нақтылы нашар (базис-грек сөзі), есепті түрлеріндегі 

шығындардың айырмашылығы. 

Ток=

3 кап
б.р

3гек
б.р

 мұндағы Ток – негізгі шығындардың қайту мерзімі, 
3 кап
б. р

 - негізгі 

салымдардың шығының нақтылы, есептеудегі түрлерінің айырмашылығы 
3гек
б. р

 

- негізгі салымдардың түрлерінің нақты шығындары. 

Бұл нобайлармен салалардағы нашар мен жақсы түрлерінің 

айырмашылықтары анықталады да, бірлестіктің жақсы түрі, тиімдісі 

орналастырылады. 

Аймақтық өндіріс бірлестіктерін анықтап, орналастыруда 

қолданылатының әдісінің бірі-экономикалық есеп үлгісі (экономика-

математическое моделирование). Ол халық шаруашылығындағы сәйкестікті 

сақтауға арналған. Оның негізін аудандық салааралық өндірістегі теңдік пен 

өнімді бөлу қалайды. 

Салааралық құндық теңдестік төрт бөлім-еселеуден тұрады; бірінші 

бөлім халық шаруашылығы салаларының өндіріс құралдарының айналымын 

көрсетеді, екінші ақырғы өнімнің заттық құрылымының ашады, үшінші - 

ұлттық табыстың еңбек ақы мен қосымша өнімге бөлінуін сипаттайды, 

төртінші – қайта туындаған құнның жекелеп бөлінуін көрсетеді. 

Шаруашылық  үлгісіне («модель» - француз сөзі «modelle» латын сөзі - мера, 

образец). Аудан аралық қатынас пен өндірістік қорлардың (еңбек, негізгі қор, 

жер, т.б) сипаттамалары енгізіледі. Қорлардың салаларға түсу құрамы мен 

бөлінуі,  ауданаралық өнімдерді шығару, кіргізу құрамдары көрсетіледі. 

Сонымен аймақтық теңдік үлгісі өзара байланыстағы шахмат кестесінің 

жүйесін көрсетеді. 

Салааралық өнім өндіру, бөлу теңдігінің есебі есепке алу («статистика»-

неміс сөзі-«statistik», латын сөзі «status»-состояние дел, жағдайдың мәні) 

мәліметін жинақтайтын кесте. 



Бағдарлама теңдігі келешектегі сәйкестіктерді көрсететін есеп. 

Салааралық теңдіктегі экономика-есеп үлгісі теңдіктердің жиынтығы. 

 

2.3  Экономикалық аудандарды анықтау 

 

Аудандарға бөлу өндірістік, әлеуметтік, саяси жағдайлармен қоса 

қорларға байланысты анықталады. Аудан құру себебі ретінде өндіріс қатынас 

ауданның өндірістік күшінің ұйымдастыру түріне, деңгейіне шешуші әсер 

етеді. Аудан құрушылардың маңызды бөлшегі аумақтық еңбек бөлу. Аудан 

құрудағы мәселелердің бірі еңбек қорын орналастыру, ол табиғи қорлар мен 

жағдайларға қосылып шаруашылықтың мамандану бағытын анықтайды, 

өндірістік күштін даму деңгейін көрсетеді. 

Ұлттық мәселе ретінде аудан құру бірнеше елдің дамуындағы әрбір 

кезеңіне сәйкес әлеуметтік-саяси жағдай әсер етеді. Онымен қоса аумақтың 

тасымалдау жағдайы, елдегі жергілікті жердің саяси көзқарасы есептелінеді.  

Аудан құрайтын мәселелердің талдауына қарағанда, олар әсер ететін 

тарихи дәуірлерге байланысты маңызы өзгереді. Экономикалық аудандарды 

құруға затқа арналған еңбек елеулі әсер етеді. Бастамасы әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді зерттеп, жоспарлаудан басталады. 

Экономикалық аудандарды құрудың басты қағидасы барлық әсер ететін 

мәселелерді есепке алу. Экономикалық аудан әртүрлі әкімшілік 

құрылымдардың шаруашылық бірлестіктерінің топтарын құрудан басталады. 

Ол бірыңғай әдістеме негізінде көптеген мәліметтерді жиып, жоспарлы 

бағдарламалық зерттеулерін жүргізіп, экономикалық жұмыстарды басқаруды 

қамтамасыз ету үшін құрылады. 

Нарықтық қатынас аймақтық бірлестіктердің дүние-заттық негізіне, 

қоғамдық еңбек бөлуіне түбегейлі өзгерістер енгізбейді. Сондықтан 

жоспарлы экономикадағы аудан құру қағидалары сақталады. Олардың 

ішіндегі маңыздысы аймақтағы мамандандыру, шоғырландыру, бірлестік 

құруды қамтамасыз ету. Онымен қоса әлеуметтік, табиғат тазалығын сақтау, 

ұйымдастыру мәселелерінің әсері күшейтіледі. Батыста жиі қолданылатын 

шаруашылықтың көпсалалығын (диверсификация-латын сөзі diversus – 

разный, facere - делать, әртүрлі өнім өндіру) қағида ретінде бағаламауға 

болмайды. 

Жаңа заманға лайық экономикалық аудандастыруды түзету қажет, ол 

мемлекеттің мақсаты мен аудандастырудың ғылыми қағидасына байланысты 

себебі орын алған аудандастыру, экономикалық мүмкіндігі әртүрлі 

аудандардың көлемінің әрқилылығы, аймақтық мамандандыруда 

қағидаларының сақталмауы, шамадан тыс өнім түрлерін оңдіру, әртүрлі 

мақсатқа пайдаланылатын қорлардың түрлі бағалануы сияқтыларды 

толықтай қамтыған. Аймақтарың шекараларын да анықтау жетілдірілмеген. 

Аудандастыруда басқаруға қолайлылық тұғызу маңызды мәселе, ол 

жоспарлау (бағдарлама жасау), жылдам реттеу, қарым қатынас туғызу, 

үйлестік жасау, есеп жүргізу, қадағалау, бақылау жұмыстарын жетілдіруге 

мүмкіндік береді. Әкімшілік аудандастырудағы келесі мәселе ұлт-аймақтық 



құрылым қорыта айтқанда аймақтарды, аудандарды анықтап, 

орналастырғанда  көптеген жағдайларды есепке алу керек, олар табиғи, 

экономикалық, әлеуметтік мәелелер, өндіргіш күштердің жеткіліктілігі. 

 

2.4 Өндірістік күштерді орналастырудағы аумақтық бөлісу 

 

Өндірістік күштерді аумақтарға бөлу мемлекеттегі жерлердің бәрінің 

өндіріске араласуын қарастырады. Бөлісуді аймақтардың өндірістік 

мамандануы мен аумақтық еңбек бөлу нәтижесі деп ұғуға болады. 

Халық шаруашылығын жоспарлы жүргізгенде өндірісті орналастырудың 

негізгі заңдылықтары төмендегідей жіктелген: 

- қоғамдық еңбектегі еңбек өнімділігінің өсуі өндірісті ұтымды 

орналастыруда; 

- өндірісті, үнемі шикізат көзіне, қуатқа, басқа қажеттіліктерге, дайын 

өнімдерді тұтыну аудандарына жақындатып, елдің барлық аумақтарына 

жоспарлы орналастыру; 

- халық шаруашылығының мүддесі үшін жекелеген жерлердің қорларын 

толық пайдаланып, бағытты мамандану мен бірлесіп даму үшін елдің 

экономикалық аудандарында еңбекті ұтымды бөлу. 

Елдің экономикалық дамуының аумақтық бөлінуі ірі аймақтар, оның 

ішінде жеке аймақтар бойынша іске асырылады. 

Жоспарлы экономика кезінде аумақтық теңдік табиғаттың, әлеуметтік, 

экономикалық және қаруландыру жағдайларына сәйкес құрылған. Соған 

байланысты аумақтық теңдік төмендегідей топтарға бөлінген. 

- табиғат жиынтығын аймақтарға бөлу; 

- өндіріс бірлестіктерінің аумақтық теңдестігі; 

- қуат жиынтықтарының аумақтық теңдігі; 

- агроөндірістік бірлестіктерінің аумақтарға бөлінуі; 

- тасымалдау жиынтығының аймақтарға бөлінуі; 

Экономиканың негізгі табиғат қоры, олардың аймақтық бөлінуі, оларды 

алу, пайдалану болып саналып, байлықтарды қазу ұзақ мерзімге созылып, 

игеруде жаңа жерлердің қаражат, дүние-мүлік пайдалануының жоғарғы 

дәрежеге сәйкестігі ескерілген. Қорлардың мөлшері пайдалануымен, 

келешекте жұмсалуымен салыстырылып аймақтардың қамтамасыз етілуін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық теңдестігі аумақтағы 

тұрғылықтыларды бөлуге, аймақтың еңбек қорымен қамтамасыз 

етілуіне,көщі-қонды анықтауға, аймақтық, ұлттық өмір сүруінің 

ерекшелігіне, еңбекке бейімделуіне, өмір сүру шығынының аймақтық 

өзгешелігіне негіз болады. Бұл топтағы маңыздысы елді, еңбек қорларын 

орналастыру. 

Әлеуметтік-экономикалық теңдестіруде әлеуметтік жағдай 

туғызушылардың даму ерекшеліктері көрсетіледі, олар аумақтық тұрғын-үй 

қорыен қамтамасыз ету деңгейі, денсаулық сақтау орындары, оқу-ағарту, 

мәдениет, тағы басқалары. 



Аймақтық экономикалық дамуының негізін салушы өндіріс сәйкестігі. 

Аймақтық өндірісті дамытудың құрал-жабдықтың, экономикалық 

дәлелдеуін жалпы экономикалық, салалық, аймақтық, әлеуметтік сипаттағы 

жағдайлардың сандық, сапалық әрекеттерін зерттеудің нәтижесінде 

жүргізеді. Әрбір жағдайды өлшемді шығындарды, қарулану мен өндірісті 

жүргізу тәртібін, өндіріс қорларының құндарында есептегенде аймақтың 

жағдайына қарай бағалап дәлелдейді. Жалпы экономикалық жағдайлар 

шектеулі, ол халық шаруашылығының нақты салалардың өніміне 

қажеттілігіне, нақтылы даму кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға, 

жекелеген аумақтар мен елдің әр түрлі мақсатқа пайдаланылатын қорлармен 

қамтамасыз етілуіне байланысты. 

Өндіріс салаларының қарулану-экономикалық ерекшелігін сипаттайтын 

салалық жағдайларға, аумақтарға тән шикізат, қуат, су шығындарының 

мөлшері («норма» - латын сөзі «norma» - установленная величина, 

анықталған мөлшер) өнді өндіру қиындығы, тасымалдау жатады. Бұлар 

ғылыми, қарулану дамуының, өндіру ережесінің қоғамдық өндірісті 

ұйымдастырудың аумақтық сала ұйымдастыруының тиімділігіне әсер 

екендігін көрсетеді. 

Орналастыруға әсер ететін барлық жағдайлардың сандық, сапалық 

талдауларының жиынтығы мен өндірістік күштердің орналасуына болжам 

жасап салалар мен өндірістік кәсіпорындардың төмендегідей 

топтастырылуының жасауға болады: 

- шикізат қорына жақын орналастырылатын салалар, өңдеумен 

шұғылданушылар (кең қорыту, т.б). Шикізаттың салмағы өндірілетін 

өнімнен көп болғандықтан, тасымалдау шығыны дәлелденеді; 

- жанар-жағар маймен қуат көздеріне жақын орналастыру. Бұл топтағы 

кәсіпорындар өнім бірлігіне аталған шығындарды көп жұмсайтындықтан, 

орналастыру шығындарды азайтады; 

- еңбек қорына байланысты орналастырылатын салалар. Бұл 

кәсіпорындар еңбек ақыға, әлеуметтік жағдайға, тұрмыстық қызметтерге көп 

шығын ұстайтындар; 

- өндірген өнімді тұтынушыларға жақындастыру. Бұларда өнімді 

тасымалдау шығыны басқа өндірістік шығындардан да көп, тасымалдауға 

қолайсыз, жылдам бұзылатын өнімдер шығарылады. 

Орналастырудың жағдайы, оған әсер ететін мәселелер, бағдарлануы 

уақыт өткен сайын өзгеріп отырады. Оның үстіне Қазақстанның нарық 

экономикасына көшуі де өзіндік заңдармен әсер етеді. Сондықтан оқулықта 

өндіріске әсер ететін мәселелер жалпылама алынып,сипатталады. 

Экономикалық жүйенің ауысуына, өзгеруіне байланысты кәсіпорындардың 

құқықтары кеңейтілген, көп жағдайлар мен өндірістік сұрақтардан шешуге 

дербестік берілген. Оларды дәлелдейтін үкімет шешімдерінің басым 

көпшілігі ұсынылатын әдебиеттер тізімінде келтірілді, соларды тауып оқыған 

жөн.  

Болып жатқан өзгерістер аймақтық сәйкестікке әсер ететін мәселелердің 

ықпалын күшейтуге тиіс. Олар бұрынғы жоспарлы экономикада болмаған 



немесе барлық қорлардың бөліп қолдану қағидасы қолданылмаған. Оларға 

кіретіндер меншік иелігінің өзгергендігі, шаруашылық түрлеріндегі қарым 

қатынастың өзгергендігі, экономиканың дамытудағы мемлекеттік реттеудің 

түрі мен деңгейінің өзгергендігі, өнім өндіру мен аймақтық нарыққа бағаның 

әсері, экономикаға елдегі жеке меншік, шетел қорларын кіргізудің, шетелдік 

құрал-жабдықтармен шикізатты алудың құқықтық құжаттары (акт-латын сөзі 

actus-действие-пайдалану) мен мөлшерлерін («норма»-латын сөзі  «norma» - 

бірдене атқару, узаконенное правило) енгізу. Кәсіпорындардың құқықтық 

дербестігі нығайғандықтан жасалатын келісімшарттарда қарым-қатынасқа 

байланысты барлық мәселердің шешуі көрсетіліп, экономикалық бағыттарын 

анықтап, нарықтағы салымды отын-қуат қорларына қатысуына мүмкіндіктер 

туады.  

Жаңа құрылыс орындарын салуда, табиғат қорларын пайдалануда, 

табиғат тазалығын сақтау саясатына, сыртқы экономикалық қарым-қатынас 

жасауда олардың ықпалы арта бастады. Кейінгі жылдардағы жасаған 

жолдауларға қарағанда аймақтардың өзгеріп дамуына енарық 

жағдайларының ықпалы уақыт өткен сайын өсе беретіндігі көрінеді. Олар 

табиғат, әлеуметтік, салалық, аймақтық мәселелерді шешуде үйлестік 

тұғызады. 

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Талдаудың мақсаты. 

2. Талдауға қолданылатын көрсеткіштер. 

3. Капитал, экология, экспорт, импорт, патент, лицензия қай ұлттың 

сөзі, қазақша мәні. 

4. Рекреация , уникальный ландшафт деген сөздердің қазақша мәні. 

5. Әлеуметтік-экономикалық дамуға кері әсерін тигізетін көрсеткіштер. 

6. Инфраструктураның қазақша мәні. 

7. Өндіріс салаларының дамуын талдағанда пайдалынылатын 

көрсеткіштер (алтыдан бөліп екі сұрақ жасау керек). 

8. Өндіріс дамуының тиімділігін көрсететін өрнек  

9. Мамандануды дәлелдейтін көрсеткіштер. 

10. Есептелінетін қосымша жұмыстар. 

11. Қосымша салаларды дамыту себептері. 

12. Орналастыру, дамыту кезегін анықтау. 

13. Салаларды салыстыруға пайдалынылатын көрсеткіштер. 

14. Өндірістік күштерді орналастыруда пайдалынылатын көрсеткіштер. 

15. Баланс кімнің сөзі, қазақша мағынасы қалай. 

16. Өндіріс көлемін дәлелдейтін көрсеткіштер. 

17. Мамандану мен жалпылама дамудың тиімділігін есептейтін өрнек. 

18. Экономикалық-есеп үлгісі қалай шығарылады. 

19. Салалардың құндық теңдестігінің төрт бөлімін атаңыз. 

20. Шаруашылық үлгісіне не кіреді. 

21. Мәлімет жинақтайтын кесте, ол нені көрсетеді. 

22. Аудандарға бөлу қалай анықталады. 



23. Аудан құру мәселелеріне не жатады. 

24. Аудан құрудың басты қағидасы. 

25. Аудан құрудың реті, маңызы. 

26. Диверсификация кімнің сөзі, қазақша мағынасы қалай. 

27. Экономикалық аудандастырудың қажеттілігі. 

28. Аудандастыруға байланысты, басқарудың жетілдіруі. 

29. Өндірістік күштерді бөлудегі басты мақсат. 

30. Өндірісті орналастырудың негізгі заңдылықтары. 

31. Аумақтық теңдіктің топтары. 

32. Аймақтардың экономикалық-әлеуметтік теңдестігі қандай 

мәселелерді қамтиды. 

33. Аймақтық өндірісті дамытудың экономикалық дәлелденуі. 

34. Өндірістік кәсіпорындардың топтастандырылуы. 

35. Нарықтық экономикадағы өндірістік орналасуларға әсер еткен 

мәселелер. 

  



ІІІ-тарау. Аймақтық экономикадағы мемлекеттік реттеу 

 

 3.1 Экономиканы мемлекеттік реттеудің мүмкіндігі мен қажеттілігі 

 

Нарықтық экономиканың асқан білгірі, Нобель сыйлығының иегері 

Д.Леонтьев (АҚШ) ұлттық экономиканың құбылуын теңіздегі желкенмен 

теңестірген. Желкен жылжу үшін жел керек, ол қажеттілік. Тұтқа – 

мемлекеттік реттеу, онсызжел оны құзға соғып, күл-талқанын шығарады. 

Тиімді экономиканынң шведтік түрін шығарушы, ірі маман Клас Эклунд 

ретке келтірілмейтін нарық жоқ, болған емес, оны мемлекеттік реттеу қажет 

деген қорытынды жасаған. Мемлекеттің экономикалық саясат ілімінің 

бастаушысы ретінде Дж.М.Кейнст жиі атайды. Оның пікірін  алғашқы болып 

өмірге қолданушы АҚШ-тың президенті Ф.Рузвельд кіргізген мемлекеттік 

реттеу жүйесін «Жаңа бағыт» («либерализм-экономикалық жұмыстардың 

еркіндігін көбейту)атандырған. 

Мемлекеттің өміршеңдігі  экономикасына байланысты болғандықтан, 

оның реттелуінің маңызын  әлемнің жеті кереметінің ең көнесі Мысыр 

пирамидасының осы заманға дейін қалпын сақтауының себебін ұқсатуға 

болады. Бастысы салыну құпиясында, әрине қалыбын қалыпқа келтіріп –

дейді, 2003 жылы  шығарған «Экономиканы мемлекеттік реттеу» деген 

оқулықтарының кіріспесінде Ж.Б.Кайкен, Т.Түсіпбековтер. 

Халық шаруашылығының экономикасындағы мемлекеттің әсерін 

айқындау үшін экономикалық әдебиеттерде әр түрлі сөздер қолданылады. 

Олар, экономикаға мемлекеттің орналасуы, экономиканы мемлекеттік реттеу, 

мемлекеттік – экономикалық саясат, мемлекеттің басшылықпен реттеуі. 

Осылардың ішінен мағынасына орай келері ЭМР және МЭС (экономиканы 

мемлекеттік реттеу, мемлеткеттік экономикалық саясат). 

Шаруашылық өміріне нарықты экономикада үкіметтің араласпауы 

еркіндік берудің-негізгі  қағидасы, бірақ салықсыз мемлекет өмір сүре 

алмайды. Өйткені әскер мен басқару орны, ірі құрылыс, жол салу, ақша 

айналымын реттеу, сыртқы экономикалық байланыс мемлекет тарапында 

шешіледі, оған қаражат керек. 

Қазіргі заманда әлеуметтік-экономикалық жағдайларға ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастырып, қаржыландыруға, әлеуметтік қамсыздандыруға, 

ағарту жұмысына, ортаны қорғауға мемлекеттің араласпауы мүмкін емес.  

Салалық, жалпышаруашылықтық күйзелістер, жалпылай жұмыссыздық, 

ақша айналымын бұзу, дүниежүзілік нарықтағы бәсекелестіктің шиеленісуі 

жалпы мемлекеттік экономикалық саясатын қажет етеді. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудегі қамтылатын сұрақтар: 

экономикалық дамуды ынталандыру, жұмысты қамтамасыз етуді реттеу, 

салалық теңдестікті сүйемелдеу. 

Әлеуметтік-экономикалық мәселелердің елдегі нақтылы кезеңдегі 

мағынасы мен күрделілігіне байланысты, экономиканымемлекеттік реттеудің 

түрі, бағыты, көлемі анықталады. Ал, мүмкіндігі экономикалық дамудың 



деңгейіне, өндіріс пен қаржының шоғырлануына байланысты. Қажеттілігі 

шешілетін мәселелердің туындауымен көрінеді.  

Экономикалық, әлеуметтік, мемлекетаралық, экологиялық мәселелердің 

шиеленісуі мемлекет тарапынан шұғыл шара қолдануды қажет етеді. 

Экономикалық күйзелістен шығу, салааралық қатынастарды қалпына 

келтіру, тағы басқалары заңның негізінде салық, негізгі қорлардың тозуын 

есептеу, кеден салығы, ақша құны, қаржы шығыны, мемлекеттік меншік 

сияқтылар арқылы жүргізілді. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаты қалыптасқан құрылым 

негізінде жоғары деңгейдегі игілікке жету үшін көптеген әрқилы 

көзқарастардың ымыраға келуін (ойластыру) қамтамасыз ету. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің көлемін жалпы кіріс-шығыс, 

арнайы қорлар, мемлекет меншігінің үлесі арқылы бөлінетін ішкі жалпы 

өнімнің (ВВП) үлесі арқылы межелейді. Олар әр елде әрқилы. Мысалы, 

Жапония мен АҚШ-та 35-40 %, Германия, Франция, Италия, Канадада 50 

шақты %, Швецияда 60 % астам. Нарық-анықтаушы, экономиканы 

мемлекеттік реттеу – оны толықтырушы. Экономиканы мемлекеттік реттеу 

(ЭМР) қажеттілігі әр түрлі себептермен байланысты: 

1. Мемлекеттік және нарықтық реттеулердің мақсатының бірлігі. 

Мысалы, мемлекет жалпы экономикалық деңгейдің (макроэкономика грек 

сөзі «macros»-большой и экономика-изучает крупномасштабных 

экономических мышлений  процессов страны, хозяйства в целом) дамуын 

көздейді, оның ішінде түбегейлі ғылымның (фундаментальные науки). Оның 

жетістігін пайдаланып, өнім өндірушілер пайда тауып, экономикасын 

нығайтады, онда нарықтық қатынастарды қолданады. Екеуінің ортақ 

нәтижесі ел экономикасын нығайту, халықтың әл-ауқатын жақсарту. 

2. Сыртқы әсердің тасада қалмауын ойластыру. Ол үшін 

орталықтандырылған қаржы есебінен табиғатты қорғауға арналған жұмыстар 

жүргізіледі, әкімшілік-құқықтық шектеулер қойылады, табиғатты қорғауға 

ынтайландырады.  

3. Өндірістен тыс шығындарды азайту үшін сауда-алмастырумен 

шұғылданушылар үкіметтің араласуын пайдаланады. 

4. Әлеуметтік-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету шараларын жүргізу. 

Мұнда әр түрлі иландыру, мәжбүрлік, сияқты әдістерді қолданып табысты 

болу жүзеге асырылады. Мысалы, қайырымдылық жасау (өз бетімен иланып 

көмектесу), салық салудың үлесін көбейту (пайдасын қоғаммен мәжбүр ету), 

тағы басқалары. 

 

3.2 Аймақтық экономикадағы реттеудің қағидалары мен 

нысандары   

 

Мемлекеттің экономикалық саясаты үш бағытты қамтиды: 

1. Ел байлығын (жер, қазба, қуат көздері, тасымалдау, жұмысшы күші, 

т.б.) тиімді пайдалану. 



2. Шаруашылық (өндірістің тұрақтылығы, тиімділігі, кәсіпкер, 

кәсіпорын, салалардың дамуы) кең әлеуметтік (халықтың өсуі, өмір 

деңгейінің жоғарылауы, саяси тұрақтылық, т.б.) мәселелер. 

3. Сыртқы экономикалық саясат (халықаралық, мемлекетаралық 

қарым-қатынас, дүниежүзілік тұрақты ақша-тауар қатынасының жүйесін 

пайдалану т.б.) 

Экономикалық мемлекеттік реттеудің қағидалары (принципті негіз, 

көзқарас) «принцип» латын сөзі «principium»- основа, негіз): 

1. Негізгі бөлігін оқшаулау (алғашқыларын анықтау) 

2. Халықшаруашылығын, басқару жүйесіндегі теңдестік пен 

сәйкестендіру 

3. Шешетін мәселелердің әдістері мен жолдарын таңдау 

4. Жалпы экономикалық шешімдердегі жан-жақтылық 

Экономиканы мемлекеттік реттеу шараларын жүзеге асыру жолдары: 

1. Бағдарлау, ұзақ мерзімді маңызды жоспарлау 

2. Қаржы-қаражаттың реттелуі 

3. Салықты реттеу 

4. Ақша-қарыз арқылы реттеу 

5. Бағамен реттеу 

6. Кеден, баж салығымен реттеу 

7. Мөлшерлі нарық  

8. Әкімшілік, құқықтық рұқсат беру арқылы реттеу 

9. Нарықтық реттеу 

Бұлардың әрқайсысының пайдалану әдістері бар. Мемлекеттік реттеудің 

қадағайлатыны халық шаруашылығының жалпы экономикалық деңгейі. Ол 

өнім өндіру, бөлу, айырбастау, ұлттық өнім мен кірісті тұтыну сияқтылардың 

бәрін қамтиды.  

Әсер етуіне байланысты реттеудің жайылуы мен тереңдеуін айырады. 

Жайылуында (тарауында) төрт бағыт қарастырылады: 

1. Қордың, өнімнің, кірістің айналымы 

2. Халықаралық өлшеммен ең төменгі еңбекақы 

3. Сыртқы экономикалық қатынас 

4. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының теңдігі. 

Қор мен табыстың айналымы шаруашылықтың барлық түрлерін 

қамтиды. Мысалы, кәсіпорын қор (шикізат) сатып алады, өндіруде (өңдеуде) 

шығын жұмсайды, өндірген өнімін (атқаратын қызметін) сатуға ұсынады 

табыс табады. Ал үй-шаруашылығымен айналасушылар өнімін сатады, табас 

табады (салықтарын талап, қалғанын-өз үлесін алады). Мұндағы 

кәсіпкерлердің екеуі де, мемлекетке салық төлейді, өнімдер сатып алады, 

еңбегін сатады. 

Тереңдеуінде,  жоғарыдан төмен, керісінше қатынаста әлеуметтік әлемде 

реттеу  үшін мемлекет экономиканың салалық құрылымын өзгертеді. 

Экономикалық даму барлық туындардың қатысуымен қамтамасыз етіледі, 

тұрақты біріне-бірі әсер етеді. Бірінің қалысы екіншісін тежейді, кері әсер 

етеді. Мысалы, қор жағдайы, өндірістің барысы, қалыпқа келтіру, тұтыну, 



жинақтау, бөлу, тағы басқалары экономиканың үзіліссіз дамуына әсерін 

тигізеді. 

Осының бәрін қалыс қалдырмай тек мемлекеттің ғана қолынан келеді. 

Себебі, жекелеген буындарға бірі қажет болса, екіншісін іздемейді, 

үшіншісінде шаруасы жоқ. Барлығының барлық қажеттілігін топтастырып, 

қамтып, жүйеге сап, шешімін табатын мемлекет.Олай етпесе, жекелеген 

экономика буындарының әр бірінің қалысы елге де, мемлекетке де зиян, 

себебі өнімнің қысқаруы, ұсыныстың азаюы, бағаның жоғарылауы, 

тұтынушының сатып алу қабілетінің төмендеуі, жұмыссыздық, жанұя 

кірісінің тоқтауы, мемлекетке түсетін салықтың келуі, тағы тағылар бірін-бірі 

туындатып, жалпы экономиканы мемлекеттік реттеу елдің қоғамның 

қажеттілігі. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу саяси және жалпы экономикалық 

тұрақтылықты сақтау, әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталуы тиіс. 

Оған жету жолдары төмендегідей: 

1. Экономиканың қызметін заң-құқықтық негізде нығайту. 

2. Басымшылық («монополизм» - монополия грек сөзі «mono» - один, 

«pollo» - продаю), ақшаның құнсыздануына қарсы саясат жүргізу. 

3. Жалпы экономикалық, әлеуметтік саяси тұрақтылықты қолдау. 

4. Кірістің әділетті бөлінуін, қайта бөлінуін ынталандыру. 

5. Өнімді еңбекке ынталандырудың қаржы-салық, ақша-қарыз 

әрекеттерін пайдалану. 

 

3.3 Экономиканы басқарудың мемлекеттік орындары 

 

Экономикалық қалау жеке бас пен ұйымның экономикалық, әлеуметтік-

саяси мақсаттағы дүние, қоғамдық игілікке қажеттілігін бейнелейді. 

Шаруашылық мұқтаждықтарын құрушы, жеткізушілер, орындаушылар 

тегістей мемлекеттің экономикалық саясаты қамтитын мәселелер. 

Экономикалық қалау туындайтындар (құрушылар) қоғамның құқықтық 

мүшелері, әрқайсысынының өзіндік мақсаты бар, ол өзгешені қойып,  

қарама-қайшы болуы да ықтимал. Мысалы, шаруа екінші біреудің жерін 

алғысы келеді, ал құрылыспен шұғылданушы тапсырманы соған ғана берсе 

дейді, жұмысшының арманы үлкен еңбек ақы, әлеуметтік қамсыздану, ұзақ 

демалыс, сыртқа тауар шығарушы сұраныстың көбейіп, салық пен қарыздың 

жеңілдігін ойлайды. Мемлекеттің де өзіндік тілектері бар. Шаруамен 

шұғылданушы салықты аз төлеп, мемлекеттен көбірек алсам дейді. 

Мемлекет осы талап-тілектерді ескеріп шешім қабылдайды. 

Экономикалық қалауларды жеткізушілер: сараптаушы, кеңсе беруші 

орындар (консалтинг), үкіметтегі ақсақалдар алқасы, экономикалық 

ынтымақтағы одақтар, мемлекеттің экономиканы басқаратын орындары 

мемлекеттік, жекебас немесе топтық шаруашылықтық көзқарасын, талабын 

орындаушы негізі төменде жоғарыға қарай құрылған үкіметтің үш басқару 

орны мен елдегі орталық қаржы орын. 



Көп ұлтты мемлекеттердің (АҚШ, Канада, Германия, Ресей, Бразилия, 

Испания, т.б) құрамын жергілікті және орталық өкілдік мекеме (парламент), 

үкімет, сот сияқты үш билік тармағы басқарып, мемлекеттік, аймақтық 

деңгейде экономиканы реттеумен шұғылданады. 

Өкілдіктерде заң қабылданып, онда елдің экономикасының дамуы 

анықталады. Жыл сайынғы қаржы көлемі бекітіліп, орындалу есебі, 

қабылданады, халық шаруашылығының орта мерзімді бағдарламалары 

көрсетіледі. Мұнда экономика сұрақтарын шешуде арнайы бөлімдер мен 

топтар ықпалдық етеді. Осындай жерлерде әртүрлі көзқарастар мен 

ұсыныстар қаралып, құрылым, сәйкестік, әлеуметтік, қаржы, сыртқы 

экономиканы қамтитын саясаттар ымыраға келеді. Аймақтық экономикаға 

қатыстылары жергілікті өкілеттіліктерде қаралады. Ақша-қарыз саясатына, 

үкіметке тәуелсіз орталық қаржы орын жауапты. Атқарушы үкіметтің 

маңызды орындары экономика, қаржы министрліктері. Біріншісі үкіметтің 

заңы мен мақсатына байланысты мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге 

асырады, екіншісі мемлекеттегі жалпы қаржыландыру мен реттеу жолдарын 

қамтамасыз етеді. Үкімет құрылымына қарай әр елде экономиканы 

мемлекеттік реттеу, қорғаныс, тасымалдау, ауыл шаруашылығы, әлеуметтік 

қамсыздандыру, сыртқы экономикалық қатынас министрліктері маңызды 

орын алады. 

Жергілікті атқару орындары кейбір салық түрлерін жинау, құрылысқа 

тапсырма беру, жергілікті жағдай туғызушы құрылымдарды (инфрақұрылым) 

қаржыландыру, кәсіпорындардың бағдарламаларын мемлекеттік қолдау 

сияқтылармен шұғылданады. Мемлекеттік шаруашылық орындарынан темір 

жол басқармасы, байланыс, мемлекеттік қаржы орны мен бірлестіктер, кеден 

басқармасы, саудалық соттар мен қазылар араласады. 

Шаруашылық басқармаларындағы мемлекеттік орындар салыстырмалы 

тәуелсіздік алады, оның себебі: 

1. Қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық құрылымның тұрақтануы, 

нысаны мемлекеттің басты бағыты екендігін әр мезгіл есте сақтау керек. 

2. Үйлестіру мүмкін болмаған жағдайда, екінші шаруашылықтың 

талабын қалыптастыруға тура келеді. 

3. Мемлекеттің қаржы мүмкіндігі қаншама үлкен болғанымен барлық 

сұранысты қанағаттандыруға жетпейді. 

4. Сайлаулардың қорытындысынан үкіметтер ауысқанымен әлеуметтік 

топқа айналған мемлекет төрешілері сақталады, олардың өзіндік 

көзқарастары, әрекеттері бар. Олар мәселе көтеретіндермен санаспай, 

басымшылықпен өз ойларын жүзеге асыруға тырысады. 

5. Мемлекет орындарында бұқара қауымға әсер етіп саяси 

көзқарастарын өзгертетін күшті құрал ақпарат бар. Сол арқылы сайлау 

кездерінде ықпалын жүргізіп қоғамды өзіне бұрады. 

 

Пысықтау сұрақтары 

1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі туралы 

ғалымдардың түйіндемесі. 



2. Мемлекеттің негізгі қаражаты. 

3. Мемлекет қандай мәселелерге араласады. 

4. Экономиканы реттеуде мемлекеттің қамтитын сұрақтары. 

5. Экономикалық реттеу мақсаты. 

6. Экономикалық реттеудің көлемін көрсететін көрсеткіштер. 

7. Шет елдердегі экономиканы реттеудің үлесі. 

8. Экономикалық реттеу қажеттілігінің себептері. 

9. Экономикалық саясат, қандай бағыттарды қамтиды. 

10. Экономиканы мемлекеттік реттеудің 1-5 қағидалары. 

11. Экономиканы мемлекеттік реттеудің 6-9 қағидалары  

12. Мемлекеттік реттеу нені қадағалайды. 

13. Экономиканы реттеудің жайылуындағы бағыттары. 

14. Экономиканың тереңдеуіндегі бағыттары 

15. Экономиканы реттеудегі саясатқа жету жолдары. 

16. Экономикалық қалауларды жеткізушілер. 

17. Экономикалық қалау туындайтындар кімдер. 

18. Үш билік тармағы. 

19. Атқарушы үкіметтің экономика саласындағы басқарушы орындары, 

олар немен шұғылданады. 

20. Жергілікті атқару орындары немен шұғылданады. 

21. Мемлекет орындарының салыстырмалы тәуелсіздік алуының 1-3 

себептері 

22. Мемлекет орындарының салыстырмалы тәуелсіздік алуының 4-5 

себептері 

  



ІV-Тарау. Аймақ экономикасындағы болжам мен мақсатт 

жоспарлау 

 

4.1  Экономикалық бағдарламалар тарихы 

 

Барлық мемлекеттер өзінің дамуында саланың, аймақтың, 

экономиканың ірі мәселелеріне тап болады. Олардың шиеліскені күйзеліс, 

соғыс, қалыпқа келтіру кезеңдерінде орын алады. Мемлекеттің шешкен бір 

мәселесі екінші аймақтағы басқа жағдайға әсер етеді. Мұндайда қарама- 

қайшылық, үйлеспеушілікте кездеседі. Сондықтан мемлекет барлық 

жағдайды ескеретін бағдарлама қабылдануына тура келеді. 

Мемлекеттің экономикалық бағдарламасы халық шаруашылығының 

дамуына маңызды, қаржы мен қамтамасыз етілген, құқықтық негіздегі 

сәйкестендірілген мақсаттардың жиынтығы, оны жүзеге асыру мерзімі, 

тәсілдері, жауапты орындары көрсетіледі. Оны дайындап, орындау 

мемлекеттің экономикалық бағдарлауы деп аталады. 

Экономикалық күйзеліс кездерінде АҚШ, Ұлыбритания, Швецияның 

мемлекеттік экономикалық саясаттарының бағдарламаларына жұмыспен 

қамту, тұтас аймақтардың экономикасын жандандыру, жекелеген салаларға 

көмек беру сияқтылар тән болған. 

Германия, Жапония, Ұлыбританияның қару-жарақпен әуестенуі соғысқа 

экономикалық дайындық бағдарламасын туғызған. 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қалыпқа келтіру бағдарламалары 

қабылданған, алдыңғы кезекке негізгі салалар қойылған. Бағдарламаларға 

қаржы мемлекеттік салаларды қаржыландыруға арналған қаражаттардан 

бөлінген. Қаржы берушілерге жеңілдіктер көрсетілген, оның күшін сақтау 

мерзімі орындалуына жауап беретін мемлекеттік орындар анықталған. 

Батыс Еуропадағы соғыстан кейінгі мемлекеттік бағдарламалардың 

көпшілігі халықаралық ұйымдардың қаражаттарына сүйенген, мысалы 

Ұлыбритания, Канада, Швеция. 

 

4.2 Мемлекеттік бағдарламалардың түрі 

 

Әрқилы белгілеріне байланысты мемлекеттік бағдарламалар бірнеше 

түрге бөлінеді, бәрінің де мақсаты бар. 

Бағдарламалар қалыс қалған мәселелерді шешуге арналған. 

Мысалы, мемлекеттік бағдарламаларда зейнеткерлердің жағдайы, 

ардагерлер, көп балалы жанұялар, оралмандардың қалыптасуы сияқтылар 

қамтылады. 

Бағдарламалар әдеттегі, төтенше, қысқа, орта, ұзақ мерзімді болады. 

Төтенше бағдарламалар күйзеліс кездерінде жасалады. Мысалы, 

әлеуметтік наразылық туындағанда, табиғат апатында, соғыстан кейінгі 

күйреуде, аштық жақындағанда. 

Экономикалық бағдарламалардың себебі, созылған күйзеліс, жалпы 

жұмыссыздық, ақшаның құнсыздануы. Әкімшілік реттеу қолданылады. 



Төтенше бағдарламалардың пайда болуы. Ереуілдің қаупі, өмір 

деңгейінің төмендеуі, әлеуметтік дүмпу, тағы басқалары. Ондай 

бағдарламалардың бір түрі, алдын алу (превентивные, предупреждающий, 

предохранительный), (превенция-ескерту) бағдарламасы. 

Бағдарламалар кең көлемді болуы мүмкін. Мысалы Оңтүстік Кореяны 

қалыпқа келтіру, демократиялық Германияның федеривтік Германияға 

қосылуы сияқты. Төтенше бағдарламалардың ішінде ерекше орын алатын 

мемлекет меншігіне айналдыру (национализация-француз, ағылшын сөзі -----

жекелендіру. 

Барлық елдерде төтенше, әдеттегі бөлім бағдарламалары бар. 

Әдеттегілер аймақтық, салалық, ғылыми, мамандық беру, тағы басқалары. 

Мысал келтірсек, дүние жүзіндегі аймақтық бағдарламалардың көнесі 

АҚШ-тағы Теннеси өзенінің алабын игеру. Салалық бағдарламалардың 

ішіндегі ең жемістісі Францияның  Ядролық қуатты дамыту бағдарламасы. 

Ұзақмерзімді кең көлемді дағдылы бағдарламаға жататын Оңтүстік 

Италияның шаруашылығын дамыту бағдарламасы. 

Экономикалық мәселелерді шешуге арналған халықаралық 

бағдарламалар пайда болды. Мысалы, Франция мен Англияның қосатын су 

асты үңгір жолын салу, халық аралық құбырлар жүргізу, жолдар, мәлімет 

алмасу жүйелері, т.б 

 

4.3 Мемлекеттік бағдарламалардың қамтитын мәселелері 

 

Мемлекеттік бағдарламалардың ішіндегілерден үлгісі: тасымалдау 

жүйесін дамыту ауылшаруашылығы, аймақтық, ( ғылыми зерттеу, тәжірибе 

құрастыру жұмыстары), экономиканың құрылымын жақсарту. 

Тасымалдау жүйесін дамыту бағдарламасында темір жол салу, қайта 

құру жобаланады. Ол жаңа жол, тасушы қолданып жылдамдығын сағатына 

200 км жоғарыға жеткізуге арналған. Мұндай бағдарламалар Батыс Еуропа, 

Жапонияларда нәтижелі қолданылып, бірнеше елдердің арасын қосуда. 

Мысалы, Париж-Мәскеу, Берлин-Калининград, Балтық елдерінде көптеген 

Рим жолдары. 

Осы сияқты тас жол байланыстары бар, мысалы Солтүстік Еуропа – 

Италия, Германия – Түркия жолдары. Олар ауыл шаруашылығы жүктерін 

арзан тасуға мүмкіндік береді. Қалаларға соны тағамдар апарып, ауыл  

тұрғындарының әл-ауқатын көтеруге пайдалы. Ішкі өзен жолдарын  

тереңдетуге арналған бағдарламалар болған. Мысалы, Германияда, көгілдір 

жоспар орындалып, бес мың тонна су ығыстырғыш кемелелері жүре алатын 

болған, тасымалдау арзан. Құбыр тарту, әуе жолдарын дамыту 

бағдарламалары белгілі. Құрамы тасымалдау бағдарламалары пайда болды. 

Атап айтсақ, Жапонияның аралдарын қосатын үңгір, көпір жолдары, Швеция 

мен Дания аралығындағы су үсті, асты жолдары, ұзыннан-ұзақ Рейн-майн, 

Дунай т.б 

Қазақстан экономикасында тасымалдау мен байланыс маңызды орын 

алады. Республиканың тасымалдау жолының ұзындығы 106 мың км, оның 



13,4 мың км темір жол, 79 мың км тас жол, 6,3 мың км мұңай құбыры 3,9 

мың км өзен жол. 

Орта мерзімді ауыл шаруашылығы бағдарламасының мақсаты: 

- Ірі, тұрақты шаруашылық құру; 

- Ауылшаруашылығы өнімдерін сату орындарын, құрылысты, 

техниканы, жанар-жағар майды, құрылыс өнімдерін молайту; 

- Ауыл тұрғындарының жаппай кедейленуіне, қалаға басуына жол 

бермеу; 

- Ауылдағы әкімшіліктің саяси, әлеуметтік негізін нығайту. 

Мемлекеттің ауылшаруашылығы басқармасын жылына екі рет жоғарғы 

өкілеттік орында (парламентте) талқылайды, бірі жобаны, екіншісі орындау 

нәтижесін. 

Дамыған елдердің ішінен еуропалық қоғамдастық мүшелер, Жапонияда 

бағдарламалар толығынан көрсетілген, өркендеп келе жатқандардан Индия, 

Филиппин, Египет, Парсы шығанағы елдерінде жан-жақты жасалған. 

Мұнай өндіретін араб елдерінің кейбіреулерінде мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкес егін шаруашылығы жетілген әдістер бойынша 

жаңадан ұйымдастырылған. Қарыздар, қарды тегін бері, тікелей 

қаржыландырулар, қаржылар қарыз өтемінің өсімін басуға, өндірістің 

нәтижесін жоғарлатуға ынталандыру үшін пайдалынылады. 

Аймақтық бағдарламалар әрқилы мерзімге жасалады, қысқы 

мерзімдеріне мысал ретінде Шотландияның жағалауындағы аудандарына 

көмек көрсету бағдарламаларын келтіруге болады, ол кеме жасаудағы 

күйзеліске байланысты туындаған. Ұзақ мерзімділері артта қалған 

аймақтарды игеруге арналған. Мысалы, Швецияның Солтүстігін, Индияның 

Ассам Штатын, Израйлдың Негев шөл даласын игеру бағдарламасы. 

Мұндай бағдарламаларда өндірісті дамытатын құрылымдар 

ұйымдастыруды көші қонға көмек қарастырылады, салым салық, қарыз 

жеңілдіктері көрсетіледі. 

Аймақтарда қуаттандыру, табиғат тазалығы, құрылыс салу сияқты 

бағдарламалар жасалады. Ғ3ТҚЖ бағдарламалары. Мұнда қамтылатын 

мәселелер сала құрылымын, халықшаруашылығының бәсекелестікке төтеп 

беруін, жоғарлатуын жақсартады. Сондықтан әр елде ғылыми зерттеулер 

белгілі бір мәселеге бағытталған. Мысалы, қуат көздерін ауыстырудың 

пайдалану, ғарышты (космос) зерттеу. 

Көптеген дамыған елдерде ортамерзімді жалпы мемлекеттік ғылыми-

зерттеу (бағдарламалары бар, онда ең маңызды бағыттар мен мәселелер 

қамтылған, ұйымдастырушылары мен орындаушылары, мерзімі, 

қаржыландыру көлемі мен түрі көрсетілген. Дүние жүзінде ғылыми 

зерттеулердің шығынының бөліктерін мемлекет көтереді. 

Ғылыми бағдарламалар жылына екі рет жоғарғы өкілеттік орындарда 

қаралады. 

Экономиканың құрылымдарын жақсарту бағдарламалары салалық, 

аймақтық құрылымдарды жақсартудағы мақсаттар қаралатын мәселелер, оны 

жүзеге асыру жолдарын қамтиды. Мақсаты ғылымның дамуына байланысты, 



салалардағы қысқартуға бағытталған өндірістің тоқырауын баяулату, 

келешекте халық шаруашылығының дамуы мен бәсекелестікке төзуіне ықпал 

жасайтын салаларды ынталандыру. 

Аймақтық бағдарламалардың мақсаты жер жердің табыс,баға жұмысты 

қамту деңгейлерінде қалыс қалмауын көздеп, артта қалғандарына қолдау 

көрсету. 

Қазақстан жерінің жартысына жуығы мешеу қалған ауылдар (барлық 

жердің 4с,7) онда жалпы халықтың 15 % астамы тұрады. Қазақ саны 2,5 млн, 

ол барлығының 87 %. Арал маңы мен Семей полигонының рақатын 

көргендерді қосып есептесек, елдегі қазақтың 40 % жуығы экономикасы 

төмен аймақта тұрады. 

Бұл қарынның қамы ғана көрсетілген анықтауыш емес, мәселе тереңде. 

Ол елдің өсуі, тілдің жетілуі, ұлт тағдыры, демек, осы сияқты күрделі 

мәселелерді шешу үшін мемлекет бағдарламалар жасайды. Ондай 

Қазақстанда да бар. Мысалға алсақ, өкіметтің 2010, 2020, 2050 жылдарға 

дейінгі экономикалық саясаттарында дамудың кезеңдері көрсетілген, олар 

тұрақтандыру, өнеркәсіптендіру, жаңаландыру, (инновационный), тағы 

басқалары. 

 

4.4  Аймақтық экономиканы бағдарлаудың қажеттілігі мен 

міндеттер 

 

Ел экономикасын жүйелі реттеу үшін қысқамерзімді бағдарламалар 

жеткіліксіз, себебі: 

1. Әркім өз бетінше жасаған шаруашылықтардың жылдық жоспарлары 

қарама-қайшы келеді. Мысалы, машина жасау, химия, электр техникасына 

көрсеткен жеңілдіктер өнімнің бағасының қымбаттануына  апарып соқты 

азықты сырттан тасуға босаңдық шаруалардың наразылығын туғызып, 

ауылшаруашылығы құрал-жабдықтарына сұранысты азайтып, ауыл 

тұрғындарының жұмыссыздықтан қалаға көшуіне мәжбүр етті. 

2 Ел экономикасының дамуы жұмыспен қамту, ақшаның құнсыздануына 

күрес, шаруашылықтардың құрамы мен сыртқы экономикалық теңдестік тек 

ұлттық экономика деңгейінде ғана шешіледі. 

3 Күрделі мәселелерді шешу, Ғ3ҚЖ атқарып, өндіріске енгізу бір 

жылдық шеңберіне енгізу. 

4 Экономиканы мемлекеттік реттеу шаралары бірнеше жылдардың 

қаражатында қаралады, оның тұрақты болғаны тек, өзгерісі (азаюы) 

наразылық туғызады. Мысалы, әлеуметтік шаралар ретінде үй салу, сатып 

алуға көрсететін жеңілдіктер ұзақ мерзімді қамтуы керек. 

5. Экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары өкіметтің ауысуынан 

қорғалуы тиіс; билеу топтарының саясатына байланысты өзгермегені абзал. 

6. Сыртқы экономикалық байланыстың тұрақтылығын сақтау, 

халықаралық экономикалық қарым-қатынасты тереңдету орта мерзімді 

экономиканы мемлекеттік реттеу шараларын қажет етеді. 



Бағдарлаудың мықты дамыған елдері Германия, Австрия, Испания, 

Финляндия. Индия, Аргентина, Кувейт, Бразилия, демек әрқилы дамыған 

елдерде әртүрлі мемлекеттердің экономикалық саясатына байланысты 

жүргізіледі. АҚШ-та арнайы дағдылы, төтенше бағдарламалар қолданылады. 

Бағдарламалар қойылған мақсатына қамтитын көлеміне байланысты. 

Міндеттердің жалпы белгілеріне жататындар: 

1. Мүмкіндігінше экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттарының 

«дуалы төртеуін» («магический четыреугольник») орындауды қамтамасыз 

ету. 

2. Нарықты экономиканың жүргізілген жүйесіне арналған экономиканы 

мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру. 

3. Экономикалық және әлеуметтік дамудың бағдарын мейлінше 

ақиқатқа таяу, маңыздылығы мен қауырттығын қамту. 

4. Мемлекеттік бағдарламалардағы мақсаттардың ортақтастығы, 

шаралардың үйлестілігін қарастыру. 

5. Ұстанатын қаржыларды үнемдеп, тиімділігін арттыру. 

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Мемлекеттер неліктен экономикалық бағдарлауға көшеді. 

2. Экономикалық бағдарлау деген не. 

3. Нарықтық экономикада бағдарлаудың қандай түрлері бар. 

4. Төтенше бағдарламаларға мысал келтіріңіз. 

5. Мемлекет меншігіне айналдыру, жекешелендіру бағдарламаларының 

мақсаты. 

6. Мемлекеттік бағдарламалардың қамтитын мәселелері. 

7. Тасымалдау, ауылшаруашылығы, аймақтық бағдарламалар. 

8. Ғ3ТҚЖ, экономикалық құрылымдарды жақсарту бағдарламалары. 

9. Жалпы мемлекеттік бағдарлаудың қажеттілігі. 

10. Бағдарлаудың міндеттері. 

  



V-Тарау. Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын 

бағдарлау 

 

5.1  Аймақтық шаруашылықтар және аймақтық экономика 

 

Аймақтық шаруашылық дегеніміз елдегі облыс бөліктерге орналасқан 

сала құрамына кәсіпорын, ұйым, мекемелердің бағынуына қарамай құрылған 

шаруашылықтық, экономикалық, өндірістік және әлеуметтік барлық топтар. 

Өндірістік, ауылшаруашылығы, құрылыс, тасымалдау, байланыс 

мәдени-тұрмыстық қамтамасыз етудегі кәсіпорындар мен ұйымдар 

бағынуына байланысты үш үлкен топқа бөлінеді. 

1. Облыстық 

2. Аудандық 

3. Жергілікті 

Аймақтық басқарудың жүйесінің  негізі бола тұра жергілікті 

орындардың қарым-қатынасын әртүрлі жұмыстарды атқарудан бастап, 

толықтай бағынуына дейін жүргізіледі. Басқарумен бағыну түрлеріне 

қарамай аймақта орналасқан барлық кәсіпорындар жерді, қазба байлығын, 

орман-суды пайдалануды, табиғатты қорғауда, тазалықты сақтауы, өртке 

қарсы шара жасауы, тұрғын-тұрмыстық, құқықтық, әлеуметтік ереже мен 

өлшемдерді орындауы жергілікті орындарда қадағаланады. Орналасуына 

байланысты барлық кәсіпорындардың үй, әлеуметтік-мәдени құрылыс, 

жергілікті жолдар салу, азық-түлік, халық тұтынатын заттардың өндірісін 

жергілікті басқару орындары қадағалайды. 

Аймақтық деңгейдегі реттелуге жататындар: мемлекеттік меншіктерді 

жекешелендіру, тұрғындар мен кәсіпорындарға салық салу, жергілікті 

қаражаттың құрылуы, тұрғындардың әлеуметтік қорғалуы, т.б 

Кейінгі кездерде мемлекет бойынша үкіметтің аймақтық саясатын жасау 

жүргізілуде. Ол аймақтық саяси, экономикалық, әлеуметтік дамуын, 

басқарудағы үкімет орындарының мақсаты мен міндеттерінің жүйесі, 

орындау жолдары. 

Аймақтық саясаттардың негізгі мақсаттарына жататындар: 

1. Үкіметтің экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, ұйымдастыру 

негізін қамтамасыз етіп, бірыңғай экономикалық кеңестік туғызу; 

2. Аймақтардың экономикалық мүмкіндігіне қарамай тұрғындарға 

бірдей күн көрерлік әлеуметтік сәйкестік пен бірыңғай әлеуметтік қорғауды 

қамтамасыз ету; 

3. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы жағдайларын 

теңестіру; 

4. Қоршаған ортаны ластаудың алдын алу, тазарту, аймақтың 

табиғатын сақтауды жан-жақты қарастыру; 

5. Ерекше маңызы бар мәселелердің дамуына аймақта айтарлықтай мән 

беру; 

6. Аймақтардың табиғи-табиғат ерекшеліктерін толығынан пайдалану; 

7. Жергілікті басқаруды арнап, жүзеге асуына кепілдік туғызу. 



5.2  Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын 

бағдарлаудың әдістемесі 

 

Кейінгі кездерде аймақтық деңгейде экономикалық және әлеуметтік 

дамудың қысқа және орта мерзімді бағдарламаларын жасау жүргізіліп жатыр. 

Мұндай бағдарлаулардың әдістемесі төмендегі жағдайлардан туындайды; 

1 Аймақтар белгілі бір өнімдер өндіріп, қызметтер атқарып 

халықшаруашылығының міндетін атқаруда қоғамдық өндіріс жүйесінің 

бөлігін құрайды; 

2 Аймақтардың жұмыстарының экономикалық көрсеткіштерінің 

төмендеуі қоғамдық өндіріс пен әлеуметтік-экономикалық барлық 

жүйелердің нәтижесіне кері әсерін тигізеді; 

3 Аймақтық экономикалық жүйенің қажетті деңгейде нәтижелі болуын 

өз бетімен жылжу қамтамасыз ете алмайтындығында; 

4 Қазіргі аймақтық басқару жүйесі мен қолда бар қор көрсетілген 

мерзімге аймақтық экономикалық жүйенің жұмысын өзгертуге мүмкіндік 

бермегендігінде. 

Осы жағдайларға байланысты аймақтың экономикалық дамуының 

негізгі кезеңдері, жасау үлгісі, мазмұны анықталады. 

Бағдарлама жасау үш бөліктен тұрады; талдама, тұжырымдама, 

бағдарлама. 

Талдау шегінде берілген аймақтың ішкі байланыстарын зерттеу қажет, 

маңызды құрылымдық қатынастарын анықтап, жүйенің толықтай жұмыс 

істеуінің тиімділігін анықтайтын аймақтық жүйе мен өндірістің 

экономикалық негізін табады. Бұл қоғамдық еңбек бөлу жүйесіндегі 

аймақтық шаруашылықтың негізгі міндетін атқаратын бөлігін анықтаудың 

мүмкіндігін береді. Оның үстіне бүкіл ел экономикасындағы аймақтың даму 

барысында қарау қажет. Бұл қоғамдық жалпы өндірістің қазіргі, келешектегі 

аймақтық экономиканың қызметіне байланыстылығын көрсетеді. 

Тұжырымдауға байланысты аймақтың экономикалық және әлеуметтік 

мақсаттарын көздейтін шешімдер шығару жатады. Бұл жұмыстар екі сатыдан 

тұрады: 

1 Алдыға қойған мақсатты орындау үшін атқарылатын нақтылы 

жұмыстарды олардың жіктелуін анықтау; 

2 Экономикалық және әлеуметтік дамудағы жұмыстардың бастыларын 

көрсетіп, соның негізінде аймақтың дамуының бағытын жасау. 

Әрқилы аймақтардың, мақсаттардың, мәселелердің дамуына әсер ететін  

жағдайларының өзгешеліктері оларды шешуді бір түрде жүргізуге мүмкіндік 

бермейді. Дегенмен, барлық аймақтарға тән мақсаттар мен міндеттер бар. 

Олар: 

1. Өндірісті тұрақтандырып, экономикалық өсуді қамтамасыз ету; 

2. Нарықтық қатынастардың дамыған түрлерін туғызу; 

3. Топтасқан әлеуметтік сұрақтарын шешу; 

4. Қоршаған ортаны қорғау, т.б 



Бағдарлау тобының шеңберіндегі басты мақсат аймақтың экономика 

жүйесінің болашақтағы дамуының сандық деңгейлер мен көрсеткіштерін 

анықтау. Мұндай бағдарлаудың үш түрі пайдаланылады.  

Аймақтық экономиканың жүйесінің тұтастай дамуының жалпы 

экономикалық бағдары; аймақтық шаруашылықтардың жекелеген салалар 

мен өндірістерінің даму бағдары; аймақтың басқару-әкімшілік бөліктерінің 

жекелеген даму бағдары (қала, аудан, т.б); Көрсетілген бағдарларды 

жасаудағы негізгі әдіс-келешек дамуының суреттемесі (сценарий-жобасы). 

Онда аймақтардың экономикалық жүйелері мен құрылымдарындағы 

дамудың мүмкін болатын жағдайларын баяндап, олардың басқа жүйелермен 

байланысып, әртүрлі жағдайлар мен әсер етушілердің көптеген 

алмасуындағы аймақтық экономикалық дамуын қамтитын көрсеткіштер 

анықталады. 

Аймақтық дамудың барлық суреттемесі үш топқа бөлінеді. 

1. Жалпы экономикалық дамудың суреттемесі; 

2. Жекелеген салалар мен өндірістің даму суреттемесі; 

3. Аймақтың жекелеген әкімшілік-басқару бөліктерінің даму 

суреттемесі; 

1. Аймақтың жалпы экономикалық дамуындағы үш топтағы 

суреттемелерін бөлуге болады деп даму жағдайымен анықталатын суреттеме 

2. Өндіріс дамуын анықтаушы ішкі аймақтық жағдайлар суреттемесі, 

оның ішінде маңызды құрылымдық өзгерістер, қаржы, табиғат қорларымен 

қамтамасыз ету. Өндіріс тиімділігінің көрсеткіштері т.б. 

3. Жекелеген аймақтардың экономикалық дамуының бағдарлауына 

салалы көзқарасты сақтай отырып, туындайтын жағдайларды 

сәйкестендіретін аймақтың жалпы экономикалық даму суретемесі. 

Жеке салалар мен өндірістің даму суреттемесін құрастырғанда әр 

топтағы әсер етушілер мен жағдайлардың үйлесуі әрқилы екендігін 

басшылыққа алу керек. 

Болашақ дамуда әсер етушілер мен жағдайлардың сәйкестірілуіне 

байланыс өнім өндіретін барлық салаларды бірыңғай топтарға бөлу керек: 

1. Халықшаруашылық, мамандандыруындағы салалар 

2. Аймақтық мәндегі салалар 

Салалардың бұл екі тобына екі түрлі суреттеме немесе даму бағдарын 

жасау керек. Іздеуші және мөлшерлі 

Екі топтағы салалар бойынша іздеуші (зерттеуші) бағдарлар өткен 

мерзімдегі негіз болатын жағдайларға байланысты анықталады. Екінші 

мөлшерлеу тәсілі арқылы халық шаруашылығының салаларында жалпы 

экономикалық (макроэкономика) қажеттілік қорларына байланысты даму 

бағдары анықталса, екінші топтағы салалардың өсуі аймақтағы өнімдерге 

қажеттілікпен, қаржы, қор мүмкінділігімен анықталады. 

 

 

 

 



5.3  Аймақ дамуының үлгілері 

 

Аймақтың экономикалық және әлеуметтік дамуын бағдарлағанда 

көптеген үлгілер (модель-француз сөзі «modelle», латын сөзі «modulus» - 

мера, образец, түрі) пайдаланылады. Оларды үш сәйкес түрлерін 

қарастырамыз: 

1. Экономикалық негіздегі үлгілері (ЭНҮ); 

2. «Шығын-шығару» (өндіру) үлгісі (ШӨУ; 

3. Экономикалық өлшеу үлгісі (эконометрические модели, применение 

математики-экономика  статистических методов анализа) (ЭӨҮ) 

ЭНҮ (модели экономической базы) аймақтық экономиканың өнімді 

өткізу орнына байланысты екі өндірістік бөлікке бөлініп, бір аймақтан 

(негізгі бөлік) және екінші аймақ ішіндегі (қызмет көрсетуші 

бөлік)болатындығына негізделген. Кейбір мысалға алынған аймақтарға 

аталған үлгі мынадай болуы мүмкін: У=(D-М)+Х. Мұндағы У-аймақтағы 

табыс жиынтығы. D-өз шығыны (аймақтағы жергілікті басқару шығынына 

салымды қосып): 

М-аймаққа әкелу (поставки) 

Х-аймақтан шығару (поставки) 

Е мен М мәндерін  У арқылы көрсетіп, Е=е*у (2) аламыз: 

М=М*У (3); х=х-(4) Жоғарыдағы оңдық бұл үлгідегі өзгеретіндердің 

құбылмалды (экзогенный) сипаттайды (2), (3), (4) мәндерін өрнекке салып 

У=ЕУ-МУ+х. Бұл құбылыстардың саладан салаға, оның басқа салалар мен 

арасындағы айырмашылықтарының өзгеріс көлемін түсіну үшін аймақтың 

экономикалық жүйенің  жіктелген түсіндірмесі қажет. Бұл жағдайда 

«шығын-шығару» (өндіру) үлгіні пайдалануы мүмкін. Үлгілерді қолданған 

аймақтағы сала өндірушілердің ақырғы саны қаралады. Салалардың 

әрқайсыны кез-келген басқасына тәуелді деп саналуы мүмкін, т.б. Бұл 

экономикаға сырттай әсер етуші. Өзгерткіштің әсерін бақылап отыруға 

мүмкіндік береді. Бірінші үлгіден гөрі тереңірек. 

Егер жеңілдетілген мүмкіншіліктерді пайдалансақ: 

1. Әр бір топтағы өнім жалғыз сала-өндіргішпен шығарылса; 

2. Шығының қысқарылып немесе көбейетін сыртқы көздерінің 

болмағанында; әр өнімде жалғыз өндірістік қатынас болады, бұл өнім 

ауыстыруды шектетеді. 

Онда (3) шығатыны: 

Xij=dij * xj; мұндағы dij- j өнімнің бірлігіне жұмсалған өнімін 

анықтайтын өндірістік (технологический) еселік; 

Xj – j саласының шығарғаны 

Бұл ретте (і) өрнек өзгереді 

Хі = ∑ dij + Уі немесе матрица ретінде Х=АХ+У (3) j=1 

Xj байланысты (3) шығарғанда х= (1-А) – У (х) 

Экономикалық өлшеу үлгілерінен екі түрін бөлуге болады: қарапайым 

және баллмен теңдік жүйесі. Біріншіге регрессия (обратное движение теңдігі 

тобынан жалпы ұлттық және аймақтық өзгерімдерді байланыстыратындары -



жатады. Жүйелерге ортақ үлгілерді жекелеген теңдестіктер мен ішкі 

өзгергіштік үлгілердің арасындағы маңызды байланыстары есепке алынған. 

Қаралған  аймақтың талдау үлгілері аймақтық экономикалық өсуді 

бағдарлауға арналған және экономикалық өсудің мәселелерімен мүмкіндігіне 

орай аймақтық шешімге баға береді. Бірақ аймақтық әлеуметтік-

экономикалық шешімдері жан-жақты бағалануы бағдарламаларға 

қатысушылардың мүмкіндігі мен шешім қабылдауға келісімін, ол 

шешімдердің аймақтық әлеуметтік-экономикалық, табиғат тазалығына әсер 

етуін қамтиды. Іс жүзінде мұндай келісілімділікті үлгілер жүйесі қамтамасыз 

етеді, олар аймақтың әлеуметтік –экономикалық жүйесін мерзіммен 

кеңістікте туындап, жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Мұндай жүйелерді 

жасау бізде де, шетелдерде де жүргізіледі. 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Аймақтың шаруашылық анықтамасы, топтары. 

2. Жергілікті орындардың міндеті. 

3. Аймақтық деңгейдегі реттелу. 

4. Аймақтық саясат деген не? 

5. Аймақтық саясаттың 1-3 мақсаттары. 

6. Аймақтық саясаттың 4-7 мақсаттары. 

7. Аймақтық бағдарлар түрі. 

8. Аймақтық бағдарлардың әдістемесін туындататын 1,2 жағдайлар. 

9. Аймақтық бағдарлардың әдістемесін туындататын 3,4 жағдайлар. 

10. Бағдарлама жасау кезеңдері. 

11. Талдаудың мазмұны. 

12. Тұжырымдау, екі сатысы. 

13. Аймақтық бағдарлаудың 1,2 ортақ мақсаттары мен міндеттері. 

14. Аймақтық бағдарлаудың 3,4 ортақ мақсаттары мен міндеттері. 

15. Бағдарлаудың басты мақсаты. 

16. Бағдарлаудың үш түрі. 

17. Бағдарлаудың негізгі әдісі. 

18. Суреттеме топтары. 

19. Жалпы экономикалық (макроэкономика) дамудың суреттеме 

топтары. 

20. Салалардың біріңғай топтарға бөлінуі. 

21. Іздеуші (зерттеуші) суреттеме. 

22. Мөлшерлеу суреттемесі. 

23. Аймақ бағдарларының үлгілері. 

24. ЭНҮ өрнегі. 

25.  ЭНҮ пайдаланылуы. 

26. «Шығын- шығару (өндіру)» үлгісінің мәні. 

27. Салалардың ашық мәліметтік экономикалық жүйесінің өрнегі. 

28. Жеңілдетілген мүмкіндіктерді пайдаланғандағы өндірістік еселіктің 

өрнегі. 

29. Хі-өзгерісі. 

30. Экономикалық өлшеу үлгілерінің екі түрі. 



VІ-Тарау. Қазақстанның экономикалық аймақтары 

 

6.1  Қазақстанның экономика-жағрапиялық жағдайы, жері, 

шектелуі 

 

Қазақстан екі құрлықтың Еуропа мен Азияның түйіскен жерінде шығыс 

бойлықтың 45,87 солтүстік байлықтың 40,55 орналасқан. Еуропа Азия 

құрылықтарының жағрапиялық орталығы Қазақстанда, 78 көлденең ондық 

пен 50 қатарлы жер ондықтарының түйіскен жері Семейдің ядролық сынақ 

аумағының орталығы. 

Қазақстан жер жүзінде аумағы жөнінен 9 орында (2724,9 мың км кв2), 

1048,3 мың миль кв. Халқы 16 млн.астам, орталығы - Астана қаласы. 

Мемлекеттік тілі-қазақ тілі, орыс тілі - ұлтаралық байланыс тілі. Қазақстанда 

130 дан астам ұлттар тұрады, оның ішінде қазақтар, орыстар, татарлар, 

украиндықтар, беларустар, өзбектер, ұйғырлар, немістер, армяндар, 

әзірбайжандар, еврейлер, молдавандар, шешендер,  түріктер, қалмақтар, т.б 

бар. 

Қазақстан Еуропаның шығысы мен орталық Азияда орналасқан. Ол, 

батыс, солтүстік-шығыста Ресеймен (6477 км), оңтүстік батыста 

Өзбекстанмен (2300 км), Қырғыстанмен (980 км), оңтүстік-шығыста 

Қытаймен (1460 км), Моңғолиямен шектелген. Құрғақ жер шекарасы 12200 

км, теңізбен – 600 км. Шекараның бұрынғы Совет Одағының 

Республикаларымен шектелетін жерінің көбі белгіленген, бөліктелген. 

Қазақстан жерінде бір ғана теңіз бар, ол-Каспий. 

Қазақстан дүние жүзіндегі қазба байлықтары мол мемлекет. Көмір, 

темір, калий тұздары, фосфор қоры жөнінен алтыншы орында. Қазақстан 

жалғыз тұзды-шикізат қала емес, басқадай қорларға су, қуат, орман 

байлығына да ие. 

Қақастанда оншақты үлкен өзендер бар, олардың ұзақтығы 9000 мың км 

астам. Ірі өзендер Ертіс, Орал, Есіл, Сыр, Іле, Шу, Тобыл, Мұра т.б. Жеті 

мыңға тарта тұщы, тұзды көлдер бар. Ірі көлдерге Балқаш, Алакөл, 

Зайсан,Тенгиздер жатады. Су бетінің аумағы 45 мың км. Ірі су қоймалары 

Қапшағай, Шульба, Шар. 

Қазақстандағы халық саны 16 млн астам, оның 56,8% қала, 43,2 % ауыл 

тұрғындары. Бір км кв жерде 5,3-5,6 адамнан келеді. 

Экономика жағынан Қазақстан бұрынғы Совет Одағының көпсалалы 

халық шаруашылығының бөлігін құраған (өндірістік қорлардың 1990 жылы 

13 % құраған). 

Қазақстанда 168 аудан, 86 қала, 157 ауыл бар. 14 облыс, екі тәуелсіз қала 

бар. 

 

6.2. Аймақтардың экономикалық мүмкіндігі, құрамы 

 

Аймақтардың экономикалық мүмкіндігін төмендегі жағдайларға 

байланысты анықтайды. 



- табиғи қорлары; 

- тұрғындар мен еңбек қоры; 

- өндірістік қуаты. 

Табиғи қорларға қазіргі кездегі анықталғаны, келешекте ғылыми 

жетістіктерге байланысты ашылу орындары жатады.Уақыт өткен сайын оның 

көлемі, маңызы өзгеріп отырады. Барлық табиғат қорлары екіге бөлінеді, 

біреуі жаратылыстан пайда болғаны, екіншісі экономикалық 

(пайдаланылатын табиғатына байланысты қорлар қазба, су, топырақ, жер, 

биологиялық (тіршіліктегі – өсімдік пен жануарлар), жылу қоры (күн, жер 

асты суы, теңіз тереңдігі), қозғалыс күші (жел, судың жайылуы, қайтуы, 

ағуы), жаңа пайдаланылмаған қорлар, тереңдегі қорлар, табиғи тірліктер 

(биорганизм), т.б 

Жаратылысына  байланысты пайда болуымен қатар таусылатын, 

туындайтын қорлар деп жіктелуі соған орай таусылатын, қалпына 

келмейтіндерге тұзды шикізаттар мен жанармай мен топырақ қабаты, жер 

асты суы жатады, қалпына келетіндер-өзен, көл сулары, жылдық, жер асты 

үстіндегі ағын сулар, топырақтағы қоректену қоры, өсімдік пен жануарлар; 

таусылмайтындар-жылу, жарық, күн қуаты, жел, теңіз, жайылып қайтатын су 

қуаттары, жер асты, мұхиттың жылу, қуаты, мұхиттың су қоры, жер 

тереңдігіндегі қорлар, ғарыш қорлары. 

Кейінгі кезде пайдаланылмай жатқан жерлер де өндірісті орналастыруға, 

халықты тұрғызуға арналған қорларға жатқызылып жүр. 

Табиғат байлығының шаруашылық салаларындағы пайдалануына 

байланысты экономикалық жіктеулер жүргізілген: 

-өндіріс қорлары-жылу, қуат, металл, агрохимия, құрылыс, су, орман, 

т.б. 

-ауыл шаруашылығы-топырақ жер қорлары, оның ішінде жыртылған 

жер, суландыру сулары, өсімдік өсу кезеңінің жылу мен ылғал жиытығы, 

аулайтын аңдар, т.б. 

Шаруашылықта пайдалануына байланысты қорларды бір мақсаттағы, 

көп мақсаттағы деп бөледі. Бір мақсаттағыларға қазба байлықтары, қуат 

көздері (өндіріс шикізаттары, жанар май, жылу-электр қуаттары) жатады. 

Әр мақсаттыларға-ауыл шаруашылығы орман, жөнге келтірілген 

жерлер, өндірістік ауылшаруашылығынан басқа жағдайларға 

пайдаланылатын жерлер,су көздері жатады. 

Экономика ғылымында табиғат қорларын бағалауға үш көзқараспен 

қарайды. 

1. Қорды игеруге, пайдалануға жұмсалған шығындар. Олар барлау, 

игеру, жақсартуға жұмсалған тікелей шығындар. Бұларды басқа қорлардың 

шығынымен салыстырып үнемдеуді табуға болады. 

2. Пайдалануға жұмсалған шығындарды бағалау, ол үшін зерттелген 

жердің шығынын нашар жердің шығынымен салыстырады. Бұл елді арзанға 

түсетін қормен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Арзан салық, жалдап 

алуға жағдай жасайды. 



3. Қалыпқа келтіру шығынымен бағалау. Бұл қалыпқа келтіру немесе 

басқа қорлармен ауыстыру қажеттілігін анықтайды. Қор 

пайдаланушылардың қатынасын реттеуге айыппұлдарын шектеуге 

қолданылады. 

Жалпы Қазақстанда шаруашылықтардың табиғи қормен қамтамасыз 

етілуі жоғарғы деңгейде деп саналады, оның дамуына толықтай мүмкіндіктер 

бар. Мұнай., табиғат газы,  түсті металдар, химиялық шикізат, су көздері 

жөнінен дүние жүзінде олар орны айтарлықтай. Жалпы қор көлемі мол 

болғанмен, оның республика жерінде орналасуы тым қолайлы емес. Табиғый 

қорлардың жағрапиялық орналасуының өзіндік ерекшеліктері төмендегідей: 

- өндіріс қорлары шығыс, орталық, солтүстік аймақтарға таман, 

ауылшаруашылығы шығыс, солтүстік, оңтүстік-батыс аймақтарына қарай 

орналасқан; 

- Өндіріс күштерінің орналасуы мен тұрғын халықтың тарауы сәйкес 

келмейді. Өндіргіш күштердің 
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 бөлігі Азия жерінде, жанар-май, электр 

қуаты, орман, су қоры, түсті металдар батыс, күншығыс жағында. 

- Өндірістің қорлары мен орналасуында алшақтық бар, ауыл 

шаруашылығының шығынды жерлер санаулы. Ауыл шарушалығының 

орналасуында да сәйкессіздік орын алған, дала мен орманды-дала жерлерінің 

80% жыртылған жер, ал құрғақ дала, жартылай шөлейт, шөлейт жерлердің 65 

% жайылым, олар көлемі бірдейлеу болса да. Мұнымен қоса жылы, құнарлы 

жерлерге су қорының 4,4 % ғана келеді. Жылу мен ылғалдың жағрапиялық 

қайшылығы ауылшаруашылығына қолайлы жерлердің бөлінуіне қиындық 

тұғызады. 

Аймақтың дамуына еңбек қорының көлемі оңды әсер етеді. Еңбек 

қорымен неғұрлым көбірек қамтамасыз етілсе, соғұрлым жаңа өндірістердің 

орналасуына оңды жағдай туындайды, әсіресе еңбекті көп жұмсайтын 

жерлерде. 

Еңбек қорын толтырудың басты көзі тұрғындардың өсуі, әсіресе еңбекке 

жарамды жастағылар. 

Совет Одағы кезінде елдің табиғи өсімі айтарлықтай өзгерді. Өлім 

еселігі (мың адамнан) қатысы болғаны үш есе азайды. Өмір сүрудің орташа 

ұзақтығы 63 жас, оның ішінде әйелдер - 67, ерлер - 53 жас. Бірақ туу еселігі 

(мың адамға туған бала) күрт төмендеуінің нәтижесінде мың адамға 

есептегендегі табиғи өсім 3,13 адамға дейін азайған бала туудың азаюы қала 

халқының үлесінің көбеюімен әйелдердің шаруашылық мәдени 

құрылыстарға қатысуының көбеюімен, жастарды оқуға көбірек тарту мен 

байланысты. 

Еңбек қорының негізгі сапалық сипаттамасы жұмысшы күшінің 

мамандануы. Бүгіндер де әрбір мың жұмыс істеушіге 174 жоғары, арнайы 

орта білімі бар мамандар келеді. Еңбек қорларынан орналасуынан басты 

себебі өндірістің тоқтауы, бүгінгі орналасу өндіріске сай емес. Халық 

санындағы аудандардың ара үлесі өзгерді, өйткені жаппай көшу орын алды. 

Көшпенділер көбінесе Алматы, Атырау, Астана қалаларына орналасты. 



Кейіңгі 3-4 жылда Қазақстанға қайтып оралу көбейіп келеді. Қоғамдық еңбек 

бөлудің нәтижесінде қала, ауылдық елді мекендер пайда бола бастады. Қала 

халқының 
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 кіші саны жүз мыңдаған адамдардан тұратын қалаларда тұрады.  

Қазақстандағы ауылды жерлердің көпшілігі (
9

10
) ауыл шаруашылығымен 

айналысады. Сонымен қатар ең жоғары өнеркәсіптік аудандарды басқа 

жұмыстармен, өндіріс тасымалдау ауыл шаруашылығына жаппай тым жақын 

қала, ауыл істерімен айналысады. 

Қазақстанда тұратын 130 дан астам ұлттар мен жұрттар бар, олардың 

бәрі тең құқықтармен қорғалған, өздерінің шаруашылықтары, мәдениеттері 

бар, ғылым мен басқа да таңдаған істерімен шұғылданады. Ғасыр басындағы 

экономикалық ауыртпашылық елдің өмір деңгейіне, өсіп өнуіне қиындықтар 

туғызды, ол көбінесе тұтыну мәселерінін ауырлатты, ол жетіспеушілікке, 

қымбатшылыққа апарып соқты. 

Экономикалық дамудың жалпы көрсеткіші ұлттық табыс жөнінен 

келетін болсақ, ол қоғамдық еңбек өнімділігін өнім өңдіретін саласында 

жоғарлаған аймақтарда өмір деңгейі жоғары. 

 

6.3. Ғылыми-техникалық дамудың аймақтық шаруашылықты 

ұйымдастыруға ықпалы 

 

Аймақтың экономикалық мүмкіндігін пайдалануды жақсартуға ғылыми-

техникалық дамудың  алар орын ерекше. Өйткені, ол жаңа құрал-

жабдықтардың пайда болуына, ұсталғандарының жетілдірілуіне, соған орай 

жаңа өнімдер шығаруына мүмкіндік береді. Өткен ғасырдың 80 

жылдарындағы Қазақстанды жайлаған экономикалық күйзеліс өндірістердің 

қарулануына қатты соққы берді. Соның өзінде ғылыми-техникалық дамудың 

маңызы сақталды. Өйткені:  

1. Ғылыми-техникалық даму еңбек құралының түбегейлі өзгертуге 

мүмкіндік береді. Өндірісті автоматтандыру, кешеңді механикаландыру 

еңбекті түгелдей өзгертеді, оны өнімді етіп, шығармашылық пен 

ынталандыру қызықтыруды қозғайды. Бұл техникалық дамудағы басты 

бағыт. Ол аймақтық еңбек қажеттілігін төмендетіп қана қоймайды, оның 

техникалық, мәдени байланысын сапалы жаңалайды. 

2.  Бағдарлы басқарудағы жабдықтардың, роботтардың, ротарлы тізбелі 

жүйелердің, икемді автоматтандырылған өндірістің жылдам дамуы заманауи 

жағдай. Робот тетіктері еңбек өнімділігін 1,5-2 кейде 3 есеге дейін 

жоғарлатады. Қазіргі жабдықтар өндірісі толықтай автоматтандырылған, 

электрлендірілген, жұмыс ережесін жетілдірген өндіріс жасауға негіз болады. 

Мұндай өндірістер тәулік бойы, құрал-жабдықтарды 2,5-3 алмастыру 

кезеңінде пайдаланып, адамсыз жұмыс істеп, ауыр, аз мамандандырылған 

жұмыстарды атқарады.  

3. Кең көлемде халық шаруашылығын химияландырады. Оның негізгі 

бағыттары:  



1. Қазіргі талаптарға сай халық шаруашылығын химия өнімдерімен 

қамтамасыз ету, химия өндірісінің көптеген салаларын жылдам дамыту; 

2. Химиялық заттарды бірлесіп пайдалануды, дәстүрлі қолданып жүрген 

заттармен оңды сәйкестендіруде тиімділігін арттыру; 

3. Шикізаттарды қайта өңдеуде химиялық заттармен қолдану әдістерін 

тездеп өндіріске енгізу. Химия әр түрлі қасиеттерімен маңызды саналатын, 

өндірістің шикізат ретінде кеңінен пайдаланылатын қор көзі. 

4. Жаңа өндірісті жылдам игеру дамыған техникаларды енгізуді 

толықтырады. Дамушы өндіріс жүргізуді пайдалану (лазер, плазмалық, 

мембрандық, өте жоғары қысыммен т.б).  

А) Өндіріс қорларының шығын үлесін шұғыл төмендетеді; 

Б) Әр аймақтағы өндірістің тәуелділігін азайтады; 

В) Өнім сапасын түбегейлі жоғарылатып, өндірістің табиғи тазалығын 

жақсартады. 

5. Халық шаруашылығының өндіріс қорларына қажеттілігін 

қанағаттандыратын мәселе қор үнемдейтін ереже. Дегенмен мұндайда 

аймақтық өзгешелікке мән беру қажет. Мысалы, еңбекті үнемдеу саясаты 

барлық салалармен аймақтарда жүргізілгенмен, Шығыс, Солтүстік 

аудандардағы шұғыл еңбек қорының қажеттілігі мен оларды 

орналастырудың қымбатшылығына ерекше назар аудару қажет.  

Шын мәнінде ғылыми-техникалық дамудың өндірістегі орын алуы 

төмендегідей. Мысалы, біріктірілген қуат жүйесі арқылы электр қуатын 

берудің жаңа әдісін енгізу арзан қуат тасушы мен оның тұтынушыларының 

негізінде ірі қуат өндірушілердің қашықтығын экономикалық тиімді етті. 

Жылу мен су қуаты көздерінен қашық аудандарда атом қуатының шұғыл 

дамуы ондағы өндірістің өсуіне қолайлы жағдайлар жасады (бірақ АЭС 

қауіпсіздігіне қиыншылық туғызды). 

Техника мен оны пайдалануда аймақтың ерекшелігін ескеру 

қолданғанда жақсы жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді. 

Суыққа төзімді металдан жасалған, жылы орны бар, қатпайтын жанар 

май қолданылатын арнайы техникалар (экскаватор, автосамосвал, тракторлар  

Солтүстікке арналған) табиғи жағдайы күрделі аймақтарда жанармай,  тұзды 

шикізат, ағаш дайындау, су электр станцияларын салуды ұйымдастыруды 

қамтамасыз етті. 

Таулы, шөлейтті, аудандарға арналған ауылшаруашылығы машиналары 

ол жерлерде бұрынғыға қарағанда өсімдік шаруашылығын тиімді етті. 

Аймақ экономикасында ғылыми-техникалық дамудың маңызы даусыз, 

ол әр жақты әсер етеді. Жаңа техника үлкен экономикалық, әлеуметтік пайда 

әкеледі, бірақ оның пайдаланатын аймағын есептеп табу керек, болмаған 

жағдайда зиянға отырғызады. Оның мысалы ретінде халқы тығыз орналасқан 

Чернобыль АЭС апатын айтуға болады, мұнай мен газ өндіргендігі қоршаған 

ортаны ластау, ауылшаруашылығы жерлерін су басу, су жүйелерін салудағы 

қателік, суландыру жүйесін дұрыс пайдаланбау (Арал теңізі) сияқтылар. 

 

 



6.4  Экономикалық аудандардың мамандандыру салалары 

 

Аймақтық еңбек бөлуде экономикалық аудандардың орнын сала 

мамандануы анықтайды. Аймақтық бірлестіктердің мамандануы ол жерлерде 

мол арзан өнім өндіру мүмкіндігімен байланысты. Арзандық тиімді табиғи-

экономикалық жағдайларды пайдалануға байланысты. Аудан құрудағы 

маңыздысы негізгі сала, ол экономикалық пайданың басым бөлігін береді. 

Әрбір экономикалық аудан өз жерінде басты мамандану саласын жүргізеді, 

тұрғын аймағында белгілі бір өнім өңдіруді шоғырландырады, ол өз 

қажеттілігі түгіл басқа жерлердің, тіпті шет елдердің де сұранысына жауап 

беруі мүмкін. 

Аудан мамандануы аймақтың еңбек бөлуінің жан-жақты қатысуын 

толықтай қамти алмауы мүмкін. Ауданның мамандануы мен ауданаралық 

қатынас аумақтың еңбек бөлінуіндегі келісетін жағдай, бірақ әртүрлі. 

Сондықтан сала мамандануын өндірістік көрсеткіштер негізінде, 

экономикалық ауданнан өнім тасу көрсеткіштер мен шығарады. 

Ол көрсеткіштердің ішіндегі негізгілері: 

- экономикалық аудан аймағында берілген өнімнің жинақталу еселігі Кл 

өндіріс құрамында берілген саланың ара үлесінің, сол саланың елдегі 

өнімінің ара үлесіне қатынасы. Ол барлық тауарлы өнім, негізгі өндірістік 

қорлармен өндірістегі адам санына байланысты шығарылады: 

 

Кл=
Ор

Пр
 * 100 : 

Ос

Пс
  * 100; мұндағы Ор – аймақ саласы, Ос – елдегі сала, Пр – 

аудандағы барлық өнеркәсіп өндірісі, Пс – елдегі барлық өнеркәсіп өндірісі. 

- Жан басына есептегендегі өндіріс еселігі Кд – аудандағы саланың ара 

үлеймен халық санының елдегі сол көрсеткіштерге қатысын көрсетеді. 

Кд=
Ор

Ос
 * 100 : 

Нр

Нс
 * 100, мұндағы: 

Ор - аудан саласы; 

Ос - елдегі сала; 

Нр - аудан халқы; 

Нс - елдегі халық саны. 

- Аймақтық тауарлылық еселігі Кмт, аталған (негізгі) өнімнің ауданнан 

шығаруылының аймақтық өндірістік қатысы. 

Кмт=
Во

Пр
 , мұндағы: 

Во - ауданнан шығаралатын өнім; 

Пр - аудандағы өңдірілген өнім. 

Ауданының мамандандырылған саласын табу үшін өзгеріс әдісін 

(«индекс» - латын сөзі «index»-указатель, список) қолданады. 

Су = 
Уо

Ур
 ; мұндағы: 

Су - мамандандыру деңгейі; 

Уо - сала бойынша елдегі ауданның ара салмағы; 

Ур - елдегі барлық өндіріс салаларынан ауданның ара салмағы; 



Егер есептеудегі көрсеткіш бір немесе бірден көп болса, ондай сала 

ауданның нарықтағы мамандану саласы деп есептелінеді. 

Ауданның мамандандырылған салаларының ішінен әрі қарай дамытып, 

немесе жаңадан құрылатындарын шектес, қатарлас салалар дейді. 

Өзара шектес салалар орналастырғанда серіктес болып, оларды тығыз 

өндірістік байланыстар қосады, мысалы, металлургия-коксохимия, тау-кен 

өндірісі жеңіл өнер кәсіп (ерлер мен әйелдер еңбектерінің бірін-бірі 

толықтыруы). Техниканың өсуімен, шоғырландырудың көлемінің өсуімен, 

өндірісті араластырып, бірлестіру кезінде бұл салалардың маңызы арта 

түседі. 

Қосарланған (бірін-бірі ауыстыра алатын) салалар әртүрлі табиғи, 

экономикалық жағдайлар негізінде салыстырмалы түрде жеке дамиды. Олар 

көбінесе өндірістік қатынаста болмайды (мысалы қара металлургия және 

ауылшаруашылығы), жалпы аудандық (салааралық қорларды) игеруде 

(жұмысшы күші, жанар май, су, т.б) бірігеді. Ауданды кейбір салалардың 

дамуы басқаларына кедергі келтіретіндіктен шектеледі немесе тоқтатылады, 

тиімдісі дамиды. Қосарланған салалардың мәселесін мемлекеттік реттеу 

арқылы нарыққа байланысты жобалайды. Аудандық, бірлестіктердің 

қажеттілігі салалардың сәйкестігіне, бірін-бірі қолдайтынына орай 

анықтайды. 

Жай бірлестік-өзара байланыс жоқ (көмір өндірісімен тамақ өнеркәсібі 

сияқты) басқа мамандықтағы қызмет көрсетуші орындармен қосылуы. Бір 

ауданда орналасқан салалар бірін-бір тауып өзара байланысады. Олар әртүрлі 

жергілікті табиғат байлығын пайдаланып жалпы өндірістік мүмкіндіктерді 

қолданады (қуат, тасымалдау, еңбек қоры, т.б). 

Күрделі бірлестік-өндірістік қарым-қатынасты көрсетеді. Ол тікелей 

шикізаттан дайын өнімге дейінгі байланыс (көмір өндіру-коксохимия, азот 

тыңайтқыштары-ауылшаруашылығы), немесе кеңеюге байланысты қосылу. 

Жай бірлестік құрғанның өзінде айтарлықтай ауылшаруашылығының 

үнемін алады. 

Біріншіден жалпы ұтымды жағдайды пайдаланғандықтан тиімді өндіріс 

дамиды, онда таза салалық қана емес жалпы аудандық пайда жүзеге асады. 

Ауданның экономикалық-жағрапиялық жағдайы ұтымдылықты өндірісті де, 

ауыл шаруашылығында да пайдаланылады.  

Екіншіден, кеңінен қолданылатын қызмет көрсетуші мекемелер пайда 

болады, олар өндірістік, нарықтық, әлеуметтік орындар (құрылыс негіздері, 

тасымалдау, қуат, сумен қамтамасыз ету, жөңдеу, қойма, сауда орындары-

биржа неміс сөзі buzse, латын buzsа-кошелек, жинақ болған сауда орын, 

банк-итальян сөзі banco-скамья, қаржы орны, тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, қызмет көрсету, т.б). Күрделі құрылымды құрғанда 

біріктірілген өндіріс таяу араласып аймақтық жақындасқаннан халық 

шаруашылығы қосымша ұтады. Шикізат пен жартылай дайындалған өнімді 

тасығанда, бірігіп электр, жылу қуатын пайдалану кезегін сәйкестендіргенде, 

өндіріс қалдықтарын жүзеге асырғанда үнемдеу пайда болады. 



Күрделі бірлестіктің тағы бір пайдасы әйелдердің еңбегін кеңінен 

пайдалануда, жұмыссыздықты төмендетеді, ұйымдастыру жұмыстарына 

кететін уақытын азайтады т.б. 

Аймақтық бірлестіктердің құрылу, дамуында тиімділіктің жолдарын 

тауып, қолданғанда қоғамдық өндірісті жеделдетіп, нарыққа кеңінен көшуге 

мүмкіндік туады. 

 

6.5 Аймақтық қызмет көрсету (инфраструктура - латын сөзі «infra» 

- подструктура, жағдай туғызушылар) 

 

Аймақтың бірлестіктеріне пайдасын тигізетін бөліктері өндірістік, 

әлеуметтік, нарықтық қызмет көрсететін орындар мен мекемелер. Олардың 

негізгі міндеті негізгі саламен аймақтың халқына қызмет көрсету. 

Экономикалық ауданда оларды төмендегідей жіктейді. 

-өндірістік қызмет көрсетушілер (құрылыс, тасымалдау, байланыс). 

-Әлеуметтік-қызмет көрсетушілер (тұрғын-коммуналдық 

шаруашылықтар, ағарту, емдеу, мәдениет, спорт, т.б). 

-нарықтық қызмет көрсетушілер (сауда, банк, биржа, қауіпсіздендіру 

серіктестігі). 

Бұл көрсетілген қызметкөрсетуші салалардан басқа жергілікті жерлердің 

экономикалық тиімді мөлшерде қажет еткен, өнімдерін өндіретін ауыл 

шаруашылығы мен өндіріс салаларын атауға болады. Аймақтың негізгі 

саласымен қосымшаларының арасында өзіңдік «еңбек бөлісі» бар. Аймақтың 

экономикасын нығайтуға негізгі сала әсер етеді де, қызмет көрсетушілер 

даму барысында өндірістік еңбек, қаржы жағдайларын теңестіруге, қалыпқа 

келтіруге мүмкіндік береді. 

Өндірістік қызметкөрсетушілерді атқарған жұмыстарына байланысты 

жіктеуге болады. Ол қазіргі ғылымда өте қажет, өйткені көптеген елдерде, 

әлеуметтік-экономикалық өнімдерде қолданылады. 

Тасымалдау барлық жолдардың,  пайдаланылатын көліктердің, жолдағы 

қызмет көрсетуші орындардың басын қосады. Тараған жері мен 

пайдалануына байланысты тасымалдау төмендегідей жіктеледі: 

- жалпы пайдаланылатын көлік; 

- өндірістік көлік; 

- жекеменшік пайдалануы. 

Жердегі тасымалдау машина,теміржол, құбырмен жүруші, тиейтін, 

жегуші болып бөлінеді. Судағы тасымалдау теңіз, су көліктерімен 

атқарылады, тасымалдау көліктеріне машина, теміржол құрамы, кеме, қайық, 

ұшақтар, құбырлар жатады. 

Тасымалдау жолдарына: жолдар, су жолы, әуе жолы, таситын ілмелер 

жатады. 

Мақсаты мен қалыпқа келтіру жауапкершілігіне байланысты 

тасымалдау жолдары 4 топқа бөлінеді: жергілікті, облыстық, еларалық 

(«федерация» - латын сөзі «federation» - укреплять союзом) халықаралық 



мақсаттағы жолдар. Қатынас жолдарының бірігуін тасымалдау қатынасы 

(«коммуникация» - латын сөзі «communication» связь-байланыс) дейді. 

Қуат беруші шаруашылықтар-тұтынушыларды электр қуатымен 

қамтамасыз ететін электр жүйелерінің қосындысы. Олар электр қуатын 

беретін жолдар, күш беретін станция бөлімдері, өзін қамсыздандыратын 

бөлімдер. Электр қуатын беретін жүйелер тоқтың күшімен  (жоғарғы 

вольтты, төменгі вольтты, тұрақты кезеңді тоқтар) өлшенеді. 

Аймақтар бойынша кәсіпорынның қуат жүйесі, аудандық, т.б бөлінеді. 

Тоқ беретін жүйе мен қажетті қондырғыларын қуат байланысы 

(коммуникация) дейді. 

Байланыс (хабар беруші-информационный-латын сөзі «information») 

Әр түрлі хабар берушілер  жиынтығы. Оның түрлері: 

- почта байланысы; 

- электр байланысы (жердегі, космостағы)-сым темірмен, радио арқылы, 

оптика байланысы; 

- арнайы (фельдегиер - үкіметтің құпия байланысы) байланыс. 

Байланысты жүргізу үшін әкімшілік-аймақтық негізде жүйе құрады, 

олар төменгі, орта, жоғарғы байланыс жолдары. Төменгілері жергілікті 

жердегілердің байланысын қамтамасыз етуі (кәсіпорын, қала, аудан, облыс, 

аймақ). Олардың арасында тасымалдау байланыс жүйесі құрылған. Олар 

бірігіп елдің, аймақтың байланыс жүйесі болады. Байланыста әртүрлі 

хабарламалар беріледі: телефон, телеграф, арнаулы т.б. Сондықтан әртүрлі 

хабарлар түрін пайдалану қажеттілігі туындайды. Ол үшін бірінші байланыс 

жүйесінің ішінде екінші екінші жүйе жасалып іске қосылады, олардың 

түрлері телефонның автоматты байланысты, кәсіпорын арасындағы телеграф 

жүйесі, қолы қойылған (факсимильный) жүйе, теле, радиохабар, мәлімет 

беру жүйелері, т.б. 

Байланыс жүйесі байланыс жолдарынан тұрады,  олардың ауамен, 

өткізушімен (кабель), радио арқылы, сәуле жіптері (оптиковолоконные), 

спутниктермен берілетін түрлері бар. 

Халықты, өндірісті сумен қамтамасыз ету үшін құбыр құрылысының 

жүйесі қолданылады. 

Өндірістік қызмет көрсетушілер бірігіп дамиды. Ондайлардың 

аймақтардағы бір түрі арнайы өлкелер. Көп елдерде (АҚШ, Ұлыбритания, 

Франция, Түркия, Испания, Ресей, т.б) ондайлар бар. Арнайы өлкелердің 

түрлері: 

- еркін сауда өлкесі; 

- өнеркәсіп енгізушілік; 

- техника-өндірістік; 

- құрал-жабдықтарды орнату, жөңдеу («сервисный»-ағылшын сөзі 

«service» - служба): 

- жалпылама; 

- сауда-өндірістік; 

- ғылыми-өнеркәсіп орталықтары; 

- жаңашылдық (инновационный); 



- еркін кәсіпкерлік өлкесі. 

Өлкелер арнайы қызмет көрсететін орындармен бірігіп құрылған 

аумақтық икемді, белгілі бір жеңілдіктерді пайдаланушы орындар. 

Әлеуметтік қызмет көрсетушілер. Олардың салалық құрамына 

жататындар: 

1. Бөлу және айырбастау: сауда, қарыз беру, қауіпсіздендіру; 

2. Тұтынуға байланысты қызмет көрсету: тұрғын үй, үй-жай жұмыстары 

(«коммунальные» - француз сөзі «commune» - общительный, қауымдық), 

тұрмыстық қызмет көрсету, жолаушылар тасымалы, байланыс (тұрғындарға 

қызмет көрсету); 

3. Денсаулық сақтау: денсаулық сақтау, санаторий-курорттағы қызмет 

көрсету, демалыс, әлеуметтік қамтамасыз ету, тұрғындарды қоғамдық күту; 

4.  Халықтың қоғамдық санасын, ғылыми көзқарасын ояту: ағарту (білім 

беру, мамандар даярлау) дін салалары; 

5. Қоғамдық тәртіпті басқару, сақтау, мемлекеттік басқару, қоғамдық 

ұйымдар, қорғаныс және тәртіп сақтау орындары. 

Әлеуметтік қызметкөрсету әртараптағы көптеген салаларды қамтиды. 

Сондықтан олардың бірігіп дамуына байланысты шұғыл мәселелер 

туындайды. 

Әлеуметтік қызмет көрсетушілер өндірістік, нарықтық қызмет 

атқарушылар сияқты аумақтық құрылымынан тұрады, олар: 

- мемлекеттік деңгей; 

- аймақтық деңгей; 

- жергілікті («муниципальный» - латын сөзі «municipalium» - жергілікті 

басқару) деңгей. 

Демек, әлеуметтік қызметтердің аумақтық салалық жүйесі бар. 

Әлеуметтік қызмет көрсету бөлімдерінің сипаттамасы: 

Сауда халық шаруашылығының бір саласы, ол тауар айналымын, 

тауардың өндірістен тұтынушыға баруын қамтамасыз етеді. Сауданың 

құрылымы: 

- сыртқы сауда (бір аймақ екінші аймақпен); 

- ішкі сауда (көтерме және бөлшектеп сауда); 

- халықаралық сауда (аймақтық, мемлекеттермен саудасы) 

Сатудың қызмет көрсетушілері көтерме, бөлшектеп, сатушылардың 

жүйесінен, сауданы ұйымдастырушылардың арнайы мекемелерінен тұрады. 

Сату жүйесі тауарларды әкеліп, тұтынушыларға сатумен, сауда орындарын 

жабдықтаумен, шұғылданатын мекемелердің жиынтығы. Көтерме сауда 

жүйесіне көтеріп сататын базарлар, қоймалар, тоңазытқыштар, сату, 

қамтамасыз ету қоймалары, мекемелер жатады. Бөлшектеп сату жүйесіне 

үлкен, орта, кіші сауда орындары («фирма» - итальян сөзі --- общее назание --

---компаний, хозяйственного общества, коммерческой организаций), 

жекелеген кәсіпкерлер, қоғамдық тамақтану орындары жатады. 

Бөлшектеп сатуға поштамен жіберу, тізімдеп сатуда жатады («каталог»-

грек сөзі «katalogos»-список, тізім) 



Сауданың қызмет көрсетушілеріне жәрмеңке, бірыңғай тауар 

сататындар («биржа»-неміс сөзі, латынша «burse»-кошелек, оптовый рынок), 

дабырлап сату («аукцион»-латын сөзі «auctio»-продажа с публичного торга), 

алыпсатарлар («дилер»-ағылшын сөзі «dealer» - торговец, өзі көптеп алып 

тұтынушыға біртіндеп сатушы), сатудағы қосанжарлар («маркетинг» 

ағылшын сөзі «market» - рынок,нарық, әртүрлі қарекетпен сатуды 

қамтамасыз ету), өткізілетін ұйымдар, жарнама, ұйымдастырушылар, сауда 

қызметкерлерін дайындайтын ұйымдар жүйесі жатады. 

Қарыз беру, қауіпсіздендіру жүйесі бос ақшасын іске қосып, 

қауіпсіздендірумен, қарыз берумен шұғылданады. Олардың мекемелерінің 

құрамы төмендегідей: 

1. Мемлекеттік мекемелер: орталық, ақша шығарушы (эмиссионные 

банки), қарыз беруші жеке меншік банк («коммерция» - латын сөзі 

«commercium» – торговля), қауіпсіздендіру серіктестігі, кепілдікке ақша 

беретін банк («ипотека» - грек сөзі «hypotheke»-заклад, залог) зейнеткерлік 

қор, басқа орындар. 

Тұрғын үй, үй –жай қызметінің шаруашылықтарының құрамы: 

1. Тұрғын үй шаруашылығы: қалалық тұрғын қоры, жекеменшік тұрғын 

қоры, РСУ, РЭУ. 

2. Тазалық-техникалық кәсіпорындары:су құбыры, сарқынды су құбыры, 

алаңды тазалау, кір жуу, монша. 

3. Тасымалдау кәсіпорындары: қалалық қоғамдық тасымалдау көлігі, 

жергілікті жердегі су көлігі: 

4. Қуат кәсіпорындары: электр жүйесі, газ жүйесі, жылу жүйесі, жылыту 

орын, элекростанция. 

5. Сыртқы жайлардың ғимараттары: жол, жаяу жол, көпір, өзен 

жағалауы мен су ағатын құрылымдар , көгал, көше жарығы. 

Тұрмыстық қызмет көрсету тұрғындардың жеке басының, қоғамдық-

саяси өміріндегі өндірістік, оған жатпайтын жағдайларына қызмет ету. Оның 

мекемелерінің құрылымы: 

1. Тұрғын үй жөндеу 

2. Жиһаз жасау 

3. Киім тазалау, жуу 

4. Күзет 

5. Машина жөңдеу 

6. Тұрмыс машинасын жөндеу 

Денсаулық сақтау-қоғамның жан иелерінің денсаулығын қорғап, сақтап 

емдеуге арналған жұмыстарды атқаруға бағытталған мемлекеттің, 

әлеуметтік, экономикалық, медициналық шараларының жиынтығы. Демек, 

денсаулық сақтау қызметі оның заттай-техника қорын пайдаланып халыққа 

ем-дом жасау. Талдасақ: денсаулығын, ауруын зерттеу, аурудың алдын алып, 

емдеу, денсаулығы мен жұмыс істеу қабілетін сақтау. Барлық жағдайда 

мемлекеттік, жекеменшік, денсаулықты қауіпсіздендіру жүйесі қолданылады. 

Атқару жұмысы - білім, оқу, ағарту жұмыстарын тарату, аймақтағы 

тәрбие-білім беру мекемелерінің жүйесі, халық ағарту шаралары. Ағарту 



жұмысындағы қызмет-көрсету міндеттері: мектепке дейінгі тәрбие, жалпы 

білім беру, жоғарғы білім беру, арнайы-техникалық дайындық, қайта 

дайындау, біліктілігін жоғарылату. 

Тәрбие-білім беру мекемелерінің құрамында. 

-мектепке дейінгі тәрбие мекемелері (бала бақша, ясли); 

-жалпы білім беру мекемелері (бастауыш мектеп, орта мектеп); 

-жоғарғы оқу орындары (университет, институт, жоғарғы мектеп, 

колледж, училища); 

-арнайы-техникалық мекемелер (колледж, техникум, училища, 

орталықтар, т.б); 

-қайта дайындау, біліктілігін көтеру (орталықтар, институттар, т.б. 

Әскери қызмет көрсету – қару жарақты пайдалану, әскери шараларға 

дайындық, әскердің соғысқа әзірлітін қалпына келтіру әлеуметтік, өндірістік 

өрістерге жаптады. Оның өңдірістік қызмет көрсету салары: қатынас 

жолдары, тасымалдау, байланыс жүйесі, ғарышқа қызмет ету орындары, қуат 

орындары заводттары кәсіпорындар. Әлеуметтік қызмет көрсету әскерилерге 

жағдай жуғызатындар. 

Ғылыми қызмет көрсету – заттық-техника қарлары, оларды ғылыми 

жұмыстар жүргізгенде падаланада. Ғылыми қызметкөрсетудің бөліктері: 

- ғылыми орталықтардың ғимараттары, құрылыстары; 

- зерттеу жүргізуге арналған техникалық құрал-жабдықтар; 

- мәліметтер мен қамтамасыз ету жүйесі: кітапхана, мәліметтер 

орталығы, жүйесі, баспахана; 

- ғалымдарды баланыспен, көлікпен қамтамасыз ету жүйесі; 

- ғылыми зерттеулерді байлансытыру, жоспарлау орындары; 

- ғылыми қызметкерлерді дайындау жүйесі; 

- дүние-заттармен, әлеуметтік-тұрмыс жағдамен қамтамасыз ету жүйесі. 

Барлық өңдіріс салылары мен ғылымының бір тұтас бірілік, олардың 

кешінді дамуы кейінгі арнайы ғылыми-өңдірістік құрылымда орны алды 

(ғылыми, техника орындары – парктер (ағылшын сөзі innustrial park – 

объединение, интеграция науки, производства). Бұл зерттеу ғылыми-

өңдірістік жобалауша, ерекше мемлекеттік қолдану каретін орындауың 

жиынтығы. Олар өнеркәсіп-өндірістік салымдарын қосып, университеттердің 

ғылыми орындардың негізнде құрылады. Экономика дамуыдың дүниежүзілік 

тәжірибесі, бағыт ұстаған өндріс жүргізінің ауысуы экономиканың ұзақ 

уақыт туралап қалуынаң жылдам шығуына мүмкіндік беруінін көрсетеді. 

Алдыңғы  қатарлы өндіріс әдісі өнімділікті жоғарылатып, бағасын 

төмендетіп, өндіріс көлемін қаблетуге, сауда мен бәсекелетікті дамытуға 

айтарлықтап мүмкіндік беруі. 

Нарықтық қызмет көрсету. Топтап сату мен дүние зат, техникамен 

жабдықтау, өндірістік жабдықтар мен тауарларды алып, өткізіп, жинақтап, 

сақтау орындарының жиынтығы. Амақта бұлардың жиынтығын топтап сату 

жүйесі дейді. 

Қаржылық қызмет көрссету – ақша қаражатын жұмылдырып, қарыз 

беретін (ссуда) банк, босқызап қарыз – қаражат орындарының ашыптығы. 



Оған мемлекеттік орындар (орталық ақша шығаратын банк, сауда банктері, 

почта-жинақтау кассалары), жеке меншік мекемелер, салым беретін банк, 

арнайы банк мекемелері – дүниеге кепілдік ақша беретін банк (ипотечное – 

грек сөзі hupothёкё – заклад, залог), әртүрлі қорлар жатады. Бұлардын бәрі 

жылдам хабарлама ауыстыруларын қажет етеді. Ол үшін баланыс 

құралдарын автоматты байланысты қызмет ретінде пайдалынады. 

Саяхат пен спорт қызметтерін көрсету үшін мекемелер құрылады, 

олар саяхат қызметін ұымдастырушылар (турагентсва), қонақ үйлер, саяхат 

орындары (база), барлық қажеттеліктерді принциптің орындар (пансионаты) 

сапар желісі ішіндегі көлік, мәдени-ойынсауық орындары, спорт 

ғимараттары.  

Қалыпқа келтіру өңірі (декеационная зона, рекреация – латын сөзі 

recreation – восстановление) саяхатқа байланысты барлық жағдайды 

жасайтын жер. Қазір саяхатқа ерекше көңіл бөлініп, барлық қызмет көрсету 

түрлерін жинақтап дамытуда (индустриализация туризма – индустрия латын 

сөзі industria – деятельность, ірі өндіріске айналдыру). Ол жүйеге табиғи, 

мәдени бірлестіктер, техникалық құрылымдар, қызмет етуші арнайы 

қызметкерлер жатады. 

 

6.6 Экономикалық қарым-қатынасты дамытудағы жаңа 

бағыттар 

Экономикалық қатынастың негізіне нарықтағы әрбір орындардың 

өзара ынталылығы жатады. Жекелеген экономикалық аудандардың өз алдына 

(автаркия грек сөзі autarkia – самоудовлетворение – өзің-өзі қамсыздандыру) 

өмір сүред деген тұжырым дұрыс емес. Тек орталық, кейбір аймаққана елдін 

экономикалық тұтастығын сақтауына қамқорлық жасайды дегендік те 

өзгерді. Шын мәнінде кез-келген қалыпты экономикалық ортада бірде-бір 

амаққа жекелену тиімді, әр қайсысы нарықтың ұлғаюына ынталы. Жеке 

шелену тек жалпы экономикалық және саяси ауытқұда жекелеген жағдайда 

болуы мүмкін. Кей жағдайларда экономикалық байланыс өз аймақтарына 

қарағанда басқа мемлекеттермен жүргізу тиімді болуы мүмкін, оны анықтау 

керек. Аймақаралық қатынаста негізгі жүргізуші кәсіпорын болдандықтан 

аймақтық басқару орындары байланыста қолайлы жағдай тұғызумен 

шектеледі. Аумақтық шаруашылық ұйымдастыруда экономикалық 

аудандастыру негіз болуға тиіс, ол ғылыми әдістемелік тұрығыда жүргізіліп, 

аймақтғы еңбек бөлуге, ұлттық нарықтын тиімділігін арттыруға оңды әсеру 

етуі тиіс. Қазіргі кезде Қазақстан шартты түрде бес экономикалық ауданға 

бөлінген. Әрқайсысы ұқсастық қағидасы бойынша жекелеген орындарды 

құрайды (Алматы, Астана қалалары, т.б.). Олар мәліметтік бақылау 

(статистическое наблюдение – статистика – неміс сөзі statistic, латынша status 

– состояние), экономикалық талдау, бағдарлау және мемлекеттік реттеуде 

бірлестік түрінде қаралады.  

Ресейдегі сияқты аймақаралық бірлестіктердің (ассоциация – латын 

сөзі assosiatio – соединение) ынталығымен құралған экономикалық 



әрекеттістіктен экономикалық аудандардың маңызды күштер еді. 

Бірлестіктер оған кірген аймақтар мен орталықтың ынталылығын қосар еді.  

Халықаралық экономикалық байланыс. Қазақстанның кейінгі 

кездердегі сыртқы саудасына шығару (экспорт латын сөзі export – вывожу) – 

кіргізу (импорт – ағылшын сөзі import, латын сөзі importare вводить), 

қалдығы (saldo итальян сөзі - расчет, остаток) тұрақты өскендігі тән. 

Мысалы, 2015 жылы шет елге сату Иракқа 6,6 есе, Швецияға 3 есе, Австрияға 

4,5 есе, Қытайға 2,7 есе, Францияға 2,6 есе өскен. АҚШ-қа 316,4 млн $ 

дүниесі сатылған. Украинаға 8,5 млн $ өнімі артық сатылған.  

Сыртқы саудадағы оңды өзгерістік басты себебі шикізаттың көбірек 

сатылғандығы, қара және түсті металлдық химия тауарларының молырақ 

шығарылғандығы, оған қоса орталықтандырылған сатып алу, оның ішінде 

тамақ өнімдерінің жаппай азаюы және бар мұна мен басқа қуат берушілердің 

дүниежүзілік бағасының төмендеуінен саудадағы өңді қалдық өсті.  

Өткен ғасырдың 80-шы жылдарының ортасынан бастап, әсіресе тікелей 

экономикалық өзгерістерден кейін Қазақстанда сауда жағдайының төмендей 

басталғаны көрінді. (сату бағасының еселігінің сатып алуға қатынасы). 

Сату жағдайының көрсеткішінің төмендеуі сыртқы сауданың 

тиімсіздігін көрсетеді. Сыртқа шығару экономика дамуындағы алғашқы 

бағыт болып, ішкі жалпы өнімде сыртқа сатудың үлесі үлкен, басқа елдерге 

Қазақстан жатпайды.  Дегенмен, Қазақстанның сыртқы саудасы белгілі бір 

бағытта екендігі белгілі, оның дәлелі сату-сатып алу мамандануының еселігі. 

Мұның себебі көп жылдардан бері Қазақстан шикізат сатумен шұғылданған. 

Экономиканың түбегейлі өзгергендігі доллардың құнының өсуімен, аталған 

қорларына түсімнің (рента-латын сөзі reddita-қайтқан кіріс) төмеңгі деңгейі 

шикізат сатуды ынталандырды. 

Қазақстанның сыртқы саудасындағы өткен ғасырдың 90-

жылдарындағы ерекшелігі “ұйымдаспаған сауда”  немесе кішкене сауда 

(челночный бизнес-челноки ағылшын сөзі kuttlis-сырттан көптеп арзандап 

алып, жергілікті жерде қымбатқа сату) жүргізілуі. Жеке меншік Қазақстан 

кәсіпорындарында сыртқы экономикалық жұмыс құрамында басқа бұрыңғы 

одақтас, республикааралық шаруашылық байланыс ерекше орын алады, 

оларды қалыпта келтіріп, дамытыу үшін өзара араласуды оңай қағидалары 

мен әдістеріне сүйену керек. 

Аймақтардың экономикасын дамытудағы заманауи бағыт бірігіп 

кәсіпорын құру, тәуелсіз экономикалық аймақ дамыту.  

Қаржы-өндірістік топтар. Қазақстанда қаржы-өндірістік топтар (ҚӨТ) 

кейіннен құрылғанымен бірқалыпты дамып келеді. Олар қаржы, өнеркәсіп, 

сауда қорларының салаларға салым ретінде қолдануға арналған. Онымен 

қоса экономиканың негізгі салаларының бәсекелестігін аттыруға, 

шаруашылық қатынастарын қалпына келтіруге елдің сыртқы тауар шығару 

мүмкіндігін дамытуға ықпал жасайды.  

Ұлтаралық қосылулар (транснациональные корпарации- елден тыс 

жерде әрекет ету. Мемлекеттің сыртқы экономикалық жұмыстың ақшаның 

басымшылығының кетуі басқа бірліктердің сыртқы экономикалық 



байланысқа кеңінен араласуына жол берді. Дүниежүзілік экономиканың 

дамуында, шаруашылық байланыстарында халықаралық еңбек бөлудің 

маңызыды себебі ретінде ұлтаралық қосылудың маңызы зор. Ұлтаралық 

қосылу қордың маңызын кеңейтіп, айналымының жылдамдауына, 

сұраныстың жайылып,бәсекелестікке мейлінше оңды жағдай жасауға 

мүмкіндік береді.  

Кейінгі кезде Қазақстанда ұлтаралық қосылулар дамып келеді, олар 

Қытай, Корея, АҚШ, Ұлыбритания, Түркия елдерінің кәсіпорындары. 

Салалар бойынша электроника, электротехника (General Motors, Fiat, 

British Petroleum, Mobil, BMW) мұнай, газ алуда, Ресейдің бензин құятын 

шарушылықтары (Du Pont, Mobile), тамақ өнеркәсібінде (Procter and Gamble, 

Pepsico, Mc.Donalds, Phillip Morris). 

Тәуелсіз экономикалық аймақ құру кейбір ықшамды аудандарда (шеара 

жағадайында елдің ішіне тасымалдаудың жақсылығы, сыртқа шығаратын 

өнімді дамыту мүмкіндігі т.б.) бәсекелестіктің артуымен байланысты. Ол 

шетел салымын тарту үшін, жаңаша жұмыс жүргізу үшін  заманауи басқару 

тәжірбиесін енгізу үшін, сататын өнімнің түрін көбейтіп, шетел өнімдерін 

ауыстыруды дамыту үшін керек.  

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Қазақстанның жер, қазба байлығы. 

2. Аймақ мүмкіндігінің көрсеткіштері. 

3. Табиғат қорларының бөлінуі. 

4. Табиғат байлығының экономикалық жіктелуі. 

5. Табиғат қорларын бағалаудағы көзқарастар. 

6. Табиғат қорларының орналасуының ерекшеліктері. 

7. Аймақтағы еңбек қоры. 

8. Ғылыми-техникалық дамудың маңызы. 

9. Ғылыми-техникалық дамудың өндірістегі орны. 

10. Экономикалық аудандағы жинақтау еселігі. 

11. Аймақтық тауарлық еселігі. 

12. Өндіріс еселігі. 

13. Өзгеріс әдісі. 

14. Өзара шектес салалар. 

15. Қосарланған салалар. 

16. Жай бірлестік. 

17. Күрделі бірлестік. 

18. Бірлестіктегі үнемнің себептері. 

19. Аймақтық қызмет көрсетушілердің (инфрақұрылым)жіктелуі. 

20. Тасымалдау. 

21. Қуат беруші шаруашылықтар. 

22. Байланыс. 

23. Арнайы өлкелер түрлері. 

24. Әлеуметтік қызмет көрсетушілер. 

25. Сауда. 



26. Қарыз беру, қауіпсіздендіру жүйесі. 

27. Тұрғын үй, үй-жай қызметтері. 

28. Тұрмыстық қызмет көрсету. 

29. Денсаулық сақтау. 

30. Ағарту жұмысы. 

31. Әскери қызмет көрсету. 

32. Ғылыми қызмет көрсету. 

33. Нарықтық қызмет көрсету. 

34. Саяхат пен спорт. 

35. Экономикалық қатынастың қажеттілігі. 

36. Халықаралық экономикалық байланыс. 

37. Қаржы-өнеркәсіптік топтар. 

38. Ұлтаралық қосылулар. 

39. Тәуелсіз экономикалық аймақ 

 

  



VII-тарау. Қазақстанның экономикалық аймақтарының жалпы 

сипаттамасы. 

7.1. Аймақтарға бөлінуі 

 

Қазақстандағы өндіріс, сала, аумақ, аймақтардың көптігі 

зерттеушілерге оларды белгілі бір топтарға бөліп, сипаттама беріп, шешілмей 

жатқан мәселелерді жөнге келтіріп, бағарламаларын жасауға, мәліметтерді 

жинақтап талдауға күрделілік жасауда. Экономикалық аймақтарға бөліп 

қарастыруда дау шықты. Бірақ бүгінге дейін қандай аймақатар бар, олардың 

аумағына қайсысы жатады деген көзқарастар әртүрлі. Жоғары оқу 

орындарында аймақ экономикасы деген пән енгізілгеннен кейін оны оқыту 

міндетті. Қазіргі ұсынылып жүрген оқулықтарда аймақтық экономиканың 

негізінен біліми мәселелер берілген, оның өзі қазақ тіліндегілері қазақшаға 

ұқсамайды, шәкірттерге түсініксіз. 

Республикадағы экономикалық аймақтар туралы тұжырымдар әрбір 

оқулық шығарушыларды әртүрлі. Тарихыны келсек, одақ кезінде 

Қазақстанда бес экономикалық аудан бар деп есептелген. Олар:  

солтүстік(Ақмола, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан), батыс(Ақтөбе, 

Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан), шығыс(Шығыс Қазақстан), 

орталық(Қарағанды), оңтүстік(Алматы, Қызылорда, Жамбыл, Оңтүстік 

Қазақстан облыстары). Бұған қоса Алматы, Астан қалалары жеке көрсетілген. 

Осылай бөліп аймақтау 2000 жылдың он жылдығына дейін берілген. Бұл 

бөлістегі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер төмендегідей: 

 

Аймақта

р 

Халы

қ 

саны 

Аймақты

қ жалпы 

өнім 

Өнеркәсі

п өнімі 

Ауыл 

шаруашылығ

ы өнімі 

Салы

м 

Бөлшекте

п сату 

айналымы 

Солтүсті

к 

19,8 13,2 10,2 33,1 9,3 109,4 

Батыс 19,2 28,8 5,3 8,2 44,3 120,9 

Шығыс 9,2 6,0 6,3 9,4 4,1 88,4 

Орталық 8,7 8,8 11,2 5,0 4,7 95,9 

Оңтүстік 36,0 14,1 14,7 39,3 10,2 98,0 

Астана 4,0 9,1 1,2 6,3 12,6 60,8 

Алматы 8,4 19,90 4,7 2,6 14,8 426,6 

Кестеден халықтың көпшілігі оңтүстік аймақта тұратынын көреміз, 

онда ауылшаруашылық өнімінің үштен бірі өндіріледі. Негізігі мәселе елді 

жұмыспен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығын қарқындату, оған салым 

салуды көбейту керек 

Батыс Қазақстан аймағында өнеркәсіп жақсы дамыған, салым тарту да 

алдыңғы қатарда, Қазақстанның жалпы өнімінің үштен бірін береді. Басқа 

аймақтардан, мысалы оңтүстіктен еңбек қорын тартуға көңіл бөлу керек.  

Солтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығын өндіру алдыңғы қатарда, 

оған салым тартуды қолға алу керек. 



Шығыс пен Орталық аймақтарда өнеркәсіпті дамытуға көңіл бөлінгені 

жөн.  

 

7.2.  Солтүстік аймаққа сипаттама 

 

Солтүстік аймаққа Ақмола, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақсатн 

облыстары мен Астана қаласы кіреді. Жер көлемі 565,7 мың км2 , 

республикадағы жыртылған жердің 62%, жайылымның 15% аймақта, халқы 

3513 мың адам. 

Ақмола облысы. Ақмола облысы Қазақстан Республикасының 

орталық бөлігінің солтүстістігінде Қазақтың аласа белді- бетегейлі даласы 

(Сарыарқа) мен Теңіз жазығының арасында орналасқан. 1939 жылдың 14 

қазанында құрылған. Батысында Қостанай, теріскейінде Солтүстік Қазақстан, 

шығысында Павлодар, оңтүстігінде Қарағанды облыстарымен шектесіп 

жатыр. Көлемі- 146,2 мың шаршы км. Облыс халқының саны- 739,042 мың 

адам (1.07.2006 жылға дейінгі мәлімет). Облыс аумағының солтүстік бөлігін 

Көкшетау (Көкше тауы - 947 м), Жақсы жалғыз тау (730 м), Жыланды (665 

м), Зеренді (587 м) тауларымен бірге Көкшетау жотасының орта тұстары 

алып жатыр. Облыстың оңтүстік жағы - орташа биіктігі 300-400 метр 

болатын бұйратты, жон-жоталы жазық.  

Орталық бөлігінде Сандықтау, Домбыралы таулары орналасқан, 

оңтүстік-батысы Теңіз-Қорғалжын ойпатымен жалғасады. Ақмола 

облысының климатышұғыл континенталды, жазы ыстық та құрғақ болып 

келсе, қысы қатал. Облыс құрамындағы екі қала - Көкшетау мен Степногорск 

обыстық маңызға ие, 8 қала (Ақкөл, Атбасар, Державинск, Ерейментау, Есіл, 

Макинск, Степняк, Щучинск) аудандық басқару жүйесінде, сондай-ақ мұнда 

17ауылдық аудан (кестені қараңыз), 14кент және 244 ауылдық округ бар. 

Климаты тым континенттік, қысы ұзақ (5,5 айға созылады) суық, жазы 

қоңыржай ыстық. Қаңтардың орташа темпертурасы –16 – 18°С, шілдеде 19 – 

21°С.  

Тұрақты қар жамылғысы қарашаның ортасында қалыптасып, 

оңтүстігінде 130 – 140 күн, солтүстігінде 150 – 155 күн жатады. Қардың 

орташа қалыңдығы 20 – 22 см. Солтүстігінде жауын-шашынның жылдық 

орташа мөлшері 400 мм, оңтүстігінде 250 мм. Облыста солтүстіктен 

оңтүстіке қарай қара қоңыр, қоңыр, ашық қоңыр топырақ белдемдері бірін-

бірі алмастырады. Олардың көпшілігі жыртылған. 

Ірі өзендері Есіл, оның салалары –

 Қалқұтан, Жабай, Нұра, Сілеті, Өлеңті, Құланөтпес, т.б. Облыста көл көп, 

олардың 94-і тұщы. Ірі тұщы көлдері Қорғалжын, Қожакөл, Шолақшалқар, 

Балықтыкөл, Ұялышалқар, т.б. Ірі тұзды көлдері Теңіз, Керей, Итемген, 

Қыпшақ, Мамай, Үлкен Сарыоба және Астана, Сілеті бөгені бар. Олардан 

басқа жер суғаруға арналып 37 тоған салынған, жалпы су көл. 180,6 млн м3. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D2%B1%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BB%D0%B5%D2%A3%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D3%A9%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%81


Қорғалжын көл жүйесін сумен толықтыру және Астананың өнеркәсібін 

сумен қамтамасыз етуді жақсарту үшін Нұра өзені арқылы 70 – 74 млн м3 

Ертіс суы беріледі. Әкімшілік орталық – Көкшетау қаласы. Ақмола облысы 

Сарыарқаның солтүстік-батыс бөлігінде, Есіл өзенінің жоғарғы ағысындағы 

дала белдемінде орналасқан. Жерінің басым бөлігі абсолюттік биіктігі 400 м-

ден аспайтын аласа белесті, ұсақ төбелі жазық. Солтүстігінде Көкшетау 

қыратының сілемдері (Сандықтау, Домбыралы, т.б. аласа таулар) орналасқан. 

Облыстың батыс, орталық, шығыс бөліктерін Есіл, Атбасар, Сілеті 

жазықтары алып жатыр. Оңтүстік-батысында Теңіз-Қорғалжын ойысы бар. 

Облыстың батыс жағында Есіл өзеніне дейін Торғай үстіртінің шығыс шеті 

еніп жатыр. Есіл өзенінің оң жағалауы Атбасар, сол жағалауы Теңіз 

жазықтарымен шектеседі. Оңтүстік-шығысында орманды, көркем 

Ерейментау өңірі орналасқан. 

Қостанай облысы.  Облыс солтүстік-батысы мен 

солтүстігінде Ресейдің Орынбор, Челябі, Қорған облыстарымен, шығысында 

және оңтүстік-шығысында Қазақстанның Солтүстік 

Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облыстарымен, оңтүстік-

батысында Ақтөбе облысымен шектеседі. Облыс аумағы 

негізінен жазық дала. Солтүстіктен оңтүстікке қарай тым созылып жатуына 

байланысты (740 км) әр түрлі физикалық-географиялық 

белдеулерден тұрады. Облыс климаты тым континеттік.  

Кей жылдары 35-40°С-қа дейін жетеді. Жылдық жауын-

шашынның орташа мөлшері солтүстіктен оңтүстікке қарай 300 мм-ден 170 

мм-ге дейінгі аралықта, оның 70-75% -ы жылдың жылы мезгілінде жауады. 

Облыста қуаңшылық болып тұрады. Кейінгі 50 жылдың мәліметі бойынша 

қуаңшылық әр 10 жылда 3-4 рет қайталанған. Желсіз күндер аз. Желдің 

жылдық орташа жылдамдығы солтүстігінде 4-4,5 м/с-тан, оңтүстігінде 5-6 

м/с-қа жетеді.  

Солтүстігінде оңтүстік-батыс және оңтүстік желдер, оңтүстігінде 

солтүстік және солтүстік-шығыс желдер басым. Қостанай 

облысы өзендер мен көлдерге бай. Өзендер Тобыл мен Торғай және Ұлы 

Жыланшық өзендерінің алабына жатады. Тобыл өзенінің алабына жататын 

өзендер (Үй, Тоғызақ, Әйет, Желқуар, Шортанды) бастауларын Орал маңы 

үстіртінен, ал Обаған өзені Торғай қолатының орталық тұсынан алады. 

Торғай алабындағы өзендер, негізінен, Торғай және оның салалары 

бастауларын Торғай үстіртінен (Өлкейек, Қабырға) және Сарыарқаның батыс 

беткейінен (Сарыөзен, Мойылды және Үлкен Дәмді, Жалдама, Қарынсалды,  

Ащытасты, Қараторғай, Сарыторғай, Үлкен Сабасалды, Сабасалды, т.б.) 

алады.  

Облыстың қиыр оңтүстігінде Торғай өзені алабынан бастау алатын 

Ұлы Жыланшық өзені Жақсы Ақкөлге құяды. 

Қостанай облысында 7 мыңнан астам көл бар.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7-%D2%9A%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D0%BD_%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%83%D0%B0%D2%A3%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/50_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B9%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D3%99%D0%BC%D0%B4%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B_(%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%89%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B


Олар көбіне тұщы келеді. Тұзды көлдер Солтүстік Торғай жазығында, 

Сыпсыңағаш пен Торғай қолаттарының орталық тұстарында шоғырланған. 

Көлдердің ең ірілері Торғай қолатында (Сарықопа, Күйік,  Сарымойын, 

Құсмұрын, Алакөл, Теңіз, т.б.), облыстың солтүстік-шығысында 

(Қойбағар,  Тімтәуір, Жаншора, Биесойған, Сарыкөл, Сарыоба, Жасылбағар, 

Қарақамыс, Тоқта, т.б.), солтүстік-батысында (Шұбаркөл, Сасықкөл, Үлкен 

Бөрілі, Тоқтас, Жолжарған, т.б.), Солтүстік Торғай жазығында 

(Шыбындысор, Айқамыс, Қарасор мен Тентексор көлдер топтары, т.б.), 

Сыпсыңағаш қолатында (Қулыкөл, Орқаш, Шоғыркөл, Мамыркөл, т.б.) және 

оңтүстігінде (Жалтырсор, Барақсор, Тентексор, Жаман Ақкөл, Жақсы Ақкөл, 

Ащы Ақкөл, т.б.) орналасқан. Кейбір тұзды көлдердің (Әулиесор, Сабынды, 

Қарабасты, Қарақалпақ, Жылысор, Ақсуатсор, т.б.) емдік 

және курорттық маңызы бар.  

Қостанай облысы  құрамында 5 қала (Арқалық, Жітіқара, 

Лисаковск, Рудный, Қостанай), 13 кент, 16 аудан бар, 808 ауылдық мекендер 

бар. 

Павлодар облысы. Облыс Қазақстанның солтүстік-шығысында 

орналасқан. Павлодар облысы аумағының көп бөлігі Ертіс өзенінің орта 

ағысындағы Батыссібір жазығының оңтүстік шегінде орын алған, қазіргі 

кезде 127,5 мың ш.км. аймақты алып отыр. Солтүстігінде облыс Ресей 

Федерациясымен (Омбы облысы), оңтүстігінде – Қарағанды облысымен, 

шығысында – Шығыс-Қазақстан облысымен, батысында – Ақмола және 

Солтүстік Қазақстан облыстарымен шектеседі. 1938 жылғы қаңтар айында 

құрылған. Облыс орталығы – Павлодар қаласы, ол Қазақстанныңаса ірі өзені 

болып табылатын Ертіс жағасында орналасқан. Павлодар облысының 

климаты тым континенттік және құрғақ.  

Облыс үлесіне республиканың өнеркәсіптік өндірісінің 7%-ы, 

республикалық көмір өндірісінің 70%-ы, ферроқорытпалар өндірісінің 3/4, 

электр энергиясы мен мұнай өнімдері өндірісінің 40%-ы тиесілі. Облыстың 

әлеуеті химия, машинажасау және металл өңдеу салалары кәсіпорындарының 

дамуына жеткілікті. Облыста түрлі меншік нысанындағы 5 мыңға жуық 

кәсіпорын белсенді қызмет етеді. Бұдан басқа, өңірде ауылшаруашылық 

өнімдерінің шикізат базасы мен оларды өңдеуге арналған өндірістік 

қуаттылықтар бар. Қазақстанның энергетикалық жүрегі – аса ірі Екібастұз 

электр станциялары, Ақсу ГРЭС, сондай-ақ Павлодар өнеркәсіп кешенінің 

энергияны қажетсінетін кәсіпорындарына қызмет ететін бірқатар ірі жылу 

станциялары болып табылады. 

Солтүстік Қазақстан облысы. Қазақстанның солтүстігінде 

орналасқан, ал физика-географиялық қатынаста – Батыс-Сібір 

жазығының оңтүстік шетін және қазақ кең даласының бір бөлігін алады. Жер 

бедерінде көп көл төмендеулерi, сахаралық ойықтар, аласалау жалдар және 

жал шұңқырларымен алмасушы бөктерлер бар. Солтүстік-шығыста биіктік 

115-120 м, оңтүстік және оңтүстік-шығыста 200 м.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BA%D0%BA%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%80_(%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BB)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC%D1%82%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B9%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D3%A9%D0%BB_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96_(%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D0%BB_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96_(%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/1938
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81-%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81-%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1


Облыс Ресейдің Калуга, Тула, Томск облыстары орналасқан кеңістікте 

жайғасады. Бірақ, көлдер мен өзендердің жоқ болуына байланысты ауа 

райының кенет құрылықтығымен сипатталып, табиғат жағдайы жағынан 

олардан әлдеқайда ерекшеленеді. Оның ортақ жазықтығы және шектi аумағы 

еркiн меридиан мен ендiк ауамен алмасуға мүмкiндiк туғызады. Ауа-райы 

кенет құрылықты. Қысы аязды және созылмалы (5 айдан көп), аз қарлы, кеуіп 

қалатын ауа – райының басымдылығынан жазы ыстық. Қаңтардың орташа 

температурасы −18,5 °C, −19,5 °C, шілденің +18,8 °C , +19,5 °C. Аязсыз 

кезеңнің созылуы 109-129 тәулік. Тұңбаның орташа шамамен түсуі 300-340 

мм, соның ішінде 4-тен 3-і жылдың жылу уақытында. Өзендері Обы 

хауызына жатады.  

Солтүстік Қазақстан облысының маңында Есіл өзенінің (400 км) орта 

ағысы Иман –Бұрлық және Ақан-Бұрлық қиылысы бар. Солтүстік-Қазақстан 

облысында 1000-нан аса көлдер бар, ең бастысы солтүстік-батыста 

орналасқан. Олардың көбісі мезгілді кеуіп қалады. Тұщы су көлдері басым 

болады. Аса ірілері: Шағалалы теңіз, Солтүстік және 

Оңтүстік Қақ, Таранкөл, Меңкесер. Аудан аумағына Батыс Сібір жазығының 

оңтүстік, Қазақстан ұсақ шоқысының солтүстік бөлігі кіреді. Аудан аумағына 

әктас, шыны құмы, отқа төзімді саз, т.б құрылыс материалдары кездеседі. 

Облыс 1936 жылдың 29 шілдесінде құрылды, бүгінгі шекарасы 1999 

жылдың 8 сәуірінде бекітілді.  

Облыстың ауданы 97, 99 мың шаршы км. тең және республика 

аумағының 3, 6% құрайды. Солтүстік Қазақстан облысының әкімшілік 

орталығы – Петропавл қаласы, 1752 жылы негізі қаланды. Облыста 13 

әкімшілік аудан бар; 5 қала – Петропавл, Булаев, 

Мамлют, Тайынша, Сергеев; 4 қала типтес кенттер Смирново, Талшық 

Еңбек, Кішкенекөл. 

Астана қаласы. Қазақстан Республикасының жаңа орталығы. Халқы 

миллиардтан астам. Бүгінгі заман қаласы-өзін қоршаған экономикалық 

кеңістікпен және табиғи ортамен алуан түрлі экономикалық - географиялық 

қарым-қатынастағы, демографиялық жолмен қалыптасатын , әлеуметтік - 

экономикалық күрделі жаратылыс. Антропоэкологиялық тұрғыдан алғанда - 

ол, ең алдымен, адам өз қолымен жасаған ортада оның тығыз қауымдастығы. 

Әлеуметтік-техникалық прогрестің көптеген белгілері осы "қала" ұғымымен 

астатыс жатыр , алайда қалаға шоғырланған өркениет адам баласына тек 

игілік сыйлай бермейді.  

Техногенді қалалық орта адамның әлеуметтік басты сапасы- оның 

денсаулығына зор әсерін тигізеді.  

Қарқынды қала құрылысы , соған орай тұрғындар санының артуы жылу 

мен су қорына, көлік пен коммуналдық инфрақұрылымға деген сұранысты 

үдете түседі, осыдан келіп ауаны ластанудан тазарту, өндірістік және 

тұрмыстық қалдықтарды жиыстырып отырудың жүйелі жолын қарастыру 

мәселері туындайды.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BB_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D3%A9%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/1936
https://kk.wikipedia.org/wiki/1999
https://kk.wikipedia.org/wiki/1999
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1752
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D3%A9%D0%BB


Табиғи ортаның басты көздері -су, ауа, жер атаулы, қалың көпірдің 

қолданысына түсіп, үлкен өзгеріске ұшырайды. Мұндағы басты мәселе , ауа 

мен су көзінің қашанда жаңарып , тазарып отыруы, табиғатты қоқысқа 

толтыратын қалдықтардың мөлшерін мүлде азайту ғана қала өмірін 

жақсартуға мүмкіндік әкеледі. Қаланың топырақ жамылғысы да ерекше 

күтімді қажет етеді. 

ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 8 сәуіріндегі №381 қаулысымен Астана 

қаласының болашақтағы дамуы ескеріліп, қала маңы аумағын қарқынды 

игеру жағдайына орай аумаққа Целиноград, Шортанды және Ақмола 

облысының Аршалы ауданы жерінің бір бөлігі және Вячеслав бөгені аймағы 

енгізілді.  

 

Пысықтау сұрақтары. 

1. Қазақстан аймақтарының атауы. 

2. Солтүстік аймаққа нелер жатады. 

3. Ақмола облысына сипаттама. 

4. Қостанай облысына сипаттама. 

5. Павлодар облысына сипаттама. 

6. Солтүстік Қазақстан облысына сипаттама. 

7. Астана қаласына сипаттама. 

 

 

7.3. Батыс аймақ 

 

Аймақтың аумағы 737мың км2, оның ішінде жыртқан жері 12%, 

жайылымы 33%, халқы 2120 мың адам. Аймаққа Ақтөбе, Атырау, Батыс 

Қазақстан, Маңғыстау облыстары жатады. 

Ақтөбе облысы. Қазақстанның солтүстік-батыс өңірінде орналасқан 

әкімшілік бірлік. Территориясы бойынша Қарағанды облысынан кейінгі 

екінші орында.Облыс солтүстіктен оңтүстікке дейін 700 шақырым, шығыстан 

батысқа дейін 800 шақырым жерге созылған 300 мың шаршы шақырым 

аумақта орналасқан. Облыс 12 селолық, қалалық, және әкімшілік аудандарға 

бөлінген. Аумағында 6 қала, 3 кент бар.  

Әкімшілік орталығы — Ақтөбе қаласы. Қара топырақты жерлер 

облыстың солтүстігінде. Мұнда топырақтың қарашіріндісі аз, негізінен 

қиыршық құмды келеді. Топырағы тығыз саздауыт, стрегірек жерлері саздан 

қалыптасқан. Аздап дренажі бар ркльефі ойпаңдау жерлерде, жердің әсіресе 

тығыз қабатында сортақтану көбейе түседі.  

Ақтөбе бидайы жоғары құрамдағы ақуыз және ұлпасымен 

ерекшеленеді. Ауыл шаруашылығының өнімінің жалпы түсімі 2002 жылы 

21,5 млрд теңгені құрады.  

Бір жылда өндірілген сүт көлемі 225,5 мың тн., жұмыртқа — 83,8 млн 

дана, ет- 70,5мың тн. құрады. Ақтөбе облысы теңдессіз минералды-шикізат 

базасын иеленіп жатыр.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5


Оның территориясында көмірсутекті шикізатының, (мұнай,газ және газ 

конденсаты) Қазақстан территориясындағы барланған қорының 10% және 

болжамды ресурстарының 30%, сондай-ақ, республикадағы жалпы қордан 

отандық хромның барлық қоры, никель — 55%, титан — 40%, фосфор — 

34%, мырыш — 4,7%, мыс — 3,6%, алюминий — 2%, көмірдің 1,4% 

жинақталған.  

Облыс әлемде хром рудасы қорының — 400 млн тн. шамасымен 

бірінші орынды, Қазақстанда мыс рудасынан — 100 млн тн.(құрамында таза 

мыс-1,5 млн.тн.) және өндірістік мұнай қоры — 900 млн.тоннасымен үшінші 

орынды, газ қоры бойынша Республика бойынша төртінші орынды иеленеді.  

Атырау облысы.1992 жылы қазіргі атауына ие болды. 

Солтүстігінде Батыс Қазақстан облысымен, шығысында Ақтөбе облысымен, 

оңтүстік-шығысында Маңғыстау облысымен және 

батысында Ресейдің Астрахан облысымен шектеседі. Сондай-ақ оңтүстік 

шекарасы Каспий теңізіне келіп тіреледі. Облыс орталығы - Атырау қаласы. 

Облыс аймағы Каспий ойпатының солтүстік-шығыс бөлігін, Жем қыраты мен 

Үстірттің батыс шетін, Каспий теңізінің солтүстік бөлігін алып жатыр. Жері 

солтүстігінен оңтүстікке қарай аласара түсетін Ойыл, Сағыз, Жем өзендері 

салаларымен тілімденген. Бұл аймақты Жем қыраты мен Үстірттің батыс 

сілімдері Доңызтау (214 м), оның бөліктері Желтау (221м), Тамды (175) 

жоталары алып жатыр. Қайнар мен Жем өзендері араларында Иманқара 

(199м) Қойқара қыраттары, Қарамұрат жоны, Алабие, Аққұдық, Қабылан 

жоталары орналасқан. Олар ақшыл ізбес тастан тұрады. Жайықөзенінің сол 

жақ жағалауында Индер тауы орналасқан. Таудың биіктігі 52 м., ұзындығы 

25-30 км, ені 10 км-ге жуық.  Атырау облысында континенттігі тым басым 

климат қалыптасқан. Облыс табиғи ылғалдылығы жеткіліксіз, аңызақ желді, 

шаңды дауылды, жазы ыстық, қуаң, қысы қарсыз (не жұқа қарлы) болып 

келеді. Ең ыстық айы — шілде, ауасының орташа температурасы 24—25°С, 

жалпы ыстық 35-40°С, кейде одан да астам болады. Облыстың жер 

қойнауында қалың шөгінді қабаттармен байланысқан әр түрлі пайдалы 

қазбаларға мол. Олардың ішінде қоры аса бай әрі негізгісі мұнай болып 

табылады.  

Мұнай-газдан басқа пайдалы қазындылар ішінен облыс экономикасы 

үшін маңыздылары ретінде борат және борат тұзды кендерді, ас тұзын, 

калийлі, магнийлі жыныстарды атауға болады.  

Құрылыс индустриясы шикізаттарынан бор, бор-мергельді жыныстар, 

гипс, ангидрит, сазды, кұмды әктастар, сондай-ак битуминозды жыныстар 

(кирлер) мен тұщы және минералды су көздері бар. 

Батыс Қазақстан облысы. Қазақстан Республикасының солтүстік-

батысындағы әкімшілік-аумақтық бөлік.  

Шығысында Ақтөбе, оңтүстігінде Атырау облыстарымен, батысында 

Ресейдің Астрахан, Волгоград, солтүстік-батысында Саратов, Самара, 

солтүстігінде Орынбор  облыстарымен шектеседі.  
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Облыс 1932 ж. 10 наурызда Орал облысы болып құрылған. 1996 

жылдан Батыс Қазақстан облысы болып аталады. Жерінің аумағы 151,3 мың 

км², тұрғындары 624 мың адам (2014). Әкімшілік жағынан Батыс Қазақстан 

облысы 12 ауылдық, 2 қалалық әкімшілік ауданға, олар 4 кенттік және 155 

ауылдық әкімшілік округтерге бөлінген. Орталығы — Орал қаласы. 

Облыстағы 539 елді мекеннің тұрғындары біркелкі орналаспаған. Халықтың 

орташа тығыздығы 1 км²-ге 4,0 адамнан келеді (1999). Солтүстік аудандарда 

және Жайық өзенінің аңғарында халық жиі қоныстанған (1 км²-ге 9 — 12 

адам). Қала халқы бүкіл халықтың 49,1% құрайды. Қалалары: Орал, Ақсай; 

ірі кенттері: Бөрілі, Дерқұл, Зашаған, Круглоозерное, Чапаев. Батыс 

Қазақстан облысы аумағының басым бөлігі Каспий маңы 

ойпатының солтүстігінде орналасқан. Жер бедері, негізінен, құмды алқаптар 

мен сор ойпаңдар алмасып жатқан жазық болып келеді. Бұл өңірдің 

абсолюттік биіктік 10 — 25 м-ден аспайды.  

Солтүстігіндегі қырат бөлігі (абсолюттік биіктігі 45 — 65 м) Сырт 

қырқасы арқылыОрал үстіртіне ұласады. Жалпы Сырттың осы тұстағы ең 

биік жері 259 м (Ешкі тауы). Орал үстіртінің облыс жеріндегі бөлігі — құрғақ 

арналармен тілімденген жонды-белесті өңір. Оның абсолюттік биіктігі 110 — 

260 м, ең биік жері — Ақтау (Бортау) тауы (263 м). Жер қыртысы бор 

кезеңінің мергелінен, палеогеннің құмтастарынан, әктастарынан түзілген. 

Олардың бетін Каспий маңы ойпатының төрттік кезең шөгінділері жапқан. 

Өзен аңғары аллювий шөгінділерінен құралған. Облыс жерінде тұз 

күмбездерінен құралған ірі тектоник құрылымдар (Сантас (Батыс Қазақстан 

облысы)|Сантас, Сасай, т.б.) көп.  

Облыстың жер қойнауы мұнайға, әсіресе, газға (газ-конденсат) 

мейлінше бай. Мұнда Қазақстандағы зерттелген газ-конденсаты қорының 

90%-тен астамы шоғырланған (Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орны). 

Одан басқа облыс аумағында жанғыш тақтатас (Чернозатон, Тоғай, 

Новошаново), калий, магний тұздары (Шалқар көлі), цементтік шикізат 

(Ақсуат, Шаново), керамзиттік саз (Тұйықсай, Погодаев), т.б. құрылыс 

материалдары кен орындары бар. 

Маңғыстау облысы. Қазақстан Республикасының қиыр оңтүстік-

батысында орналасқан әкімшілік бірлік|әкімшілік бірлігі. Облыс 1973 

жылы 20 наурызда құрылды. 1988 жылдың 2 маусымындатаратылып 1990 

жылдың 17 тамызында тарихи "Маңғыстау" деген атпен қайта облыс болып 

құрылды. Облыс орталығы - Ақтау қаласы. Қазақстанның теңізбен 

байланыстыратын жалғыз су бекеті Ақтау халықаралық теңіз сауда 

порты бар.  

Маңғыстау жерінің тумасы жазушы Әбіш Кекілбайұлы Маңғыстауды 

"Ұйқыдағы аруға" теңеген. Сонымен қатар ғарыштан түсірілген 

сурттерде Маңғыстау түбегінің контуры жас келіншектің профиліне ұқсайды. 

Маңғыстау облысының климаттық жағдайы өңірдің Еуразия материгінің 

орталығында, әлемдік теңіз және мұхиттан алыс қашықтықта орналасуына 

байланысты қалыптасады.  
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%80_(%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7_%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%96%D1%88_%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96


Аймаққа тән сипаттама: жазы өте ыстық, осы ендік бойынша қысы 

суық; жылдық және тәуліктік температураның күрт ауытқуы; жауын-

шашыны аз және жыл мезгілі бойынша тең таралмаған, ауасы қүрғақ; бүлтты 

аспаннан гөрі, ашық күндері мол. Осының бәрі аймақтың қиыр солтүстігінде 

және солтүстік-батысында дала, орталығында шөлейт және оңтүстігінде 

нағыз шөлді өңірлердің қалыптасуына әкеліп соқтырады. Маңғыстау 

облысының жер көлемі 16 564,2 мың га құрайды. Облыстың әкімшілік-

аумақтық құрылымы 5 ауданнан, 5 облыстық маңызы бар қаладан, 6 

кенттен,55 ауылдық елді мекеннен және 43 ауылдық округтен тұрады [6]. 

Қала халқының саны 274,6 мың адамды құрайды (76%), ал ауыл 

тұрғындарының саны - 87,1 мың адам (24%). Облыс орталығы - Ақтау 

қаласы, бұрынғы атауы Шевченко қаласы. Қаланың алғашқы іргетасы 1963 

жылы Ленинград жобасымен Каспий теңізінің жағасында салына бастады. 

Халқы 2005 жылдың басында Ақтау қаласының халқы 159,2 мың адамды 

құрады. Бұл барлық облыс халқының 44%. Ақтаудан Астанаға дейінгі ара 

қашықтық - 2413 км. Ақтау қалалық әкімшілігіне мынадай поселкелер кіреді: 

Маңғыстау (тұрғындарының саны 19,4 мың адам) және Өмірзақ (1,4 мың 

адам). 

 

Пысықтау сұрақтары. 

1. Батыс аймаққа жататын облыстар, жалпы аймағы. 

2. Ақтөбе облысына сипаттама. 

3. Атырау облысына сипаттама. 

4. Батыс Қазақстан облысына сипаттама. 

5. Маңғыстау облысына сипаттама. 

 

 

7.4. Шығыс аймақ  

 

Жер аумағы - 283 300 км2. Қазақстан Республикасының солтүстік-

шығысындағы әкімшілік-аумақтық бөлігі. 1932 жылы 10 наурызда құрылған. 

1997 жылғы 23 мамырдағы № 3528 Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығымен облыс құрамына таратылған Семей облысының территориясы 

қосылды. Шығыс Қазақстан облысының жер қойнауы кен байлықтарына бай.  

Мұнда мырыш, қорғасын, мыс, күміс, алтын, кадмий, сүрме,күшәла, те

мір, күкірт, висмут, индий, галий, селен, теллур, сынап, қалайы, тантал, ниоб

ий, молибден, вольфрам, титан, никель,кобальт, көмір, жанғыш тақтатас, 

сондай-ақ әр түрлі химиялық шикізаттар мен құрылыс материалдарының кен 

орындары бар.  

Облыстың климаты тым континенттік. Температурасы: қаңтардың 

жылдық орташа ауа температурасы, жазық өңірінде –17°С, биік тауаралық 

тұйық қазаншұңқырларында –26°С-қа дейін барады. Облыс бойынша 

вегетациялық кезең 175 – 200 тәулікті құрайды. Облыстың, әсіресе Кенді 

Алтай өңірі жер беті суларына бай. Олар Ертіс өзені мен Балқаш – Алакөл 

алаптарына жатады және негізінен өзендерден тұрады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B#cite_note-6
https://kk.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BC%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D1%80%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D1%88%D3%99%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D2%93%D1%8B%D1%88_%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


Облыста Ертіс өзені мен оның салалары суының өнеркәсіп пен 

халықты сумен қамтамасыз етуде үлкен маңызы бар.  

Сондықтан оларда ірі Бұқтырма, Өскемен және Шүлбі бөгендері мен 

СЭС-тер салынған. Бұларға қоса Нарын, Бұқтырма, Үлбі, Оба және Шүлбі 

өзендері ағаш ағызуға кеңінен пайдаланылады. Өзендер мен көлдердің 

(Зайсан, Алакөл, Марқакөл, т.б.) балық аулауда да едәуір маңызы бар. 

Облыстың Алтай аймағында минералды шипалық көлдер көп. Шығыс 

Қазақстан облысы жер асты суына да бай. Ол халықтың тұрмыстық қажетін 

өтеу және мал суаруға ғана емес, онымен бірге сан-алуан кеніштер мен 

кәсіпорындарды да сумен қамтамасыз етуге пайдаланылады. Облыс 

халқының орташа тығыздығы әр 1 км2-ге шаққанда 5,1 адам. Халықтың ең 

жиі қоныстанған жерлері – Ертістің оң жағалауы, әсіресе Кенді Алтайдың 

тауаралық жазықтары. Глубоков, Бородулиха және Шемонаиха 

ауданында бұл көрсеткіш 9-дан 12,7 адамға, ал Өскемен қаласының 

төңірегінде 186 адамға, Семей қаласының төңірегінде 133,5 адамға дейін 

барады. Ауылдық жердің қоныстануы да әркелкі. Шығыс Қазақстан облысы 

Қазақстанның ең ірі индустриялды-аграрлық аймағы саналады. 

Шаруашылығының басты саласы – өнеркәсіп. Оның құрамында кен 

өндіру,түсті металлургия, энергетика, машина жасау, құрылыс материалдар 

өнеркәсібі, ағаш өңдеу, тамақ және жеңіл өнеркәсіптері дамыған. 2006 ж. 

облыс өнеркәсібінің барлық салалары 399,1 млрд теңге көлемінде өнім 

өндірді, бұл бүкіл ел өнеркәсібі өндірісінің 6,2%-на тең. 

 

Пысықтау сұрақтары. 

1. Аймақ туралы жалпы сипаттама. 

2. Табиғаты, су қорлары. 

3. Негізгі өндірісі. 

 

 

7.5. Орталық аймақ 

Жер аумағы 428 мың км2. 1932 ж. 10 наурызда құрылған. Тұрғыны 1,35 

млн адам, орташа тығыздығы 1 км2-ге 3,1 адамнан келеді (2009). 

Солтүстігінде Ақмола, Павлодар, шығысында Шығыс Қазақстан, 

оңтүстігінде Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, батысында 

Ақтөбе, Қостанай облыстарымен шектеседі. Облыс 9 ауылдық, 2 қалалық 

әкімшілік аудандарға бөлінеді. 11 қала, 39 кент, 168 ауылдық әкімшілік 

округі бар. Әкімшілік орталық – Қарағанды қаласы. Халқының саны 1 

миллион 381,6 мың адам,оның ішінде 1 миллион 138,5 мың адам қалаларда 

тұрады. Облыста республика халқының 9% -ы тұрады.  

Тұрғындарының орташа тығыздығы 1 км².- 3,2 адамнан келеді. 

Қалалары : Қарағанды, Абай, Балқаш, Жезқазған, Қаражал, Қарқаралы, 

Приозерск, Саран, Сәтбаев, Теміртау, Шахтинск.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%83_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%83_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D2%AF%D0%BB%D0%B1%D1%96_%D0%B1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Қарағанды облысы Сарыарқаның оңтүстік жарты бөлігінде орналасқан. 

Қиыр батысын Торғай қолатының шығысы мен Тұран ойпатының солтүстік-

шығысы, солтүстігін Теңіз – Қорғалжын ойысы, Есіл жазығы, Ерейментау, 

Қызылтау және басқа ұсақ таулар, шығысында Ащысу, Дағанделі өзендерінің 

аңғары, оңтүстігін Бетпақдала сазды шөлі мен Балқаш көлі алып жатыр. 

Бедері негізінен ұсақ шоқылы, төбелі-белесті болып келеді. Олардың 

арасында ерте кездегі өте биік қатпарлы таулардың жұрнақтары – гранитті 

тау массивтері көптеп кездеседі.  

Мұндай аласа тауларды тауаралық кең жазықтар, өзен аңғарлары, көл 

ойыстары бөліп тұрады. Облыстың батыс бөлігін Ұлытау (1131 м), Арғанаты, 

Желдіадыр, т.б. таулар, ұсақ, орташа Абсолюттік биіктігі 300 – 500 м Сарысу 

төбелі-белесті жазығы алып жатыр. Қарағанды облысының шығысын 

көтеріңкі келген Балқаш – Ертіс суайрығын құрайтын таулар тізбегі –

 Қарқаралы (Жиренсақал тауы, 1403 м), Кент тауы (1469 м), Қу (1356 

м),Қарақуыс тауы (1342 м), Қызылтас тауы (Қушоқы, 1283 м), Қызыларай 

тауы (Ақсораң, 1565 м, Сарыарқаның ең биік нүктесі), Кешубай (Сарыобалы, 

1320 м), Қоңыртемірші тауы (Қарасораң, 1368 м), т.б. көптеген таулар алып 

жатыр. Шығыс бөлігі өзінің биіктігімен (орташа Абсолюттік биіктігі 500 – 

1000 м) және жер бетінің қатты тілімденгендігімен ерекшеленеді. Облыстың 

бұл бөлігі солтүстіктен оңтүстікке қарай бірте-бірте аласарады. Үлкенді-

кішілі ойыс пен қазаншұңқырлар бір-бірімен алмасып жатады. Аласа тау 

массивтерінің салыстырмалы биікт. 500 – 600 м, бұлардың арасында белесті 

қырат немесе көптеген шашыранды ұсақ шоқылар, дөңесті бұйраттар, 

адырлар кездеседі. Облыстың солтүстігінде Ерейментаудың оңтүстік 

сілемдері – Ақдің (899 м), Нияз (833 м), Айыртау (814 м), Желтау, т.б. таулар, 

Қарасор көлінің ойысы бар. Облыстың оңтүстік-батысы мен оңтүстігінде 

Арал маңы Қарақұмы, Мойынқұм, Жетіқоңыр, Қарақойын, Сарықұм сияқты 

құм массивтері жайғасқан. Климаты тым континенттік және өте құрғақ. 

Негізгі климат түзуші факторлардың бірі — күн сәулесінің ұзақтығы, ол 

жылына 2300-2500 сағат; ең жоғары орта айлық мәні шілдеге келеді. Жылдық 

жиынтық радиация мөлшері 110-120 ккал/см2, шашыранды радиация 45-50 

ккал/см2. Облыс аймағы негізгі үш түрлі ауа массалары ықпалында болады: 

арктикалық, полярлық (қоңыржай белдеу ауасы), тропиктік. Жылдың суық 

мезгіліндегі ауа райының қалыптасуына азия антициклонының батыс 

тармағы үлкен әсерін тигізеді. Қыста ашық ауа райы басым. Ең суық ай - 

қантардың орташа температурасы Солтүстікте — 18°С, Оңтүстікте — 14°С 

байқалады. Облыс 9 ауылдық, 2 қалалық әкімшілік аудандарға бөлінеді. 11 

қала, 39 кент, 168 ауылдық әкімшілік округі бар. Әкімшілік орталық – 

Қарағанды қаласы. 

 

Пысықтау сұрақтары. 

1. Аймаққа жалпы сипаттама. 

2. Орман, су қорлары. 

3. Өндіріс өнімдері, олардың қоры. 

4. Ауылшаруашылық өнімдері. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D0%B8%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%83%D1%8B%D1%81_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


7.6. Оңтүстік аймақ 

 

 Аймақтың жері 711,3 мың км2, республиканың жыртылған жерінің 

12%, жайылымның 27%, халқы 6600 мың адам. Аймаққа Алматы, Жамбыл, 

Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстары мен Алматы қаласы жатады.  

Алматы облысы. Қазақстан Республикасының оңтүстік-шығысындағы 

әкімшілік бөлік. Жерінің аумағы 224,0 мың км2. Облыс аумағында 16 аудан 

және 3 облыстық бағыныстағы қала (Қапшағай, Талдықорған, Текелі) бар. 

Тұрғыны 1631,7 мың адам (1998).  

Әкімшілік орталығы — Талдықорған қаласы. Алматы облысы 

батысында Жамбыл, солтүстігінде Балқаш көлі арқылы Қарағанды, 

солтүстік-шығысында Шығыс Қазақстан облыстарымен, шығысында 

Қытай Халық Республикасымен, оңтүстігінде Қырғызстан Республикасымен 

шектеседі. Облыстың шығысын Жетісу Алатауының сілемдері толығымен 

қамтыған. Олар тауаралық ойпаңдар мен қазаншұңқырлар арқылы бөлінген. 

Осы тұста Жетісу Алатауының ең биік тауы — Бесбақан (4442 м) орналасқан. 

Тау сілемдерінде 1300-ден астам мұздық бар, олардың жалпы ауданы 1,0 мың 

км2-ге жуық. Жетісу Алатауының кейбір сілемдері (Қолдытау, Алтынемел, 

Малайсары, Тышқантау, Текелі, Сайқан т.б.) өзен маңындағы жазық 

өңірлерге сұғына еніп жатыр.  

Облыстың оңт. және оңтүстік-шығысы Іле, Күнгей, Теріскей 

Алатаулары, Кетпен (Ұзынқара) жотасы және Солтүстік Тянь-Шань 

сілемдерінің т.б. жоталарынан құралған. Жетісу Алатауы мен Іле, Күнгей 

Алатаулары және Кетпен таулары аралығында Іле ойысы (аңғары) жатыр. 

Алматы облысының оңтүстік-батысын және батысын Шу, Іле таулы 

үстірттері мен далалары қамтыған (Жусандала, Бозой, Қараой үстірттері). 

Алматы облысының климаты негізінен континенттік. Қысы қоңыржай 

салқын. Қаңтар айындағы орташа температура солт. жазық бөлігінде — 10-

16°С, оңтүстікте — 4-9°С. Жазы ыстық және қуаң. Шілде айының орташа 

температурасы солтүстігінде 25°С, оңтүстігінде 27°С. Бұл жазық өңірлерде 

жауын-шашынның орташа жылдық мөлш. 110-250 мм. Тау бөктерінің 

климаттық жағдайы жұмсақ. Қаңтар айының орташа температурасы — 5-9°С, 

жылымық жиі болып тұрады. Шілде айының орташа температурасы тау 

бөктерінде 21-23°С, тау аңғарларында 19-22°С. Жауын-шашын тау 

бөктерінде 400-600 мм, тау аңғарларында 700-1000 мм. Облыс жерінде 

жауын-шашын негізінен көктем мен жаз айының басында жауады.  

Солт. өңірдің жазығы мен тау бөктерлерінде қар жамылғысының 

орташа қалыңд. 10-30 см, тау беткейлерінде 40-100 см. Балқаш және Алакөл 

жағалауларында бриз желі соғады. Тұрғындарының орташа тығызд. 1 км2-ге 

7,3 адамнан (1997), тау етегінде (теңіз деңгейінен 500-900 м) 1 км2-ге 19 

адамнан, Балқаш атырабында 1 км2-ге 2,6 адамнан келеді. Олардың 30,3 

пайызы (Алматы қаласын қоспағанда) қалада тұрады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C


Қалалары: Алматы, Талдықорған, Қапшағай, Текелі, Талғар, Жаркент, 

Үштөбе, Үшарал, Қаскелең, Есік, Сарқан. Алматы облысының экономикалық 

әлеуеті (потенциал) көп салалы өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік пен 

байланыс және сауда құрылымдарынан тұрады. Өнеркәсіпте электр 

энергетикасы (1997 ж. жалпы өнеркәсіп өнімдегі үлесі 39,9 пайыз), машина 

жасау және металл өңдеу (6,5 пайыз), құрылыс материалдары (6,2 пайыз), 

тамақ өнеркәсібі (38,2 пайыз), ұн, жарма және құрама жем (5,5 пайыз) 

салалары жақсы дамыған. Облыста жеңіл өнеркәсіп, ағаш өңдеу, фарфор-

фаянс өндірістері қалыптасқан. 1991 — 97 ж. өнеркәсіп өнімі 2,6 есе артты. 

Сонымен қатар қызылша, картоп, көкөніс, бақша жеміс-жидек және жүзім 

шаруашылықтары айрықша дамыған.  

Одан тыс мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, бал, сүт және қымыз 

өндірістік шаруашылықтары бар. Балқаш, Алакөл к-дерінен сазан, көксерке, 

табан балық, алабұға ауланады. Алматы облысы Еуропа, Азия және Америка 

құрлықтарының қырық шақты елімен сауда қатынасын жасайды. Экспортқа 

шығарылған өнімдерге тері шикізаттары, жүн, аккумулятор, түсті металдар 

жатады. Сырттан электр аппараттары, есептеу техникасы т.б. құрал-

жабдықтар алынады. Қазақстанның ішкі жиынтық өніміндегі облыстың үлесі 

6,5 пайыз шамасында. 

Жамбыл облысы. Қазақстан Республикасының оңтүстігінде 

орналасқан. Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Қарағандыоблыстарымен 

және Қырғызстанның Талас пен Шу облыстарымен көршілес болып 

табылады.  

Облыстың аты қазақ және кеңес ақыны Жамбыл 

Жабайұлының құрметіне қойылған. Жамбыл облысының 

территориясы БетпақдаладанТянь-Шаньға, Шудан Қаратауға дейін созылып 

жатыр. Жер аумағы — 144,2 мың км². Облыс орталығы, әрі ең үлкен қаласы 

— Тараз. Облыста барлығы 10 аудан, 4 қала, 153 кенттік және ауылдық 

округтерде 379 ауыл бар.  

Облыста 10 аудан, облыстық мәндегі Тараз қаласы және аудандық 

мәндегі Қаратау, Жаңатас, Шу сияқты үш қала, 367 елді мекен бар. 

2011 жылдың 1 қаңтарына халық саны 1043,6 млн адамды құрайды. 

Халықтың құрамы 90-нан астам ұлттан тұрады, оның 71,4% -ы қазақтар. 

Облыстың айтарлықтай аумағын Бетпақдала және Мойынқұм алады, тек 

оңтүстік-батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс шеті таулармен шектелген 

(Қаратау, Қырғыз және Шу-Іле Алатау таулары). Рельефтің бұл ерекшелігі 

облыс климатына әртүрлілік ендіреді. Табиғи ландшафтардың флорасы мен 

фаунасы кең және әртүрлі. Облыста өсімдіктердің 3 мыңнан астам түрі бар.  

Аң аулайтын өңірдің жалпы алаңы 13,9 мың га құрайды, онда 

жануарлардың 40-тан астам түрі мекендейді. 27,8 мың га алаңды 

құрайтын балық шаруашылық қоры 74 су айдынынан тұрады, оның ішінде 73 

су айдыны балық шаруашылығына жарамды. Ірі бөгендерден Тасөткел және 

Теріс-Ащыбұлақ бар.  
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83_(%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
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Балық аулау кәсібінде толстолобик, ақмарқа, карп, сазан, көк серке, 

тыран балық, краль, торта балықтарын аулау кең таралған.Облыс аумағында 

3 мемлекеттік табиғи (кешенді) қаумалы бар: Мемлекеттік (кешенді) қаумал 

«Берікқара шатқалы» — 17,5 мың га алаңды алады, онда қызыл кітапқа 

енгізілген аса бағалы ағаш бұтасының және шөп өсімдігінің 50-ден астам 

түрін, ал жануарлардан – арқарды, үнді жайрасын, жұмақ шыбыншыны 

кездестіруге болады; Жалпы алаңы 3,07 мың га құрайтын мемлекеттік табиғи 

(кешенді) қаумал «Қарақоңыз шатқалы»(ботаникалық), Зайлы Алатаудың 

батыс сілемінде орналасқан. Алма, шие, алша, жүзім ағаштарының жемісті 

көшеттері үйеңкі орманның, боз қарағанның, тұт ағашының, түйе 

жаңғағының алаңдарымен ауыстырылады; Жалпы алаңы 1000 мың га 

құрайтын Андасай мемлекеттік (кешенді) қаумал (зоологиялық) Мойынқұм 

ауылынан батысқа Шу өзенінің жағасының бойында орналасқан. Өсімдік 

қабатында селеу шөбі, бетеге, қара сексеуіл, талдың ну бұтасы басымды.  

Қызылорда облысы. Облыс 1938 жылдың 15 қаңтар күні құрылған. 

Жер аумағы 226 мың км² (Қазақстан жерінің 8,3% -ы). Тұрғыны 689,7 мың 

адам, орташа тығыздығы 1 км²-ге шаққанда 3 адамнан келеді. (2010). Облыс 

орталығы - Қызылорда қаласы (алдында Перовск және Ақмешіт деп 

аталатын). Қала тұрғындары - 212 мың адам. Қазылорда қаласы Алаш 

Автономиялық округінің астанасы болды, 1929 жылы астана мәртебесі 

Алматы қаласына ауысты. 1997 жылдың 17 маусымында Қазақстан 

Республикасы Президентінің өкімімен қаланың аты Кзыл-Ордадан 

Кызылордаға, ал Кзыл-Орда облысынан Кызылорда облысы болып 

өзгертілді. Қызылорда облысы - Арал теңізінің шығысында Сырдария 

өзенінің төменгі ағысы, Тұран ойпатында орналасқан. Қазақстан 

Респуликасының бірнеше облыстарымен оның ішінде шығыс және оңтүстік–

шығысында Оңтүстік Қазақстан облысымен, солтүстігінде – Қарағанды 

облысымен, солтүстік-батысында Ақтөбемен және оңтүстігінде Өзбекстан 

Республикасымен шекараласады. Жер көлемі жөнінен республика бойынша 4 

- орында.  

Солтүстігінде Қарағанды, солтүстік-батысында Ақтөбе облыстарымен, 

оңтүстік-батысы мен оңтүстігінде Өзбекстан Республикасымен, 

шығысында Оңтүстік Қазақстан облысымен шектеседі. Облыс құрамында 7 

әкімшілік аудан, 3 қала бар.  

Сырдарияның сол жақ жағалауында – Жаңадария мен Қуаңдария 

өзендерінің құрғақ арналары кесіп өтетітн Қызылқұм топырағының төбелері 

мен кең жазықтығы, оң жақ жағалауында үстірттері (Егізқара, 288 м.), құм 

учаскелері (Арысқұм және өзгелері), сорға толы таяз шұңқырлар кездеседі. 

Солтүстігінде – құм төбелері массивтері (Кішкентай Барсұқ және Қарақұм 

топырағы) бар. Оңтүстік-шығыс бөлігінде Қызылорда облысының аумағына 

Қаратау тауының жоталары кіреді (биіктігі 1419 м-ге дейін).  

Климаттың континенталдығы көптеген метеорологиялық 

элементтердің тәуліктік, айлық және жылдық өзгеруімен байқалады. Жазы 

ыстық және ұзақ мерзімді.  
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Бұл кезеңде температурадағы күрт өзгеру сипаты байқалмайды. Кейбір 

жерлерде шілде айының орташа температурасы 36-39 0С. Облыс аумағының 

басым бөлігінде температураның абсолютты максимумы 44-48 0С құрайды. 

Қыс мезгілінде облыстың солтүстік және оңтүстік аймақтарынының 

арасында температурада айтарлықтай айырмашылықтары бар. Мысалы, ең 

салқын ай - қаңтардағы орташа температура - 35 -360 С градусты құрайды. 

Оңтүстік Қазақстан облысы. 1932 жылы 10 наурызда құрылған. 1962 – 

92 жылы Шымкент облысы деп аталды. Жер бедері. Оңтүстік Қазақстан 

облысының жер бедері негізінен жазық (орташа биіктігі 200 – 500 м).  

Солтүстігінде тасты-сазды Бетпақдала шөлінің оңтүстік-батысы, 

Ащыкөл ойысы, Тоғызкентау жоны, Шу өзенінің төменгі ағысы және 

Мойынқұм құмды алқабының батыс бөлігі орналасқан. Облыстың орталық 

бөлігін Қаратау жотасы солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа қарай екіге 

бөліп жатыр. Оның ең биік жері – Бессаз (Мыңжылқы) тауы (2176 м). 

Қаратаудың оңтүстік-шығысында Боралдай (1400 – 1600 м) жотасы 

орналасқан.  

Облыс жерінің оңтүстік-шығысын Батыс Тянь-Шань-ның сілемдері 

(Өгем жотасы), Қаржантау (2800 – 2900 м), Қазығұрт тауы (1700 м), Талас 

Алатауының батыс сілемдері – Кіші Ақсу (2577 м), Алатау (3137 м) таулары 

қамтиды. Облыстың ең биік жері – Сайрам шыңы (4299 м). Оңтүстік-

батысында Қызылқұм құмы, Қарақтау тауы (388 м), оңтүстігінде Шардара 

даласы, Ызақұдық құмы, Қауынбай молда (321 м), Белтау (592 м) жоталары, 

қиыр оңтүстігін Мырзашөл алып жатыр. Облыстың климаты континенттік. 

Қысы қысқа, жұмсақ, қар жамылғысы жұқа, тұрақсыз. Қаңтар айының 

жылдық орташа температурасы солтүстігінде –7 – 9°С, оңт-нде –2 – 4°С. 

Жазы ұзақ, ыстық, қуаң және аңызақты.  

Шілде айының жылдық орташа температурасы 25 – 29°С. Шөлді 

аймағында жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 100 – 150 мм, тау 

алдында 300 – 500 мм, биік таулы бөлігінде 800 мм. Өзендері облыс 

аумағында біркелкі таралмаған. Оңтүстік Қазақстан облысы жерінің 

оңтүстігінен солтүстік-батысына қарай Сырдария өзені ағып өтеді. 

Сырдарияға Арыс (378 км), Келес (241 км), Құркелес (98 км) өзендері құяды. 

Халқы тығыз орналасқан оңтүстік-шығысында Арыс өзенінің салалары: 

Бадам, Сайрамсу, Ақсу, Жабағылы, Машат, Дауылбаба, Боралдай өзендерінің 

шаруашылық маңызы зор. Қаратау жотасынан басталатын Бөген, 

Шаян, Арыстанды, Шылбыр, Байылдыр, Көксарай, т.б. өзендер облыс 

орталығын сумен қамтамасыз етеді. Шу өз-нің төм. ағысында суы аз, тек 

көктемде қар еріген кезде ғана суы молайып, Созақ ауданының 

шаруашылықтарын суландырады. Шардара (ауданы 400 км², су көлемі 5200 

млн м³), Бөген (су көлемі 377 млн м³), Бадам (су көлемі 61,5 млн м³), т.б. 

бөгендер салынған.  

Арыс өзенінен Арыс – Түркістан, Өзбекстан жеріндегі Сырдариядан 

Достық (бұрынғы Киров атындағы), Шардара ауданында Қызылқұм 

магистралды каналдары тартылған.  
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Облыс көлдері негізінен таяз және тұзды, көктемде суға толып, жазда 

құрғап, сорға айналады. Ірі көлдері: Ақжайқын (48,2 км²), Қызылкөл (17,5 

км²), одан басқа Қалдыкөл, Шүйнеккөл, Тұздықдүме, т.б. ұсақ көлдер бар. 

Жер асты суының қоры мол.  

Оңтүстік Қазақстан облысында республика халқының 15%-ы тұрады 

(2011). Тұрғындарының орташа тығыздығы 1 км²-ге 18,6 адамнан келеді. 

Республика бойынша бала туу жөніндегі ең жоғарғы көрсеткішке (1000 

адамға 22,6 сәбиден келеді) және халық санының табиғи өсуінің ең жоғары 

шамасына (32,5 мың адамнан астам) жетті. Облыс халқының басым 

бөлігін қазақтар (70,24%) құрайды, одан басқа өзбек (17,1%), орыс (7,2%), 

татар (1,2%), Әзірбайжан, тәжік, түрік, т.б. ұлт өкілдері тұрады. Мақтаарал, 

Шардара, Сайрам, Сарыағаш ауданында тұрғындар жиі қоныстанған. Облыс 

тұрғындарының 47%-ы қалада, 53%-ы ауылда тұрады. Оңтүстік Қазақстан 

облысы – республикадағы өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының барлық 

салалары дамыған, еңбек ресурстары жеткілікті аймақ. Облыс кәсіпорындары 

Қазақстандағы барлық өнеркәсіп өнімдерінің 5,9%-ын өндіреді. Елімізде 

шығарылатын трансформаторлардың 98,6%-ы, фармацевтикалық 

препараттардың 70,1%-ы, минералды және газды сулардың 51,5%-ы, мотор 

майының, бензиннің 38,9%-ы, рафинатты қорғасынның 23,6%-ы, сыраның 

23,6%-ы, цементтің 19,7%-ы, экскаватор, мақта талшығы, мақта майының 

барлығы дерлік Оңтүстік Қазақстан облысында өндіріледі. Облыс тері 

шикізаты, жеміс, көкөніс, жүзім, бақша, макарон өнімдерінің ірі өндірушісі 

болып табылады. 

Алматы қаласы. Қазақстанның ең үлкен қаласы. Ол Тянь-

Шань тауларының солтүстігінде, Іле Алатауының баурайында, Қазақстан 

Республикасының оңтүстік-шығысында орналасқан. Алматыда 1 552 349 

адам тұрады (2015)[2].  

Алматының ЖІӨ 2010 жылы 18.8 млрд АҚШ долларын, ал жан басына 

шаққанда 19 мың АҚШ долларын құрап Қазақстанның ЖІӨ бестен бір 

бөлігін өндіреді. Қаланың аумағы — 170 шаршы километр. Іле бойы 

жазығының оңтүстігін ала Тянь-Шань тау селімдерінің солтүстігінде 

орналасқан. Республика жерінің оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Іле Алатауының 

солтүстік беткей баурайында, теңіз деңгейінен 700-1000 метр 

жоғары Үлкен және Кіші Алматы өзендері аңғарларына орналасқан. 

Алматыда континенттік климат қалыптасқан. Климаттық жағдайы — желсіз 

тымық ауа-райы және ауа қабаттарының тау аңғарлары арқылы төмен қарай 

ығысумен ерекшеленеді.  

Қазақтардан басқа орыстар, ұйғырлар, татарлар, украиндар және т.б. 

тұрады. Шетелдіктердің ішінде ең көбі түріктер. Бейресми деректер бойынша 

халық саны 2 миллионды, ал ресми дерек бойынша Алматыда 1,3 миллионды 

құрайды.  

Алматы қаласын халықаралық деңгейдегі қаржы орталығына 

айналдыру үшін атқарылатын жұмыс көп, ол бәсекелестікті күшейту, 

бәсекелестік орта қалыптастыру.  
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Жекелеген компаниялардан, жеке тұлғалардан бағалы қағаздар 

нарығын дамытуға қаржы көздерін тарту, Алматы қаласының қаржы 

орталығы болуы үшін инфроқұрылымын дамыту және жаңарту, халықтың 

қаржымен жұмыс жасау жөніндегі мәдениетін арттыру, қолайлы 

инвестициялық жағдай жасауды жалғастыру, қор нарығына жаңа эмитенттер 

тарту, қор нарығын дамыту үшін мемлекеттік үстемелеуді жалғастыру, 

бағалы қағаздар нарығын дамыту, Қазақстанда іскерлік белсенділікті арттыру 

және т.б. ауқымды істерді жүзеге асыру. Бұл түйткілді 

мәселелер Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы 

орталығының қызметін реттеу агенттігінің 2015-ші жылға дейін жасаған 

стратегиялық жоспарында кеңінен айтылып кеткен. Үлкен жобаны іске 

асыру жолында ең үлкен мәселелердің қатарына елде белең 

алған жемқорлықпен күресті күшейту, сот жүйесінің ашықтығын, 

тәуелсіздігін арттыру жұмыстарын кеңейту, сапалы мамандарды дайындау 

секілді түйткілді мәселелерді шешуіміз керек. Ұлттық қор нарығын дамыту 

біздің еліміз үшін ішкі қаржыландыру көздерін табудың үлкен балама 

шешімі болмақ. 2014 жыл нәтижесі бойынша Алматы бюджеті 5 млрд АҚШ 

долларынан асқан.  

 

Пысықтау сұрақтары. 

1. Оңтүстік аймаққа не жатады, жалпы сипаттама. 

2. Алматы облысына сипаттама. 

3. Жамбыл облысына сипаттама. 

4. Қызылорда облысына сипаттама. 

5. Оңтүстік Қазақстан облысына сипаттама. 

6. Алматы қаласына сипаттама. 
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Қазақшаланған шетел сөздері 

 

Демография – грек сөзі «demos» - халық,  «grapho» - жазу, елдің 

орналасуы 

Region – латын сөзі область, аймақ 

Макро  - грек сөзі, «macros» - үлкен 

Мезорегион – облыс, аймақ 

Микрорегион – кіші аймақ 

Экология – грек сөзі «oikos» - тұрғылықты жер, «логия» - зерттеу 

Баланс – француз сөзі «balance» - теңдік 

Оптимальный – латын сөзі «optimus» - наилучший – ең жақсы 

Модель – француз сөзі «modelle», латын сөзі «modulus»-мера, образец-

түрі 

Тариф – француз сөзі «tarif» - ставка, төлем 

Штандарт – неміс сөзі, местоположение-орналасуы 

Концепция – латын сөзі  «conception» - генеральный ---, система 

взглядов-негізгі түйін 

Агломерация – латын сөзі «agglomerare» – присоединять, накоплять – 

топтастыру 

Инфраструктура – латын сөзі «infra» – подструктура, жағдай 

туғызушылар 

Дифференцированный – латын сөзі «differens» – разница, шамасына сай 

Норма  -латын сөзі «norma» - қажеттілігінше 

Интеллектуальный – латын сөзі «intellectus» - ум, ойшылдық 

Банк – итальян сөзі «banco» - скамья, орын – қаржы орны 

Санация – латын сөзі «sanatio» - оздоровление, сауықтыру 

Кредит – латын сөзі «credit» - он верит, сену, қарыз 

Экспорт – латын сөзі «exporto» - вывожу, шығарамын 

Импорт – ағылшын сөзі «import», латын сөзі  «importare» - вводить, 

тасып әкелу 

Патент – латын сөзі «patens» - открытие, жаңалық ашу 

Бальнеолический – емдік су қорлары 

Уникальный ландшафт – табиғаттың әдемі көріністері    

Актив – латын сөзі «activus» - действенный, әсер етуші 

Формула – нобай 

Концентрация – латын сөзі «concentratio» - сосредоточение, жиналу 

Акт – латын сөзі «actus» - действия, пайдалану 

Либерализм- экономикалық жұмыстардың еркіндігін көбейту 

Парламент – орталық өкілдік мекеме 

Превенция – ескерту 

Инновация – жаңаландыру 

Факсимильный – қолы қойылған 
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Мазмұны 

 

 Кіріспе  

   

І - тарау. Аймақтық экономика пәні, зерттеу әдістері, міндеттері  

1.1 Пәннің мазмұны, мағынасы, мақсаты  

1.2 Аймақтық экономиканың зерттеу әдістері мен көрсеткіштері  

1.3 Шетелдік, отандық ғылыми зерттеулердегі аймақтық экономика  

1.4 Аймақтық саясат қағидалары, міндеттері  

 Пысықтау сұрақтары  

   

ІІ - тарау. Аймақты ұйымдастырудың экономикалық дәлелдеу 

әдістері 

 

2.1 Аймақтардың табиғи, шаруашылық жағдайларын және 

қорларын талдау 

 

2.2 Өндіріс дамуының, орналасуының тиімділігін анықтау  

2.3 Экономикалық аудандарды анықтау  

2.4 Өндірістік күштерді орналастырудағы аумақтық бөліс  

 Пысықтау сұрақтары  

   

ІІІ – тарау. Аймақтық экономикадағы мемлекеттік реттеу  

3.1 Экономиканы мемлекеттік реттеудің мүмкіндігі мен қажеттілігі  

3.2 Аймақтық экономикадағы реттеудің қағидалары мен 

нысандары 

 

3.3 Экономиканы басқарудың мемлекеттік орындары  

 Пысықтау сұрақтары  

   

ІV – тарау. Аймақ экономикасындағы болжам мен мақсатты 

жоспарлау 

 

4.1 Экономикалық бағдараламалар тарихы  

4.2 Мемлекеттік бағдарламалардың түрі  

4.3 Мемлекеттік бағдарламаларды қамтитын мәселелері  

4.4 Аймақтық экономиканы бағдарлаудың қажеттілігі мен 

міндеттері 

 

 Пысықтау сұрақтары  

   

V – тарау. Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын 

бағдарлау 

 

5.1 Аймақтық шаруашылықтар және аймақтық экономика  

5.2 Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын 

бағдарлаудың әдістемесі 

 

5.3 Аймақ дамуының үлгілері (модель)  

 Пысықтау сұрақтары  

   



VІ – тарау. Қазақстанның экономикалық аймақтары  

6.1 Қазақстанның экономика-жағрапиялық жағдайы, жері, шектелуі  

6.2 Аймақтардың экономикалық мүмкіндігі, құрамы  

6.3 Ғылыми-техникалық дамудың аймақтық шаруашылықты 

ұйымдастыруға ықпалы 

 

6.4 Экономикалық аудандардың мамандандыру салалары  

6.5 Аймақтық қызмет көрсету (инфраструктура)  

6.6 Экономикалық қарым-қатынасты дамытудағы жаңа бағыттар  

 Пысықтау сұрақтары  

   

VІІ – тарау. Қазақстанның экономикалық аймақтарының 

жалпы сипаттамасы 

 

7.1 Аймақтарға бөліну  

7.2 Солтүстік аймаққа сипаттама  

 Пысықтау сұрақтары  

7.3 Батыс аймақ  

 Пысықтау сұрақтары  

7.4 Шығыс аймақ  

 Пысықтау сұрақтары  

7.5 Орталық аймақ  

 Пысықтау сұрақтары  

7.6 Оңтүстік аймақ  

 Пысықтау сұрақтары  

   

 Қазақшаланған шетел сөздері  

   

 Пайдаланылған әдебиеттер  
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