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Кіріспе 

 

Қазақта «жұмыла көтерген жүк жеңіл» деген сөз бар. 

Мағынасы не нәрсені бірігіп істейік, сонда мақсатқа жетеміз дегені. 

Осы сөздің мағынасын экономиканың кез келген жүйесінде 

қолдану бар. Мысалы жоспарлы экономикада, социализм кезінде 

бірігіп жұмыс істеу колхоз, кооператив, акционерлік 

қоғамдарыңыздың барлығы жақсы нәтижеге бірлесіп жетейік деген 

мағынаға негізделген. Ал, нарықты экономикада, капитализмнің 

кейінгі жүз жылдығында «кластер» топтасу дегенді көлденең 

таратып жүр. 

Әрине екі жүйедегі топтасудың көлемінде, мәнінде, 

мақсатында, мағынасында қамтитын сұрақтарында өзгешеліктер 

бар. Бірақ түпкі мақсат тиімділікке жету. Нарық жағдайында 

сіздіңәрекетінізгенеғұрлым сұраныс көп болса, соғұрлым пайдаңыз 

көп, өмір деңгейіңіз жоғары. Әрекет етуші жалғыз сіз 

болмағандықтан сұраныстың ауытқуына әріптестер әсер етеді. 

Өйткені бәсекелестік туындайды. Мәселе осыған төзімділікте. Ол 

үшін ұсынарын сапалы, әрі арзан болу керек. Бұл нәтиже көп 

мәселелерді қозғайды. Сатып алушы да дүниеге екі тұрғыдан 

қарайды, ол бағасы, сапасы (кедейге, байға керісінше). 

Өнімнің сапалы болуы өндіріске байланысты, ол үшін білгір, 

ыңғайлы, өнімді, құрал-жабдық пайдаланады, ынталы болуы қажет. 

Бұл жерде білгір дегенге білімі, тәжірибесі, іскерлігі кіріп тұр. 

Білгірден басқа да өндіріс шығындары (шикізаты, тасымалдауы, 

қуаттың жұмсалуы, т.б.) бар, олардың ұқыпты жұмсалуы, өнімділік 

ғылыми жетістіктер мен алдыңғы қатарлы тәжірибелерді 

пайдалануға байланысты. Өнімді (атқаратын қызметті) сатуда да 

қыруар экономикалық жұмыстар бар (қажеттілікті анықтау, тиімді 

баға деңгейін табу, келісім-шарттар жасау, дер кезінде мәліметтер 

алу т.б.) Осылардың бәрі топтасқан жерлерде тиімді атқарылады. 

Өйткені жеке-жеке шаруаларды атқаруға икемділік 

өнімділікжоғары, демек өндірістік шығын аз, демек арзандау 

мүмкіндігі бар, тағы сол сияқты. 

Міне сондықтан А.Маршалл, Г.Свон, М.Превезер, М.Энрайтт, 

Э.Вишнер, Р.Бошман, М.Портер, Э.Фезер, Э.Бергман, В.Элснер, 

С.Розенфель сияқты шет ел ғалымдарының зерттеулеріне 

байланысты өткен ғасырдың ортасынан бастап экономикаға 

пайдалана бастаған топтасу (кластер) ілімі негізінде пән пайда 



болды. Бүгінгі таңда пәннің орысша да, қазақша да әдебиеттері 

шығарылмай жатыр (Семейдегі экономистер даярлайтын оқу 

орындарының кітапханаларынан кездестіре алмадық). Ұсынылып 

отырған оқулықта қазақтың төл тілінде дүние  жүзіне пайдаланыла 

бастаған экономикалық әдіс топтасу (кластер) экономикасы берілді. 

Толықтырулар мен сонылаулар келешек мәселесі. 

Ұсыныстарыңызды Семейдің Қазақ инновациялық 

гуманитарлық – заң университетінің экономика кафедрасына 

жолдауларыңызды сұраймыз. 

  



І– тарау. Топтасу (кластер) мағынасы, мақсаты, орналасуы 

 

1.1. Топтасу (кластер) туралы түсінік, мағынасы, өмір 

жолы 

 

Топтасу (кластер) ілімінің негізін қалаушы Гарвард 

университетінің профессоры Майкл Портер, ол бәсекелестік 

қабілет стратегиясы тұжырымдамасының бірден-бір жетекші 

авторы. Өзінің «Бәсеке» деген кітабында ол тұрақты даму 

стратегиясының болуы топтасуды (кластерді)  ойдағыдай 

дамытудың  ең маңызды факторы деп атап көрсетеді. М.Портердің 

пікірінше:«топтасулар (кластерлер) мүдделі жақтардың іс-

әрекеттерін біріктіретін ұйымдық форма болып табылады, ол 

постиндустриалдық экономика жағдайында бәсекелестік 

артылықшылықтарға жетуге бағытталған». 

Әртүрлі елдердің жүзден аса саласын зерттеген М.Портердің 

«Ұлттық бәсекелестік артықшылықтары» кітабында топтасу 

(кластер) – нақты бір салада қызмет ететін және өзара бір-бірін 

толықтыратын географиялық көршілес орналасқан өзара 

байланысты компаниялар (жабдықтаушылар, өндірушілер және 

басқалары) және олармен байланысты ұйымдар (білім беру 

ұйымдары, мемлекеттік басқару ұйымдары, инфрақұрылымдық 

компаниялар) тобы – деген. М.Портер елдің бәсеке қабілеттілігін 

жеке кәсіпорындар емес, топтар арқылы қарау керек деген. 

Топ (кластер) ғылым зерттеушілердің анықтауынша 

төмендегідей: 

- ұқсас өнімдер мен қызмет көрсетушілердің жағрапиялық 

жақын топтары (А.Маршалл, В.Артур, О.Sozenson, Р.Audia); 

- өзара байланыстағы өндіріс салаларының жағрапиялық 

жақын топтары  (М.Портер, M.Enright, C.Swann, M.P.Ziesez, 

C.Crouch және H.Farrell); 

- байланыстағы кәсіпорындар (C.Behittini) және жағрапиялық 

шектеутегі сонымен байланысты мәселелер  (A.Saxenian, A. 

Rosenfelt); 

- өндірістің бірдей тәсілін пайдалануын және өндіріс 

жүргізуге негізделген байланыстағы басқа топтар ( M.E.Tushman 

және L.Rosenkopf, L.Wade, T.Roclandt және Den Heztog ); 

- әлеуметтік-экономикалық жағдайлары ұқсас аймақтардың 

бірігіуі (В.М. Кутин). Топтың (кластер) тұрақты бір анықтауы жоқ. 



1.1.1-кесте 

Топ жасаудың негізгі ойлары 

 

Автор Жыл Деректері Анықталуы 

M.Porter 1990 The competitive 

advantage of 

nations  

Өндірістік топ–өзара 

байланыстағы сатып 

алушы-әкелуші немесе 

әкелуші – сатып алушы 

және де жалпы өндіріс 

жасауымен, сатып алудың 

жалпы орны немесе жалпы 

еңбек бірлестігінің 

бөлінуіндегі бірнеше 

салалар 

Schmitz 1992 On the 

clustering of 

small firms 

Тек бір бөлімге жататын 

және бір-біріне жақын 

жерде жұмыс істейтін 

кәсіпорындар тобы 

Enright 1992 Regional 

chisters and 

economic 

development 

Аймақтық топтар – бұл 

өндірістік топтар, өндірістік 

кәсіпорындар аумақтық бір-

біріне жақын 

С.Б. 

Ахметжанова 

2001 Қазақстанның 

тамақ 

өнеркәсібінің 

бәсекелестікке 

төзуі, іліми 

мәселелер және 

қамтамасыз ету 

жолдары 

Топ – жағрапиялық 

көршілес кәсіпорындардың 

қауымы, байланыстағы 

салалар, бәсекелестігінің 

өсуіне бір-бірінің өзара 

мүмкіндік жасауы 

А.Алимбаев 2005 Топтардың 

даму 

саясатындағы 

таңдауда 

әдістемелік 

амал 

Топ – кәсіпорындар 

арасындағы қатарлас 

байланыс ретінде өндірістің 

дамуы, қолдау негізінен 

нарық емес, бағада 

көрінбейді. Кәсіпорындар 

нарыққа тәуелсіз 

шықпайды,жеке өндіруші 

емес, ал техникажалпы 



қорқаржыларды бірге 

пайдаланып өзара 

байланыста болатын 

өндіріске қатысушы 

Е.Алдияров 

А.Байзаков 

2004 Қазақстанның 

таукен- 

металлургия 

кешенінде 

топтық 

талдаудың 

экономикалық 

әдісін 

пайдалану 

туралы 

Топ - белгілі бір аймақтағы 

құрылған өндірістік кешен 

деп анықталып, оның өзегі 

жұмысқа байланысты, онда 

да ең бірінші ұйымдастыру 

тізбегіндегі бір немесе 

санаулы бастаушы өндіріс 

дейді 

М.С. 

Тулегенова 

2004 Біріктірілген 

құрылымдағы 

топтық амал 

Топ – отандық тауар 

өндірудегі бірлестік пен  

аймақтық саясатын 

бәсекелестіктегі 

артықшылығымен қосатын  

экономикалық тетік 

А.Б. Алдашов 2005 Топшылдық-

аймақтық 

экономикалық 

саясаттық 

басым 

қағидасы 

Топ – әріптес кәсіпорындар 

арасындағы әкелушілер 

үкімет және басқа 

орындармен үйлесімді және 

тиімді пікір алысуды 

қамтамасыз етеді 

Е. Жатқынбаев 

Қ.Байзақова 

2006 Қазақстанның 

бәсекелестікке 

төзімділігін 

құру: ілім және 

тәжірибе 

Топ – бәсекелестік пен 

бірлесуді қамтамасыз етуге 

талаптанған экономикалық 

орта жоспары мен 

аймақтың даму түсініктерін 

қосады 

З.С. 

Кенжебаева 

2007 Әлем 

жағдайындағы 

Қазақстан 

экономикасы: 

ілім дамуы 

және өзгеруі 

Топ дегеніміз жақын 

орналасқан өндірістегі 

мамандануыұқсас, 

бастаушы реттегі өзара 

байланыстағы 

бәсекелестікке жарамды 

кәсіпорындардың тобы 



Өмірдегі орын алуы мен үлгісінің әртүрлілігіне байланысты 

келтірілген анықтамалар топтың (кластер) жан-жақтылығын қамти 

алмайды. Сондықтан экономикадағы жаңалық кеңірек сипат алады. 

Әртүрлі әдебиеттерде топ туралы іліми  көзқарасты 

бастаушылардан  бастап, қазіргі кездегі ғылымдарға дейін әрқилы 

анықтаулар бар. Олар әліде болса зерттеуді, толықтыруды қажет 

етеді.  

Топтардың зерттеуі мен өзіне тән сипаттауының жіктелуі әр 

елдерде әрқилы екенін көрсетеді, дегенмен қорларымен күтетін 

нәтижелерінің көрсеткіштерінен он екісін бөлуге болады:  

Жетеуі сыртқы экономикалық деп санауға болады: 

- топтың іші мен сыртқы құрылымын, даму келешегін зерттеу 

жүргізуге жеткілікті мүмкіндіктер мен қорлар; 

- топқа кіретін кәсіпорындардың жоғары іскерлік пен 

мамандығы бар жұмысшы күшінің жеткіліктілігі; 

- топ ішіндегі кәсіпорындарда еңбек мүмкіндігі мен қорының 

даму мүмкіндігі; 

- шикізат, басқа заттық қорларды жабдықтаушылардың 

жақындығы; 

- топқа қатысушылардың өз қаражатының болуы; 

- мамандандырылған сыртқы қызмет көрсетушілерге еркін 

қатысу; 

- өндіріс құралдарын жабдықтаушылармен іскерлік және оны 

дамытудағы қатынас; 

- келешек құрылымдардың бірге жұмыс істеуге мүмкіндігі мен 

дайындығы. 

Келесі төрт көрсеткіш өзгеретін ішкі көрсеткіштер: 

- қатынастардың шұғыл жасалуына мүмкіндіктері;  

- топ құрудажетерліктей кәсіпкерліктің жоғары белсенділігі 

мен қуаты; 

- жаңашылдық пен қызметкерлерді оқытуға жоғары қабілет 

мүмкіндігі; 

- келешекті бірігіп аңғару, күрделі бағдарламаларды  басқару 

қабілеті. 

Бұл көрсеткіштердің ішіндегі топқа ең маңыздысы 

мамандандырылған жұмысшы күші. Сондықтан ол топ құрудағы 

қажетті жағдай. Топтардың нәтижелі жұмыс істеуі оны құруда 

аймақ басшыларының қатысуына, салым тартуда, жағдай 

жасалуына байланысты. Барлық қатысушылар құрылымды 



қолдап,мақсатын түсініп қабылғандығы міндеттерін ұғыну керек. 

Осы айтылғандарды жинақтап іске асырса нәтижелі, тиімдігілі 

жоғары топтар құруға болады. 

Қазіргі уақытта сарапшылар топтардың негізгі жеті 

сипаттамасын беріп жүр, солардың араласуында қандай да 

болмасын топтық бағдар таңдап алу негізделеді: 

- жағрапиялық: жергілікті ерекше саясаттан бастап 

(мысалы, Нидерландыдағы бау шаруашылығы), нағыз ғаламдық 

(агрокосмостық топ) бағытқа дейін экономикалық белсендігілі бар, 

кеңістік топтар құру; 

- деңгейлік (горизонт сызығымен): бірнеше салалар, 

бөлімдер ірі топтарға кіре алады (мысалы, Нидерланды 

экономикасындағы мегатоптар жүйесі); 

- сатылас: бұл топтарда өндірістік кезеңдері  бір-бірімен 

тығыз байланысты салалар қатынаса алады. Мұнда ең маңыздысы 

тізбекте қатысушылардың қайсысы бастамашы болуы және топ 

шеңберінде кім соңғы орындаушы бола алуында; 

- латералдық (бүйірінде болу, жанында жайғасу): бұл топта 

ауқым тиімділігі есебінен үнемдеуді қамтамасыз ете алатын әртүрлі 

секторлар бірігеді, ол жаңа өзара үйлесімі бар араласқа алып келеді, 

мысалы, мультимедтік топтар; 

- технологиялық (жұмыс атқару  тәртібі, реті): бір 

технологиямен (әдіспен) жұмыс істейтін салалардың жиынтығы, 

мысалы, биотехнологиялық топтар;  

- фокустық (ошақ): бір орталықтың айналасына 

шоғырланған кәсіпорындар тобы - кәсіпорындар, ҒЗИ немесе оқу 

орындары төнірегіне жинақталған; 

- сапалы топтық басшылық ету (стратегия): мұнда тек 

фирмалардың ынтымақтастығығана қажет емес, сонымен қатар 

олар бұл топты қалай жүргізетіні де маңызды. 

     Тізбек барлық жағдайда автоматты түрде жаңалықты 

дамытуды ынталандыра алмайды. Кейде бұл тізбектерде, керісінше, 

жаңашылдық қысымға түсуі де мүмкін және қорғану әрекеттері 

көтермелеуге түседі. Жеткізіп берушілермен  өзара байланыстар 

жаңашылдық істерді ынталандыруы мүмкін, бірақ олар 

шығындарды серіктестеріне аударуға пайдалануы және оларды 

қаржылық қатынастар жағынан қыспаққа алуы әбден мүмкін. 

Соңғы жағдайда тізбектер тұрақты да, ынталанушы да бола 

алмайды. Қорыта айтқанда топтық тәсілдеме алғашқыда 



бәсекелестік қабілет мәселелерін зерттеу пайдаланылса, уакыт өте 

келе кең көлемдегі міндеттерді шешуге пайдаланатын болды. Олар:  

- мемлекеттің, өңірдің, саланың бәсекеге қабілеттілігін 

талдауда; 

- жалпы мемлекеттік өнеркәсіптік, саясаттық негізі ретінде; 

- өңірлік даму бағдарламаларын дайындауда; 

- жаңашылдық қызметі ынталандырудың негізі ретінде; 

- ірі және шағын бизнестің өзара іс-әрекеттерінің негізі 

ретінде. 

Топтар қызмет тиімділігін, еңбек өнімділігін арттыру, 

жаңашылдықтарды ынталандыруы мен кәсіпорындардың 

құрылуына жағдай жасау үшін қандай да бір аймақтың, жекелеген 

аудандардың,тіптіәртүрлі елдердің кәсіпорындары мен мекемелерін 

біріктіре алады. Топтар кәсіпорындарға бизнесті жүргізудің 

шарттарымен нарықтағы сұраныстың өзгеруіне неғұрлым тиімді 

болуына мүмкіндік береді. Осылайша топтар өмірге қабілетті, өзін 

жеткілікті түрде қамтамасыз  ете алатын сәтті түрде дамушы 

ұйымды білдіреді. 

Топтарға тән негізгі ерекшеліктер: 

- жаңа топтық технологиялар негізінде кәсіпорындар, ғылыми 

мекемелер, жергілікті және аймақтық билік орындарының бірігуі 

мен ынтымақтастығы; 

- ортақ мақсаттар мен мүдделер; 

- бәсекелестіктегі күресте жаңа мүмкіндіктерді бере алатын 

өндіріс өнімді өткізу, салымдарды қаржыландыруды ұйымдастыру 

мен басқарудағы жаңалықтар мен жаңа технологиялар; 

- ақпараттың толықтығы мен ашықтығы, қол жеткізе 

алушылығы топтың барлық қатысушылары үшін мәлімет пен білім 

алмасу, мәліметтер базасын құру мен жабдықтау, өткізу 

нарықтарына, жұмыс күші нарығы мен ноу-хау нарығына ғаламтор 

арқылы қол жеткізе алу; 

- ортақ мақсаттарға жетуде топтағы барлық қатысушылардың 

бірігуі мен ынтымақтастығы;  

- нарық қажеттіліктеріне, тұтынушылардың өсіп келе жатқан 

сұранысын қанағаттандыруға бағыт ұстанушылық; 

- топқа тиесілі шағын, орта кәсіпорындарды қолдау мен 

дамыту. 

Топтың өмірлік жолы бірнеше сатыдан өтеді. Бірінші 

сатысы – негіздің болуы, алғышарттар,аймақта кәсіпорындар мен 



басқада әрекет етуші тұлғалардың болуы. Одан кейін топтың пайда 

болуы орын алады, бұл кезде («агломерация» латын сөзі 

«agglomero»-присоединять, накоплять – қосу, жинақтау) 

қатысушылары негізгі қызмет жанында біріктіруді және өздерінің 

байланыстары арқылы ортақ мүмкіндіктерді жүзеге асыруды 

бастайды. Тек өзінің дамуын бастағанда аймақтағы сол немесе 

байланысты қызметтің жаңа қатысушылары пайда болады және 

тартылады,жаңа байланыстар осы жаңа әрекет етуші тұлғалар 

арасында туындайды. Топтың есеюі әрекет етуші тұлғалар қандай 

да бір шегіне жеткенде басталады. Ол өз байланыстарын 

шекарасынан тыс жерлерде, басқа топтармен, қызмет 

бағыттарымен, аймақтарымен дамытады. Бұл кезде топ ішінде жаңа 

кәсіпорындар мен жаңа бағыттарды құру қозғалысы басталады. 

Топқа өмір сүру, өмір сүруде қабілетті болу, тоқырау мен 

құлдырауды болдырмау үшін жаңалықтарды өндіріп, өзгерулерге 

икемделу керек. Ол бір немесе оның қызметі аясында 

жинақталатын бірнеше топтар түрін таңдай алады, немесе 

өнімдермен қызметтер жеткізілетін жолдарды өзгерте алады. 

Жіктелу бәсекелестік пен жаңашылдықты күшейте алса да, ол 

тоқырау мен құлдырауға әкелетін тәуекелдер мен қақпандардан 

сақтандырылмаған. Өз кезегінде қалыптасқан қатаң құрылымдар 

бағыттың мүлдем өзгеруін кешіктіруге немесе қажетті қайта құруға 

бөгет жасауға тәуекел етеді, бұл көбіне жүргізілетін 

саясаттыңикемсіздігінен болады. Бәсекелестік қысымның 

төмендеуінен кәсіпорындар көмегімен жаңашылдықтың 

итермелеуші күштері қысқарады. Нәтижесінде топтың 

жеткіліктілікбелгісі болуы мүмкін, бұл кезде өткен жетістіктерге 

үйренген топтың енді өзгеруші ойларды көріп білуге жағдайы 

болмайды.     

 

 

1.2 Экономика салаларының бәсекелестікке төзімділігін 

қамтамасыз ету негізі - өндірістік топтың (кластердің) басты 

ойы 

 

Кейінгі онжылдықта батыс елдерінің аймақтарында 

экономикалық дамудың айтарлықтай табысты құралы өндірістік 

топтар (кластер) саналып отыр. Топтың (бұдан былай кластер 

сөзінің орнына өндірістік топтар немесе топтар деген қазақ сөзі 



қолданылады) түбегейлі ойы ұлттық экономикаға жаңаша қарап, 

оған қосылатындар, топтар, үкімет және басқа ұйымдардың жаңа 

міндеттерін көрсетеді.  

Дүниежүзілік көптеген елдер мен аймақтардың тәжірибесі 

шынында топтасу өнімділікті жоғарылатып, оны пайдаланған 

жерлерде тұрмыс жағдайының жақсаруына мүмкіндік беретінін 

көрсетіп отыр. 

Өндірістік топ – бұл жағрапиялық көршілес байланыстағы 

біріккендер мен олармен қарым  - қатынастағы ұйымдар белгілі бір 

өрістегі әрекет етіп жалпы мақсатта бірін-бірі өзара 

толықтыратындар. 

Топтасып даму дүниежүзілік нарықтағы Қазақстанның 

бәсекелестік көтерудегі негізгі бағыты оның кепілі АҚШ, Жапония, 

Германия, Италия, Финляндия саясаты жоғары дамыған елдердегі 

топтасқандықты нәтижелі қолдануы. Бұл жөніненФинляндияның 

тәжірибесі ерекше қызықтырарлық. Кішкентай елдің экономикасы 

толықтай топтастырылған. Олар тоғыз топтан тұрады. 

Аймақтардағы ұйымдастыруға байланысты туындайтын 

жекеленген кәсіпорындардың қиыншылықтарына топтастыру 

арқылы шешуге болады. Қауым ішінде өнімділікке жетуді 

қамтамасыз ететін ынталандырудың құндылығын жоғарылатады. 

Зерттеуге, дамуға, бөлшектерді дайындауға, құруға, тауар сатуда 

(«маркетинг» – ағылшын сөзі «market» - рынок, нарық ) тапсырыс 

берушілерді қолдауда және басқаларын жасағанда күшті біріктіру 

ішкі қорлар мен мәліметтердің тарауын жеңілдететін кәсіпорынның 

бәсекелестік мүмкіндігін жоғарылатады. Батыс елдердің тәжірибесі 

сауда қатынасындағы құрылымды жүйе тұрғызу экономикалық 

дәлелдегенге қадам екенін көрсетуде.  (1.2.1-кесте) 

 

1.2.1 – кесте 

 

Дүниежүзілік экономикадағы топтастыру бағытының 

жүзеге асуы 

 
Елдер Бәсекелестік қабілетті 

топтар 

Топтар жасаудағы 

шаралар 

 

АҚШ 

Жоғарғы технология 

аумағындағы, табиғи 

қорларды алудағы, оның 

ішінде «Силикен жазығы»    

Дамытудың топтастыру 

саясатын жасау және 

қабылдау.Топтарды  құру, 

енгізумен шұғылданатын 



үш жүзден астам топтар топтар 

 

Финляндия 

9 негізгі топ: ағаш, хабар 

беру, металлургия, 

энергетикалық, бизнес-

қызмет көрсету, денсаулық 

сақтау, машина жасау, тамақ, 

құрылыс 

 Топтастыру бағытын 

көлемді зерттеу, дайындау. 

Топтастыруды дамытуды 

мемлекеттік қолдау. 

Арнайы жоба 

Германия  Химия өнеркәсібінде 

машина жасау, машина 

құрудағы негізгі топтар 

Еуроодақтың орташа 

көрсеткіштерінеон, жүз есе 

асатын ұйымдарды 

жинастыру, пікір 

алмастыру, жаңа салымдар 

тартуға қолайлы жағдай 

туғызу. 

Италия Ағаш өңдеу, киім, аяқкиім 

жасау саласындағы топтар 

Топтасып дамуды қолдау, 

зерттеудің мемлекеттік 

бағдарламасы 

Дания 29 топ құрылған.  Ең 

қуаттылары арнайы 

өндірістік технологияда 

жасалған 

ауылкәсіпкерлігі:(агробизнес) 

мен тамақ өнеркәсібіне 

арналған 

Топтың бағытын жасауға 

жауапты Дат одағы жұмыс 

істейді 

Ұлыбритания Оңтүстігінде қызмет 

көрсететін топтар (бағдар 

мен қамтамасыз ету, іскерлік 

қызмет т.б.). Солтүстігінде  

тауарлы өндіріс негізіндегі 

топтар 

Ұйым ретінде аймақтық 

даму уәкілдері, аймақтық 

дамып келе жатқан 

топтарғақолдау көрсету 

еді. 

 

Қазақстан 

Астық өндейтін, көкөніс – 

жеміс, сүт топтары 

 

Қазақстанның өндірістік 

жаңашыл саясатының 

2003-2015 ж. арналған 

зерттеуі, мемлекеттің 

тұрақты дамуына сала 

экономикасын өзгерту 

 

Кестеден АҚШ-тың экономикасында ең көп топтар жасалған. 

Одан басқа да бірнеше елдердің аймақтарын қамтитын топтар бар. 

Бұл дүние жүзінде экономикалық жұмыстардың жалпы 

шоғырлануын және тарауын көрсетеді.  



Сексенінші жылдарда (өркен ғасыр) Финляндияны жайлаған 

күйзелістен шығу мақсатында Оулу қаласы жаңа технология мен 

салаларға салым салуды бастаған, ол білімге сүйеніп даму 

арқасында жұмыспен қамтып, ел жайдайын жақсарту болған. 

Телебайланыстың өсуі «Nokia Electronica» Оулудың технологиялық 

орта ретінде дамуына үлкен маңызы болған, кейіннен ол «Феномен 

Оулу» деген ат алды. Көптеген жағдайлар сиякты, өндіріске 

топтарды енгізуде Оулудың аймақтық дамуы үкімет қарамағында 

қалмай, аймақтардың басшы органдарының, кәсіпорындарының 

қолына көшті. Қазіргі салалық жүйе тәсілі көлденең байланыста, ал 

топтасудағы аралас кәсіпорындардың тікелей қатысуымен, өзара 

түсінушілікпен, келісімдітиімділікпен жүзеге асады.    

Оның үстіне топтасудың келешегі үкіметтің араласуын 

өзгертіп, ықпалын жаңартады. Топқа кіретін шаруашылықтар 

(«фирма»-итальян сөзі «firmа» -кәсіпорындардың жалпы аты) 

бірдей жағдайда, сатып алушылардың талабына жылдам көңіл 

аударады. 

Топтардың артықшылық мүмкіндігі өте жоғары. Топтардың 

жағрапияға байланысты шоғырлануының себебі, жақын орналасу 

өнімділік пен жаңашылдықты енгізуге көптеген пайдалылығы бар. 

Алыс-берісте шығынды азайтады, хабардар болып, мәлімет 

алмасуда мүмкіндік туындап, жергілікті орындар топтардың 

өндірістік қажеттілігіне тез жауап беріп, басқа ұқсас орындардың 

ұқсастығына, бәсекелестік ықпалына төзу жеңілдейді. Топтасу 

бәсекелестік пен бірігушіліктің (кооперация, кооператив - латын 

сөзі «cоoperatio» - сотрудничество, бірігіп жұмыс істеу) 

қиындастырылуы. 

 Нарықтағы көптеген бәсекелестердің, күшті қызығушылық 

туғызудың болуы топтардағы бәсекелестік күрестің жиілігін 

көрсетеді. Үкімет жұмыс істеп жатқан топтарға қолдау көрсетіп,  

бұрын араласпаған жаңа жасалған топтарға ықпалын арттырады. 

Мұндай жағдайда үкімет мүмкіндік туғызумен қоса, өзі де жүйеге 

қатысушыға айналады.  

Германияда 1995 жылдан бері Bio Regiо биотехнологиялық 

топтың бағдарламасы жұмыс істейді. Ұлыбританияда үкімет 

Эдинбург, Оксфорд, Оңтүстік Шығысында биотехнологиялық 

кәсіпорындардың негізі орналасқан аймақтары депанықтады. 

Норвегияда «теңіз шаруашылығы» топтарындағы кәсіпорындардың 

ынтымақтастығын ынталандырады. Финляндияда ағаш өндірісінің 



тобы дамыған, оған ағаш, оның өнімдері, қағаз, жиһаз, полиграфия 

мен оған байланысты құрал-жабдықтар кірген. Бұл топтың 

кәсіпорындарының тығыз қарым-қатынасы, оның білгендерін 

тарату басқа негізгі саудаға бәсекелестерінен 

артықшылығынамүмкіндік береді. Ресей мен Украинада өндірістің 

басты салаларының маңында (химия, мұнай-газ, металлургия, 

машина жасау т.б.) тездетіп жасалған бірнеше топтар бар. АҚШ-та 

кәсіпорындардың жартысынан көбі осындай үлгімен жұмыс 

істейді, олар бір аймақта орналасып, табиғаттың, мамандардың, 

қарым-қатынастық мүмкіндігін мейлінше пайдаланады. 

Өндірістің басты топтары Германияда (химия,машина жасау), 

Францияда (тамақ өнеркәсібі, денені  өңдеу (косметика)) өткен 

ғасырдың 50-60 жылдарында құрылған. Осының арқасында топтың 

ішіндегі салалардың топтасқан бөліктерінің қатынасы еңбекпен 

шұғылдану, салым салуды өсіріп, ұлттық экономикада алдыңғы 

жетістіктерді таратуды жылдамдатқан.  

Еуропалық Одақтың елдері топтасудың шотландтық үлгісін 

енгізген. Онда топтың өзегі үлкен кәсіпорын, маңына кішілерін 

тартқан. 

Кіші, орта, үлкен кәсіпорындар топтасып, тең жағдайда, 

икемді бірлесіп жұмыс істейтін итальян үлгісі бар.  

Бұл елдердің тәжірибесі топтасып жұмыс істеудің үкімет пен 

кәсіпкерлер бөлімінің өкілдерінің арасындағы орынды ұсыныс 

жасауына негіз болатынын көрсетті. Жаңашылдықтың дамуындағы 

жеке меншік, үкімет, сату орындарынзерттеу, туындату 

бірлестіктерінің қарым-қатынастарының тиімділігін арттыруға 

жағдай жасайды. Социалистік дәуірден кейінгі елдерде аймақтық 

деңгейде топтасу қағидасы кеңінен орын алды. Бұл тәжірибе 

жергілікті кәсіпкерлікте бәсекелестікке төзімділікті көтерумен 

қатар аймақтық басқарушылардың экономикалық саясатының 

тиімділігін көтеруге үлкен мүмкіндік жасайды.  

Топтасудың шегі саяси шекарадан асатындығын айтқан жөн. 

Химия өнімдерін өндірудегі топтасулар еуропалықтарда бар, 

мысалы Германия мен Швейцария кәсіпорындары. Экономика 

дамуындағы топтар дамыған экономикамен салыстырғанда 

қатысушылардың аздығымен қоса әлеуметтік құрамымен де 

өзгешелігі бар. Дамып келе жатқан елдердегі топтардың санының 

жетіспейтіндігі олардың бәсекелестікке қатыса алмайтындығында 

емес, өнімділікті жетілдіріп көтеруін ақырындатады. 



Табысты, еңбекақыны,өмір деңгейін көтеру үшін өндірген 

өнімнің өндіргіштігін құндылығын жоғарылату керек. Аймақ 

өнімді еңбек ету үшін, өнім мен оны өндіру жұмыстарын 

жетілдіріп, мүмкіндіктерін арттыру үшін, жаңартуда топтар көбеюі 

керек. Болмаған жағдайда кәсіпорын табиғи жағдайдағы өндіріс 

шығынының өсуіне қарсы тұра алмай, аймақтағы басқалардың 

шығынын азайту мүмкіндіктері мен жеңілдіктер («субсидия» - 

латын сөзі «subsidium» - помощь, поддержка) алуына байланысты 

бұл өндірісте басымдылық көрсетеді.  

М. Портердің пікірінше қазіргі экономикада, әсіресе 

жаһандану жағдайында экономиканың дәстүрлі бөлімдер мен 

салаларға бөлінуі маңызын жояды. Бірінші орынға топтасу 

шығады, кәсіпорындар мен ұйымдардың қарым-қатынас жүйесі. 

Осыдан топтасудың аймақтық өндірістік кешендерден негізгі 

айырмашылық шығады. Топтасу нарықты қатынасты толықтауды 

есепке алады. Ол төмендегілердің ұсынысымен жасалып, 

кәсіпорынның бәсекелестігін көтеру ушін топқа қосылу 

қажеттілігін түсінгенде ғана тиімді болады. 

Топтасу әдісі үкіметтің өндіріс саясатының мазмұнын 

түбегейлі түрде өзгертуі мүмкін.  

Басты бағыттардағы кәсіпорындардың шоғырланып, 

аралықтарындағы өнімдер мен қызмет көрсететіндердің, оның 

ішінде кіші кәсіпкерлік те бар, өкілдерін қосу дүниежүзінде өсіп 

келеді. Осыған байланысты топтардың жасалуы кіші кәсіпкерлікке 

үлкен ықпал жасайды. Біздің еліміз бойынша өндіріс топтарының 

тиімді қайта құрылуы, кіші,ірі кәсіпкерліктердің, үкімет, жоғарғы 

оқу орындарының, ғылыми зерттеу институттарының т.б. бірлесіп 

жұмыс істеуі, тереңірек қарым-қатынаста болуы қажеттілік. 

 

 

1.3  Кәсіпорындардың орналасуына байланысты топтасуы 

 

 

Ғылымизерттеулердің қорытындысына қарағанда өз еркімен 

кәсіпорындардың бас қосуының негізгі себептерінің бірі 

орналасқан жерлерінің жақындығы, оны жағрапиялық топтасу 

дейтін көрінеді. Дәлелдеулеріне қарағанда үш тиімділігі бар екен. 



Біріншісі - жалпыларына бірдей бірнеше кәсіпорындардың 

қолдауы мен дамуының қорларын бөлуде ұтымдылық мүмкіндігі 

бар екендігімен байланысты. 

Екіншісі - кәсіпкерлікке байланысты қажет тауарлар тасу мен 

қызмет көрсету жылдам, жақындыққа орай арзан. 

Үшіншісі - кәсіпорындардың бір жерге орналасуы жеткізе 

алмайтын білімнің таралуына мүмкіндік туындатады. Бұл білімдер 

мен тәжірибелер оңай сабақталып, беріле қоймайтындар, иелеріне 

де байланысты. Ғалым Макдональдтің пікірінше: «ой 

өрелеушілердің кәсіпорындағы  жұмысы, оның көбінің жұмыс 

берушілерге маңыздылығы олардың топқа мүше болуына 

байланысты, бірақ мүшелігі жеке басының ісі, ол кәсіпорынға 

жатпайды, адалдығына да байланысты емес». 

Жағрапиялық жақындық жоғарыдағы айтылған біліммен 

алмасуға мүмкіндік береді, жоғары деңгейдегі жұмысшылар 

мамандарын даярлау арзандайды. Осы себептерге байланысты 

кейбір қолөнер жұмыстары, оны дамытып, тәжірибеде қолдану 

санаулы аймақтарда  ғана орын алған. Осы сияқты өнім 

тұтынушылардың жақын ауданда тұратындарының да қызмет 

көрсететіндері маңызды. Сонымен жағрапиялық жақындық 

дайындалған ғылыми білімді тарату емес, жеткізе алмайтын 

білімдерді таратуға маңызды. Ұзақ уақыттан бері тасымалдау мен 

қызмет көрсетудің шығынының азаюы  жағрапиялық топтасуға 

көптеген әсерін тигізеді. Жеткізілмеген білімді беру негізін қалап, 

тасымалдау мен хабардар болудың шығынының төмендеуі әлем 

көлемінде, аймақ мамандануында еңбекті бөлуге мүмкіндік береді. 

Белгілі экономист Майкл Портер кәсіпорындардың 

жағрапиялық топталуына басқадай түсіндіру береді. Оның ойынша 

бірінші себеп бәсекелестікте. Егер жергілікті нарықта бәсекелестік 

мүмкіндігі жоғары кәсіпорын келсе, басқалар үшін таңдау 

қиындайды, олар не өзінің бәсекелестігін көтеру керек, не нарықтан 

кетуге мәжбүр болады. 

Біртіндеп бәсекелестіктегі жоғары кәсіпорындардың бірлестігі 

пайда болады. Басқа аймақтарға, шетел нарығына шығып, қатаң 

іріктеуден өтпеген жергілікті бәсекелестерді ығыстырады. 

Нәтижесінде салалық нарықта топтасқан кәсіпорындар 

басымшылық көрсетеді. 

 

Пысықтау сұрақтары: 



1. М. Портер кім, оның топтасушыларды (кластер) анықтауы. 

2. А. Маршалл, М. Портерт.б.  топ (кластер)анықтауы. 

3. E.Becottini, A.Saxenian, M.E.Tushman т.б. топты анықтауы 

4. Топ жасаудың M. Porter, Schmitz, Enright ойлары. 

5. С.Б. Ахметжанова, А. Алимбаев, С. Алдияров, А. Байзаков, 

М.Е. Тулегеновалардың топтар туралы тұжырымы. 

6. А.Б. Алдашов, Е. Жайқанбаев, Қ. Байзақова, З.С. 

Кенжебаевалардың тұжырымдамалары. 

7. Топтардың сыртқы экономикаға байланысты көрсеткіштері 

(7) 

8. Топтардың ішкі көрсеткіштері (4) 

9. Топтардың алғашқы төрт сипаттамасы. 

10. Топтардың кейінгі үш сипаттамасы. 

11. Топтық тәсілдеменің бәсекелестік қабілетін зерттеуі. 

12. Топтық тәсілдеменің кең көлемді мәселелерін зерттеуі. 

13. Топтарға тән негізгі ерекшеліктердің алғашқы үшеуі. 

14. Топтарға тән негізгі ерекшеліктердің кейінгі төртеуі. 

15. Топтың өмірлік жолының сатылары. 

16. Батыс елдерінің экономикасындағы топтардың маңызы. 

17. Ақш, Финляндия, Германиядағы топтар. 

18. Италия, Дания, Ұлыбритания, Қазақстандағы топтар. 

19. Топтардың артықшылық мүмкіндіктері. 

20. Жаһандану жағдайындағы экономиканың бөлінуі туралы 

М. Портердің пікірі. 

21. Жағрапиялық топтардың тиімділіктері. 

22. Жағрапиялық топтасу туралы М.Портердің пікірі. 

 

 

  



II – тарау. Топтарды қалыптастыру 

 

2.1 Өндірістік топтарды қалыптастырудың іліми жағдайы 

 

Бірінші тараудағы топтардың (кластер) анықтауында әр түрлі  

ғалымдардың тұжырымдамалары берілді.Олардың ішіндегі бастама 

ретінде 

А.Маршалл,Г.Свонн,М.Превезер,М.Энрайтт,Э.Вигнер,Б.Бошманда

рдың көзқарастары бірыңғай топқа жатқызып, топтасуды 

жағрапиялық бірігу («агломерация» – латын сөзі «agglomerate» – 

присоединять, накоплять, жинақтау) деп санаған. 

Екінші 

топқаМ.Портер,Э.Фезер,Э.Бергман,В.Элснер,С.Розенфельдің 

тұжырымдаулары жатады.Олар топтасуды экономикалық 

қатынастар жүйесі деп санаған.Бұлардың ішіндегі ең танымалы 

М.Портердің қорытындысы,ол топ ішіндегілерді бәсекелес 

біріккендер деп айтады. Ал, М.Стейнер, К.Хартман, Т.Роланд, 

П.Хертаг, Д.Смитт, Д.Сеннеттер топтасуды кәсіпорындардың 

өндірістік тізбегімен бірдей санайды, өндірістік ұйымдастыру 

тұрғысынан тиімділігі өте жоғары деп есептейді.  

Топтасуға келтірілген пікірлердің әртүрлілігі іліми тұрғыда 

оның негізіне деген бірыңғай көзқарастың жоқтығында. Дербес 

анықтама дайындау зерттеу жұмыстарының міндеттері болды. 

Топтасуды, оның құрылымын жан-жақты талдау  зерттеу 

орындарының ерекшелегін көрсетеді. Шағын және орта 

кәсіпкерлікті, ғылыми – зерттеу институттары мен білім беру  

орындарын, қаржылық орындарды, құрама орындарын 

(ассоциация-латын сөзі associatio - өздігінше біріккендер) 

жергілікті билік орындары мен ынтымақтастықты, өңір аумақтарын 

біріктірудітоптасу қамтиды. Топтасудың құрылымы оның 

бәсекелестік артықшылығын көрсетеді. Өйткені нарыққа 

қатысушылардың жалпы жұмысқа қатысуына орай тиімділіктің де 

бірігуі тасымалдау шығындарын азайтады. 

Топтасуды жан-жақты талдауы оның тағы екі белгісін 

көрсетеді. Біріншісі оның дағдарыс жағдайында тұрған күйін, яғни 

қатысушы кәсіпорындардың қамтамасыз ететін санын, олардың 

барлық ықпалдарға тұрақтылығын, қамтамасыз ететінін көрсетеді. 

Екіншісі топтардың әрқилы бөліктерінің арасында бірлестік 

байланыстардың болуы тиімді алмасуға мүмкіндік береді. Олардың 



арасындағы жаңашылдықтыөндірістік, жеке басты қатынастардың 

маңыздылығын бағалау өте күрделі, олар пәрменді ұйымдастыруға 

жағдай жасайды. 

Топтардың өндірістегі қарым-қатынасын талдай отырып, 

олардың мән-мағынасы бойынша қарапайым бірлесуге 

(кооператив-латын сөзі «cоoperatio» - сотрудничество, бірігіп 

жұмыс істеу)жақын екенін көреміз. Оның бір ғана 

айырмашылығы бар. Жай топтасуда жекелеген жұмысшылар бір 

түрлі өнім шығарумен айналысса,  бірігуде әртүрлі кәсіпорындар 

топтасады. 

Топтасудың қорытынды мәнін анықтау үшін өндірістіңүш 

түріне салыстырмалы талдау жүргізілген. Олар бір-біріне ұқсас 

топтың ұйымымен қатарлас- елден тыс бірлестіктер (трансұлттық 

компаниялар), күрделі жүйелерді құру, ұйымдастыру («иерархия» 

грек сөзі «heerarehin» - священная власть, способ построения, 

организации сложных систем, система управления экономическими 

объектами)өңірі, біріккендер. Топтарға кіргендердің ісіне талдау 

жасағанда олардың әрқилылығы көрінеді.Жеткізіп берушілер мен 

тартушылар саны көп. Елден тыс бірлестіктерден топтасқандар 

белгілі бір өңірге оқшауланып шектетілгендігімен және оның 

өндірістік тарихымен тығыз байланысты болуымен, осы өңірде 

топты дамыту бойынша шешім қабылдайтын орталықтың 

оқшауланғаны және оған кіретін кәсіпорындардың заң жүзінде 

дербестігімен өзгешеленеді. 

Топтасқан құрылымдардың күрделі жүйелерден 

айырмашылығы заңды дербестігінде. Олүш жағдайдакөрініс 

тапқан: топтың пайда болуы мемлекеттің,  кәсіпкерлікті 

ғылымының бірігіуінің нәтижесі, сапаның және өнім жаңалығының 

жоғары деңгейін қамтамасыз ететін топтағы кәсіпорындардың 

бәсекесі, топтың сыртқы шешімдерге тәуелді болатындығынан өз 

өнімдерін нарыққа бағдарлауында.  

Топтардың біріккендерден айырмашылығы олардың құрушы 

мүшелерінің саны шектелмеуі, біріккендерге қарағанда топ ішінде 

қатынастары көп. Өндірістік біріккендерде тұрақты қатынас 

болады немесе әлеуметтік қордың да тұрақты қатынасы топтар 

тікелей пайдаалуға бағытталған. 

Топтық ілімдерді зерттеу оны тереңірек түсінудің келесі 

деңгейіне топтасудың тұжырымдамасына өтуге мүмкіндік 

береді.Мұнда дат зерттеушісі П.Маскелдіңойына сәйкес топтың 



бірнеше қорытындылары қарастырылған-құбылыстарды сыртқы, 

ресми анықтаулардан гөрі, оның мән–мағынасын талдауға, 

топтыңтиімділік беруі туралы қорытынды жасауға ойысуы. 

Әр түрлі топтық анықтауларда П.Маскелл ұсынатын 

жағдайлар:оның пайда болуы, өсуі және ыдырауы. 

Топтың төрт тұжырымдамасы көрсетіледі. 

БіріншісіА.Маршалл ұсынған, топтар кәсіпорындардың өзара 

пайдалы бірігуі (агломерация). Топтың пайда болуының негізгі 

кәсіпкерлік үшін қолайлы жағдай туғызу (жағрапиялық орналасуы, 

шикізат қоры, мемлекеттің жәрдемдесуі, үлкен ішкі сұраныс, т.б ). 

Топтарға әсер етушілер кәсіпкерлік үшін жағдайтууы, баға өсуі, 

ұқсас өзгерістерді дамыту, ауыстыратын тауарлар теңдігі. Топтың 

мұндай түріне мемлекеттің араласуы. 

Екінші тұжырымдама М.Портердікі. Ол топты бірігуі 

қатынастарының жиынтығы мен жағрапия негізінде 

шоғырландырылған кәсіпорындар арасындағы бәсеке ретінде 

анықтайды. Мұндай қатынасөзінен-өзі өзіндік ерекшелік бола 

алмайды, өйткені мұндай құбылыстар біріккендер мүшелері-

кәсіпорындар мен елден тыс кәсіпорындар арасында да көрініс 

табады. Алғашқы әдебиеттерге қарап бұл түрді өнім өндіруді тығыз 

орналастырудың негізгі алғышарты бастапқыда кәсіпорындарды 

бір-бірімен бәсекелестіру, соңынан ынтымақтастықпен жұмыс істеу 

деген қорытынды шығады. Портерлік топтасудың өзгеруі 

шоғырланудың табиғи кезеңдігі мен өндірістің шашыраңқы 

орналасуы. Қатысушы кәсіпорындар арасындағы бәсеке 

қарқындылығына әсер етеді, іскерлік белсенділік дәрежесіне де 

әсерін тигізеді. Портердің қорытындысында мемлекеттің араласуы 

орталық түсінік ретінде бәсекені қолдау, сатушы мен сатып 

алушының күштерінің тең болуын қамтамасыз ету, алушыны нашар 

серіктес ретінде қорғау. Топтасу Маскелл түсінігінде екі бағытты 

көрсетеді, ол аумақ және тиімдіоқыту. Мұнда П.Маскелл бір 

тұжырым аумағында қарастырады. Топтасу түсінігіне аумақтарды 

тиімді пайдаланудың иесі ретінде ГРЕМИ тобына жатады. 

Тұжырымдарды негізгі алғы шартесебінде талдауда аумақтың әсері 

ерекше екенін көрсетеді. Аумақтардың мамандану дәрежесінің 

икемділігі топтың өзгеруін,  қысқаруын немесе өсуін анықтайды. 

Топтардың жойылуы даму мүмкіндіктерінің бітіуіне саяси-

экономикалық жағдайдың өзгеруіне, өндіріс әдістерінің ауысуына,  

т.б. әкеледі. Бірлесудің бұл түріне, мемлекеттің араласуы қолайлы 



жағдай  қалыптастыруға бағытталады, ол межелеген өңірлік 

бәсекелестік артықшылықтарды дамытуға жағдай жасайды. 

Топтың қорытынды тұжырымдамасы М.Спортердің пікірінше 

негізгісі жаңалықты оқыту және құру, ол топтың ойдағыдай 

болуының кепілі. Қорытындының негізі топ ішіндегі жабық 

жаналық ортасында ақпарат берудегі пәрменділік. Ол заңды 

тұлғалар мен екі елдің  арасында өзара кездескенде іске 

асырылады. Топтың өзгеруі әлеуметтік қордың мөлшеріне 

байланысты. Ол затқа жатпайтын қорларды жұмылдыруға 

мүмкіндік береді, бірақ топ кәсіпорын арасындағы байланыс 

бұзылса, дамуға кері әсерін тигізеді. Өйткені байланыстың 

үзілуінен  топ ыдырайды.  

Мұндай топтасу түріне мемлекеттің бір ғана жолмен араласу 

мүмкіндігі бар, ол жаңарту жүргізуменшектелу. Мемлекет-

жаңартушы, бір жағынан ішкі топ ортасына жанама жолмен 

кешенді тиімді дамыту үшін инфрақұрылымдық алғы шарттар 

құрумен әсер етеді, ал екінші жағынан сыртқы әлем мен топтың 

байланыс арнасы болу жолымен. Мұндай араласу шеттен жаңабілім 

алу процесін жеңілдетеді, оны топ ішінде әр қарай түрлендіру 

мүмкіндігі туады. П.Маскелл ұсынған талдауды қарап және оны 

толықтырып мынандай қорытындыға келуге болады: жаңа оқыту, 

үйрету экономика жағдайында топтық құрылымдардың бірегейлігі 

мен шектен тыс тиімділігі топ ішіндегі жаңа түрдегі қатынастар 

қалыптастыру арқылы анықталады, ол топқа жоғары сапалы жаңа 

өнім өндіруге жақсы баға бойынша мүмкіндік туғызады. 

Талқылау бойынша топты қалыптастырудың алғы шарты 

бәсекелес кәсіпорындардың жағрапиялық-өндірістік бірлестікке 

қосылуына мығым болуы мәжбүрлейді. Оны іс жүзіне асырған 

кезде топтың өзіндік құрылымы пайдаболады. Топтың көлемін 

өзгертуіне кәсіпорындар мен құрылымдардың әлеуметтік 

қорларының өзара қарым-қатынастарының дамуы әсер етеді. 

Құрылымдардың ыдырауына мемлекеттің шектен тыс араласулары 

себеп болады. 

 

2.2. Топтарды құру 

 

Топтарды пайдалану тиімділігі көптеген ішкі және сыртқы 

әсерлерге байланысты.Олардың ішіндегі ең маңыздысы өңірлік 

биліктердің кәсіппен, жергілікті билік орындарымен, күрделісі тыс 



жердегі серіктестерімен, мемлекеттің басқа да орындарымен, 

кәсіпкерлермен,ғылыми-зерттеу орындарымен, т.б. нәтижелі 

өзараіс-әрекет құра білуі. Топты құру аймақ шеңберінде өндірістік 

кәсіптік жоспарларды нақты жұмыс жағдайында біріктіру 

қажеттілігімен байланысты. Оған қоса түпкілікті тауарлар мен жаңа 

өнімдерді өндіру талап етіледі. Білім алмасу,  өнім өндіру әдістерін 

бірігіп басқару болашақ құрылатын топтардың қолдаушысы 

болатындай басқару орындарын қалыптастыруға мүмкіндік беру 

керек. Олар қосылатындарды бірнеше қағидалар арқылы 

біріктіреді. Ал топқа өту қалыптасқан жағдайдағы жаңашылдықпен 

атқарылуы жұмыстарды жүйелеп ұйымдастырумен 

байланыстырады. Елдің кәсіпкерлік жағдайы кең көлемді жан –

жақты қамтитын құбылыс. М.Портердің іліміне байланысты, 

топтар келесідей мәселелерге орай құрылады: 

1.Өндіріске әсер ететін мәселелер, олардың сапасы мен 

мамандандыру дәрежесі: 

-табиғи қорлар; 

-еңбек қорлар; 

-қаржы қорлары; 

- әкімшілік жағдай туғызушы құрылымдар; 

- ақпараттың қамтамасыз ету құрылымдары; 

- ғылыми –зерттеу топтары. 

2. Бәсекелестік және бағыттың даму: 

-оңды салым салу, өңірлік биліктердің саясаты; 

-бәсекелестер, оған еркіндік. 

3. Сұраныс: 

-жергілікті, талап қоятын тұтынушылар; 

- сұранысшылардың қажеттілігінің бірбеткейлігі; 

-өңірлік кәсіпорындардың алаңдық нарық деңгейінде өнімге, 

қызметкерлерге мамандыққа орай сұранысы. 

4. Байланысатын қолдаушысалалар: 

-білімді жеткізушілер болуы; 

-бәсекеге қабілетті байланысатын салалардың болуы. 

Топтастыруды қалыптастырудағы жалпы жағдай елдегі 

әртүрлі салалардың жер жағдайын заңдыорналасуына байланысты 

бірігуі, олардың бірге әрекеттенуі, қосылу нәтижесіндегі жоғары 

тиімділік, өзара орындайтын қатынастар. Міндет бір қатар 

қағидаларды, жаңа зертханалық жұмыс атқару әдісін ақырына дейін 

жеткізу. 



Әрбір топтар құрылуына орай әртүрлі қызмет атқаруды 

қосады: 

1. Бәрін қамтитын тиімді жүйені ұйымдастыру, құрамына 

түбегейлі тәжірибеге арналған физика – математикалық, 

гуманитарлық,  жаңашылдық,  өнеркәсіптері дамыған бөлімдері 

біріктіреді. 

2. Өнеркәсіптік–өндірістік алаңдарды салааралық 

ұйымдастыру реті өндіріс,үзілмейтін өндіріс, тұрақты жұмыс 

жүргізу, даму, басшылық, ұйымдастыру,  басқару жұмыстары 

түрінде біріктіреді. 

3. Жаңа буындарды қалыптастыруды қамтамасыз ететін 

қосымша ұйымдар мен білім, қызмет көрсетуді өзгертіп, соңылаған 

өнеркәсіп алаңын қайта жабдықтауды пайдалану. 

4. Орталықтағы ұйымдастырылған өзек пен нарықты 

бәсекелестік ортаны өзгертетін қосымша ұйымдар. Олар 

дайындаушы, пайдаланушылардың әрқилы қағидаларымен, жаңа 

өңдеуменжасалған өнімдермен әрқилы шапшаңдықпен кездеседі. 

5. Екіжақтыңталабынқамтамасызететінөнімдердікөптепөндіру. 

Олар сапасы тексерілген бұйымдарды қамтамасыз етеді. 

6. Екі жақты қамтитын, нарық («маркетинг» -ағылшын сөзі 

«market» - рынок) айналымы өмірталабына сай өнімді, қызметті 

пайдалануды заттар нарығына айналдыру. 

7. Салым жобалау мен қаржылық –зерттеу («инжиринг» – 

ағылшынша «ingineering», латынша «ingenium» – 

изобретательность, жаңалық ашу) одақтарын құру. Болашақта бар 

өнімдерді жинақтап, тәуекелділікті ескеріп, ірі жобаларды сату. 

Топтарды қалыптастыруды бірнеше көріністеріне бөліп 

қарастырады, өзіне тән бөліктері оны құрастыруды қамтамасыз 

етеді. 

Топтар құруда төмендегідей кезеңдердібөліп көрсетеді: 

техникалық- іске асыру, ұйымдық -өндірістік,  нарықтық, 

салымдық, маман бойынша, құрылымдық - ұйымдық. 

Техникалық – іске асыру –іргелі білім негізінде өнім өндіру 

әдістерінің қандай түрлеріне құру керектігі. Ғылым өкілдері мен 

өндіріс шешімін даярлаушылардың өзараіс - әрекет тәсілдері. 

Ұйымдық –өндірістік кезең көптеп жоғарытың өндірісінің 

қандай түрі болуы керек екендігін көрсетеді. 

Нарықтық(«маркетинг»– ағылшын сөзі «market» - рынок, 

нарық) бұйымғақызметкеөндіріс әдістеріне, қызмет көрсетушілерге 



сұранысты анықтайды. Кәсіпорындардың нарықтағы көрінісін, 

сатушылар мен («дилер» – ағылшын сөзі  «dialer» – торговец, агент 

–сатушы, өкіл) жұмыс жағдайы, өздеріне өмір үрдісін жобалау. 

Салым салу кезеңі жобаның (қызмет –өндірісті жүргізу,  

қызмет көрсету құрылымдары) келешегін бағалауды, ұйымдық 

жобалардың жиынтығын негізгі жобаға  кіргізілетін бөлімдердің  

таңдауын, олардың тәуекелділігін, оны бағалауды,жоба нәтижесіне  

құнға орай сұраныстың өзгеруін талдайды. 

Топ құру барысында жаңалық ашатын одақтар құру керек. 

Арнайы дайындалған қызметкерлер оқыту керек. 

Құрылымдық-ұйымдық кезеңде топ қалай ұйымдастырылуы 

керек,    қалай қалыптастырылады, дамуы қалай деген мәселелерді 

қарайды. 

Топтар төрт ірі өндірістік-ұйымдарды қамтиды: 

1. Жаңашыл ғылыми зертханалар – тәжірибе жүргізетін 

өндірісте жаңа жұмыс әдістерін («технология» – грек сөзі «techne»-

искусство, «logos»-слово, учение-способ преобразования вещества) 

қолдану; 

2. Жаңа өнім мен  өндіріс әдісінің үлгісі жасалатын 

орталықтар, олар тәжірибе өндіріс кезінде тексеруден өтеді. 

3. Өнеркәсіптік – өндірістік топтар өнім өндірудің негізін 

қалаушылар. Олар көптеп  өнім шығарумен шұғылданушылар. 

4. Нарықтық (маркетингтік) топтар, өнімнің жаңа 

түріннарыққа  шығаруға қабілетті, тұрақты  сұраныс 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

    Пысықтау сұрақтары: 

1. Шетел ғалымдардың екі тобындағы топтау  туралы 

тұжырымдары 

2. Топтасуды қамтитын кәсіпорындары 

3. Топтасу құрылымдарының артықшылығы 

4. Топтасудың екі белгісі 

5. Топтасудың жай бірігуден айырмашылығы 

6. Топтасқандардың күрделі жүйелерден айырмашылығы 

7. Топтасудың бірінші тұжырымдамасы 

8. Өндірістің үш түрінің айырмашылығы 

9. Топтасудың екінші тұжырымдамасы 

10. Топ туралы М.Спортердің тұжырымдамасы 

11. П. Маскел тұжырымдамасы 



12. Топтарды пайдалануда әсер ететін мәселелер  

13. Топтарды құру себептері  ( мәселелері, бірінші) 

14. Топтарды құру себептері  (екінші) 

15. Топтарды құру себептері  (үшінші) 

16. Топтарды құру себептері  (төртінші) 

17. Құрылуына орай топтардың атқаратын қызметі (бірінші) 

18. Құрылуына орай топтардың атқаратын қызметі (екінші) 

19. Құрылуына орай топтардың атқаратын қызметі (үшінші) 

20. Құрылуына орай топтардың атқаратын қызметі (төртінші) 

21. Құрылуына орай топтардың атқаратын қызметі (бесінші) 

22. Құрылуына орай топтардың атқаратын қызметі (алтыншы) 

23. Құрылуына орай топтардың атқаратын қызметі (жетінші) 

24. Топ құру кезеңдерінешеу? 

25. Топ құрудыңбірінші кезеңі?  

26. Топ құру екінші кезеңі 

27. Топ құру үшінші кезеңі 

28. Топ құру төртінші кезеңі 

29. Топ құру бесінші кезеңі 

30. Топ қандай қандай ұйымдарды қамтиды. 

  



III – тарау. Топтың тиімділігін  талдау әдістемесі 

 

3.1  Топтың  тиімділігі туралы түсінік 

 

Топтасу өзіндік ерекшеліктері бола тұра  саланың, аймақтың, 

тіпті елдің  бәсекеге төзімділігін көрсететін басқарудағы жаңалық 

ретінде орын алады. Топтар құрамының негізгі бір ерекшелігі 

ойлау, өндіріс, қаржы қаражаттарының тиімді бірігуінің түрі болып 

саналуында. Сондықтан топтасуды құру жаңалық саясатының  

әдістемелік негізі деп айту дұрыс, ол аймақтық,  ғылыми-

техникалық, өндіріс саясатын біріктіріп,  кіші кәсіпкерлікті  қолдау 

жобасы.  

Топтың жұмыс істеуі барлығының тиімділігін жасайды, ол 

деген қорлардың жекелеп пайдаланғаннан гөрі бірігіп  ұстағаны 

тиімдірек деген сөз. Демек, топтасу басқарудың жаңа тәсілі, 

қатысушылардың  нәтижесінің  тиімділігін арттырып тұрған 

өңірінің  бәсекелестігін көтереді. 

Аймақ экономикасына топтың тигізер тиімділігін бағалайтын 

ғылыми зерттеудебірнеше әдістері  бар, бірақ олар топтың кейбір 

тиімділігін анықтайды.   Ал, топтың  аймақ экономикасының  

дамуына әсерін барлық ықпалына қарап жалпылама бағалау керек.  

Топтың тиімділігін соған қатысушылардың арқасында, 

солардың  және топтың  нәтижесінің көрсеткішідеп тану керек. 

Топқа  қатысқандықтан тиімділік  жаңалықтағы белсенділік пен 

бәсекелестіктің кәсіпорындардағы  көтерілуі деп санау керек.  

Ғылыми  жұмыстар арасында  топтың негізгі үш әсерін жекелейді. 

 

3.1.1-кесте 

Топ әсерінің мағынасы 

Әсер аты Түсіндіруі 

Бірігу  әсері 
(агломерация  

латын сөзі- 

бірігу, 

жинақтау ) 

Бір аумақта бірге орналасуға байланысты  

тиімділік:  өндіріс көлеміндегі  үнемді 

тасымалдау, қызмет көрсету шығындарын 

теңестіру, білім, ой алмастыру, басқару 

тәжірибесімен бөлісудегі кедергінің азаюы, сирек 

кезедесетін құнды заттарды  қолдану  оңайлығы. 

Үйрету әсері Тығыз байланыста жұмыс істеу, топқа 

қатысушылар арасында белгісін  алмастыру 

(кәсіпорын, университет, ғылыми – зерттеу 



орындары т.б.) барлық қатысушылардың білімін 

арттырады, жаңашыл топтарда оқытуды 

күшейтеді, бұлар жұмыс орындау мен басқаруда 

сырттай оңды әсер етеді. 

Бірлестіктегі 

бәсекелестіктің 

әсері 

Бірігіп жұмыс істегенмен бәсекелескен жеке-

жеке  кәсіпорындардыңэкономикасында топтасу 

бірлескен көбейген. Қолдау кәсіпке бірігіп ықпал 

жасау, сауда орны қызмет көрсету мен оқуға 

арнайы салым әдеттегі орындар, онда 

бәсекелесетіндер бірігуі мүмкін. Басқа жағынан 

олар нарықта, жаңа өнімөндіру мен сатуда да 

бәсекелестікте болады. 

 

Демек, қаралған әсерлер топтардың тиімділігін арттыруға, 

аймақ экономикасының  бәсекелестікке, төзімділігіне жағдай 

туғызады. Айтылған бәсекелестік артықшылығын жүзеге асыру 

кезеңін бағалау,топты бағалау әдістемесінің ішінде жүргізіледі. Ол 

тиімділіктің қағидасын, әдісін, көрсеткіштер мен өлшемдерін 

бағалау жүргізу ойын кіргізеді. 

Қазіргі кезде жаңашыл аумақтықтоптардың экономикалық 

тиімділігі туралы ғылыми әдебиеттерде тұрақты анықтау жоқ. 

Сондықтан  кәсіпорынның  экономикалық тиімділігі туралы  

түсінікке шолу жасап, бір тұжырымға келу керек. Кез келген 

кәсіпорынның тиімділігі табыс пен  тиімділікті  жинақтап, оны 

өнімге жұмсалған  шығынмен салыстырады. Бірақ  саудадан түскен 

тиімділікті  толықтай анықтау әр мезгіл мүмкін емес, сондықтан 

экономикадан гөрі саудадан болатын жетістікті арнайы 

анықтағышты пайдаланып табады. Оған қоса экономикалық  

тиімділіктің негізгі  қиындығы бар, ол өнім өндіруде пайданы 

толық табу үшін қормен  қаражатты қалай  дұрыс бөлу. 

Әлеуметтік-экономикалық мәселелердің, мысалы 

тұрғындардың өмір деңгейінің өсуі, жұмыс пен демалыс жағдайын 

жетілдіру, ақша құнсыздануын  азайту, экономиканың жылдам өсуі 

сияқтылардың шешуі кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысының 

тиімділігіне байланысты. Кәсіпорындардың  жұмысының  

тиімділігін  бағалау үшін ынтымақты қатысушылардың көзқарасын  

қамтитын топтасқан  көрсеткіштерді  пайдаланады. Оған әдетте  

бірлестіктің, меншік  иелерінің, әріптестердің, тұтынушылардың, 

қарыз  берушілер мен дайындаушылардың, мемлекеттік  тексеру 



мен бақылаушы орындарының басқарушылары жатады. 

Экономикалық тиімділіктің шексіз және салыстырмалы түрлері 

бар: 

 

Шексіз 

(абсолютная) 

Салыстырмалы(относительная) 

Кәсіпорындар мен аймақтың 

тиімділік деңгейінің  өзгеруін 

салыстыру үшін,жалпы 

экономикалық нәтижені  

жалпы (макроэкономика – грек 

сөзі macros– большой – жалпы 

бәрін қамтитын, үлкен деңгей) 

және  нақтылы орын 

(микроэкономика – грек сөзі 

micros– малый – бөлім, 

кәсіпорын) деңгейінде  талдау  

үшін қолданылады.  

Ұсынылған  ұйымдастыру, 

жабдықтану өндірістік 

шешімдерді дәлелдеп, талдап алу 

үшін пайдаланылады. 

 

Тиімділікті  алынған табыс тең жұмсалған қорлардың  

салыстыруы ретінде  анықтауға болады. Өткенмен салыстырғанда 

табыс көп болса немесе  шығын аз болса, соғұрлым тиімділік 

жоғары. Жоғарыдағыларды қорытындылай келе топтың  тиімділігі  

дегеніміз барлық қатысушылардың олжалы екендігін білдіру, ол 

нарықтан өндіру тәсілінен, мәліметтерінен, жаңашылдықтан, 

экономикалық-қаржылық бөліктерінен тұрады. Басқа сөзбен 

айтқанда топтық құрамдағы тиімділік  одан қосымша  түсер олжа 

мен жұмсалар шығынның айырмасы. 

Топтық тиімділіктің төмендегідей  қағидалары бар: 

- бетке ұстаған бағыты (мақсаты); 

- топтастығы; 

- ашық  жүйелілігі; 

- бірге жұмыс істеуі (синергия) 

Жалпы бағалағанда ұстаған бағытының  әлеуметтік- 

экономикалық дамуға араласуын есептейді, оның негізгі 

мақсаттарытөмендегідей: 

- бәсекелестікте бағытты ұстану; 

- төлеу қабілетінен айырылу, қаржылық тоқырауға 

ұшырамау: 



- ұқсас өндірушілерге қарағанда  нарықта озық орын  алуы; 

- өнім көлемін көбейтіп, нарықтағы үлесін молайту; 

- шығынды азайту; 

- табысты көбейту. 

  Бейнелі түрде  бұл мақсаттарды екі топқа бөлуге болады, 

бірі пайданы  көбейтуге  арналғандар (шығын сату көлемі, 

нарықтағы үлесі) екіншісі төлеу қабілетінен айрылу мүмкіндігін 

азайту, тәуекелдікті жойып, тұрақтылықты қамтамасыз ету. 

Бұл екі топ біріне-бірі қарсы әсер етеді, себебі тәуекелділіктің 

аз кезінде  көтеріңкі пайда алу мүмкін емес,  демек  жоғары 

пайдалылық пен кәсіпорынның  қауіпсіздігін бір мезгілде қолдауға 

болмайды. Бағалаудың келесі екі қағидасы топтың жүйелі қасиетіне 

байланысты – біргелігі мен топ деңгейлігі. 

Бұлардан шығатын қорытынды топтың жұмыс тиімділігін 

оған кіретін жекелеген кәсіпорындардың да, барлық құрылымның 

да тиімділігі деп қарау керек. Топ құрылымының нәтижесі көп 

бағытты тиімділік туғызады, ол ел деңгейінде (жұмыспен 

шұғылданушылардың көбеюі, салықтың жоғарлауы,жұмысшылар 

төлемінің азаюы, шет ел салымын тарту, сыртқа сатуды көбейту 

ақша арқылы айналымын алу), сала деңгейінде (өндіретін өнімнің 

нарықта бәсекелестігін көтеру), аймақта (қоғамдық шиеленісуді 

төмендету, қызмет көрсетушілікті жетілдіру, табиғат жағдайын 

жақсарту).  

Топтың тиімді жұмыс істеуін толықтай бағалау үшін оның 

құрылымы мен жаңашылдық, салым алудағы жағдайын қарап, 

қаржы анықтаушыларын (тиімділік деңгейі, айналымдылық, таза 

пайда, т.б) талдау керек. Топтың бейімделу мен икемделуі 

байланыстағы құрылымдарының сыртқы және ішкі орталардың 

жағдайына ырықшылдық мүмкіндігін білдіреді.  

Топтың нәтижелі жұмысына ықпал жасайтынсыртқы 

жағдайларға құрылымдық, әлеуметтік - экономикалық, құқықтық, 

жұмыс әдісі, т.б.жатады. Ішкіықпал жасаушылар көп түрлі, оларға 

әлеуметтік, өндірістік қарулану, мәлімет алу, экономикалық, 

қаржы−салым тағы басқалары кіреді. Сыртқы және ішкі әсер 

етушілер сандық және сапалық көрсеткіштермен бағаланады. 

Топтың нәтижелі жұмыс істеуін бағалауда ол көрсеткіштердің 

маңыздылығын атау керек. Өйткені топтың тиімді  жұмыс істеуі 

негізінен сыртқы және ішкі ортаның жүйелі ықпалдарына 

байланысты, топтардың  соған дайын екендігінкөрсетеді. 



Сонымен топтың жұмысының тиімділігін бағалау үшін төрт 

негізгіқағиданы есепке алу керек, олар біріншіден мақсатының, 

бағытының бірбеткейлік қағидасына орай қатысушылардың 

мақсаттарының байланысын есептеуіміз керек, екіншіден әрдайым 

тиімділіктің бәріне әсер ететіндігін есепке алу керек, 

үшіншіденашық жүйе жаңашылдықты меңзейді, демек топ 

төңірегінде бұл тиімділікті бағалаудың бір анықтаушысы, 

төртіншідентоп кешенді құрылым, демек әрбір бөлігінің бағасына 

қарап, топ туралы жалпы қорытынды шығаруға болады. 

 

 

3.2 Бәсекелестікке қабілеттілікті бағалау әдісі 

 

 

Кәсіпорынның бәсекелестікке қабілет деңгейі ішкі және 

сыртқы жағдайларға байланысты.  Топтасу ілімінің негізін қалаушы 

М.Портер әсер ететін жағдайларды талдап, жүйеге келтіріп, 

ұлттық ромб (жазықтағытең төртбұрыш) атты іліми көзқарас 

ұсынды, оның мағынасы төрт ауысып отыратын бәсекелестік 

қабілет бар дейді олар: бірлестіктің саясаты, сұраныс деңгейі, 

кәсіпорындардың құрылымы мен жарыстастығы,жақындық 

және қолданушы байланыс.   

Жалпы бұл анықтаушылар («детерминизм» латын сөзі 

«diterminase» - определять) бір-бірімен байланыста болып 

бәсекелестіктегі артықшылығының деңгейін көтереді.  

SRI international ұсынған барлық жерде пайдаланылатын іліми 

ұсыныстың түрі пирамида, оның шыңында (ұшында) сыртқа 

сатушылардың озығы, одан төмен сатып алушылар мен қызмет 

көрсетушілер, ал іргесінде бес негізін қалаушы жағдайлары, олар 

келешегі бар маманданған жұмысшы күші, қол жетерлік  қор, 

жұмыс атқару жағдайы («технология» – грек сөзі «techne»-

искусство, «logos»-слово, учение-способ преобразования вещества),  

бәсекелестегі заң құжаттары, өркендеуші қызмет көрсету мүлкі. 

Аймақтық, салалық деңгейдегі топтық бәсекелестік қабілетін 

көтерудің шетелдік әдістерінің талдауындағы бағалау белгісі 

келтіріледі ( 3.2.1- кесте) 

 

 

 



3.2.1- кесте 

 

Топ ішіндегі бәсекелестік артықшылығын бағалау 

 
Бәсекелестік артықшылықтар Дәлелдеу әдісі 

Қызметкерлердің мамандық 

деңгейі 

Топ ішіндегі қызметкерлердің мамандық 

деңгейін зерттеу 

Атқару қабілеті мен тәжірибе қажеттілігін 

есептеу 

Жергілікті құрылымдардың қабілет пен 

тәжірибелі қанағаттану мүмкіндігін 

зерттеу 

 

 

Өндіріс әдісінің дамуы 

Топ шеңберіндегі арнайы зерттеудің 

халықаралық абыройы 

Университеттердегі ғылыми 

зерттеулердің саудалануы 

Топқа кіретін кәсіпорындардың ғылыми 

зерттеулер жүргізу  мүмкіндігінің деңгейі 

 

 

 

Жаңа кәсіпорындар 

Жаңа кәсіпорындарды құруға салым 

(венчурлік ғылыми зерттеу, ұсыныстарды 

қаржыландыру)мүмкіндігін пайдалануды 

зерттеу 

Өндіріс қорларын алу мүмкіндігін зерттеу 

Топтың кәсіпкерлікті дамытуға әрқилы 

факторларды қолданулары 

 

Әсер етушілерді жүйеге келтіру топтың бәсекелестік қабілетін 

толықтай бағалауға мүмкіндік береді. Бәсекелестіктің түрлерін 

бағалаулар келесі кестеде келтірілген (кесте - 3.2.2) 

 

3.2.2-кесте   

 

Топтың бәсекелестік қабілеттерінің әр түрін бағалау 

 
Бәсекелестік 

қабілетінің 

түрлері 

Қолданатын 

көрсеткіштер 

Өлшеу әдістері 

Нарықтағы орны 

Дүниежүзілік 

нарыққа 

қатысуы 

Дүниежүзілік нарықтағы 

топтың үлесінің өзгеруі 

Сыртқа шығарудың дамуы Топ үшін сытқа шығару 

көлемінің өсуі 



Сыртқа шығару үшін 

жанар сату орындары 

Топтық 

кәсіпорындарының 

қаншама жаңа сату 

орындарындағы қатысуы 

Өндіріс 

жүргізудегі 

озаттығы 

Шыққан атағы 

(көзқарастар) 

Топтың бағалайтын 

өндірістегі ғылыми-

зерттеулерінің маңызы 

туралы сарапшылардан 

сұрау 

Жаңа өнімдер шығару Маңызды жаңа өнімдер 

саны 

Қызметкерлердің 

мамандық деңгейі 

Басқа топтармен 

салыстырғандағы 

мамандану деңгейіндегі 

өзгерісін зерттеу 

 

 

Жаңалану қабілеті 

Жаңа кәсіпорындардың 

пайда болуы 

Топтағы кәсіпорындар 

санының өзгеруі 

Шетел кәсіпорындарын 

қосу 

Топ шеңберіндегі шетел 

салымының көлемі, 

сапасы 

Экономикалық 

белсендігінің үлесі 

Аймақтың жалпы 

өнімдегі топтық үлесінің 

өзгеруі 

 

Келтірілген көрсеткіштердің мәліметін пайдалану көпшілік 

жағдайда топтың бәсекелесу қабілетін бағалауға  мүмкіндік береді. 

Оның дәлелі Ресейдің Солтүстік кәсіпорындарының топтағы 

тиімділіктерін анықтауға бағытталған топ саясатын жүргізудегі 

ұсыныстарында анықтаушы ретінде топқа қатысушылардың 

бәсекелестік қабілетін бағалау көрсетілген. Топқа қатысушылардың 

бәсекелестікке қабілеті олардың жасасқан келісім шарттарының 

санымен, сыртқы нарықта сатқан өнімдерінің көлемімен, топтың 

сатып алған санының көлеміменақша пайдалану көлемімен 

бағаланады. Демек, келтірілген кестедегі көрсеткіштер қалыпты 

жағдайға сәйкес. 

 

3.3 Негізгі көрсеткіштерді есептеу тәсілі 

 

Топтың тиімділігін бағалайтын бұл топтағы әдістер ғылыми 

жұмыстарда ерекше орын алады, өйткені топтың жұмысының 

сапасын көрсететін орталық еселіктерді есептеумен шұғылданады. 

Есептеуде топқа қатысушылардың жұмыс нәтижесін ғана емес, 



бүтіндейаймақтың, саланың тиімділігн бағалауда мүмкіндік 

туады.Топтың жұмысының тиімділігін бағалауға әрбір зерттеуші өз 

көзқарасымен топшылайды. Мысалы, өндірістік топтың жұмыс 

атқаруы және даму жолы деген мақалада негізгі көңіл жалпы 

нәтижелік өлшеміне аударылады, оның аймақ, сала бойынша 

жіктелуі, мақсатқа байланысты топтасуы назардан тыс қалады. 

Зерттеушілер есептеуге тысқа сатудың үлесі, түсім, тиімділік, 

ғылыми зерттеулердегі істейтін қызметкерлер саны сияқты 

көрсеткіштерді пайдалануды ұсынады. Бұл ұсыныстың негізгі 

кемшілігі тиімділіктің топ ретінде аймақ экономикасына 

ықпалының санды сапалық көрсеткіштерін қарастырмауында. 

Топтың жұмысының тиімділігін талдауға А.Эрайдин, 

Арматли-Кароглу басқа еселіктерді пайдалануды ұсынады. Олар: 

- барлық жұмысшылар санынан ғылыми-зерттеумен 

шұғылданатындардың ара үлесі, %; 

- барлық шығыннан зерттеуге жұмсалғандардың ара үлесі, %; 

- тексерілген топтағы жеке кәсіпорынның жаңалығының 

(«патент» - латын сөзі, «litteral patentes» - открытия) ара 

үлесі, % 

- жаңа өнімнің орташа саны; 

- өндірістің жаңа немесе жетілдірілген түрі бойынша 

кәсіпорын үлесі; 

- өндірістің жаңа түрінің орташа саны; 

- жаңартылған өнім, өндіріс енгізудегі кәсіпорынның үлесі, 

%; 

Бұл келтірілен тиімділік көрсеткіштері басқа бағалау 

әдістерімен қайталанатындықтан, топтың жасалуындағы 

ұйымдастыру құрамының күрделілігіне, жалпы мәліметтер алудың 

жабық болғандығына Назарова В. топтың ірілерінде қаржы 

көрсеткіштерінің жалпы бағалауын ұсынады. Ол біріншіден, 

бухгалтерлік негізгі көрсеткіштердің барлық құралдармен (тікелей 

және жан-жақты) байланысындағы өзгерісінің жиынтығы, 

екіншіден барлық шаруашылық жағдайындағы қорларды 

пайдаланудың қорытынды тиімділігін көрсетеді, ал жекелегендерде 

шаруашылықтың бөліктерінің тиімділігін сипаттап, жеке 

қорлардың пайдалану деңгейін көрсетеді.  

 

 

 



Негізгі көрсеткіштердің жіктелуі: 

 

Нәтиже өлшемдері («параметр» – грек сөзі «parametron» - 

отмеривающий) 

 

Кіші кәсіпкерлік орындары 

туғызатын жұмыс орны, 

пайдалылық, қабілеттілік пен 

жаңашылдық т.б 

Тұтастай топ бойынша 

Өз бетімен реттеу, қатысушылар 

арасындағы сенім түрлері, топ 

ішіндегі сауда жұмысының 

анықтығы қағидаларымен 

жұмыс істейтін әлеуметтік 

бірлестік 

 

 

3.4 Жаңашылдықпен дамуды бағалау әдісі 

 

Өндірістік және жаңашылдық жұмыстарындағы жүйені 

ұйымдастыру түрлерінде экономикалық топтарды оған тән 

төмендегідей белгілер мен айырмашылықтар сипаттайды: 

кәсіпорынның жоғары жаңашылдығы, шығаратын өнімінің 

бәсекелестігінің жоғары деңгейі, кәсіпорындардың жиын 

орналасуы, басымшылықты («монополия»  -  «mono» - один, грек 

сөзі «polio» - продаю) жеңу, бәсекелестіктің жетілдірілген түрі.  

Бүтіндей экономикалық топтардан жаңашылдықтың маңызын, 

отандық кәсіпкерлікортасында жаңашылдық жағдайын күшейтудің 

қажеттілігіне жауапберетіндігін ерекше бөлуге болады. Маклахов 

А.В., Гулый И.М. зерттеулеріндегі кері үлгі құру арқылы жалпы 

көлемдегі жаңа өнімнің үлесіне әр түрлі жағдайлардың әсер етуін 

анықтау соған арналған.  

Топтық кәсіпорындардың қарапайым тобынан, сала кешенінен 

басқадай аймақтық шаруашылық жүйелерінен ерекше 

айырмашылығы жаңашылдық бағыты болғандықтан, кері үлгі 

көрсеткіштері зерттеудегі жаңашылдықты көрсетуі керек. 

Үлгіге қосатын жағдайларды іріктегенде байланысты анық 

көрсетпейтін, талдау үшін  мәліметтер болмайтын 

(кәсіпорындардың бірігуі, өндірістегі келісім жасауға көмек, 

зерттеу жүргізу мен ұсыныс жасау) көрсеткіштерді кіргізбей, әр 

түрлі сандық, сапалық мағынадағы көп әсер етушілер үлгісінің 



басымырақ көрсеткіші ретінде салыстырмалы тәуелділік 

ұсынылады. 

Мақсатты міндет (ух) ретінде жалпы өндірілген (тиелген) 

өнімнен жаңашыл өнімнің үлесі көрсеткіші алынады. Өзгеретін 

жағдайлар (хі) келесі көрсеткіштермен белгіленеді: 

Х1- он мың қатысушыдан зерттеу жүргізіп, ұсыныс 

дайындағандар саны; 

Х2 – бір орташа тізімдік жұмысшыға келетін жұмыс 

атқарудағы салым шығыны, 2014 жылғы салыстыру бағасымен; 

Х3 – ұйымның жаңашылдықтағы белсенділік деңгейі, %; 

Х4 – жоғары білімді жұмыс істеушілер үлесі, %; 

Х5 - орташа тізімдегі бір адамға келетін өнертапқыштық пен 

ұтымдылық ұсыныстарға сыйақы, 2014 жылғы салыстырмалы 

бағамен. 

Жаңашыл топтың тиімділігін бағалауда келтірілген үлгі 

келешекте жаңалаудың толық деңгейін қамтамасыз ету үшін, оның 

даму шегі қандай болатындығына ұсыныс пен кеңес беруді 

әзірлейді. Бұл әдістің кемшілігі ұсынысты тек топ жұмыс істейтін 

сала бойынша ғана береді, ал пайдалануда алынған нәтижені 

анықтау керек. Сондықтан, бұл үлгіге қоса топтың аймақтағы 

нәтижесін бағалау қажет екеуін біріктіріп, топтың жаңашылдық 

тиімділігін қорытады.  

 

3.5 Аймақтық байланысты бағалау әдісі 

 

Кәсіпорындардың жаңа өндірістік және экономикалық 

мүмкіндігінің туындауы отандық экономиканың нарық қатынасына 

өтуінің жалғасуына байланысты. Ол мүмкіндік меншік түрінің 

өзгеруіне байланысты, өндірістік байланыстың пайда болуына, 

кәсіпорын иелерінің қатынасына, өнім арасындағы әр түрлі 

деңгейдегі өңдеуге орай бағаның айырмашылығының артуына 

қарай болады.  

Өзгерісін (модификация – французша «modification», латынша 

«modificatio» - өзгеру) анықтау жаңа ұйымдық құрылым 

туындауына мүмкіндік туғызады, басқа сөзбен айтқанда топтың 

өндірістік тікелей байланыс құрылымын жасайды. Бұл құрылымдар 

өзінің көп сатылы шикізатты өңдеу өндірістік қатарына 

байланысты, басқа әдістерден гөрі өнімнің өзіндік құнын 



төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл артықшылық өндірушілердің 

ара өнімін қосуынан арылтады. 

Сонымен, төменгі сатыдағы өңдеумен шұғылданатын, топқа 

кіретін кәсіпорындар жоғары табысқа ие болып біріктіруші 

кәсіпорын (интегратор – интеграция латын сөзі integer – целое 

объединение субъектов) өнімі тиімділікке жетеді, ол нарыққа 

қарағанда төмен бағамен алатын шикізатқа байланысты. 

Бірақ кәсіпорындардың мұндай байланысы үнемі 

артықшылықта болмайды, сондықтан аймақ басшыларының 

қадағалауында болуы керек. 

Тігінен байланысатын құрылымда соңғы өнімді өндіру 

жағдайының бірқалыптылығын қиындататын бірінші мәселе 

басқарудағы жалпы күрделілік, соған байланысты жеке бөлімдер 

деңгейінде туындайтын қарама-қайшылықтар, олар: 

-  кәсіпорынның аймақпен қатынасындағы арнайы деңгейін 

көрсететін өлшемді анықтау қиындығы; 

-  келесі тізбекте тұратын өндірушілерге негізгі өндірістік 

қорларын туындатуға бөлінетін қаражаттың жиі жетіспеуі. Басты 

кәсіпорынның қорды пайдалануда пайда алуға тезірек ұмтылуында 

бірігудегі кейінгі қатысушылардың мүддесіне қарамауы; 

-  төменгі кәсіпорындардың өз жұмысынан, ақырғы өнім 

өндірудегі үлесінен меншік иелері мен басқарушылар 

жетекшілерінің пайда табу ықыласы; 

-  байланысушылыққа орай қор мен өндірісті 

шоғырландырғандықтан кейбір бөлімдердің басымшылығына 

мүмкіндік туындайды, бұл соңында бәсекелесушіліктің сапасына, 

бағаның көтерілуіне, кіші, орта өндірушілердің нарықтан кетуінен 

ықпал жасайды; 

-  тиімділік еселігін өлшеудегі толық мәнін көрсету үшін 

барлық бірлестіктің, оның қатысушыларының өнімдерінің құнын 

анықтаудың күрделілігі. 

Қорыта келе, нарық қатынасының дамуына қарамай бірлестік 

бөліктерінің қатынасын реттеуді аймақтық жүйе өзіне қалтыру 

маңызды. 

Аймақтық басқарудың ынталандыру қызметі, оған саясатын 

жүргізуге, жергілікті білім беру, кәсіпорындар мен ұйымдар, 

әлеуметтік топтарға қомақты қаражат береді. Демек, ынталандыру 

қызметінің мақсаты басқару орындарының аймақтағы барлық 

жұмыс істеп отырған орындарға ықпалын тигізіп, әлеуметтік-



экономикалық жағдайды жақсарту. Аймақтық кәсіпорындардың 

байланыс қызметі үнемі назарда болуға тиіс. Мысалы, аймақ пен 

кәсіпорын мүддесінің сәйкес болуы. Алшақтық туғызбау үшін 

барлық жақтың ынталылығын қамту үшін, аймақтық 

құрылымдардың байланысы мен дамуындағы тиімділікті 

анықтаудың, бағалаудың белгілі бір жүйесін құру керек.  

 

3.5.1 - кесте 

 

Байланыстағы құрылымдардың жұмысына аймақтық 

басқарудың ықпал ету әдісі 

 

Әдістер тобы  Әдістер 

Қаражат әдісі Аймақтық, жергілікті салықтар салу үлесін реттеу 

Жергілікті, аймақтық салық қарыздарын қайта 

құру 

Кәсіпорынның мақсатты дамуына қаржылық 

көмек (субсидия – латын сөзі subsidium - 

поддержка) 

Төлем қайтару (процентная ставка) мөлшеріне 

қаржылық көмек (субсидирование) 

Айналым қаражатын алдын ала (аванс – француз 

сөзі avance – предварительная выплата) беру 

қарызға 

Негізгі қорларды қарызға (лизинг – ағылшын сөзі 

leasing – аренда, пайдалануға беріп сату) 

Дүние, зат әдісі Жерді жалға беру (аренда – латын сөзі «arrenda» - 

отдавать в заем) 

Жерді түпкілікті тегін беру 

Жерді сату 

 

Аймақтық байланыс құрылымдарын жасап дамытудағы 

тиімділігін бағалау үшін төмендегідей кезеңдерді жүзеге асыру 

керек: 

1. Бірлеспекші бірнеше (і-х) кәсіпорындарды таңдау. Әрбір 

үміткермен байланыстырушыға (і-ге) барлық қосылушылар мен 

байланыс құрудағы аймақтың ынталылығын есепке алып, 

сипаттайтын көрсеткіштердің мәнін шығарады. Әрбір көрстекішке 

теңсіздігіне орай кі еселігі есептелінеді. 



2. Әрбір мағыналы байланыстағы і кәсіпорнына хі бағалаушы 

сан анықталады. Ол кі еселігінің қосындысы ретінде шығарылады, 

ондағы і=1,2,3,4,5,6,7; хі=к1+к2+...кn ; мұндағы к1- түсім еселігі, к2 

– салым еселігі, к3 – қаржыға берешік еселігі, к4 – қордың тиімділік 

еселігі, к5 – өзіндік құнның еселігі, к6 – пайданың еселігі, к7 – 

еңбекақы қорының еселігі.  

3. Байланысқа қосылмақшының әрқайсысының хі бағалау 

сандары салыстырылады. Оны көп алғандарының топқа кіруі 

тиімдірек.  

Аймақтағы байланыс құрылымдарының жұмыс нәтижесінің 

тиімділігін бағалайтын бұл жүйе байланыстағы құрылым 

дамуының тиімділігін қадағалауға («мониторинг»–латын сөзі 

«monitor»–напоминающий, надзирающий) да қолдануға болады. 

Егер төмендегі жағдайлар орындалатын болса аймақтық 

байланыстағы құрылымдар тиімді дамиды. Олар х1 – кейінгі 

кездегі аймақтық байланыстағы құрылымдардың бағаланушы саны 

(«рейтинг» – ағылшын сөзі «rating» - оценка значимости); Х0 – 

салыстырмақшы («база» – француз сөзі «base», грек сөзі «bases» – 

белгілі бір мерзімдегі) мерзімдегі аймақтық байланыстағы 

құрылымдардың бағаланушы саны. 

Х1=к1+к2+к3+к4+к5+к6+к7; x˃7; х0≤х1 

 

Байланыстырушы, байланысатын кәсіпорын аймақтың 

тиімділігін анықтауда алынатын шешімнің жан-жақтылығын 

қамтитын келтірілген бейнелі үлгіні қолдану басқарудың барлық 

деңгейіндегі шешімдердің сапасын жақсартады.  

 

 

3.6 European Cluster Excellence Initiative көрсеткіштері 

бойынша басқару тиімділігін бағалау 

 

 

Нәтижелі топқа жетудегі маңызды жолдың бірі топты тиімді 

басқару. Қазіргі кезде топты басқарудың сапасын бағалайтын 

жалғыз ұйым бар, ол European Cluster Excellence Initiative  (ECEL). 

Талдаудың алғашында топтың ең төменгі талабына (31 ден 18) 

сәйкестігін тексереді. Оңды нәтиже болса, қола белгі (бронзовый 

лейбл) беріледі, ол жетілдіру қажет деген ұғымда. Бұл деңгейден 

өткеннен кейін топты барлық көрсеткіштер бойынша талдайды, 



қанағаттанарлық нәтижесінде «алтын» сапа белгісі беріледі, ол 

Европа аймағында екі жыл мытындалады. Бұл талдаулар 

аралығында топ басшылары бірінші тексерудегі ұсыныстарды 

жөнге келтіреді.  

Топ басшысы барлық жобаға қатысушылармен бірігіп жұмыс 

атқаруға мүмкіндігі бар, мысалы тәжірибесі көп басшылар мен 

серіктестермен немесе рұқсат етілген әдебиеттермен. Жобаға 

қатысу топты басқаруды жетілдіреді, халықаралық тәжірибемен 

алмасуға мүмкіндік береді, нәтижесінде дүниежүзілік нарықта 

топтың бәсекелестікке қабілетін көбейтеді. Міне сондықтан ең 

нәтижелі топтың басқару тиімділігін Европалық үлгісіне сәйкес 

келетіндігін анықтау үшін топқа қойылатын ең төменгі талап 

деңгейінде талдау жасау қажет болады. Сапа көрсеткіші тек 

ұйымдастыру мен топтың басқару жұмысын бағалайды. Топтың 

өндіріс жағдайы, демек дайындау көлемі, айналымға 

қолданылатындардың ұзақтығы, т.б. қатыстырылмайды. 

Тиімділік анықтауышлары келесі мәселелерді қамтиды: 

- топтың құрамы; 

- түрге жіктеу, басқару, ынтымақтастық; 

- топты басқарудың қаржыландырылуын ұйымдастыру; 

- саясат, мақсат, қызмет ету; 

- жетістік, есептесу (қабылдау, мойындау). 

Әрбір анықтаушыға арналған нақты көрсеткіштер мен жету 

деңгейі басымшылық белгіге сай болу керек. Анықтаушыға жетісу, 

топты басқарудың жетілдірілген ұйымдастыруы деген атаққа 

жетудің әділдігін дәлелдейді.  

Топ жұмысының тиімділігін бағалауда жекелеген 

сипатаушыларды, мысалы бәсекеге төзімділік, жаңашылдық, 

нәтижелілік т.б. бағалаудың әдістерін ұсынады. Бірақ топтың 

барлық сипаттаушыларын, оның айқын құрылымын толықтай 

қамтитын, бағалау жоқ. Сондықтан В.Назарева жекелеген бағалау 

әдістерін жинақтап топтың тиімділігін бағалау әдісін ұсынған 

(3.6.1-сурет). 

 

  



Топтың тиімділігін бағалау әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдебиеттерді шолу қорытындысында анықтаушы 

таңдаудыңNітөмендегілерді жатқызған: топтың бәсекелестігі, 

жаңашылдығы, қаржы жағдайының нәтижелілігі, аймақтық 

байланыс, басқару саясаты. Әрбір топ үшін Кі сипаттамасының 

еселік бағалау қорытындысы ерекшеленген, ол үшін 

Топ сипаттамасы Шектеу (мамандандыру) 

Топқа қатысушылар 

Бірлесіп әрекет ету түрі 

Жаңашылдық белсенділігі 
 

Топ жұмысының тиімділігін бағалау 

Анықтаушыны («детерминант» – латын 

сөзі detеrminare – определять) Таңдау Ni 

Сыртқы және ішкі әсер 

етушілерді анықтау 

Талдау әдісін таңдау 

Мәлімет анықтығы 

Анықтаушыныңто

лық бағалауы 

Негізгі нәтиже көрсеткіштерін 

есептеу, бағалаукі 

К1 анықтаушыға әсер ету 

еселігін табу 

К1-анықтау 

бағасының 

көрсеткіші, баллмен  

«0» ден «10»-ға 

дейін 

Сараптау бағасы 

Анықтаушылар бойынша барлық 

баға есебі N1=∑ (К1+К2) 

Тиімділік көрсеткішін есептеу 

Эф=∑N1/i 



көзқарастардың жиынтығы, қатысатын ірі топтардың 

басқаруындағы сараптама бағасы, зерттеушілердің өз ұсыныстарын 

қосып Кі сипаттамасына топ ішіндегі әсер ету еселігі 

тағайындалған. Бағалау барысында әрбір сипаттамаға «0» ден «10»-

ға дейін балл беріледі. Одан кейін сипаттаманың бағалау еселігі 

мен сипаттамаға әсер ету еселігіне көбейтіп анықтаушының 

жиынтық балын шығарады. Соңында барлық анықтаушылардың 

орташа есептеуі шығарылып, топтың тиімділігінің қорытынды 

бағасы қойылады. Егер «0» болса, тоқырауда немесе кері тиімділік, 

«5» - топ төменгі деңгейдегі тиімділікте, «10» - топ ең жоғарғы 

тиімділікте, саланың дамуына оңды әсер етеді.  

Ұсынылған  көрсеткіштер жүйесі мәліметтер ашық болған 

жағдайда топ құрылымының жұмысын, оны құрудың тиімділігін 

жан-жақты, толық анық бағалауға мүмкіндік береді. 

Еселіктердің мәнінің дәлдігін, анығырақ бағалау әдісін 

қолдану үшін қажетті мәліметтерді алу мүмкіндігін анықтау үшін 

қосымша (модификацияфранцуз сөзі «modification», латын сөзі 

«modificatio» - изменение, внесение изменения в модель) нақтылы 

топтың басқаруы жөнінде қоғам пікірін сұрау жүргізіледі. 

 

Пысықтау сұрақтары 

 

1. Топтасу құрамының ерекшеліктері 

2. Топ тиімділігі деген не 

3. Топ әсерін атаңыз 

4. Бірігу әсері деген не? 

5. Үйрету әсері деген не? 

6. Бәсекелестіктің әсері қандай? 

7. Топты бағалау мәні 

8. Тиімділікке байланысты шешілетін мәселелер 

9. Тиімділікті бағалаудағы топтасқан көрсеткіштер 

10. Экономикалық тиімділіктің шексіз түрі 

11. Экономикалық тиімділіктің салыстырмалы түрі 

12. Топ тиімділігі туралы қорытынды, тиімділік неден тұрады? 

13. Топ тиімділігінің қағидалары 

14. Топтың әлеуметтік-экономикалық дамудағы мақсаттары 

15. Мақсаттар тобы 

16. Топтың бірегейлігі мен көп деңгейлігі 

17. Көп бағытты тиімділік мағынасы 



18. Топ нәтижесіне ықпал жасайтын сыртқы, ішкі жағдайлар 

19. Топ жұмысын бағалаудағы төрт қағида 

20. М.Портердің «ұлттық ромбасы» 

21. European Cluster Excellence Initiative ұсынысы 

22. Бәсекелестіктегі артықшылықтар 

23. Бірінші артықшылықты дәлелдеу әдісі 

24. Екінші артықшылықты дәлелдеу әдісі 

25. Үшінші артықшылықты дәлелдеу әдісі 

26. Бәсекелестік қабілетінің түрлері 

27. Қабілеттің бірінші түрінің көрсеткіштері 

28. Қабілеттің бірінші түрінің көрсеткіштерінің өлшеу әдісі 

29. Қабілеттің екінші түрінің көрсеткіштері 

30. Қабілеттің екінші түрінің көрсеткіштерінің өлшеу әдісі 

31. Қабілеттің үшінші түрінің көрсеткіштері 

32. Қабілеттің үшінші түрінің көрсеткіштерінің өлшеу әдісі 

33. Топқа қатысушылардың бәсекелестік қабілетіне әсер ететін 

жағдайлар 

34. Топ тиімділігін бағалаудағы еселіктерді (коэффициент) 

есептеу орталығының көрсеткіштері 

35. А.Эрайдин, Армати-Кероглу еселіктерінің бірінші төртеуі 

36. А.Эрайдин, Армати-Кероглу еселіктерінің екінші төртеуі 

37.  В.Назареваның қосымшасы 

38.  Кіші кәсіпкерлік орындарының нәтиже өлшемдері 

39.  Тұтастай топ бойынша нәтиже өлшемдері 

40.  Жаңашылдық бойынша топтардың сипатталуы 

41. А.В.Маклахов, И.М.Гулыйкері үлгілері 

42.  Жаңашыл өнімнің үлесі көрсеткіші 

43.  Жаңа өнім өндіруге ықпал жасайтын жағдайлар 

(көрсеткіштер) 

44.  Жаңа өнімнің үлесін анықтайтын үлгінің кемшілігі 

45.  Кәсіпорынның жаңа өндірістік, экономикалық мүмкіндігінің 

туындауы неге байланысты, не береді? 

46.  Басқарудағы күрделілікте туындайтын қарама-қайшылықтар 

47.  Бірлестік бөліктерінің қатынасына аймақтық басқарудың 

ықпалы 

48.  Аймақтық басқарудың қаражат әдісі 

49.  Аймақтық басқарудың дүние, зат әдісі 

50.  Аймақтық байланыс құрылымдарын жасау кезеңдері 

51.  Аймақтық байланыстағы құрылымдардың бағаланушы саны 



52.  Топты басқарудың сапасын бағалайтын ұйым, оның жұмысы 

53.  Тиімділік анықтаушылары қамтитын мәселелер 

54.  В. Назареваның топтың тиімділігін бағалау әдісі 

55.  Топ басқару тиімділігінің анықтаушы таңдауы 

  



ІV-тарау. Шетелдердің кәсіпорын топтарын құрудағы 

тәжірибелері 

 

М.Портердің пікірі бойынша қазіргі кездегі экономикада, 

әсіресе ғаламдану жағдайында экономиканы секторларға немесе 

салаларға дәстүрлі болу өзінің өзектілігін жоғалтып келеді. Бірінші 

орынға – топтар кәсіпорындардың өзара байланыстары шығуда. 

Оған классикалық мысалдар ретінде силикон аңғарында 

технологиялық, Италияда аяқ киім топтарын жүргізу қабылданған.  

Экономиканың топтармен даму саясатының шетелдік 

тәжірибесі, оларды «үш орталыққа» бөлуге мүмкіндік береді, ол 

Солтүстік Америка, Батыс Европа, Азия аймақтары. Солтүстік 

Америка аймағының топтармен дамуында саясатқа үкіметтің аздап 

араласуы, Европалық үлгіде жаңашылдық жұмысқа мемлекеттік 

реттеудің көбінесе жанама тәсілмен араласуы, ал Азия аймағының 

елдерінде топтардың бәсекелестігін дамытып, жүргізілген 

жұмыстарға белсенді, бір бағытта араласып көбінесе тікелей реттеу 

әдісімен үкімет орындары жұмыс істейді.  

Топтасуға байланысты ұсыныстар өтпелі экономикасы бар 

елдерде ерекше мағынаға ие болды. Көптеген елдер өзінің басты 

күш-жігерін макроэкономикалық, құқықтық, әлеуметтік жәнесаяси 

мәселелерге бағыттағанда, олардың ішіндегі неғұрлым 

алдыңғылары өздерінің бағдарламалары мен экономикалық 

өзгерістеріне реформалардың ауыр кезеңдерін де қоғам 

жағдайының жақсаруын байқау үшін қоғамның 

микроэкономикалық негіздерін жетілдірудің күрделі әрі маңызды 

жобаларын ұйымдастыруға мүмкіндіктер тапты. Ірі  топтарды 

дамытудың шетелдік тәжірибесі біршама оң. Бұл – Солтүстік және 

Оңтүстік Каролинадағы тігін бірлестіктері, Германияның 

Оңтүстігіндегі автокөлік бірлестіктері, Италиядағы сәнді аяқ киім 

өндірісі, шарап өндіретін Калифорниядағы топта, Португалия мен 

Швециядағыағаш өңдеуші өнеркәсіп. 

Аймақтардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін 

жергілікті деңгейдегі топтар тәжірибесі де маңызды. Мысалы, 

Голливудтағы ойын-сауық индустриялық, Нью-Йорктегі қаржылық 

топтасу, Хай-Пойнттегі тұрмыстық техника өндіру тобы, 

Карловадтағы гольф үшін қажетті жабдықтарды шығару бойынша 

топ. 



Туризм саласының белсенді дамуы Италияда (Рим, Венеция), 

Түркияда (Бодрум, Анталия), АҚШ-та (Лас-Вегас, Гавай аралдары), 

Египетте (Каир, Гизе, Александров), Тайландта (Бангкок) 

байқалады. 

Экономикалық дамыған және нарықтық экономикаға енді 

өтетін елдердің бәрі де топтар, демек өздерінің ұлттық 

жаңашылдық бағдарламаларын қалыптастыру мен реттеу 

бағытында белсенді пайдаланып келеді. Мысалы, өңірлік 

жаңашылдық топты қалыптастыру және нығайту міндеті АҚШ-та 

маңызды ұлттық басымдықтар ішінде бәсекелестік қабілет 

бойынша кеңесінің баяндамасында қойылған (2001 ж). 

Американдық жаңашылдық саясаттың негізгі ұраны – «өндіріс 

әдісін салымдандыру-бұл болашақ Американы салымдандыру». 

Осы тұста кәсіпкерлікті ұзақ мерзімге дамытуды қаматамасыз 

ететін жаңашылдықтарды анықтау мен қолдауға ерекше назар 

аударады. Мұнда мемлекеттік саясаттың төрт негізгі түрлерін 

бөліп көрсетуге болады: 

- жаңа өндіріс әдістері мен тауарларды даярлау мен енгізуге 

тікелей қаражаттық қолдау; 

- салық саясаты арқылы және әкімшілік реттеу жәрдемімен 

жанама қолдау; 

- білім беру жүйесіне салымдар; 

- шаруашылық қызмет көрсету жағдайларының дағдарысын, 

жаңашылдықты тез кіргізу үшін қажетті қолдау. 

АҚШ-та университеттер негізінде өнеркәсіптік әдістер 

енгізуге ұлттық тізбектер орталығын құруға үлкен назар аударады. 

Осындай шаралардан көбінесе шағын кәсіпкерліктер ұтады, өйткені 

заманға сай өндіріс әдістеріне қолы жетеді. Жаңашылдық 

шығармашылықтарды ұйымдастыруда әр түрлі бірлестіктер түрі 

кеңінен тарап отыр, аралас қор және тәуекелділікті бөлуден бастап, 

қымбат жабдықтарды бірлесе отырып пайдалануға дейін. Ең 

соңында силикон аңғарындағы білім беру жаңашылдық топтар 

ерекше қолдау тауып отыр, оны ынталандырып келе топтық 

көзқарас білімді біріктіруге, жаңа үлгілер құруда тиімді негіз 

қалайтынын айту керек. Топқа бағдарланған өнеркәсіптік саясат 

жаңа қиыстырулардың пайда болуын ыңғайландырады және 

жанама түрде оларды қолдайды, әсіресе білім беру, ғылыми зерттеу 

саласында ол енгізуші делдалдық орталықтар арқылы жүргізіледі. 



Мысалы, Еуропалық деңгейде біріккендердің «Эврика» 

сияқты бағдарламалары маңызды орын алады. Олар жергілікті 

деңгейде қажетті қосымша білім таба алмаған әлеуетті 

серіктестерді біріктіреді. Оларды іріктегенде жоғары көрсеткішті 

бағдарламаларға алдыңғы орын беріледі. Қазірде Еуропалық 

Парламентте Бірыңғай Еуропалық Ғылыми кеңістік құру мәселесі 

қаралуда. Пікір білдіруші Еуроодақ ғылыми зерттеу комиссары 

Филипп Бюскен. Ол үш мақсатты көздейді  

– еуропада ғылыми-зерттеулер жүргізу үшін ең қолайлы 

жағдайлар құруға қолдау көрсету; 

- ғылыми зерттеулердің нәтижелі болуына жағдай туғызатын 

шараларды қолдау; 

- еуропаның жаңашылдық орын ретінде мәнін нығайту. 

АҚШ пен Жапонияның ғылыми жұмыс әдісін дамытуға деген 

салымдары Еуроодақтың көрсеткішінен әлдеқайда артық. 

Еуроодақтың салымы азайып келеді, бұл оларды алаңдатып отыр. 

Еуроодақтың зерттеушілерінің («комиссия» латын сөзі «comissio»- 

поручение) пікірі бойынша мұны тузеуге мүмкіндігі бар, ол үшін 

құрамындағы елдердің қорларын біріктіру керек. Сонда олардың 

әрқайысысыңда ұлттық ғылыми саясат бірыңғай Еуропалық үлгіге  

(«стандарт» – ағылшын сөзі – standart – норма, образец- үлгі) сай 

(«реформа»-француз сөзі «reforme» - «преобразование») келеді. 

Бұл топты елдің ішінде де, еуроодақ шеңберінде де дамытуға, 

мүмкіндік береді.  

Топтық тәсілдемені қолдану мысалы ретінде Нидерландыдағы 

жаңалық саясатын дайындаудағы зерттеуді айтуға болады. Елдің 

барлық экономикасы он үлкен («мега» – грек сөзі «megas», 

«megalus»–большой) топқа бөлінген: жинақтау салалары, 

химиялық, энергетикалық, аграрлық өнеркәсіптік кешен, құрылыс, 

ақпараттандыру, денсаулық сақтау , саудалық («коммерция» – 

латын сөзі «commercion» - торговля), саудаға жатпайтын қызмет 

көрсету, көлік. 

Топ арасындағы білім тарауын талдау жаңалықтың әсер 

еткен аймағын анықтауға мүмкіндік береді. Соған қарай үш топ 

(жинақтаушы, сауда, химия салалары) басқа топтағы білімді таза 

(«нетто» – латын сөзі «netto» - чистый) жеткізуші («экспорт» – 

латын сөзі «export» - выставлять) қызметін атқарады.  Сауда 

топтары білімді басқа топтарға таратады.  



Денсаулық сақтау, саудаға жатпайтын (оларға білім 

шығарушы ірі мекемелерде жатады) салаларда білімді таза 

жеткізушілер болып саналады.  

Топтардың екі түрі (құрылым және ақпараттандыру) білімді 

қабылдаушылар (импортер, импорт - ағылшынша  «import», 

латынша «importare» вводить, тасып алу), үшінші топтар түрі – 

АӨК, энергетика, көлік – тәуелсіз салалар, білімді өздері 

даярлайды. 

Жалпы ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесін тарату әлем 

бойынша төмендегідей бірлестіктерде жүргізілген ( 4.1 – кесте ) 

 

4.1 - кесте 

 

Зерттеу, жұмыс әдісін жетілдіру бойынша елдерді жіктеу 

 

Зерттеудегі бірлестіктер 

бойынша 

Кәсіпорын арасында өңдірісті 

жетілдірудегі бірлестік 

Финляндия 

АҚШ 

Швейцария 

Швеция 

Нидерландия 

Ирландия  

Германия 

Япония 

Бельгия 

Жапония 

Нарвегия 

Ұлыбритания 

Исландия 

Франция  

Финляндия  

Жапония 

Нидерландия  

Швейцария  

АҚШ 

Германия 

Швеция  

Дания 

Норвегия 

Ирландия  

Франция  

Бельгия 

Исландия  

Италия  

Ұлыбритания 

 

Кестеден бірлестіктер мен университет арасындағы зерттеуге 

байланысты  байланыс, кәсіпорындар арасында өндірістің әдістерін 

пайдалану әр елде әрқилы дамыған. Осы қатынастарға орай әлемде 

шағын жаңашыл кәсіпорындарды ынталандырудың түрлері 

қалыптасқан: 



- тікелей  қаржыландыру (демеу, қарыз беру) жаңа өнімдер 

мен өндіріс жүргізу әдістері шығынның 50% жетеді (Франция , 

АҚШ және басқа елдер); 

- қосымша төлем пайызынсыз қарыз беру (Швеция); 

- ғылыми - зерттеу ұсыныстарын дайындауға тегін (дотация - 

латын сөзі  dotatiо - дар, пожертвование) қаражат беру; 

-мүмкін болатын саудадағы тәуекелді есепке ала отырып 

жаңалықты енгізу қорын құру (Англия, Германия , Франция , 

Швейцария , Нидерланды); 

-қосымша өтемсіз қарыз (сауда) беру, ол жаңалықтар енгізу 

шығынының 50%  құрайды ( Германия); 

-жеке өнертапқыштар үшін мемлекеттік табыс салығын (баж) 

төмендету (Австрия, Германия , АҚШ, т.б); 

-табыс салығын төлеуді кейінге қалдыру, өнертапқыштық 

энергияны үнемдеуге қатысты болса – салықтан босату (Австрия); 

-жеке өнертапқыштардың өтініші бойынша іс қағаздарын 

тегін жүргізу, жаңалық иелерінің («патент» – латын сөзі«litteral 

patentec» – грамота, «patens»- открытия) өкілдеріне тегін қызмет, 

табыс салығынан босату (Нидерланды, Германия). 

Бұл ынталандырулар жаңашылдық саясатындағы негізгі 

басымдықтарды анықтауға мүмкіндік береді. 

Шетел тәжірибесінде топтасу үлгісімен экономикасын 

дамытқан салалар баршылық, солардың бірі  Оңтүстік Африка 

елдерінің саяхатшылау (туризм – француз сөзі «tourisme»,  «tour» - 

серуен сапар) топтары. 

Бай әрі көпқырлы тарихы бар Оңтүстік Африка туристер үшін 

әлемдегі ең тартымды елдердің бірі бола алар еді. Алайда олардың 

нәсілдік шектеу режимі ұлтты оңашаландыруы, осы шарттар 

экономикалық және әлеуметтік пайданы шектеп, туризм 

индустриасының дамуына кедергі келтіреді.  Туризмнің дамуы 

тарихи түрде қалыптаспады, осы аймаққа алғашқы қызығушылық 

тек қана 1994 жылғы, демократиялық сайлаудан кейін ғана пайда 

болды. Бұл туризмнің жаңа кезеңінің бастамасы болды, оның 

әлеуеті анық көрініп, шетелдік келушілердің саны тез қарқынмен  

өсе бастады. 1994 жылдан кейінгі бірнеше жыл бойы, туризм өсуі 

зор болды.  

1993 жылы 3.1 млн туристен 1998 жылы 5.7 млн дейін 

туристердің өсу деңгейі байқалды. Мемлекеттік және сектар бірігіп, 

шетел туристерінің санын өсіру  мақсатында ол үшін қолайлы орта 



құра бастады. Өнеркәсіпті қолдау үшін қомақты қаржы бөлінді. 

1998 жылы жылғы бастама топтық бастама туризмнің Бірлескен 

әрекеттері деп аталды, бұл бастама  мемлекеттің жауабын білдіріп, 

басшылықты біріктіруге және индустрияны (латын сөзі «industria» - 

деятельность, өндіріс) дамытуға бағытталды. 

Осы әрекет қоғам мен және жеке сектордағы қызығушылығы 

бар топтардың бірігуіне, одан кейін нәтижесінде ортақ саясатқа 

әкелді (4.1-сурет). 

 

4.1– сурет 

 

Оңтүстік Африканың топтастыру бастамасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖК – Африканың жобалау консалтингі 

ТКК – Туризмнің кластерлік консорсиумы (латын сөзі 

consortium – участие, временное объединение) 

 

Қызығу танушылар 

үкімет Жұмысшы 

күші 

кәсіпкерлік байланыс 

Басшылық АЖК 

Жүргізуші (ТКК) 

Ұлттық туризм тобы 

Жергілікті 

аймақтар 

Тақырыптық 

аймақтар 



Топтық бастама түрлі сектордағы туризмге қызығушылығы 

бар субъектілердің тартылуы, жаңа байланыстың орнатылуы мен 

операторлардың арқасында диалогтың ашылуы нәтижесінде болды. 

Одан басқа, ынтымақтастық арқылы тиімділіктің артатыны айқын 

бола бастады, өйткені туризм дамытудың көптеген осындай 

жобалары әзірленіп, олар сәтті жүзеге асып жатты. Топтың жеті 

аймағы анықталды, біреуі ұлттық, екеуі тақырыптық және төртеуі 

жергілікті деңгейде. Топтастыру әдісі ғаламдық бәсекелестікке 

жетуде тиімді құрал болды. Ол экономикалық қауымдастықты 

ұстанған бақытты қолдау және жұмысбастылықты қамтамасыз ету, 

жергілікті деңгейде табысты арттыру сияқты экономикалық 

мақсаттарға жету үшін белсенді қызмет етуге итермеледі. Яғни, 

1998-1999 жылдары енгізілген топтасу бастама, бірге жұмыс істеу 

мен Оңтүстік Африка елінің туристік әлеуетін жүзеге асыру үшін 

талпынысты білдіреді. 

Топтық үрдістің жоспарланған ұйымдастырушылық 

құрылымы болды, ол кәсіпкерлік, үкімет, жұмыс күштерін 

бақылады. Жобаның кеңес алу жұмысы Жаңа Зеландия фирмасы 

мен Кластерлік Навигаторлар және Американың экономикалық 

кеңес беру тобымен бірігіп жұмыс істей отырып, оны толықтай 

дерлік Туризмнің Кластерлік Консорсиуымы (ТКК) жүргізіп, 

Оңтүстік Африканың Жобалау Консалтингі басқарды. Жоба 

мемлекеттік қаражат есебінен қаржыландырылуы 1998-1999 

жылдардағы байланыстарды орнату жетістіктері қызығушылығы 

бар тұлғалар мен одан әрі дамытылуы тиіс болды. 1999 жылы 

топтық жобаларды ұлттық және тақырыптық деңгейлерде енгізген 

соң, туризмді топтастыру үрдісінен екі жергілікті топ қатысу 

керектігі жөнінде шешім қабылданды. 

Туризмдегі жұмыс күші негізінен шағын бизнес пен Оңтүстік 

Африканың жергілікті қауымдарында шоғырланған. Бұл 

топтастырудың жергілікті туризмге қалай әсер еткендігінің мысалы 

болуы керек болды. Нәтижесінде жергілікті топтық бастаманың 

негізгі төрт мақсаты анықталды: 

- халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, жергілікті 

туризмнің топтық әдісін сынау; 

- төрт түрлі жердегі туризм дамуындағы шығармашылықты 

сезу; 

- әр түрлі деңгей арасындағы (ұлттық, тақырыптық, 

жергілікті) байланыстарды дамыту; 



- осындай топтық әдіске қызығушылығы бар басқа да 

бірлестіктерді құру. 

Барлық деңгейдегі атқарылған жұмыстар жақсы нәтижелерді 

көрсетті. Алайда тәжірибе көрсеткендей жергілікті деңгейде жүзеге 

асырылған топтық әдіс неғұрлым тиімді болды. Қатынастардың 

жүзеге асырылуы жобадан тыс қалып қалды, бірақ оған қарамастан 

топтық үрдіс әлі де жүріп жатады. Өйткені бірігіп жұмыс істегенде 

пайданың көбірек түсетінін білген қатысушылар осы қатынастарды 

одан әрі жалғастыруға енді өздері мүдделі болады.  

Ал енді жүзеге асырылған жергілікті төрт топтың бірі – 

Хайелиттадағытоптың тәжірибесін көрейік. Хаиелитин 

Африканың Батыс сүйірінің ең үлкен аймағы, ол Кейптаун 

қаласына жақын орналасқан. Кейптаун туристер саны бойынша 

елдегі өңірлердің бірінші оңдығына жатады. Бұл сол кеңістіктегі 

барлық шетелден келушілердің жартысына жуығын 

қабылдайтынын білдірді (жылына шамамен 750 мың адам). 

Хайелитта  шетелдік туристер үшін тартымды порттан 25 шақырым 

жерге орналасқан. 

Үрдіс бастауын алған кезде туризм өзінің алғашқы фазасында 

ғана болды және жергілікті экономиканың өте осал бөлігі болды. 

Ол кезде Хайелитта айналып өтетін жер болды. Саяхатты 

ұйымдастырушы операторлар бұл жерді ұсынған жоқ. Сондықтан 

жергілікті туристік бірлестіктің басқа жерлермен үлкен 

бәсекелестікте болды. 

Топтық үрдіс басталмас бұрын туристік ұйымдар арасындағы 

байланыстар шектеулі болды. Топтық бастамаға демеушілік 

жасауға және басқаруда Батыс Мыстың Провинциялық туризм 

ұйымы мүдделік танытты. Муниципалитте біріге отырып, бұл ұйым 

топтық үрдісті бастады. Хайелиттадағы алғашқы қызмет 1999 

жылы ұйымдастырылған семинарды өткізу болды. Семинарда 80 

қатысушы болды, оның ішінде сол кездегі туризм Министрі мен 

жергілікті жоғары шенді саясаткерлер бар. Семинардағы 

қатысушылардың шағын тобы өзекті мәселелерді жинақтап, 

талқылау үшін жиналды. Оның ішінде: құрылыста бірлестік құру, 

қауіпсіздікке көңіл аудару, мамандарды даярлау мен білім беруді 

жақсарту, туризм топтары жайлы ақпаратты кеңейту мен 

туристермен байланыс орнату, жергілікті тәжірибені қалыптастыру, 

сонымен қатар туризм секторы шегінде басқа да әзірлемелерге 

тартымдылықты күшейту.Осы кезде топтық үрдіс жақсы қолдау 



тапты, бірақ әлі де баяу дамиды. Туристік топтарды қолдау мен 

қажетті ресурстарды қамтамасыз ету, басшылық тобын 

нығайтуүшін өткен көрсеткіштерді ұсынып отыру, ең үздік 

тәжірибелер көмегімен топтарды іске асыруды үйрену қиындық 

туғызды. Топтастырудың мақсаты әзірленген стратегияны аяқтау 

ғана емес, оны әрі қарай қатысушылардың өз ниетімен дамыту 

болды. 

Барлық елдердегі топтар негізінен табиғи түрде өздігінен 

қалыптасты. Топқа бірігуде басты ынта кейбір жағдайда өзара 

жақын орналасу болса, кейде өңірде туристер үшін 

тартымдылықтың болуы еді. Хайелитша мысалы бұл жағынан 

ерекшеленді, себебі бұл аймақта бастапқыда бірлескен топтар, не 

қоғамдағы туристік қызметтердің шоғырлануы болған жоқ. 12 ай 

ішінде Оңтүстік Африкадағы туризм сферасында топтық үрдіс 

басымдылыққа қажеттілікті  іске қосу мақсатында әрекет етті. 

1990 жылдарда туризмнің дамуында орын алған кедергілер 

бағдарламалар мен бастамалар арқылы толығымен немесе аз 

мөлшерде жойылды. Келушілер саны көбейіп, әлемдегі туристік 

нарықта елдің тартымдылығы біраз артты.  

Оңтүстік Африкадағы топтық даму барысында анықталған 

тәжірибелік маңызы бар қорытындылар: 

-белсенді қолдауды қамтамасыз ету. Қолдау мен 

жеңілдіктерді кластерлік басшылық тобы, әсіресе, алғашқы кезде, 

қажет етпеуі, сонымен қатар қатысушыларды қолдау, 

ынталандыруда, күш беруде және міндеттеуде керек.  

- күшті қоғамдық қатысу. Белсенділікті тудыратын 

қоғамдағы шешуші адамдардың энергиясын және формалды емес 

ақпаратты пайдалану маңызы ғана бірігуімен шектелмеуі керек, кей 

кездерде ол жаңа қатысушылардың қосылуы тек шекараларының 

кеңейтуін қажет етеді. Ортақ мақсат топ ішіндегі тиімді 

байланыстар мен энергия есебінен дамытылуы тиіс.  

Туризм топтарын дамытудың жақсы мысалы Хорватиядағы 

туризм. Ондағы топқа қатысушылар: Хорватиялық туризм  

министрлігі, қонақүй кешендері, туроператорлар, мейрамханалар, 

концессия қатысушылары(«концессия» латын сөзі consessio – 

разрешение, уступка, рұқсат ету, жеңілдік беру) (концессив – 

қатысушы қәсіпорындардың алдын ала анықтаған, келісілген 

шарттары негізінде ұлттық экономиканы дамыту, не қалпына 

келтіру және табиғый байланыстарды игеру мақсатында шетелге, 



заңды не жеке тұлғаға жер учаскілерін , жер асты байлығын, немесе 

басқа да обьектілер мен құндылықтарды уақытша пайдалануға беру 

туралы келісімшарт), көлікпен қызмет көрсету ұйымдары, дүкен 

иелері, мұражайлар, білім беру мекемелері, қатысты салалар. 

Жұмыс топтары маркетинг пен брендинг (уақытша), 

туристік өнімді әзірлеу, кадрлар мәселелері, инфрақұрылым, 

заңдық және реттеуші орта сұрақтары бойынша құрады.  

Хорватиядағы туризм топтарын дамытудың стратегиясы – 

әртараптандыру стратегиясы. Әртараптандыру көмегімен бұл 

индустрия өнімнің жоғары сапасы, сонымен бірге индустрия 

өнімдерінің бәсекелестік артықшылықтары арқылы Хорватия 

халқы мен қонақтарына бірегей, әрі жоғары сапалы құндылық 

ретінде көрінеді.  

Тұрақты стратегия жолымен қол жеткізуге болатын жоғары 

қосымша құн мен сапасы жоғары өнім жаппай туризмді алмастыру. 

Топты дамытудың көрінісі мен стратегиясы топтың барлық 

қатысушыларының күшімен әзірленді. Стратегия шеңберінде 

туристік топты дамытудың негізгі қағидалары анықталды: 

бірегейлік, әртараптандыру, мәдени құндылықтар, тұрақты 

экономикалық даму.  

Стратегияны жүзеге асыруда келесідей мақсаттар 

анықталды: 

- ресурстардың интеграцияланған менеджменттін жүзеге 

асыру: 

- барлық мүдделі жақтардың, әсіресе, жергілікті бірлестіктер, 

қатысу кепілдігі мен оның туризмге қатысу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету: 

- тұтынушы, бизнес– бірлестіктер мен қоғам арасындағы өзара 

қатынастарды күшейте отырып, туризм мен қызмет көрсетуге 

шығармашылық көзқараспен қарауды дамыту: 

- жеке және мемлекеттік секторлар арасындағы іс – 

әрекеттерді келісе отырып жүргізу; 

- өңірлер арасындағы кооперация мен бәсекелестіктің 

байланыста болуына қол жеткізу. 

Стратегия мақсаттары негізгі үш Ұлттық бастамаға 

ауыстырылды: 

1) тұтынушылар құрамына негізделген өзгертулер арқылы 

Хорватияны бірегейлі қағидасына жүгіне отырып, туризмдегі 

жаңашылдықты дамыту; 



2) мүмкіндіктерді кеңейтуді бақылау мен туристік өнім 

сапасын жақсарту үшін жүйе; 

3) туризмді дамыту үшін ақпараттық технологиялар қызметі. 

 

Пысықтау сұрақтары 

 

1. М. Портердің топтар туралы тұжырымы. 

2. Топтар дамуындағы үш «орталық», олардың саясаты. 

3. Шетелдердегі оң нәтижелі топтарды атаңыз. 

4. Жергілікті жердегі топтардың маңызы. 

5. Туризм саласының белсенді дамыған елдері. 

6. Топтасу тәжірибесіндегі АҚШ тың жаңашылдық 

саясатының түрлері. 

7. АҚШ- тағы ұлттық тізбектер орталығы. 

8. Біріккендердің «эврика» бағдарламасы  

9. Еуроодақ ғылыми – зерттеу комиссары Филип Бюскеннің 

жіктеген мақсаттары. 

10. Нидерландия тәжірибесі. 

11. Зерттеу бірлестіктері бойынша Еуропа елдерінің жіктелуі. 

12. Өндірісті жетілдірудегі Еуропа елдерінің бірлестіктерінің 

жіктелуі. 

13. Жаңашылдық еңгізуде шағын кәсіпорындарды 

ынталандыру түрлері. 

14. Оңтүстік Африканың саяхатшылау топтарының тәжірибесі. 

15. Оңтүстік Африканың топтастыру бастамасын бейнелейтін 

сурет. 

16. Африканың топтастыру бастамасының мақсаты. 

17. Жергілікті топтық бастаманың мақсаты. 

18. Хаиелиттадағы топтық тәжірибесі 

19. Оңтүстік Африкадағы топтардың тәжірибелік 

қорытындылары. 

20. Хорватия туризміндегі топтастыру тәжірибесі. 

21. Топтастырудағы қойылған мақсаттар. 

22. Мақсаттарды жүзеге асырудағы ұлттық бастамалар. 

Шетелдердің топтастыруындағы келтірілген мысалдар елдің 

экономикасын нығайтуға қолданылып жүрген тәсіл кәсіпорын 

топтарын құру екенін көруге болады. Олардың нәтижесін тізе 

берсек жеткілікті. Сондықтан келтірілген мысалдар қазіргі кездегі 

экономиканы нығайтудың бір жолы кәсіпорындар тобын құру 



екенін көрсетеді. Олардың құрамы әрқилы, араласпаған саласы 

жоқ, қиыншылықтары да жеткілікті, зерттеулерде жалғасуда, 

әртүрлі көзқарастарда баршылық. 

  



V – тарау. Қазақстандағы кәсіпорындар топтарын құру 

барысы 
 

Қазақстан егемендік алып, өз алдына мемлекет болғанына 

небәрі 25 жылдан астам уақыт өтті. Мемлекеттің қыруаршаруалы 

болғандықтан бұл көп уақыт емес. Осы мерзімге ең алдымен өзін 

дүние жүзіне танытудан бастап, өйткені бұрынғы өткен уақытта 

ғалам тек Совет үкіметі дегенді біліп, қазақ деген ұлттың өзін ол 

кім деген сұрақ қойған заманда, үкімет билігінің ауысуы, 

экономикадағы түбегейлі өзгерістерге байланысты халық көптеген 

қиыншылықтарды басынан өткерді. Аталған уақытта 

экономикадағы ірі-ірі мәселелерді топтап атасақ, ол жоспарлы 

экономиканың нарықты экономикаға ауысуы, мемлекет меншігін 

жекешелендіру, өндірісті жандандыру, халықтың әл-ауқатын 

көтеру, әлеуметтік жағдайларды шешу, тағы басқалары. 

Міне осындай кезеңде дүние жүзіндегі елдердің ғылымын 

дамытып өндірісін жаңа жолға салуы біз үшін қат-қабат келді. Бұл 

айтып отырғанымыз өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарынан 

басталған экономикадағы соны үрдіс кәсіпорындардың топталып 

(кластер) дамуының келуі.  

Қазақстанда болашағы бар жеті кәсіпорын топтарының аты 

аталған, олар туризм, тамақ өнеркәсібі, мұнай, газ, машина жасау, 

тоқыма өнеркәсібі, көлік, логистика қызметтері, металлургия, 

құрылыс материалдары салалары. 

Республика экономикадағы топтасу әдісін 2004 жылғы 

шілдеден бастады, ол кез «Қазақстан экономикасының жұмыс істеп 

тұрған, келешегі бар бөліктерінің бәсекелестікке қабілеттілігін 

бағалау және олардың дамуына ұсыныстар жасау» деген жобасын 

кіргізіп, үкіметтің Қазақстанда кәсіпорындарды топтап дамыту 

бастамасының алғашқы кезеңі еді. 

Жоба үш кезеңнен тұрады: біріншісі – өндірісті таңдап алу 

(150 ден астамынан 23), екінші – келешегі бар топтардың 

ұқсастығы (идентификация–латын сөзі «identificare» - 

отождествлять, установление, соответствие реального объекта) – 

өндірістің 23 түрінен 5-7 алу, үшіншісі – ұқсас топтарды құру. 

Зерттеушілер топтарды Қазақстанның мүмкіндігіне орай 

аймақтарда, мемлекет бойынша, мемлекетаралық деңгейде құруға 

болатындығын айтады. 



Мысалы, елдің шығысында түсті металлургия тобын құруға 

болады, оларға тау кен байыту өндіріс орындары: Иртыш 

полиметал, Өскемен қорғасын, мырыш, Зырьян қорғасын, Эльба 

металл өңдеу т.б.зауыттар. Республиканың батысында екі 

пластмасса өндіретін жаңа мұнай-химия орындарында мұнай химия 

топтары құрылады, олардың құнды қағазының (акция – голланд 

сөзі ) 50 % Қаз мұнай газ акционерлік қоғамы сатып алып, соның 

негізінде жалғыз мұнай-химия кешені құрылады. Топ төмендегідей 

өңдейтін кәсіпорындарды қосады: «Полипропиллен» АҚ 

(акционерлік қоғамы), Ақтаудың пластмасса зауыты, Атыраудың 

мұнай өңдейтін зауыты АҚ, Қарабатанда салынып жатқан газ 

өңдейтін жаңа зауыт, т.б Оңтүстікте тоқыма топтары құрылады. 

Қазақстанның шикізатымен қамтамасыз етелетін жобаланған 

мұнай-химия тобы өз ішімізде ғана емес, сыртқа да (Иран, Қытай, 

Ресей) өнімдер сатады, топтың құрылуы Республикадағы саланың 

жағдайын талдау негізінде жасалады. Мұнай - химия саласы, 

Қазақстандағы, әлем деңгейіндегі үлкен сұранысқа ие болған, әрі 

мұнай химия өнімдерін өндіретін кәсіпорындар төмендей бастады. 

Ел экономикасын дамытудағы негізгілердің бірі саналатын мұнай 

химия аздаған мерзім ішінде өзінің бұрынға орнынан айырыла 

бастады. Осының нәтижесінде 1990 жылдардың ортасында 

Республикада хлор, күйдіргіш сода, аммиак, бор қышқылы, 

полистиролл, химия талшықтары және басқа өнімдерді өндіру 

толығымен тоқтады.Кейінгі кездегі Қазақстан экономикасының 

ұдайы өсуіне қарамай химия саласы қалыпқа келмей жатыр.  

 

5.1 Мұнай-химия тобы 

 

Сирек кездесетін көмірсутегі шикізатының қоры бар. 

Қазақстанда әртүрлі экономика салаларының қажеттілігін өтеп, 

мұнай-химия тауарын дайындаудың жоғарғы деңгейіндегі 

бәсекелестікке жарамды өндіруші ретінде, заманауи өндіріс әдісі 

жоқ. Қазіргі кезде мұнай өңдейтін зауытта шикізатпен қамтылу 

мәселесін шешпек. Мысалы мұнай өңдіретін орындарға, үкімет 

жергілікті зауыттарға шикізат әкелу жөнінде тапсырма белгілейді. 

Қазіргі кезде мұнай өңдейтін зауытта шикізатты өңдеуде 

мүмкіндіктері бар, бірақ ол жартылай ғана пайдаланылады. Мұнай 

өңдіретін орындардың жергілікті жерде өңдіруінен гөрі шетелге 

сатуы пайдалылырақ. Қазақстан жерінде мұнай химия топтарың 



құру өңдірісті тереңдетіп, мұнай өңдеуді өсіреді, ол өз кезегінде 

химия өндірісінің өнімін молайтады. Химия өндірісінде оның 

өнімінің өсуі келешекте бұл саланың елімізде басты сала бола 

алатындығын көрсетеді. 

Қазақстанда мұнай алуының өсуіне байланысты қазіргі жұмыс 

істеп тұрған газ өңдейтінзауыттардың күші жеткіліксіз, сондықтан 

алынатын этан қосындысы 13% дан 16%,  одан жоғары мөлшерлері 

пайдалануға беріледі, олар мұнай химия қосындысының негізін 

қалайды. Мұнай, газ өңдейтін зауыттардың бәрі жұмыс істейді, 

бірақ өнімдері отын ретінде. Барлық өңделетін өнімнің бір 

тоннасыда мұнай-химия өндіріс саласына берілмейді, сондықтан 

олар шикізатты Ресейден тасиды. Нәтижесінде өңдеуге түсетін 

мұнайдың жартысы ғана қажетке асады, қалғаны отын ретінде 

жағылады. Қазақстанның мұнайының тоннасының мүмкіндік құны 

АҚШ-тың 200-220 доллары тұрады, ал дүниежүзілік құны 60-40 

доллар. Мұнаймен бірге жерден алынатын көмірсутегінің газ бөлігі 

шикізаттың әртүрлі қоспаларына өте бай, ал мұнай химия 

кәсіпорындары оған мұқтаж. Эптаннан этилленді алу тиімді. 

Этиленді одан әрі мұнай химия өнімдерін өңдіруге кеңінен 

пайдалануға болады, бірақ Қазақстан үшін этиленнің 20 дан астам 

өнімдерін өңдіру тиімді. Ақтау, Атырау қалаларындағы ірі мұнай 

химия кәсіпорындары кейінгі бірнеше жылдар бойы шикізаттарға 

мұқтаж. Жоғары деңгейдегі пластмасс зауыты (Ақтау қаласы) 

Ресеймен Украинадан алатын этан,  бензол өнімдерінің тасуы 

үзілгендіктен тоқтап тұр. Бұдан еліміз мөлшермен бір млрд.доллар 

зиян шегуде. Бұл сияқты жағдай Атырау қаласында да бар. 

Жоғарыдағы айтылған жағдайлардан шығатын қорытынды мұнай 

саласының дамуы оны барлық бөліктерінің жүргізілуімен 

байланысты, оның үстіне ол бөліктер (өңдеушілер) өзінің 

құрамында болған. Мұнайгаз өндірісінің экономикалық тиімділігін 

жоғарылату тек шикізатты өңдеп тауарлы өнім шығаруда. Ол үшін 

аймақтағы мұнайгаз химия кешендерін салып, топтастырып мұнай 

шығаратын жерге орналастыру көзделеді. 

Кәсіпорын топтарын құру әрбір салада дамуына жағдай жасап, 

жаңашылдықпен дүниежүзілік нарықта бәсекеге түсуге мүмкіндік 

береді. Ол топтардың ішіндегі бөліктері өзара байланысын қамтып, 

жетілдіріп, білім мен ғылымды ұштастырып, оның жетістігін 

өңдірісте пайдаланып отыру меңзеген нәтижеге жеткізеді.  



Мамандардың есептеуіне қарағанда Қазақстанда мұнайхимия 

өндірісінің басты дамуын жүзеге асыру үшін 15 жыл ішінде 7 млрд. 

Доллар жұмсалмақ. Мұндай көп қордын қажеттілігі саладағы көп 

мәселелерді шешуге байланысты, жекелеп алсақ, мысалға қызмет 

көрсетуге байланысты. Келешек үміттенерлік. АҚШ – тың қуатты 

ақпараттандыру бөлімінің мәліметіне қарағанда Қазақстандағы 

мұнай қоры 9-17,6 млрд. баррель, 2020 жылға алу көлемі 8 млн. 

баррельге дейін көтерілуі мүмкін. 

Бұл саладағы жағдайды зерттеп, үкімет саланы дамытатын 

топтардың келешегіне байланысты нақтылы шараларды анықтады. 

Атырау мұнай өңдеу зауытының негізінде Силикон жазығына ұқсас 

келешек дамуының жобасы жасалады. Мұнай өңдеу, одан мұнай 

химия кәсіпорындарына шикізат тенгиз, қарашаған кең орнынан 

тасылады.  Газ өңдейтін кәсіпорындарға шикізатпен қамтамасыз 

ету үшін Адір кәсіпорны жылына  3 млрд. куб.м газ жеткізуге 

келісім жасады, Тенгиз Шевр Ойл жылына 6 млрд.куб.м газ 

жеткізуді жоспарлады. 

Мұнай химия өңдірісіне жоғарыда аталған кенорындарынан 

отандық шикізат қорын жасау үшін салым жобасын пайдалану 

көзделген. 

5.1.1-кесте 

 

Атырау  облысының салым салынатын мұнайхимия 

жобасы 

Жобаның аты  Шикізат  Өнім Орындалу 

мерзімі 

Атырау 

облысындағы 

газхимия кешені  

Газ (Тенгиз 

кен орын) 

Полиэтилен 

полипротилен 

2006-2012ж 

Хош иісті 

көмірсутегі 

өндіріс кешені, 

Атырау мұнай 

өңдеу зауыты 

Атырау мұнай 

өңдеу 

зауытының 

бензин қоспа 

бөлігі 

Бензол 

параксилол 

2007-2011ж 

Бензол мен 

параксилол 

негізінде 

мұнайхимия 

Бензол 

параксилол 

Этилбензол 

этиленгликол 

полиэтилен  

2007-2012 ж 



 

Сонымен жобаны іске асырғанда мұнай-химия өндірісінің 

саласындағы кәсіпорындар үшін шикзат қорлары жасалады. Мұнай 

шикізатын кешенді өңдегенде өнімнің өзіндік құны төмендеп, 

мұнай өнімдерін өткізу нарығында бәсекелестік мүмкіндігі артады. 

Бәсекелестікке шыдау үшін Қазақстанның мұнай- химия өндірісін 

өзгертуге ғылыми тұжырым жасау керек. Дүниежүзілік алдыңғы 

қатарлы кәсіпорындарына бейімделу керек. Мысалы, Германияда 

мұнай-химия кешені (лейта 2000) салынған, онда жылына 9,7 млн 

тонна мұнай өнделеді. Бұл елдерінде мұнай мен газдың 

болмағанының өзінде.Онда дүниежүзіне танымал 1997 жылға 

дейінгі барлық алдыңғы қатарлы әдістер жиналған, оның ішінде 

Совет одағының кезіңдегілер бар.Қазақстанда да соған ұқсас 

кәсіпорын салу керек.  

Қазіргі кезде мұнай-химия өндірісінің қайтадан жаңаруының 

дамулық маңызы бар. Қазақстанда химия саласында үлкен ғылыми 

мүмкіндік жинақталған, кез келген мақсат өзінің топтастырылған 

шешімін таба алады. Мұнай-химия кешенінің дамуы үшін келесі 

мәселерді шешу керек. Жалғыз өңім өңдіруге бағытталмау керек. 

Мұнай-химияда мұнай өңдеуде өндіріс қалдығы болмайды. Бір 

өңдірістің қалдығы екіншісіне шикізат болады.Қазіргі мұнай 

өңдейтін зауыттардан тек жаңармай алу газға айналған сутегіні 

30% , С2 – С4 жеңіл олефиннің 10% шырақ жағуға әкеледі. 

Қазақстанда сутегіөндіру жоқ, ал ол су тазалау, гидрокрекинг, 

алкимирования тағы басқалары көптеп керек. Олефиндерді (этилен, 

пропилен, бутилен, изобутилен) Ақтау, Атырау химия өңдірістеріне 

шикізат ретінің қолдануға болады. Келтірілген өңдіріс бөлімдерінің 

болмауы табиғатты тазалау («экология»грек сөзі «oikos» – 

кешені 

Пластика 

өнімдерін 

өндіретін Ақтау 

зауытын жетілдіру 

(диверсификация 

– латын сөзі 

«diversus»-разный, 

«facere» - делать) 

Этилбензол полистирол 2007-2012ж 

Қазмұнай газ АҚ мәліметі бойынша жасалған 



жилище, местопребывание, убежище) шығындарын көбейтеді, ол 

өнімнің өзіндік құнына әсер етеді. Қазіргі Қазақстанда қолданып 

жүрген жүйе бойынша мұнай өңдеуде бір  тонна өнімнен 880 

доллар алынады, ал оның қалдықтарын толықтай игерсе 2,2 мың 

доллардың өнімін алуға болар еді. Өндіріс қазірде жылу электр 

станциясына мұнай өңдірісінің қалдығын мазутты отын ретінде 

пайдаланады, одан Қазақстанда жок қымбат майлау майын алуға 

болады. Мұнайдың ол қалдығынан үкіметтің алдыға қойған үлкен 

мақсаттарының бірі жол салуға қажетті зат гудронды алуға болады. 

Мұнай қалдығын (мазутты) жаққанда қажетті металдар (ваннадий, 

никель, коболть) қоса кетеді. Оған қалдықта 2% құрайтын күкіртті 

қоспасының, ол ауаға күкірт газы болып, қышқылды жаңбыр 

ретінде қайта оралса келер зиян шашетектен. Газ көп жағдайда алау 

болып жағылады, онда күкірт сутегі бар оны тазаламай жағуға 

болмайды. 

Айтылғандарды қорытындыласақ мұнайды үстіртін қолдану, 

қалдықтарын пайдаланбау қып-қызыл зиян, табиғатқа қауіп 

туғызады. Сондықтан, мұнай өңдеуді жаңа жолға салу үшін үкімет 

шаралар қолданып жатыр. Саланы тартып, бірлесетіндерді 

шақырып, өңдірісті соңылау алдыға қойылған ірі мәселелердің бірі. 

2013 жылы Қазақстанда 5 мұнай химия зауыты қалыпқа келтірілді, 

олар Ақтаудағы шектеулі әріптестік «пластика өңдіретін зауыт», 

Сарань қаласындағы (Қарағанды облысы) резинотехника 

«Қарағанды резинотехника» зауыттары, Шымкенттегі «интер Кон 

шина», Атыраудағы пропилен зауыты. 

Олар шетел өнімдеріне ұқсас, сыртқа сатылатын 

өнімдер.Полистирол полипропилен, радиотехникалық машина 

дөңгелегін (шина) өндіреді. Атырау химия зауытыполиэтилен, 

пропилен, Ақтау соққыға төзетін, көпіретін полистирол өңдіруге 

бағытталған. Одан басқа келешекте Павлодар, Шымкент қалалары 

мұнай химияның маңызды аудандарына айналады. Мұнай-химия 

кешендерінің дамуы көлемді, сыртқа шығаруға бағытталған 

өнімдерді өңдіруге бағытталған. Өнімдер тасымалдау қызметіндегі 

міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. Мұнай-химия өңдірісінің 

дамуы Қазақстан, Таяу Шығыс елдеріне қарап ауысуда, бұл шикізат 

қорларына жақындауда, арзан жұмысшы күшін пайдалануды 

қамтамасыз етеді. Бұл айтылғандардың бәрі мұнай-химия топтарын 

(класстер) құрудың қажеттілігін, соған байланысты жүргізіліп 

жатқан шаралардың айқындығын көрсетеді. 



Топты тездедіп құруға тікелей, жанама әсер ететін мәселелер 

бар. Олар істің қажеттілігін, экономикалық тиімділікке жететіндігін 

дәлелдейді. Ол мәселелерді бірнеше топқа бөлуге болады. 

Бірінші топ мәселелер қор мүмкіндігі мен өндіріс жүргізу 

мүмкіндігінің қатынасының барлығына байланысты: 1) 

мұнайхимия үшін Қазақстанның ауыр пафинді күкіртті мұнайы ең 

жақсы әуелгі қор болып саналады; 2) мұнайхимия топтарының 

өндіріс жүргізудегі қарым – қатынасын санамауға болмайды ; 3) 

көмірсутегі шикіззатын өндіру мен өңдеудегі бұрынғы қызмет 

көрсетушілерді есептеп жаңадан өндіріс ашу. Бұлар мұнай химия 

саласының дамуына тізбекпен өндірістің ақырғы өніміне қосымша 

құнын көбейтуіне орай өндірістің ары қарай күрделенуіне негіз 

жасайды. 

Екінші топтағы мәселелер өнімге дүниежүзілік сұраныс пен 

халықаралық еңбекті бөлуде балама айырбастауды қамтамасыз ету 

қажеттіліктері анықтайтын себептер. Қазақстанның дүниежүзілік 

үлкен сұраныстары бар мұнай химия өнімін өндіретін ірі 

кәсіпорындары бар. Облыстағы, жаңа зерттеулер мен оны 

пайдаланудағы дамулар өте елеулі. Өндіріс пен өнім түрлеріндегі 

құрылымдарда өзгеріс жүргізілуде. Халықаралық нарықтың мұнай 

химия өніміне сұранысы, Қазақстанда өндіретін полиэтилен, 

полипропилен, стирол, полистирол, этилленгликол, бензол 

өнімдерін шығаратын түпкілікті мұнай химия өндірісін жасау 

экономикалық тиімділігі көбірек болатындығын көрсетеді. 

Үшінші мәселе мұнай химия кәсіпорындарының жұмысын 

шұғыл түрде жандандыру мүмкіндігінің барлығында. 

Төртіншімәселе саланың жоғары табыстылығын қамтамасыз 

ететін жағдайлар сырттан тасудың орнына өзімізде жасалатын, 

ақырғы өнімді шетелге сатуды көбейтетін, жоғары өндірісті ғылым 

жетістігін қолданатын, шикізатты талдап өңдеуді қамтамасыз 

ететін мұнай химия кешендерін құруды керек ететін өзіміздегі 

жеткілікті көмір сутегі қоры баршылық. 

Бесінші мәселе жоғары бәсекелестіктегі елдер қатарына 

кіруге байланысты экономиканы өзгерту негізін жасау саясатын 

қолдануда. Ол ақырғы өнім өндіру жүйесін құрудың керектігін 

көрсетеді, бұл мұнай-химия топтарын жасауға негіз болады. 

Жаңашыл мұнай-химия тобының дамуы экономиканы өзгертудегі 

шешуші жағдай болуы мүмкін, шикізатсыз, ғылымды көп 



қолданатын, жоғары өндіріс әдісіндегілердің жұмысын 

жандандыруға мүмкіндік береді. 

Алтыншы мәселе елдің, көп салым салуының мүмкіндігімен, 

нарықтағы жекешеленген бейнелерді туындатуымен туындайды. 

Жаңадан салынатын мұнай-химия кешенінің, оны өндіріске 

берудің, қазіргі жұмыс істеп тұрған мұнай, газ өңдейтін 

зауыттарының сатыланып жаңаруындағы,  мұнай-химиялық 

тобының құрылуындағы тиімділік төмендегілерге қосады: 

-Қазақстан Республикасында тікелей байланыстағы 

кешендерді құрып, дамыту, олардың жұмысында мұнай мен газды 

алу, тазалаудан бастап көмірсутегі шикізаттарын терең, жан жақты 

өңдеп, мұнай химия өнімдерін жоғары қосымша құнмен өңдіру; 

-отандық мұнай-химия саласындағы өндірістік қызмет 

көрсетуді дамыту, соның арқасында мұнай химия өнімдерінің 

толыққанды нарығын жасау; 

-Қазақстан экономикасын мұнай мен газдың дүниежүзілік 

бағасының өзгеруіне тәуелділігін азайту, отандық мұнай-химия 

өнімімен ішкі нарықты толтыруды қамтасыз ету. Топты жасау 

бағдарламасының жүзеге асуы, жеке кәсіпорындар деңгейінде де, 

топтың өзінде де, аймақ пен елде жақсы көрсеткіштерге жетуді 

жоспарлайды. Нақтылы жететін тиімділік:  

-еңбек өнімділігін арттыру; 

-тұрақты экономикалық өсуге жету; 

-бәсекелестіктегі артықшылықты күшейту; 

-бәсекелестік мүмкіндігін жоғарлатуға жеткізу; 

-аймақпен елдің экономикалық дамуын ынталандыру; 

-нақты шаруашылықтық тиімділікке жету; 

-өндіріс көлемінің тиімділігі; 

Қазақстан өзінің мұнай-газ химия зауыттарына шетелдің 

жартылай өнім мен шикізатын сатып алудан мықты бәсекелестікке 

айналады. Қазақстан жақын арадағы 5-7 жыл мерзімінде мұнай 

химияға өзінің заманауи негізін қалауды басты міндет етеді. Оның 

шикізаты болып жаңа мұнай газ кен орындарының қоры саналады. 

Мұны шешу үшін бар мүмкіндіктер; қаржы болу, ұлттық 

орындардың, мекемелердің, біріккен кәсіпорындардың 

қаражаттары пайдаланылады. 

Дүниежүзілік нарықтағы мұнайхимия тобының төрт негізгі 

өнім бойынша қатысуы: резинотехника өнімдерін өңдіру бойынша 

нарыққа Қазақстаннан қатысатындар: Сарань резинатехника АҚ 



мен Қарағанды резинатехникамен ЖШС Бұлар жақсы жұмыс жасау 

жағдайында әртүрлі көп мөлшерде өнім өңдіре алады. Қазіргі 

кездегі кәсіпорындардың дамуын ұстап тұрған мәселе елдегі 

шикізат қорының болмауы, аймақтағы өндіріс, әлеуметтік қызмет 

көрсетуідің дамуының жетіспеушілігі.  

Қазақстанда синтетикалық каучук өндірісі жок, бірақ 

Атыраудың зауытын іске қосуға байланысты жүреді. Синтетикалық 

каучуктың отандық қорын жасау кәсіпорындардың өңдірісінің 

тиімділігін көтеріп, өзіндік құның төмендетеді, өнім түрлерін 

кеңейтіп қызмет көрсетуге қажетті салым салып орта Азия 

аймағында резинотехника өнімдерінің нарығында бастаушы орын 

иеленді. 

Қазақстан мен ТМД  елдерінің келешектегі полиолефинге 

сұранысы мен ұсынысының бағдарлы ұсынысы, егер экономикалық 

өсімнің тұрақтанып, полимер өніміне сатып алынатын ұсыныстың 

көбейіп, өңдеу қуатына тапсырма деңгейі жоғарылағанда ішкі 

нарықта, пилифен тапшылық көрсетеді. Мұны жабу үшін 

полипропитлен мен полиэтиленнің өзіміздегі шығару қуатын 

көбейту керек. Бұл батыс Қазақстан жерінде мұнай химия тобының 

дамуымен аталған өнімдердің өндіру қуатын көбейту арқылы 

шешіледі. 

Отандық топты пайдаланумен қоса оның бәсекелестік 

қабілеті төмендегілерге байланысты алдын ала бағдарланады: 

-автомобиль жасауда, құрылыста, орау өндірісінде, 

электроникада, медицинада, ауылшаруашылығы және басқа 

салаларда пайдаланудың көбеюі, негізгі ауыр салмақты жылу 

қабаттарының сұранысының өсуі; 

-Келешекте Қазақстанның полиолефин нарығының 

дүниежүзілік өлшемге дейінгі көлемін кеңейту қажеттілігі. 

Полистиролдың отандық өндірісінің бәсекелестіктегі 

басымдылығы: 

-Қазақстанның өте күшті технологиялық жүйесіне қатысуында 

(Ақтаудағы «Пластика зауыты» ЖШС); 

-өндіретін өнімінің шетелдік көрсеткіштеріне сәйкестігінде; 

-басқа ТМД елдеріне қарағанда ЖШС «Пластика зауытының» 

өнімдерінің өзіндік құнының төмендейді. Өндіріске таяу отандық 

шикізат қорларымен қамтамасыз етілгенде технологиялық жүйенің 

жоғары қуаттылығына байланысты (70-100% пайдаланғанда) 

өзіндік құн тағы төмендейді. Қазақстандағы полистирол 



табақшалары алыс шетелдерге шығарылып, қайта өңделіп бізге 

сатылуы зиян екенін де айту керек. 

-ішкі және сыртқы нарықта тұтыну өндірісінің баршылығы, 

көбеюінде. Полистиролды негізгі пайдаланушылар; құрылыс 

құрылымдары, машина жолын жабу, тамақ өнімдерін бір рет жабу, 

радиоэлектроника, тұрмыстық электр жабдықтары, құрылыс және 

ойыншық өндіру, халық тұтынатын тауарлар. Мұнай химия 

тобының келешектегі жұмысында жыл сайынғы ұсыныс 25% 

көбейеді, аймақтық дүниежүзілік нарықта, оның ішінде Қытайда 5 

млн. тоннаға дейін полистиролды тұтыну, пайдалану өседі. 

Сонымен Қазақстан Республикасында полистиролдың жалпы 

пайдаланатын түрін өндіретін, ТМД елдердің нарығында жұмыс 

істейтін негізгі қуат бар. Көпіретін соққыға төзімді полистиролды 

өндіру көлемі азырақ. Бұдан шығатын қорытынды нарықтың 

аздығы, кәсіпорындарды Қазақстандық шикізатпен толықтай 

қамтамасыз еткенде отандық өнімдер дүниежүзілік нарыққа 

шығып, өзінің лайықты орнын алады.  

Жоғарыдағы айтқандарға байланысты қатынастағы мұнай-

химия тобының бағдарламасының басты мағынасы кешенді құру ел 

экономикасындағы сапалы жаңа кезең екендігінде. 

Шикізатты экономиканың жаңа тұрақты даму бағытына бой 

ұруы жоғары технологиялық өндіріс құру, оны Қазақстанның 

экономикасының жақсаруы мен даму жобасында қараған. 

Мұнай-химия өнімдерінің өндірісін дамыту маңызды, 

келешекке бағыт болатын салалардың жоспары. Өндірісті 

түрлендірудегі салымның өсуі мен өнімнің сапасын жоғарлату ішкі 

бәсекелестікті күшейткенде, отандық өнімдерді сыртқы нарыққа  

шығаруына әкеледі. 

Айтылғандарды жүзеге асыру мұнай-химия тобын жасауға 

мүмкіндік береді.Кейінгі кезде дүниежүзілік тәжірибеде 

бәсекелестік қабілетін көтерудің кеңінен тараған әдісі топтасып 

жұмыс істеу болды. Оны мұнай химия саласында пайдалану 

еліміздің экономикасына тұрақтылық пен даму әкеледі. 

 

5.2 Тау-кен металлургия тобы 

 

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуында 

экономиканың тұрақты дамуының маңызды бір бағыты 

экономиканы өзгертетін жол өнеркәсіпті дамыту. Ондағы мақсат 



өнеркәсіптегі топтың мағынасын анықтау, жүйелеу мен мәніне сай 

(идентификация–латын сөзі «identificare» отождествлять, 

бірдейлеу) келетіндігін анықтау, топпен жұмыс істеудің 

артықшылығы мен кемшілігін табу шет елдің топтастыру 

саясатының талдауы мен жүйелеуі негізінде экономиканы 

басқарудағы ерекше міндеті мен артықшылығын дәлелдеу. 

Шығыс Қазақстан облысының сала құрылымының мысалында 

өнеркәсіп топтарының бәсекелестік қабілетінің салыстыру 

әдістемесін ұсынған онда: 

1. топтық, артықшылығын табу («дискриминация»-латын 

сөзі «discriminatio» -различение) талдауларын араластырып облыс 

экономикасындағы басым өнеркәсібін табу; 

2. ұлттық кестедегі «шығын – өнім шығару» мәліметіндегі 

салааралық тауар байланысын негізгі құраушы әдісімен үлгі 

негізінде өндіріс топтарындағы қатысушылар құрамын анықтау; 

3. жалпы пайда, қосымша құн, үй шаруашылығының 

табыстарын еселік табу («мультипликатор»- латын сөзі 

«multiplicator» -умножающий) арқылы облыс экономикасына 

топтың құрылымдарының әсерін бағалау. 

Қаржы-қаражат, ақша-қарыз, салым және салық саясаттарын 

пайдаланып экономиканы топтастыру жұмысын басқару жүйесі 

жасалған.  

Топтастыру негізіндегі экономиканы басқарудың маңызды 

сұрағы бәсекелестікке қабілетті өндіріс топтарының бірдейлілігі 

оны табу үшін жалпылама қарастыру ұсынылған (5.2.1-сурет) 

 

 

5.2.1-сурет 

 

Өндіріс топтарын құру үлгісі 

 

Аймақтағы салалардың мамандануын бағалау 

 

Облыстың бәсекелестікке төзімдірек саласын анықтау 

 

Өндірістік топты құру 

 

Аймақ экономикасына топтық құрылымдық ықпалын бағалау 

 



Облыстың экономикалық негізін құраушы салаларды іріктеу 

үшін E.W.Hile мен J.F.Brennan әдістерін пайдалану ұсынылған. 

Әдіске орай облыстағы бәсекелестікте көбірек артықшылығы 

бар сала өндірістегі бастаушы саналады. Оны анықтау әдісі топтасу 

мен айыру талдауының қосындысынан тұрады. Топтасу талдауы 

саладағы әртүрлі топтардың бірбеткейлілігін айыру үшін керек. 

Айырмашылығын талдау өнеркәсіп топтарының бір-бірінен 

өзгешілігін табу үшін қолданылады. Талдау жүргізгенде қызмет 

көрсететін, тасымалдау, байланыс, сауда салалары есепке 

алынбайды. Олар қолдаушылар, даму деңгейлері аймақтық 

экономиканың бәсекелестік қабілетіне тікелей әсер етеді.  

Облыстың бәсекелестік қабілеті көбірек мамандануын 

теңестіру үшін өзгергіштерді таңдап алу «Экономикалық негіз» 

және бәсекелестік артықшылығы іліми қорытындысына 

негізделген. Өзгергіш көрсеткіштерді қолдану реті: 

1) бәсекелестік қабілетінің көрстекіштері: шектеу еселігі-

өндіріске әсер етушілерді есептеп (ЕҚР);шексіз өзгеріс (АСҚР): 

ұлттық шұғылдануда аймақтық өндірістің мәнді шексіз өзгеріу 

(∆ 𝑁𝑖); 
2) облыстың сыртқа шығарушылығын көрсетуші (индикатор 

латын сөзі indikator-указатель): саланың аймақтағы жалпы өнімінің 

көлемінен аймақтық сыртқа шығару үлесі; аймақтық сыртқа 

шығарудағы саланың үлесі (РСТVХ); аймақтың сыртқа шығарудан 

саланың үлесі (РСТХ) саланың ұлттық сыртқа шығаруынан 

аймақтық сыртқа шығарудың үлесі (РСVХ); 

3) аймақтық экономиканың шоғырлану деңгейінің 

көрсеткіштері. Жергілікті жердегі саланың маңызының шексіз 

өзгеруі (∆ Е𝑖); аймақтағы, мемлекеттегі 100000адамға Шығыс 

Қазақстан облысында, елдегі тіркелген заңды адамның қатынасы 

(Sh); 

4) Жұмысбастылықты көрсету: топтастыру еселігі жұмыс 

істеушілердің санын пайдаланып шығару (ЕҚЕ); шексіз өзгеру (). 

Облыстың басты саласы төмендегі сипаттауға сәйкес келуі 

керек: ЕQР жоғары мәніне ие болу, бұл көрсеткіштің  оңды өзгерісі; 

өз өнімінің көпшілігін сыртқа шығару; аймақ сыртқа шығаруынан 

сәйкес емес жоғары үлес алу; аймақ деңгейінде саладағы жұмыс 

жасаушылардың ара үлесінің өскендігін көрсету; QЕ мәнінің 

жоғары деңгейін иелену, бұл көрсеткіштің өсуі. Анықталған басты 



өндіріс аймақтағы өндіріс тобының негізін салушы болады, өйткені 

аймақ экономикасының даму негізі. 

Өндіріс тобының  қатысушылар құрамын, анықтау үшін 

E.Feser, Е. Bergman дайындаған әдісті қолдану ұсынылады, оның 

негізі салааралық тауар қатынасын зерттеу. 

Бәсекелестікке қабілеттілігінің деңгейіне байланысты, аталған 

әдісті пайдаланып Шығыс Қазақстан облысындағы 21 саланы жеті 

топқа бөлген. Бірінші топ-ауылшаруашылығы, аңшылық, орман 

шаруашылығы. Екінші топқа 7 сала кіргізілген. Көмір, торф өндіру; 

«тамақ өнімдерін, сусын өндіру», «Целлюлоза-қағаз өндірісі, 

баспахана жұмысы»; «Әр түрлі металға жатпайтын минералды 

өнімдер», «Электр қуатын, газ, суды өндіру, бөлу», «Құрылыс», 

«Қонақүй, мейрамхана». Үшінші топ «Металл рудаларын алу» 

саласы, төртінші топ 9 өндірісті құрайды: тау-кен өндірісінің әр 

түрлі қалған салалары, «Шұға және тігін өнеркәсібі», «Тері, тері 

өнімдері, аяқ киім өндіру», «Резина, пластмасса өнімдерін өндіру», 

«Химия өнеркәсібі», «дайын металл өнімдерін өндіру», «Электр 

жабдығын, электрон, оптика жабдықтары», «Тасымалдау 

құралдары мен жабдықтары», «Өнеркәсіптің қалған салалары, 

бесінші, алтыншы, жетінші топтар», «Ағаш өңдеу, оның өнімдерін 

шығару», «Түсті металл шығару», «Машина және жабдықтарын 

өндіру». 

Шығыс Қазақстан облысындағы анықталған жеті топты үш 

бөлікке бөлуге болады:  

1) басты емес, бәсекелестік қабілет жоқ (1,2,5 топтар); 

2) орташа топтар (3,4топтар); 

3) бұл топтың салалары бәсекелестікке қабілетті, аймақтың 

экономикалық негізін қалайды, өндірістегі бастаушылар (6,7 

топтар). Сонымен Шығыс Қазақстан облысындағы өндірістік топты 

құрғанда «Түсті металл өндіру», «Машина және оның 

жабдықтарын өндіру» салалары өндіріс топтарын құрудағы өзек 

болуға тиіс, ол облыс экономикасының жылдам дамуына ықпалын 

тигізуі тиіс. 

Өндіріске әсер етушілердің жетеуін талдағанда алты топтың 

ұқсастығын көруге болады. Әрбір топтағы басты сала сызықшамен 

көрсетілді  (5.2.1 -кесте). 

 

 

 



5.2.1– кесте 

 

Әсер етушілердің талдауының қорытынды нәтижесі 

 

1.Әсер етуші (мұнай 

тобы) 

4. Шикі мұнай мен табиғат газын алу 

12.Кокс өндіру, мұнайды айыру, ядер 

заттарын өндіру, өңдеу 

20. Құрылыс 

19. Электрқуатын, газ, суды өндіру, 

бөлу 

15.Металлға жатпайтын кен 

өнімдерін өндіру 

6. Таукен өндірісінің басқадай 

салалары 

1. Әсер етуші (таукен 

тобы) 

5 Металл қоспасын алу 

16. Металлургия өндірісі және 

металл өңдеу 

18. Өңдеу өндірісінің әр түрлі 

салалары 

17. Машина өндіру, түзеу, жабдық, 

бөлшектерін өндіру 

3. Көмір, магний  алу,      өңдеу 

2. Әсер етуші 

(ауылшаруашылығы 

тобы) 

1. Ауылшаруашылығы, аңшылық, 

орман шаруашылығы 

7. Ауылшаруашылығы өнімдерін 

өңдеу 

3. Көмір, магний алу, морфты өңдеу 

8. Шұға өнімдерін өндіру 

3. Әсер етуші (химия 

тобы) 

13. Химия өнеркәсібі 

14. Резина, пластмасса бұйымдарын 

өндіру 

4. Әсер етуші 11. Қағаз, қатты қағаз өндіру, баспа 

жұмысы 

6. Таукен өндірісінің басқадай 

салалары, 

15. Металлға жатпайтын кен 

өнімдерін өндіру 

5. Әсер етуші (киім, аяқ 

киім өндіру тобы) 

8.Шұға бұйымдарын өндіру 

9. Тері, тері бұйымдары, аяқ киім 



өндіру 

6. Әсер етуші Оған бірде-бір саланы жатқызуға 

болмайды 

 

Шығыс Қазақстан облысының анықталған өнеркәсіп 

бастаушылары таукен-металлургия тобының құрамына кіреді. 

 

 

5.2.2-сурет 

 

Шығыс Қазақстан облысының таукен – металлургия 

тобының нобайы 

 
Тау кен металлургия Жақын және  

өндірісінің құрамықолдаушы жүйелер 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анықтаушылар (жалпы өнім, қосымша өнім құны, үй 

шаруашылығының табысы) Шығыс Қазақстан облысында таукен–

металлургия тобының құрылуының мақсатқа сай екендігін 

дәлелдейді, өйткені кәсіпорындардың бірігуі бірыңғай өңдірістің 

Шикізат табиғат 

байлығы 

Қуат, су, жылу қуаты  

Жұмысшы күші, 

жоғарғы оқу орны, 

колледж, кәсіптік оқу 

Қаржы. 

Қаржы орындары, даму 

институттары 

Технология салалық 

ғылыми-зерттеушілері, 

технопарк, бизнес-

инкубатор, конструктор 

бюросы  

Жабдықтаушы машина 

жабдықтары, 

құрастыратындар, ыдыс  

Сала кәсіпорны «Металл 

қоспасын алу» 

Байыту кәсіпорны 

Металлургияны қайта 

өңдеу кәсіпорны 

Машина өндіру, жөндеу, 

жабдық, 

қосымшабөліктер 

Сыртқа шығару Бөлу (дистрибьютер 

ағылшын сөзі 

distribution-

распределение 

Өндіріске 

пайдалану 

Мемлекеттік құрылым 

Өндірістік бірігушілер 

(ассоциация латын сөзі 

associatio-соединение  

Оқу орындары 

Басқадай қолдаушы 

құрылымдар: 

тасымалдау,электрқуаты, 

қызметкөрсетушілер 



жүйеге еніп, негізгі жалпы экономикалық көрсеткіштердің елеулі 

өсуін, жекелегенге қарағанда қамтамасыз етеді. Оның үстіне 

ақырғы өнімнің жалпы шығарылуының құрамында сыртқа 

шығарылатын өнім мен қызмет көрсетудің үлесі көбейеді. 

Шығарылатын өнімге дүниежүзілік нарықта сұраныс көбейген 

сайын салалардың көбінесе сыртқа шығаруына бағыт алуы 

облыстық экономикасының жылдам дамып, өсуіне мүмкіндік 

береді. 

Шығыс Қазақстан облысының таукен – металлургия тобының 

құрылуына арналған шараларды жасау үшін қорытынды талдау 

жүргізіледі, ол таукен металлургия тобының күшті, әлсіз жақтарын 

айырып, қауып, келешекте даму мүмкіндігін анықтауға бағдар 

береді. 

 

5.2.2-кесте 

 

Шығыс Қазақстан облысының таукен – металлургия 

тобының қорытынды талдауы 

 
Күшті жақтары Мүмкіндігі 

-өзінің минералды – шикізат қоры; 

-қызмет көрсетудің дамуы; 

-өндіріс жағдайының тәжірибесі; 

-металдың көп түрі; 

- жоғары кәсіби маман құрамы 

-дүниежүзілік нарықта түсті 

металдарға сұраныс; 

-көрсеткіштерге орай тиімділік 

туындады; 

-өндірісте пайда болған 

қалдықтарды қолдану; 

-біріккендермен, сыбайластармен 

қатынастың көбеюі. 

Әлсіз жақтары Қауіп-қатер жақтары 

-негізгі өндірістік қорлардың белсенді 

бөлігінің тозуының өсуі; 

-жұмыс атқарудағы қалыс; 

-топтап, қауіпсыз, қалдықсыз 

минералдық шикізаттарды алып, 

өңдеуде жаңа үнемді өндіріс 

жұмыстарын дамытудың 

қарқындауының бәсеңдеуі; 

-өзінің таулық машина құрылыс 

кәсіпорындарының аз қуаттылығы; 

-металл өнімдерін қайта жасау, оның 

әрқилылығының төменгі деңгейі; 

-қоспалардың күрделі құрамы, ондағы 

-Дамыған елдердің 

шикізаттағының орнығуы; 

-бәсекелестікке қабілетті 

қорғасын, мырыш, жез, алтын 

жаңа орындарының кейінгі 5-10 

жылдығы табылмауы; 

-сала бойынша батыл шешім 

қабылдаудағы шынайы мәліметтің 

толық, жүйелі еместігі; 

-дайындалған білім мен 

өндірістік тәжірибені жоғалту; 



пайдалануға жарайтындарының аз 

болуы; 

-жас мамандардың келуінің 

жетімсіздігі, мамандарды дайындау, 

қайта дайындаудағы заманауи жүйенің 

болмауы; 

-жоспарлау, бағдарлау, басқарудағы 

компоненттермен атқарудың төменгі 

деңгейі; 

-тұтынушылардың қашықтығы; 

-теміржол тасымалдауы мен энергия 

қорына бағаның үнемі өсуі; 

-қазба пайдалану, табиғат қорындағы 

заңдылық, салық салудың шынайы 

жағдайға сәйкес келмеуі; 

-таукен қазба кәсіпорындарының дара 

жұмыс істеуі (әркімнің өз бетінше күн 

көруі) 

 

Кестеде Шығыс Қазақстан облысының таукен – металлургия 

тобының дамуын анықтап, әсер ететін негізгі мәселелер 

келтірілген. 

Оларды шешу топты құрып, қолдау жасауға бағытталған 

жұмыс атқаратын басқару жүйесін құру арқылы мүмкіндік болады. 

Қазақстан экономикасын басқарудағы жұмыс істеп жатқан 

(«иерархия» – грек сөзі «hierarhia»-священная власть) жүйеге 

байланысты Шығыс Қазақстан облысындағы таукен металлургия 

тобын басқару екі деңгейде жүзеге асуы мүмкін: үкіметтік, 

аймақтық. Басқарушылар («субьект» – латын сөзі «subjectum» 

лицо, субъект осуществляющий деятельность) үкімет, жергілікті 

басқару орындары, жұмыс атқарушылар («обьект» – латын сөзі 

«objectum»- на которую направлена деятельность) Шығыс 

Қазақстан облысындағы таукен металлургия тобы. 

Таукен металлургия тобы аймақ экономикасының жүйесі 

ретінде өзіндік сипаты бар, олар көп құрамдастығы, сыртқы 

жағдайға ашықтығы, көп деңгейлілігі, біртұтастығы, топтастығы, 

оқшаулығы, өзгергіштігі, басқарушылығы. 

Басқару жүйесіне аймақтық қаржы, еңбек қорлары, қызмет 

көрсетушілері кіреді. 

Үкіметтің, жергілікті орындардың басқаруға араласуы топ 

дамуының саясатындағы ұлттық құрудағы орта мерзімді 



бағдарламаға сәйкес жүргізіледі. Одан өзге басқарылатын жерге, 

оның бәсекелестік қабілетіне, тұрақты жұмыс ісетп, тиімді болуына 

тікелей, жанама әсер ететін ішкі және жалпылама экономикалық 

жағдайлар бар.  

Жалпы орта, саяси, экономикалық, әлеуметтік, көші – қон 

(демография – грек сөзі «demos»-народ,  «grapho» - пишу, 

народонаселение), құқықтық, табиғат қорғау (экология – грек сөзі 

«oikos» – жилище, местопребывание, убежище), табиғат жағдайы, 

ғылыми -  техникалық, мәдени жағдайлармен сипатталады. 

Топ ішіндегі жағдайларға шығарылатын өнімге байланысты 

бәсекелестер, таситындардың бәсекелестігі, сатуға қатыстылар, 

байланыс орындары (тұтынушылар ортасы, бақылаушы орындар, 

кәсіподақ, ақпарат берушілер, т.б)жатады. Зерттейтін жүйенің 

жұмысы туралы бағаны анықтайтын көрсеткіштер жасайды. 

Өндірістік топтардың құрылуы мен дамуына ықпал жасайтын 

мәселелер басқару жүйесінде келтіріледі.(5.2.3-кесте) 

 

5.2.3-кесте 

 

Өндіріс топтарының құрылып, дамуына әсер ететін 

жағдайлар 

 
Қазақстан үкіметінің басқару 

орындарының ықпалы 

 

1. Топтық саясаттың дамуының 

ұлттық бағдарын жасау, бекіту, оны 

іске асыру жоспары; 

2. Аймақ деңгейінде алғашқы топтық 

бағдарларды бәсекелестік негізде 

таңдап алу, оны іске асыруды 

жоспарлау, онда бәсекелестік 

қабілетін анықтау, топтың 

белсенділігінің бағытын құру, топ 

туынадауын табу, топтастыру 

әдістерін жасау, басқарушы мекеменің 

құрылымын тұғызу, саланың немесе 

аймақтың жалпы даму бағдарында 

топтастыруды байланыстыру, топтың 

дамуын ынталандыру жолдарын 

қарастыру, топтың дамуы: арнайы 

өндірістік қызмет көрсетуді құру; 

Жергілікті атқару орындардың 

ықпалы 

 

1. Аймақтың бәсекелестікке, 

қабілетті өндірістік топтарын 

құрудың орта мерзімді бағдарын 

жасау; 

2. Жекеменшік, мемлекеттік 

серіктестіктердің әрекетін іске 

асыру жоспарын құру. Әрекет 

етушілердің («бизнес» - ағылшын 

сөзі «business» - дело, предприятие), 

ғылыми білім беру 

құрылымдарының биліктің тұрақты 

қатынасы үшін алаң жүйелерін 

жасау (техника, әрекет ету 

орындары); 

3. Аймақ кәсіпорындарының 

шығаратын өнімдерінің бәсекелестік 

қабілетіне талдау жасау, соның 



3. ҚазақстанРеспубликасының 

аймақтарында топтың ынталылығын 

қаржыландыруға төлем (грант – 

ағылшын сөзі «grant» - оплачиваемый 

заказ, поддержка) жүйесін жасау. 

4. Топ саясатының мәселелері 

бойынша сала аралық байланыстыру 

ұйымын құру, оның құрамына 

республикалық, жергілікті, басқару 

орындарын, әрекеттенушілер 

құрамын, ғылым, білім орындарын, 

қоғам ұйымдарын кіргізу; 

5. Қазақстан Республикасындағы топ 

ұсыныстарын жинап, әзірлеу; 

6. Топ бастамаларын хабарлау, 

таратудың жақсы тәжірибесіне 

бағытталған шаралар жүйесін құру; 

7. Қазақстан Республикасының 

аймақтарындағы топ ұсыныстарын 

халықаралық байланыста кеңейтуге 

ықпал жасайтын шара жүйелерін 

жасау; 

8. Топ саясатын хабарландыру, 

әдістемелермен қамтамасыз ету 

шараларын жоспарлау, оның ішінде 

отандық, халықаралық ілімі, 

өндірістік тәжірибелерді зерттеп, 

жинақтап, тарату. 

9. Ұлттық, аймақтық деңгейде 

бақылау («мониторинг» латын сөзі 

«monitor»–напоминающий, 

надзирающий)  топ дамуының 

тиімділігін бағалайтын жүйесін істеу. 

 

арқасында топты құрудың негізі 

болатын экономикалық өсімнің 

деңгейін анықтау. 

4. Аймақтағы топтардың 

бастамасын жүзеге асыру үшін 

аймақтық дамудың 

орындаушыларын (агент – латын 

сөзі agens — действие) құру 

мүмкіндігін қарастыру 

5. Топ құрудың басты бөлігі 

ретіндегі ғылым сіңіретін өндірістік 

қызметтерді (инженерлік, кеңес 

беретін (консалтинг), көркемдік 

бағдар (дизайн – ағылшын сөзі 

design – художественное 

проектирование) өндірістік 

қызметтің жергілікті орындары, кіші 

кәсіпкерлердің қолдау 

бағдарламасын қабылдау; 

6. Аймақтық бағдарламаларға 

әлеуметтік, экономикалық даму 

бағытына топ әдісін енгізуді 

қамтамасыз ету; 

7. Жаңашылдық сипаттағы 

бағдарламаларды жузеге асырғанда 

жергілікті ғылыми, білім беру 

құрылымдарының іскерлердің өзара 

байланысын қамтамасыз ету; 

8. Аймақтың сыртқы нарықтағы 

келбетін («имидж» ағылшын сөзі 

«image» – образ делового человека, 

образ фирмы), көрсететін қызметін 

тарататын, сатудағы қызмет  

(«маркетинг» – ағылшын сөзі 

«market» - рынок) бағдарламасын 

даярлау; 

9. Аймақтық экономикаға қажетті 

мамандарды тарту, оқыту, қайта 

дайындау, мамандығын жоғарылату, 

тәжірибе алу бағдарламасын 

іскерлер мен сарапшыларды 

біріктіріп жасаттыру. 

 



Жергілікті жерде өндірістік топтардың дамуын басқарғанда 

оңтайлы жұмыс тізбегін құруда қатысушылардың ынталылығын 

келісу қажет. Ең ұйымды көрсеткіші ретінде («оптимальный» – 

латын сөзі «optimus» – наилучший) топтың жалпы пайдалылығын 

алу керек, ол салық салуды көбейтеді, аймаққа қосымша салым 

тартуға мүмкіндік береді. 

Сонымен Шығыс Қазақстан облысында таукен – металлургия  

тобын ұйымдастыру жергілікті кәсіпорындар мен ұлттық 

ұйымдардың байланысын туғызып сыртқы нарыққа шығуға 

мүмкіндік береді. Түсті метал қоспаларын мейлінше жіктеп өңдеп, 

бұрын Қазақстанда болмаған бәсекелестікке қабілетті жаңа өнім 

өңдіруге мүмкіндік береді. 

 

5.3 Тамақ өнеркәсібінің тобы 

 

Қазіргі кезде әлемдік аграрлық экономика мен демографияның 

жаңа үрдістері қалыптасуда. Қазақстан Кеңес Одағына, 

Дүниежүзілік сауда ұйымына кірді. Алайда саладағы еңбек 

өнімділігінің төмен деңгейі, пайдалынатын жұмыс әдістерінің 

жетілдірілмегені, өндірістің ұсақ тауарлы болуы 

ауылшаруашылығы өндірісін қарқынды негізде жүргізуге, 

материалдық, еңбек және басқа қорларды неғұрлым толық 

пайдалануды қамтамасыз етуге, экологиялық талаптарды сақтауға 

мүмкіндік бермейді. 

Осы, жағдайлар отандық, аграрлық бөлімнің бәсекеге 

қабілеттілігін, төмендетеді, бұл шет – елдік тасымалдау өнімнің 

басым болуына, жергілікті өндірушілерді өткізу нарықтарынан 

ығыстыруға әкелді. 

Азық-түлік өнімдерін тұтынудың қарқынды өсуімен және 

тұтыну құрылымының неғұрлым сапалы өнімдер жағына қарай 

өзгеруі мен ел халқының өсуі орын алуда. Елді азық – түлікпен 

қамтамасыз етудегі, ауыл халқын жұмыспен қамтуды арттырудағы 

және республиканы экономикалық дамытудағы 

ауылшаруашылығының маңызы ерекше. 

Ауылшаруашылығы әлемдік азық-түлік нарықтарына 

ықпалдасты және сауда теңгерімін қалыптастыруға қатысады. 

Алайда, қайта өңдеу өнімдерінің көптеген түрлері бойынша сатып 

алуға тәуелді, әсіресе жеміс – көкөніс, ет, сүт өнімдері бойынша 

тәуелділік деңгейі жоғары. Ауылшаруашылығында жұмысспен 



қамтылғандар үнемі 26%, оның ішінде жалданғандар 27,5%, өзін – 

өзі жұмыспен қамтитындар 72,5%. Бидай өңдіруде сыртқа сату 

қиындықтары,  тасу мен сақтау  қуаттылығының тапшылығы орын 

алуда. Дәрілік шөп жағдайының қауіпсіздігі төмен. 

Малшаруашылығы өнімінің басым үлесі жеке, қосалқы 

шаруашылықтарда өндіріледі, өніміділігі төмен, ішкі нарықтағы 

өсіп келе жатқан қажеттілікті қамтамасыз етпейді, өзіндік құнының 

жоғарылығы бәсекелестік қабілетінің төмендеуіне әкеледі, 

импортқа тәуелділікке ұшыратты. Малшаруашылығы тиімділігінің 

деңгейі халықаралық көрсеткіштен бірнеше есе төмен. АҚШ-пен 

қалыптастырғанда ірі қара малының салмағы 1,9 есе, сүттілігі 3,9 

есе төмен, ет бағытындағы асылтұқымды мал үлесі 2,5 % артық 

емес. Ішкі тұтынуда сатып алу үлесі қоюлатылған сүт пен  қаймақта 

74% , жеміс – көкеніс сауыттары 70,5%, ірімшік, сүзбе 58%, шұжық 

45%, т.б. Тамақ өнімдері өндірісінің құрамында астық өңдеу үлесі 

31%, ет 98, сүт 10%құрайды. 

Казіргі кезде агроөнеркәсіптік кешендерді дамытуға үкімет 

ерекше назар аударуда, ол үшін: 

1. (субсидиялар  латын сөзі «subsidium» — помощь, 

поддержка)ақшалай, заттай мемлекеттік қолдау; 

2. Өндіріс құралдарын, мал басын жаңартуға қаржылық 

қолдаулар; 

3. Қаржылық қарыздық қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

4. Даму жобаларына салым тартуға жағдай жасау; 

5. Өнімді сыртқа сатуды қолдау; 

6. Мал емдеу, емдік шөп пайдалануда қауіпсіздік туғызуға 

мемлекеттік қызмет көрсету; 

7. Қажет көлік, су, сақтау, қайта өңдеу орындарын дамыту, 

қызмет көрсетуді көбейту; 

8. Салалық ғылымды дамыту, білімді тарату; 

9. Бөлінетін қаржы қаражаттарының жұмсалуын қадағалау – 

жүргізу жоспарлануда. 

Мысал ретінде кейінгі кездердегі бөлінген қаржы  

қаражатының құрамы: 

мемлекеттік қолдау (субсидия) - 28%, қарыздар («кредит» – 

латын сөзі «credit» – он верит, қайтарып беретін қарыздар) 20%, 

салым, салым жобалары - 30%, қайта өңдеуге жұмсалған қаражат 

20%, ғылыми, кеңес беру жұмыстары - 2%. 



Мемлекеттік қолдаулар(субсидия) бағыты: өсімдік 

шаруашылығын дамытуға 50%, малшаруашылығын дамытуға 93%, 

қайта өңдеуге 7%, сыртқа сатуға 6%, суаруға 3%, сақтандыруға -

1%, талаптарды («стандарт»-ағылшын сөзі «standart» - норма, 

образец, қандай болу) еңгізуге 0,1%- мөлшерінде бөлінген. Қолдау 

көлемі кейінгі бес жылда үш еседен астамға көбейген. 

Мемлекеттік қолдауды пайдалануда көптеген кемшіліктер 

орын алған. 

Ауылшаруашылығы саласын дамыту үшін, жоғарыда 

айтылған, тағы басқа кемшіліктерді жою үшін, қазіргі 

экономикалық дүниежүзілік саясатқа байланысты ірі атқарылатын 

жұмыстың бірі топтастыруды енгізу. Топтастыру тамақ өнімдерін 

өңдіруде және өзара байланысқан салалардың бірлескен 

кәсіпкерлігін дамыту бағытында қалыптастырудың мақсаттарының 

бірі агроөнеркәсіп кешендері (АӨК) өнімдерінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттырумен қатар, соңғы өнімнің тұтынушылар 

денсаулығына қауіпсіз болуын қамтамасыз етуі. Ол үшін 

ауылшаруашылығы жеткізетін шикізаттың, тамақ машина жасау – 

тамақ өнімдерін шығаратын жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамсыз 

ету керек. Тамақ өнеркәсібін құрамына 30- дан астам 

мамандандырылған салалар, кіші салалар, жекелеген өндірістер 

кіреді. Қазақстан агроөнеркәсіп кешенінің топ құрушы саласы 

болып саналады. Оның тиімді жұмыс жасауы елдің экономикалық 

және азық – түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, халықтың өмір 

сүру деңгейін арттыруда үлкен маңызы бар.  Қазіргі кезде 

Қазақстан тамақ өнеркәсібінде шамамен 5мыңдай өнеркәсіптік 

кәсіпорындар мен өндірістер істейді, оларда 65,5 мың адам жұмыс 

істейді, бұл өңдеу өнеркәсібінің 20% болып табылады. 

Ауылшаруашылығы өнімдерін қайта өндеу және тамақ өнімдерін 

өндіру көлемдері жылдан – жылға көбейіп келеді. Тамақ 

өнеркәсібінің негізгі бөлігі ет және ет өнімдерін, сүт өнімдерін, ұн 

жарма өнеркәсібі өнімдерін, өсімдік және мал майларын өңдіру. 

Республикада қазірде тамақ өнеркәсібінің 10% кәсіпорындар, 

қалғаны шағын және орта кәсіпкерліктер. 

Топ қосымша құн өндіретіндердің барлығын біріктіреді. Олар 

белгілі бір сала, жаңама және қолдаушы салалар, осы салаға қатысы 

бар басқа да ұйымдар мен әртүрлі қоғамдық ұйымдар (институты, 

форма общественная устройства) (5.3.1-сурет). Тамақ тобының 

орталығы тамақ өнімдерін шығарушылар. Қазақстандағы сүт 



өнімдері өндірісінің көпбасшылары: «Деп», «Фуд Мастер», 

«Космис», «Мак», «Солнечный», «Апк Адал», ет өңдіруде Өскемен 

құс фабрикасы, «Алматы Құс», «Бент», «Беккери К», «Алимпиев», 

«Павлодар» «Заман», «Шығыс - Ет», «Нарық», «Нұр-Алем»; 

шырындар өндіруде «Раимбек Ботлерс», «Фуд Мастер Асептик», 

жеміс-көкөніс өндіруде «Цинказ», «Ақжол», «Замир Фуд», «Бухгар 

Консерв Продукт», Сайрам, Тулькубас зауыттары. 

 

5.3.1- сурет 

Азық-түлік тобының құрылымы 

 

 

 

 

 
 Өнімді тұтынушылар   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Аталған кәсіпорындардың өндірісі ауылшаруашылығы 

өнімдері: сүт, ет, жеміс, көкөніске байланысты Республикада 

дамыған өндірістік, әлеуметтік қызмет көрсетушілер бар. Олардың 

жіктелуі төмендегідей: 

1. Агроөнеркәсіп кешеніне өндірістік, ғылыми-техникалық 

қызмет көрсетуші кәсіпорындар; 

2. Қаржы-қарыз ұйымдары; 

3. Сауда-сатып алу, өткізу, ұйымдары; 

Ауылшаруашылығы кәсіпорындары, 

шикізат жеткізушілер 

Үйлестіру кеңесі Қайта өңдеу 

кәсіпорындары 

Салым салушылар 

Ақпараттық-сатып 

өткізуші орталық 

Ақпарат жинау және 

өңдеу 

Ішкі және сыртқы 

ортаны зерттеу 

Қаржы түсуін басқару Қызмет көрсетуші 

кәсіпорындар 

Атқарушы әкімшілік 

басқару орны (дирекция) 

 

Жаңалықшыл жобаларды 

таңдап алу 

Даму саясатын дайындау 



4. Мамандар даярлау, қайта даярлау, жұмысқа орналастыру, 

әлеуметтік қорғау ұйымдары; 

5. Ақпараттық қамтамасыз ету орындары; 

6. Заң қызметін көрсетуші ұйымдар; 

7. Ғылыммен қамтамасыз ететін орындар (ғылыми-зерттеу, 

агро-тех алаңдары, жаңалық орталығы т.б.). 

Топтық тәсілдеме дүние-заттық, еңбек және қаржы қорларын, 

сондай-ақ аулышаруашылығындағы ең басты еңбек құралы-жерді 

пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Дақылдар мен малдардың 

өнімділігін арттыруға, шикізаттарды жоғары сапада қайта өңдеу, 

сақтауға, тұтынушыға жеткізуге жағдай туғызады. Қайта өңдеудің 

пайдасы: жаңа жұмыс орындарын ашу, өңделген тамақ өнімдерін 

сыртқа шығару, шикізатты өңдеу қалдықсыз өндірісті жүргізуге 

мүмкіндік береді, дайын өнімді тасымалдау шикізат тасығанға 

қарағанда көп үнемді. 

Азық-түлік тобының маңызды бөлігі: дайындау, қабылдау 

орындары, олар шикізат берушілер мен өңдеушілер арасындағы 

буын. Дайындау орындары мен элеватор шикізат өңдірушілерді 

жинайды, сату, өткізумен шұғылданады. Топтық тәсілдеме 

өндірушілер, тамақ өнеркәсібі, техника шығаратын 

кәсіпорындардың байланысын қарастырады. Топтың келесі буыны 

қаржылық құрылымдар: банктер, сақтандыру, салым, зейнетақы 

мекемелері. Олар түскен қаржыны тиімді қолдануы, бос қорларды 

орынды пайдалануға, аймағында қаржының еркін айналымын 

жүргізуге бағытталған. 

Топтың келесі міндеті өнімді  талапқа сай (стандарт) жасау, 

ауа райын зерттеу, тауарды куәландыру (сертификат – латын сөзі 

«sertifico»-удостоверяю). Қазірде шығаратын өнімге 

куәландырудың болмағандығынан төмен (демпинг – ағылшын сөзі 

dumping-сбрасывание) бағамен шығарылады. Куәландыру 

халықаралық сапа жүйесінің (ИСО 9000, ИСО 1400) талабына сай 

беріледі. Қазіргі кезде агроөнеркәсіп саласында 2000-нан артық 

куәландырулар мен техникалық ережелер жұмыс істейді. Осыған 

байланысты жұмыстар қызу жүргізілуде.  

Топтың бөлінбес бөлігі сату орын (биржа неміс сөзі «burse», 

латынша «bursа» -кошелек, оптовый рынок однородных товаров), 

ол делдалдықпен (екі жақты келістіруші) шұғылданады, сыртқа 

солар арқылы  сатылады. 



Қандай да болмасын топты дамыту, оның ішінде азық-түлік 

тобы да бар, ғылымсыз дамымайды. МұндағыБас ғылыми зерттеу 

ұйымы ұлттық академиялық агроөнеркәсіптік зерттеулер орталығы. 

Ұлттық экономиканың азық-түлік тобын құру пайдалы (5.3.1-кесте) 

 

5.3.1 - кесте 

 

Азық-түлік тобын құрудың пайдалы жақтары 

 

Агроөнеркәсіп кешені 

үшін 

Өңірлер үшін Агроөнеркәсіп 

кешені мен 

өңірлер үшін 

Өңірлік агроөнеркәсіп 

кешендері мен 

бәсекелестікті дамыту 

Қызмет 

көрсетушілерді 

дамыту (өндірістік, 

жаңашыл, 

әлеуметтік) 

Жаңа нарықты 

жеңіп алу 

Бірлескен өндіріс 

жұмыстарын, 

қажеттіліктерді 

қамтамасыз ету 

(логистика) мәселелерін 

шешіп, көлік, өтетін 

тасымалдың («транзит»-

латын сөзі «transious»-

прохождение) шығынын 

азайту 

Аймақта 

экономикалық 

белсенділікті 

көтеру 

Өнімдердің 

қосымша 

құнының өсуі 

Мамандандыруды 

дамыту, өндірістегі өзара 

байланысты нығайту 

Жұмыспен 

қамтудың өсуі, 

әлеуметтік 

мәселердің шешілуі 

Дамудың негізгі 

бағыттарына 

салымды 

шоғырландыру 

Деңгейлес, сатылас 

қатынастарды дамыту 

Кешендегі 

құрылымдық 

өзгерістер 

 

 

Топтың тиімді жұмыс атқарып, дамуы үшін: 

1. Қазақстандық кәсіпкерліктің бәсекелестік қабілетін 

жоғарылату саясатын өндіріске енгізу керек; 



2. Топтық құрылымдарды біріктіріп, дамыту үшін өлшемдік 

(норма-латын сөзі «norma» -узаконенная величина), құқықтық негіз 

құру қажет; 

3. Топтық құрылымдарды қалыптастыру үшін 

Республикалық, жергілікті билік орындары қажетті жағдайларды 

шешуі тиіс. 

Қазақстандық кәсіпорындар халықаралық топтар 

қалыптастырудың негізі болуы мүмкін. Бізде «Vita Soy» 

халықаралық тобы жұмыс істеуде, ол майлы дақылдарды қайта 

өңдеумен айналысады және өсімдік, сары май, майонез, терендете 

өңделген  белоктық өнімдер өндіреді.  «Vita» акционерлік қоғамы 

Қазақстанның 30 корпоративтік тізіміне қосылған, Ақсу қайта 

өңдеу қант комбинаты, Тоқмақ сүт зауытымен (Қырғызстан) 

шынайы және шетелдерде белгілі «Иртыш» сауда белгісімен толық 

нарыққа өнім шығарады және «Vita Soy» белгісімен май өнімдерін 

шығарады. Өнімді сату біріккендер филиалдары арқылы 

жүргізіледі, олар Қазақстанның 17 қалалары мен Қырғызстанның 2 

қаласында орналасқан. Ресейдегі 5 еншілес бірлестіктер арқылы 

сатылады. Қазақстанның әлеуетін қытай бұршақ өсіру жағынан 

сараптаушылар («эксперт» латын сөзі «expertus» – опытный 

специалистдля исследования, зерттеп анықтаушы) 5 млн.теңге деп 

бағалайды. Қытайбұршақ тобын «Vita» акционерлік қоғамы 

негізінде құру және дамыту Республикаға ТМД елдерінің 

нарығында Еуропа, Орталық Азияда тамақтық қытайбұршақ 

өнімдерін жеткізу бойынша (генетикалық) тұқымдық таза 

қазақстандық қытайбұршақтан жетінші орындарға шығуға 

мүмкіндік береді. Осы бағытта сыртқа шығарылатын өнім жоғары 

қосымша құнмен жіберіледі.  

Болашақта астық өндіру бойынша халықаралық топ Саратов, 

Орынбор, Омбы, Жаңа Сібір, Барнаул, Қостанай, Астана, Алматы 

ғылыми өндірістік одақтың қатысуымен Шортанды қаласындағы 

астық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтында құрылуы 

мүмкін. Осы бірыңғай табиғи еуразиялық «нан белдемшесінен» 

100-150 млн.тонна астық алуға болады. 

Агро-өнеркәсіп кешені жүйесіндегі жұмыстарды топтық 

негізде үйлестіру оның бәсекелестік артықшылықтарын, 

тұрақтылығын қамтамасыз етеді, соның ішінде бәсекелестік 

қабілетіне елеулі әсер ететін жаңашылдық өзгертулер есебінен: 



- сала құрылымы өзгереді, бәсекелестіктің жаңа ережелері 

анықталады; 

- бәсекелестерден еңбек өнімділігі бойынша басып озуға 

мүмкіндіктер ұсынылады; 

- кәсіпкерліктің жаңа түрлері пайда болады; 

- кәсіпкерліктің жаңа бағыттары, тәртіптері өзгереді. 

Азық-түлік тобын құрудағы дайындық жұмыстарының 

кезеңі5.3.2-суретте келтіріледі. 

 

5.3.2- сурет            

 

Дайындық жұмыстарының кезеңдері 

 

Ұйымдық құрылымды дайындау, мамандарды оқыту 

Тұтынушылармен сауда-саттыққа келісім, топты құрудың 

міндеттері, атқаратын қызмет, саясат, бағдарын анықтау 

Топқа кіретіндердің барлығында сапа саясаты мен бағдарын 

жоспарлау 

Кәсіпкерлердің өз тұжырымы (жұмыс ретін, ұйымдастыруды) 

талдау 

Топқа кіретіндердің байланысын, оны жүргізу тәртібін анықтау 

 

Азық-түлік тобында бәсеке мен бірлесудің күрделі қосылымы 

қалыптасады. Қатысушылар тең құқықты, бәсекелестер, өзгеріске 

икемді, жылдам шешім алып, орындаушылар. 

Азық-түлік тобы өте күрделі шаруашылық, оның барлық 

мәселесі бағдарламаға енуі керек. Топты құру кезеңі: мақсатты 

таңдау, міндеттерді шешу, топтың құрамын анықтау, барлық 

бөлімдерді қорлармен жабдықтау, әр бөлімнің атқаратын қызметін, 

өзара қарым-қатынасын анықтау, оны жүргізу реті, жауапкершілігі. 

Өзара байланыс келісім шарттар арқылы жүзеге асуы керек. 

Топтағы құрылымдардың әрқайсысында сұраныс пен ұсыныс, 

төлем қабілеті анықталады, бәсекелестік қабілеті негізінде құрамға 

кірушілер анықталады. 

 

5.4 Туризм тобы 

 

Дәстүрлі түрде топтық ілімдер мен тұжырымдамалар негізінен 

өндіріс саласына қолданылған. Қазіргі кезде осы басымдық қызмет 



көрсету бөлігінің, сонымен қатар саяхатшылықтың өсуі мен оның 

маңыздылығының артуына қарамастан әлі бар. Дүниежүзілік, 

туристік ұйым (ДТҰ), туризм жөнінен мамандандырылған 

халықаралық ұйымдардың зерттеулерінің талдануына, сонымен 

қатар мемлекеттердің туризмді дамыту саясатына сәйкес туризм 

мемлекеттің әлеуметтік, мәдени және экономикалық өміріне 

тікелей әсер ететін қызмет ретінде ұғынылады. Сонымен қатар 

оның болашақта өз қызметінің мүмкіндіктерін кеңейтуін 

жалғастыратын бірнеше индустрияның бірі болатындығы жөнінде 

болжам бар. 

Қазірдің өзінде көптеген елдер мен аймақтар үшін бұл сала 

табыс пен жұмысбастылықтың маңызды құралы болып табылады. 

Қазіргі уақытта туризм әлемдік шаруашылықтағы неғұрлым 

қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі және ең табысты 

кәсіптердің бірі болып табылады. 

ДТҰ және туризм мен саясаттың дүниежүзілік кеңесінің 

бағалаулары боцынша туризм өнеркәсібіндегі бір жұмыс орнына 

басқа салаларда пайда болатын бес-тоғыз жұмыс орны сәйкес 

келеді. Туризм тікелей немесе жанама түрде экономикадағы 32 

саланың дамуына әсерін тигізеді және мемлекеттің қызмет 

көрсетуінің дамуына жағдай жасайды. Туризм аймақтық және 

ұлттық дамуда маңызды құрал, табыс пен жұмысбастылықтың көзі 

болып табылады. Сонда да бұл сала әлем экономикасындағы ең аз 

зерттелген өнеркәсіп түрі. Туризмге топ құру тұрғысынан қарау тек  

қана қызмет көрсету бөлігінің ұзақ мерзімді болашағы 

болғандықтан ғана емес, оған ерекше сипаттар тән болуымен 

қызықты. 

Туризм топтарының шекаралары өте шашыраңқы, сондықтан 

оның аумағын анықтап өлшеу өте қиын. Ол өзіне үйден тыс жерде 

саяхат жасап отырып керек болатын өнімдер мен қызметтердің кең 

қатарын қамтитын басқа өндірістер бөліктерін қосады. 

Мейрамханалар, қонақүйлер, саяхат бюросы, дүкендер т.б. 

бөліктерді біріктіретін туризмнен басқа осындай көпжақты 

өнеркәсіп түрі жоқ деуге болады. Туризм дамуына тікелей не 

жанама түрде экономиканың 30-дан аса бөлігі әсер етеді, бұл-көлік, 

сауда («коммуникация» латын сөзі «communicatio»-связь, 

байланыс) қоғамдық тамақтану, мәдениет орындары, ұлттық табиғи 

алаңдар, демалыс орталықтары. 



Туризм кәсіпорындары мен топ қатысушылары арасындағы 

қатынастар демалушылардың сұранысын қанағаттандыру үшін 

қажет. 

Туризм тобында туристің тәжірибесі тек қана алғашқы басты 

тартымдылықта ғана емес, сонымен қатар қонақүй, мейрамхана, 

сауда нүктелері мен көліктің  қолайлы жағдайлары сияқты 

қосымша қатысушылар қызметінің сапасы мен тиімділігіне тәуелді. 

Өйткені топ мүшелері өзара байланысты және біреулердің 

жұмысын жақсы орындауы екінші біреулерінің тиімділігін 

арттыруы тиіс. 

Туризм тобын құруда ең басты мәселе оның орналасу орнын 

анықтау, ол қаланың бір бөлігі, әкімшілік бірлік, тіпті толық 

мемлекет те болуы мүмкін. Ол, әдетте табиғи түрде өздігінен 

қалыптасады, бірақ топ толық әлеуетіне жетуі үшін де дамытылуы 

тиіс. Дамыту бағыты жоспарлау саясаты мемлекеттік қолдау, 

қызмет көрсетуге салым немесе үгіт-насихат шараларын іске 

асыруда бірігу болуы мүмкін. Нарықтың жаһандану шарттары 

күшті бәсекелестікті тудырады. Үнемі жаңа орналасу орындары 

пайда болып, басқалар өзгеріске, не құлдырауға ұшырайды. 

Туризмдегі бірлесу оңай емес, операторларының көптігі өндіруші 

өнеркәсіпке қарағанда тиімді серіктестікті құру қиындығының 

басты себебі: қатысушылар өздеріне бір жүйенің бөлігі ретінде 

қарауы керек. Көптеген туризм топтарының басқа өндірістермен, 

қолдаушы топтармен тығыз байланыстары болады. Өндіріс 

жағдайларына мемлекеттің табиғи, археологиялық, мәдени қорлары 

жатады. Одан басқа еңбек қоры, инфрақұрылымдар, қауіпсіздік, 

қоғамдық орындарды кеңінен пайдалану да ескеріледі. Ішкі (өздері 

келетін) және сыртқы сұраныс, туристік мәдениеттері, талаптары, 

оларды сапалы орындау нәтижеге әсерін тигізетін мәселелер, оның 

бәрі ойластырылуы керек. Жергілікті турист орындары білікті 

мамандар, жақсы қызмет, абырой, нарықты бөлісу үшін 

бәсекелеседі, мемлекеттік деңгейде туристерді өзіне тарту 

жүргізіледі. Туризм тобына әсер ететін мәселелер жалпы туризмге 

әсер етушілерге ұқсас. (5.4.1-сурет) 

 

5.4.1-сурет  

Туризм тобына әсер етуші мәселелер 

 
Мәдени қорлар                       Қаржы                    Еңбек қоры 

 



  Ұйымдық басқару 

                Кәсіпкерлік  

                                                                                                                        Байланыс 

                Табиғи қорлар 

  

 

Бәсекелестік                   Мемлекеттік саясат 

 

 

Елімізде болған үлкен өзгерістер туризм нарығына 

айтарлықтай ықпал етті. Ашықтық пен демократизация саясаты 

негізінде Қазақстан келешектегі туристік бағыт ретінде әлемде 

танымал болуда. Туризмдегі байланысқан операторлар мен 

өндірісті қамтитын географиялық түрде шектелген 

қатысушылардың шоғырлануы мен бірлестіктерін түсінуде,топтық 

әдіс тиімді болады. Топ негізінде туристік өндірістің барлық 

нысандарын біріктіре отырып елдің экономикалық дамуының 

анықтаушысы бола алатын туристік өнімді жасауға болады. Туризм 

саласының дамуында топтық әдіс оның әлеуетін арттырудағы 

тиімді құрал. 

Қазақстан үшін топ жүйесін қалыптастырудың бес сатысын 

бөліп көрсетуге болады: 

- әлеуетті қатысушыларды үгіттеу мен ынталандыру 

(Қазақстанда бұл 2005 жылы «Маркетинг-талдамалық зерттеулер 

орталығы» АҚ ұйымдастыруымен өткізілген салалық кездесулер 

барысында сәтті жүзеге асты деуге болады); 

- ортақ стратегияны әзірлеу (топтық кездесулер барысында 

жеті басымдық бағытты бөле отырып, республикада топтық 

дамуды қалыптастырудың бірегей стратегиясы әзірленді); 

- пилоттық жобаны әзірлеу (2005 жылдың 25 маусымында 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 633 «Экономиканың 

басымдықты секторларында пилоттық жобалар жоспарын бекіту 

туралы» қаулысы қабылданды); 

- стратегиялық жобаны әзірлеу (еліміздің осы сәті Алматы 

қаласы мен облысында туристік топты дамытудың шебер жоспарын 

әзірлеумен сәйкес келеді): 

- бәсекеге қабілетті салалық нарықты қалыптастырудың 

қорытындысы болып табылатын өзін-өзі реттеу сатысы. 

Соңғы 10 жылда 20 елде жүзеге асырылған 500 ден аса топтық 

ұсыныстар талдауы олардың бәсекеге қабілеттілігін біршама 

арттыратындығын дәлелдеді (ықпал салым өсімі, жаңа 

Туризм тобының 

қызмет етуі 



компанияларды құру, экспорттық потенциалды күшейту, халықтың 

жұмысбастылығын арттыру, жаңа технологиялар, даму әсерінен 

болды). Әр түрлі елдерде, ал елдердің ішінде әр түрлі салаларда 

топтың сипатында және қызметтің тиімділігінде айқын 

айырмашылықтар байқалады. Қай жерде ұлттық ерекшеліктер топ 

ішінде өзара алмасуға мүмкіндік тудырса, сол жерде елдің маңызды 

артықшылыққа қолы жетеді. 

Туристік саланы дамытудың 2006-2011 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы әзірленіп, ол Қазақстан Республикасы 

Президентінің жарлығымен 2006 жылдың 29 желтоқсанында 

бекітілді. Оның шеңберінде топтық даму қарастырылған және 

саланың мәртебесін арттыру туралы шаралар жүзеге асырылып 

жатыр. Бағдарламаның негізіне туристік саланы топтық дамыту 

қағидалары алынған. Ал оны әзірлеу барысында Қазақстанның 

туристік әлеуетін зерттеу жүргізілген. (ІРК-халықаралық 

консалтингтік компаниясының, сондай-ақ туризмді тұрақты дамыту 

жөніндегі стратегиялық бағдарламаларды бес және одан да көп 

жылға жоспарлауды дұрыс деп санайтын Бүкіләлемдік туристік 

ұйым сарапшыларының ұсыныстары есепке алынған.  

5.4.2-сурет     

Туристік топ жобасы 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экономикалық жүйенің негіздері 

 

Адам ресурстары          Индустрия Инфрақұрылым                      Үкімет ұйымдары 

                                       ассоциациялары 

  

  

 

Ядро 

туроператорлар  

гидтер, Қонақүй 

шаруашылығы 

- қонақүйлер 

- демалыс үйлері 

Көлік 

компаниялары 

әуе, теміржол, 

такси 

Жабдықтауш
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мейрамхана, 

кәсіпкерлер, 

ұлттық кухня, 

құрылыс, 

қаржылық 

қызметтер, 

сақтандыру 

Туристер: жеке тұлғалар, 

туристік топтар, 

жанұялар, ғылыми топтар, 

спорттық командалар, 

емдеушілер, кәсіпкерлер 

Елдер: Ұлыбритания, 

Германия, Азия, АҚШ, 

Франция т.б. 

Тартымдылықтар: 

жабайы табиғат, 

ұлттық парктер, спорт 

пен балық, аң аулау, 

трекинг, ерекше 

мәдениет 
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Туризм және 
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министрлігі 
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министрлігі             - экономика 

- Үйлестіруші         - шекара 

қызметтері 

кеңес 



  

 

 

 

 

Туристік топтың өзегі – қызметтерді көрсетушілер 

Қазақстанға шетелдік туристер тарту бойынша қызметтер 

ұсынатын туристік агенттіктер мен туроператорлар. Қонақүйлер, 

демалыс үйлері, көлік компаниялары да туристік кәсіптің маңызды 

буындары, агенттіктер ұсынатын қызметтер пакетіне жиі кіреді. 

Туристерді тарту орындары топ картасының маңызды жағы, 

өйткені олар туристердің сұраныстарын ғана емес, мемлекеттің 

өзгеше бір нышанын көрсетеді. Қазақстанның бәсекелестік 

басымдығы – бірегей мәдениеті (тарихи туризм), әсем табиғатының 

болуы (экологиялық туризм), сондай-ақ спорттық туризм, 

экстремалды туризм секілді қозғалыстағы демалыс түрлерімен 

айналысу мүмкіндіктері. Келушілер туристік топтың өте маңызды 

бөлігі, себебі тапсырыс берушінің қалауына байланысты топтық 

картасының өзі өзгеріп отырады. Туристік қызметтерді жанама 

жеткізушілер мейрамханалар, туристердің қауіпсіздігімен 

шұғылданатын ұйымдар. Туристік топты дамытуға арналған 

қажетті құрамдастардың бірі білім беру мекемелері, салалық 

қауымдастық пен мемлекеттік органдар. Өкілетті орындар бақылау, 

рұқсат беру, жалпы сипаттағы қызметтерді атқарады. Туристік 

саланың қызметін ықпалын тигізетін жанама мемлекеттік органдар 

бар. Ауылшаруашылық министрлігі экотуризмге тартудың бір 

бөлігі болып табылатын аңшылық және орман шаруашылығы 

департаментінің қызметін қарайды. Сыртқы істер министрлігі ел 

аумағына келген шетел туристерін тіркеумен және  рұқсат («виза» 

– латын сөзі «visus»-увиденный, просмотренный, тексерілген) 

берумен шұғылданады. 

Қазақстанда туристерді қызықтыратын нысандар саны 

жеткілікті. Компаниялар туризмнің төмендегідей түрін ұсынады: 

мәдени, этникалық, экологиялық, сауықтырушылық, спорттық және 

аңшылық. Сонымен қатар, аталмыш активті толық дамыған деп 

айтуға болмайды, өйткені туристік нысандардың жаңа түрлерін 

дамыту үшін әлеует бар. Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Франция, 

Германия мен Жапония елдері туристік нарықтары үшін күреседі. 

Бұл нарықтар ІРК International компаниясының зерттеулері 

Басқа 

жоғары оқу 

орындары 

Еуразия қоры 
телекоммун

икация 



бойынша Қазақстанға неғұрлым үлкен қызығушылық білдірген. Ең 

болашағы жарқын нарықтар Ұлыбритания мен Корея, өйткені бұл 

елдердегі қызығушылық неғұрлым жоғары. 10 % және 8 % 

сәйкесінше. Екінші басымды нарықтар қатарына Франция мен 

Германия, ал үшінші басымдықты нарыққа Жапония ел жатады. 

ІРК компаниясының алдына ала зерттеулері бойынша шетел 

туристеріне Қазақстанның ландшафтары қызықты (шамамен 70 

%)топты дамытудағы басты назар осыған аударылады. Түрлі 

елдердің туристерінің 74 % Қазақстанның кең байтақ, әсем 

табиғатын, 68 % шексіз жазықтар мен ландшафтарды, 63% 

көшпелілер мәдениетін, 59% тауларды, 58% адам қолы тимеген 

табиғатты көруді күтеді. Каспий теңізі круизіне білдіреді, сонымен 

20-30% турист үшін, бірнеше Орта Азия елдері арқылы өтетін Ұлы 

Жібек жолы аймағын көру тартымды. ІРК мәліметтері бойынша 

неғұрлым аз сұранысқа «Байқоңыр» кешені, қала туризмі, 

эконологиялық туризм, шаңғы турлары мен аңшылық ие. Топтың 

дамуға сәйкес Шортанды-Бурабай курорттық аймағында біраз 

жұмыстар атқарылып келеді. Мұнда инфрақұрылымды жетілдіруге 

және жаңартуға, санаторийлік мекемелердің материалдық-

техникалық базасын нығайтуға жыл бойы демалушылар 

толастамайтындай етіп куроттың имиджін қалыптастыру үшін 

қызмет түрлері мен сапасын жақсартуға күн салынып 

келеді.Курортты дамыту бағдарламасында қоршаған ортаны 

қорғау, ауыз су сапасын жақсарту, тазарту құрылғыларын салу, 

автомобиль жолдарын жөндеу, өзге де жұмыстарды атқару 

көзделген. Туристік индустрияны дамытуға шетелдік және ішкі 

салымдарды тарту, орталық және өңірлік билік деңгейлерінің іс-

қимылын нақты үйлестіруші қамтамасыз ету мақсатында жоғары 

деңгейлі туристік менеджмент қалыптастыру, жеке бастамалардың 

дамуына жәрдемдесу, саланың атқаратын кеңістігін құру, 

қазақстандық турөнімнің сыртқы және ішкі нарыққа жылжуының 

тиімді жүйесін әзірлеу. Салым және салық салу мәселелері 

бойынша нормативтік құқықтық актілер қабылдау үшін барлық 

алғышарттар бар. Бұл әзірлену үстіндегі өңірлік шебер жоспарлар 

шеңберінде іске асыру жоспарланып отырған туризмнің топтық 

дамуының негізгі бағыттары. 

5.4.3- сурет      
Туризм тобының құрылымы 

 

Қонақүйлер 

Тамақтандыру  

Табиғи тарихи 

ресурстар 

Мемлекеттік бақылау-

қала әкімшілігі 



 

 

 

 

 

 

Туризм саласын топтық дамыту жобасын жүзеге асыру Үкімет 

өкілдері, мемлекеттік органдар, кәсіпкерлік қоғамдастықтар, 

ғылыми қоғамдастықтар, білім беру мекемелері мен басқа да 

ұйымдар арасындағы неғұрлым тығыз қатынастарды орнатуға 

көмектеседі.  

Туризм тобы жобасын дамыту үшін мемлекет тарапынан 

қолдау бойынша көптеген мәселелер шешіліп жатыр. 

Қазақстанда топ құру әдісімен экономиканы дамыту барлық 

салаларда жүріп жатыр, қосымша зерттеліп, шешім табатын 

мәселелер де бар. Ол үшін ең алдымен білімді мамандар даярлау 

керек, бүгінге дейін ана тілінде даярланып, пайдаланған оқулықтар 

жетіспейді. Осы орайда ұсынып отырған оқулық қиыншылықты 

жеңуге көмегін тигізіп, топ туралы білімді толықтырады деген 

ойдамыз. Экономикаға ана тілін кіргізіп, өндірісте пайдалану үшін 

бірсыпыра шет тіліндегі сөздердің мағынасын қазақ тілінде беруге 

талпыныс жасалды, олар жекеленіп кітап соңында да беріледі. 

Оқулық қазақ тілінде алғашқылардың қатарында болғандықтан 

кейінірек толықтырылады деген үміттеміз. 

 

 

Пысықтау сұрақтары: 

 

1. Қазақстандағы кәсіпорындар тобының атын атаңыз. 

2. Кәсіпорын тобының басталу кезеңі. 

3. Әр аймақтағы топ аттарын атаңыз, оларға нелер кіреді. 

4. Мұнай-химия топтарын құру қажеттілігі. 

5. Мұнай-химия топтарын дамытатын шаралар. 

6. Мұнай-химия тобын құруға әсер ететін мәселелер. 

7. Мұнай-химия тобының тиімділігін арттыру жолдары. 

8. Мұнай-химия тобының бәсекелестік қабілетінің өсуі. 

9. Өнеркәсіп топтарының бәсекелестік қабілетін салыстыру 

әдістемесі. 

10.  Өндіріс топтарын құру үлгісі. 

Көлік Мамандар 

Экскурсиялық 

нысандар 



11.  Мамандануды теңестіру үшін өзгергіш көрстекіштерді 

қолдану. 

12.  Басты саланың сипаттамасы. 

13. E.Feger, E.Bergman әдісі, оны пайдалану. 

14. Өндіріске әсер етушілер талдауының қорытындысы. 

15. Таукен-металлургия тобының нобайы. 

16. Таукен-металлургия тобының қорытынды талдауы. 

17. Таукен-металлургия тобының сипаттамасы. 

18. Өндіріс топтарының құрылып, дамуына әсер ететін 

жағдайлар (1-5). 

19. Өндіріс топтарының құрылып, дамуына әсер ететін 

жағдайлар (6-9). 

20. Азық-түлік тобын құрудың қажеттілігі. 

21. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудағы үкімет шаралары. 

22. Азық-түлік өнеркәсібінің құрамы, оның қазіргі жағдайы. 

23. Азық-түлік тобының құрылымы. 

24. Қазақстандағы тамақ өндірушілердің көшбасшыларын 

атаңыз. 

25. Азық-түлік тобына өндірістік-әлеуметтік қызмет 

көрсетушілер. 

26. Азық-түлік тобының пайдалы жақтары. 

27.  Азық-түлік тобының даму шаралары. 

28.  Қазақстандық кәсіпорындардың халықаралық топтармен 

байланысы. 

29.  Астық өндіру тобының келешегі. 

30.  Туризм  тобын құрудың маңызы. 

31.  Туризм тобына әсер етуші мәселелер. 

32.  Туризм тобын қалыптастыу кезеңдері. 

33.  Туристік топ жобасының мағынасы. 

34.  Ұсынылған туризм түрлері. 

35.  Қазақстан туризміне шетелдіктердің қызығушылық 

танытуы. 

36.  Туризм тобының құрылымы. 



Қазақшаланған шетел сөздері 

 

Кластер – топ 

Технология – жұмыс атқару тәртібі, реті 

Агломерация – латын сөзі (agglomerate – присоединять, 

накоплять), қосу жинақтау 

Маркетинг – ағылшын сөзі (market – рынок, нарық) тауар сату 

Агробизнес  – ауыл кәсіпкерлігі 

Фирма  – итальян сөзі firma – кәсіпорынның жалпы аты 

Кооперация, кооператив – латын сөзі cooperative – 

сотрудничество – бірігіп жұмыс істеу 

Косметика – денені өндеу 

Субсидия – латыни сөзі subsidies  – помощь, поддержка –

қаржы жеңілдігі 

Ассоциация – латын сөзі association – соединение – 

біріккендер 

Трансұлттық компаниялар – елден тыс бірлестіктер 

Иерархия – грек сөзі hierarchies – священая власть – система 

управления – ежелден келе жатқан басқару 

Синергия –  грек сөзі synergies  – вместе действующий – бірге 

әрекеттену 

Инжиниринг – ағылшынша  engineering  – изобретательность – 

жаңалық ашу 

Институциональная – латын сөзі institutum– установление, 

учреждение– құру, кәсіпорын– ұйымдық 

Серия   – латын сөзі series – групп однородных товаров– 

бірдей өнімдердің тобы 

Дилер – ағылшын сөзі  dialer – торговец, агент –сатушы, өкіл  

Эксперт – латын сөзі exspertus –опытный –тәжірибелі 

анықтаушы 

Мультипликативный – латын сөзі multiplicator – умножающий 

–көбейтуші 

Лоббирование – ағылшын сөзі lobby – действие органов на 

поддержку – қолдау 

Ярмарка – неміс сөзі  jiarmarket– рынок  – сауда орыны 

Абсолютный – шексіз 

Макроэкономика – грек сөзі macros – большой – жалпы бәрін 

қамтитын, үлкен деңгей 



Микроэкономика – грек сөзі micros – малый – бөлім, 

кәсіпорын 

Банкротство – төлеу қабілетінен айрылу 

Кризис – грек сөзі crisis – коварный путь, ухудшение 

экономического состояния – қаржылық тоқырау 

Ромб – жазықтағы тең төртбұрыш 

Детерменизм – латын сөзі determiner  – определять – 

анықтаушылар 

Патент – латын сөзі patents  – открыть – жаңалық ашу 

Параметр – грек сөзі parametion – отмеривающий – өлшемі 

Монополия – mono – один, грек сөзі polio – продаю – 

басымшылық 

Модификация – французша modification  – өзгеру 

Интеграция  – латын сөзі integer  – целый, объединение 

субъектов – біріктіру 

Мониторинг – латын сөзі monitor–напоминающий, 

надзирающий – бақылаушы 

Рейтинг – ағылшын сөзі rating – оценка значимости – 

бағаланушы саны 

Лизинг – ағылшын сөзі leasing – аренда – қарызға алып 

пайдалану 

Аренда – латын сөзі arendare–отдавать взаем – жалға беру 

Стагнация – латын сөзі stagno–делаю неподвижно –  

экономиканың тоқтауы 

Коммисия – латын сөзі commission – поручение – зерттеушілер 

Стандарт – ағылшын сөзі standard  – норма, образец – үлгі 

Реформа – француз сөзі reformer–преобразование – өзгеріс 

Мега – грек сөзі megas–большой – үлкен 

Коммерция – латын сөзі commersium–торговля – сауда 

Нетто – латын сөзі netto – чистый – таза 

Импорт – ағылшын сөзі import – вводить – ішкі нарыққа еңгізу 

Дотация – латын сөзі donation–дар, пожертование –тегін көмек 

беру 

Ссуда – қарыз 

Туризм – француз сөзі tourismo – керуен сапар  

Индустрия – латын сөзі industrious  – деятельность –өндіріс 

Консорциум – латын сөзі consortium–участие, временное 

объединение –қатысу, қосымша бірігу 



Идентификация – латын сөзі identificatire–реальные 

объективные, ұқсастығы 

Диверсификация – латын сөзі diversus– разный –жетілдіру 

Имидж – ағылшын сөзі image– образ делового человека, 

абырой 

Кредит – латын сөзі credit–он верит – қарыз 

Сертификат – латын сөзі sertifico – удостоверяю – куәландыру 

Демпинг – ағылшын сөзі dumping – сбрасывание – төмендеу 

Биржа – неміс сөзі – burse–оптовый рынок – сату орны 

Транзит – латын сөзі transicus –прохождение – көлік өтетін 

тасымал 

Норма – латын сөзі norma–узаконенная величина – өлшемдік 

негіз 

Коммуникация – латын сөзі commucatio–связь – байланыс 

Виза – латын сөзі visus– увиденный –тексерілген руқсат 
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Мазмұны 

 

Кіріспе  

І – тарау.  Топтасу (кластер) мағынасы, мақсаты, 

орналасуы 

 

1.1. Топтасу (кластер) туралы түсінік, мағынасы, өмір 

жолы 

 

1.2 Экономика салаларының бәсекелестікке төзімділігін 

қамтамасыз ету негізі - өндірістік топтың (кластердің) 

басты ойы 

 

1.3 Кәсіпорындардың орналасуына байланысты топтасуы  

  

II – тарау. Топтарды қалыптастыру  

2.1 Өндірістік топтарды қалыптастырудың іліми жағдайы  

2.2. Топтарды құру  

  

III – тарау. Топтың тиімділігін  талдау  әдістемесі  

3.1  Топтың  тиімділігі  туралы түсінік  

3.2 Бәсекелестікке қабілеттілікті бағалау әдісі  

3.3 Негізгі көрсеткіштерді есептеу тәсілі  

3.4 Жаңашылдықпен дамуды бағалау әдісі  

3.5 Аймақтық байланысты бағалау әдісі  

3.6 European Cluster Excellence Initiative көрсеткіштері 

бойынша басқару тиімділігін бағалау 

 

  

ІV-тарау. Шетелдердің кәсіпорын топтарын құрудағы 

тәжірибелері 

 

  

V – тарау. Қазақстандағы кәсіпорындар топтарын құру 

барысы 

 

5.1 Мұнай-химия тобы  

5.2 Тау-кен металлургия тобы  

5.3 Тамақ өнеркәсібінің тобы  

5.4 Туризм тобы  

  

Қазақшаланған шетел сөздері  

  

Пайдаланылған әдебиеттер  
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 Қайкен Жабайхан Баймухаметұлы 

Экономика ғылымдарының кандидаты, Аймақтық менеджмент 

Академиясының корреспондент-мүшесі, Шәкәрім атындағы 

Семей мемлекеттік университеттінің профессоры, Қазақ 

инновациялық гуманитарлық-заң университетінің профессоры. 

Ғылыми жұмыстар 78, оның ішінде 15 оқулық құралдар, 4 

өлеңдер жинағы 

 

 

 

Тахтаева Римма Шаймардановна 

Экономика ғылымдарының кандидаты, Ресейдің 

Жаратылыстану Академиясының профессоры  

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің 

«Экономика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі 

Дарынды жас ғалымдардын Мемлекеттік стипендия лауреаты 

(2015) 

70 астам ғылыми еңбектердің, соның ішінде 4 монография, 3 

оқу құралдарының авторы 

 

 

Уанова Жанар Манатовна 

Экономика ғылымдарының магистрі, Қазақ инновациялық 

гуманитарлық-заң университетінің «Экономика және 

менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы 

30 дан астам ғылыми еңбектердің, соның ішінде 1 

монография, 4 оқу құралдарының авторы  

 

 

 

Шаяхметова Лилия Муслимқызы 

Экономика ғылымдарының магистрі, Қазақ инновациялық 

гуманитарлық-заң университетінің «Есеп және аудит» 

кафедрасының аға оқытушысы 

17 ғылыми жұмыстар, 1 оқулықтың авторы 
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