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КІРІСПЕ 
 

Аймақтық экономика экономика ғылымның маңызды 
салаларының бірі болып табылады. Оның танымының негізгі объектісі 
ұлттық экономика қатынастарының жалпы жүйесіндегі аймақтардың 
әлеуметтік-экономикалық дамуы болып табылады және кейінгі 
тұрақтандыру мен тұрақты даму сол немесе басқа аймақтық факторлармен 
тығыз байланысты. Ал Қазақстанның ерекше мемлекеттік құрылымы, 
аймақтардың табиғи-климаттық, географиялық, демографиялық 
жагдайларының әр алуандығы, олардың әлеуметтік-экономикалық даму 
теңсіздігінің күшеюі ҚР әр аймағының ерекшелігін зерттеу, олардың дамуы 
мен қызмет етуінде ұтымды тәсілді анықтау, мемлекет пен оның жеке 
аумақтарының мүдделерін сәйкестендіру жолдарын іздеудің обективті 
қажеттілігін негіздейді. 

Осы оқу пәнінің мақсаты аймақтық деңгейде елдің шаруашылық 
механизмінің қызмет етуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың 
мүмкін жолдарын кешенді оқытудан түрады. Бұл мақсат келесі міндеттерді 
шешуді жүзеге асады: 

- мемлекеттік экономикалық саясатында аймақтар дамуының 
обьективті ерекше жағдайларын ескеру маңыздылығын терең түсіндіруді 
қалыптастыру; 

- ұлттық экономика дамуының мақсаты ретінде және оның 
аймақтарының құрамдас бөліктері ретінде объективті өзара байланыс пен 
өзара тәуелділік туралы көзқарас қалыптастыру; 

- аймақтық деңгейдегі экономика мен әлеуметтік сфераның даму 
перспективалары, проблемалары және жағдайы туралы жалпы түсінік алу; 

- мемлекеттің экономикалық саясатында нақты аумақтардың 
аймақтық мүдделерін жүзеге асырудың ұтымды жолдары мен 
механизмдерін іздеуге назарды бағыттау. 

«Аймақтық экономика және басқару» пәнін оқу нәтижесінде 
студенттер: 

- білуі тиіс: экономикалық дамудың негізгі заманауи модельдерін; 
ғылыми пән ретіндегі аймақтық экономиканың пәнін, объектісін; Қазақстан 
аймақтары дамуының әлеуметтік-экономикалық жағдайларын; аймақтар 
экономикасын басқару және Қазақстанның аумақтық дамуын мемлекеттік 
реттеу мәселелерін; аймақтардың тұрақты даму факторларын. 

- істей алуы тиіс: аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын 
басқару әдістерін тәжірибеде қолдана білу; аймақтағы әлеуметтік-
экономикалық жағдай мен басқарудың нақты нысанын бағалау бойынша 
талдамалық жұмыс жүргізе білу; зерттелініп отырған аумақтың бәсекелестік 
басымдықтары мен мәселелерін айқындай алу. 

- дағдысы болуы тиіс: аймақтық экономика саласында жаңа 
білімдерді дербес меңгеру. 
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1 - тақырып. Аймақ ғылыми білімнің саласы ретінде 
Дәріс сұрақтары: 
1.1 Аймақтық экономикамен баасқару пәнінің негізгі міндеттері және 

экономикалық ғылымдар жүйесіндеі орны 
1.2 Аймақтық экономика және басқару пәнінің әдістері 
1.3 Аймақтық жүйе классификациясы 
 
1.1 Аймақтық экономикамен баасқару пәнінің негізгі міндеттері 

және экономикалық ғылымдар жүйесіндеі орны 
Аймақтық экономика – экономика ғылымының өндіріс салалары мен 

кәсіпорындарды ел аумағының жекелеген өңірлерінде ұтымды 
орналастырады. Өнімді өткізу аймақтарын қалыптастыруды көздейтін 
бөлім. Ол материалдық және еңбек ресурстарын тиімді 
пайдаланады,шаруашылықты дамытуды, саларалық маманданған 
шаруашылық түрлерін өрістетуге жағдай жасауды, аймақтардағы өндірістік 
салаларды жетілдіруді  зерттеуде. 

Аймақтық экономика өндіргіш күштерді дамыту мен орналастырудың 
кең ауқымды мәселелерін қарастырады. Әрі өндірістік кешендерді құруға 
жол ашады. Ол үшін аймақтық экономикалық, минералды шикізат, 
материалдық-техникалық базасы зерттеледі. 

Өндіргіш күштердің дамуына табиғи ортаның экологиялық бұзылмауы 
негізге алынады. 

Қазақстан аймақтарындағы мол табиғи ресурстарды ұтымды игеру 
өнеркәсіптік шикізат пен отын базасын дұрыс орналастыру еліміздің 
экономикалық қуатын арттырады. 

Халық шаруашылық шикізат және отын ресурстарын пайдаланудың 
арта түсуі шикізат базасының үлкен торабын жасауды талап етеді. 

Минералды шикізат ресурстары экономикалық құрылымдық тұрғыдан 
қайта құруға қажетті қаржыны жинауға мүмкіндік береді. 

Аймақтық экономика ғылымымен ҚР экономикасы дамуының 
аумақтық аспектісі зерттеледі. 

Аймақтық экономиканы зерттеу пәніне аудандардың дамуы мен 
өндіргіш күштерді орналастыру заңдылықтары мен ерекшеліктері, сонымен 
қатар аймақтық дамуымен орналасу факторлары жатады. Ол тек 
аумақтардың экономикалық мәселелерін зерттеп қоймай экология, 
әлеуметтік мәселелер және т.б. қамтиды. 

Аймақтық экономиканың зерттеу факторы болып аймақтар табылады. 
Әдебиетте аймақтар деп – белгілі бір жалпы сипаттамалармен 

қойылған әр түрлі аумақтарды айтады. 
Аймақ ғылымның кешенділігін толықтыру мақсатында аймақтану, 

регионология, регионалистика терминдерді кенңінен қолдданылады (1.1-
сурет). 
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1.1-сурет. Аймақ ғылымының кешенділігін толықтыру мақсатында 
кеңінен қолданылатың терминдері 

 
Аймақ туралы ғылым бөлігін география, соның ішінде экономикалық 

география құрайды. 
Әлеуметтік-экономикалық география – адамдардың орналасуы мен 

қоғамдық өндіріс заңдылықтарын оқытатын кешенді пән. 
1.2-сурет бойынша амақтық экономика ғылымын қамтитын екі ғылыми 

саланы көріге болады. 
 

 
 

1.2-сурет. Аймақтық экономика ғылымдар жүйесінде 
 
 
Кәзіргі уақытта экономикалық ғылымдар құрылымы екі полюстен: 

макроэкономика және микроэкономикадан тұратыны белгілі. Сол себепті 
аймақтық экономика үшінші полюспен толықтырылады (1.3-сурет). 

 
 
 

Аймақ ғылымының кешенділігін толықтыру мақсатында аймақтану, 
регионология, регионалистика терминдері кеңінен қолданылады: 

Аймақтану -  
аумақтық 

шаруашылықты 
ұйымдастыруды 

оқытатын ғылыми 
білім аясы. 

Барлық деңгейдегі 
экономикалық 

аудандар 
аймақтану пәнінің 

нысаны болып 
табылады.  

 

Регионология – саяси, 
әлеуметтік, экономикалық, 

экологиялық жүйе 
заңдылықтарын және аумақтық 
әлеуметтік дамуын, сонымен 
бірге осы үдерістерді реттеу 

нысандары мен әдістерін 
оқытатын ғылым. Сонымен 

бірге регионология нақты бір 
аумақтағы әлеуметтік өмір сүру 

тұтастығын зерттейді. 
 

Регионолистика – 
аймақтық 
зерттеуге 

қатысты әртүрлі 
ғылыми 

бастамалар 
негізінде 

түсіндіріледі.  
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1.3-сурет. Қәзіргі уақытта экономикалық ғылыми құрылымы 

 
Аймақтық экономика және басқару пәнінің мақсаты – аймақтық 

деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің экономикалық 
механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. Бұл мақсат 
келесі міндеттерді шешуде жүзеге асады (1.4-сурет): 

 

 
1.4 - сурет. Аймақтық экономика саласында келесі міндеттер  

 
Сонымен, аймақтық экономика – бұл мемлекет аумағында және оның 

аймақтарындағы өндірістік күштердің, әлеуметтік-экономикалық 
үдерістердің дамуы мен орналасуын табиғи-эколоғиялық шарттармен тығыз 
байланыста зерттейтін ғылыми білім саласы болып келеді. 

 
1.2 Аймақтық экономика және басқару пәнінің әдістері 
Аймақтанушылардың зерттеулерінде ғылыми әдістердің кең кешенді 

қолданылады, олардың маңыздылары  келесі 1-кестеде көруге болады: 
 
  

Қәзіргі уақытта экономикалық ғылым үш 
полюсті жүйені құрайды: 

Микроэкономика Макроэкономика Аймақтық 
экономика 
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Кесте 1 – Аймақтық экономика және басқару пәнінің әдістері 
№ Әдістердің 

түрлері 
Сипаттамасы  

1 Жүйелік 
талдау 

Бұл әдіс кезектілік қағидасына негізделеді (мақсат қою, 
міндеттерді анықтау, ғылыми болжамды тұжырымдау, салаларды 
орналастырудың оңтайлы нұсқасының ерекшеліктерін кешенді 
зерттеу). Бұл – шаруашылық салаларының құрылымын, олардың 
байланысы мен өзара әрекеттесуін зерттеуге мүмкіндік беретін 
ғылыми әдіс. 

2 Жүйелеу әдісі Ол зерттеліп отырған құбылыстар мен таңдалған белгілерді 
(зерттеу мақсатына байланысты) белгілі бір ортақтық пен ерекше 
нышан бойынша сипатталатын жиынтықтарға бөлумен 
байланысты. Бұнда жіктеу, типология, шоғырландыру және т.б. 
мысалдар туралы сөз қөзғалуда. 

3 Тенгерімдік әдіс Бұл әдіс салалық және аймақтық теңгерімдерді құрумен 
сипатталады. 

4 Аймақтық әдіс Аумақтың құрылуы және дамуы жолдарын зерттеу, аймақтық 
дамуда қоғамдық өндірісті орналастыру мен оның дамуын 
зерттеу 

5 Салалық әдіс Географиялық аспектіде экономика салаларының құрылуы мен 
қызмет етуінің жолдарын, салалық даму кескінінде қоғамдық 
өндірісті орналастыру мен оның дамуын зерттеу 

6 Жергілікті әдіс Қаладағы жеке өндірістің құрылуы және дамуы жолдарын 
зерттеу; өндірістің бастапқы ұяшықтары бойынша орналасуы мен 
дамуын зерттеу 

7 Картографиял
ық әдіс 

Бұл әдіс орналастыру ерекшеліктерін көрнекі ұсынуға мүмкіндік 
береді 

8 Экономикалық-
математика- 
лық модельдеу 
әдісі 

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенінің ерекшеліктерін, 
құрылымын, деңгейін сипаттайтын әртүрлі және көп көлемдегі 
статистикалық материалдарды, түрлі бастапқы мәліметтерді 
өңдеуге кететін уақыт пен еңбек шығындарын мейлінше азайтуға 
мүмкіндік береді. 

9 Таксононирлеу 
әдісі 

Аумықты салыстырмалы немесе иерархиялық матасатын 
таксондарға бөлшектеу үдерісі. Таксондар – теңдес немесе 
иерархиялық матасатын ұяшықтар, масалы, әкімшілік аудандар, 
муниципалды ұйымдастырулар. Кез келен деңгейдегі 
аудандыстыру үдерісі таксонирлеу болып табылады.  

10 Аймақтағы 
өндірістік 
күштерді 
орналастыруд
ың нұсқалық 
әдісі 

Белгілі бір аймақ шаруашылықтарының даму деңгейлерінің түрлі 
нұсқаларын, аймақ бойынша аумақтық экономикалық үйлесімдік 
нұсқаларын қарастыру. 

11 Әлеуметтік 
зерттеулер 
әдісі 

Стандартталған, аймақтың әлеуметтік-эконмикалық кешенінің  
түрлі салаларының өкілдерімен жеке сұхбат 

12 Шығындар-
шығырылым 
әдісі 

Аймақтық нұсқада түрлі тауарлар мен қызметтердің өндірісін 
және тұтынылуының кеңістіктік таралуын түсіндіруге мүмкіндік 
береді. Ол әрбір өнімге жиынтық сұраныс пен әрбір өнімнің 
шығарылымының жиынтық көлемінің теңгерілген жағдайында 
әрбір салада өндірілуге және тұтынылуға тиіс тауарлар мен 
қызметтердің көлемін есептеу үшін пайдаланылуы мүмкін. 
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Бағдарламалық-мақсаттық әдіс сәйкес мақсатты бағдарламаларды 
құрастырумен бірге жоспарлау мен болжамдаудың бірінші кезеңдерінде 
аймақ аумағында өндірісті орналастыру сызбасын әзірлеу барысында 
пайдаланылады. Ол келесі мәселелердің қарастырылуын ескереді: белгілі 
бір аймақтар шарушылықтарының даму деңгейінің түрлі нұсқаларын; 
аймақтар бойынша аумақтық экономикалық мөлшерлестік нұсқаларын; 
жеке аймақтардың экономикалық даму құрылымдарының нұсқаларын.  

 
1.3 Аймақтық жүйе классификациясы 
Аймақтық даму мемлекеттік аймақтық жүйелер әлеуметтік-

экономикалық немесе аумақтық әкімшілік ретінде сипатталуы мүмкін. 
Аймақтық жүйе болып табылатын аумақтық-экономикалық 

бірлестіктір ретінде келесілер кіреді: 
1. Өнеркәсіптік орталықтар; 
2. Ірі экономикалық аудандар; 
3. Орта деңгейлі аудандар; 
4. Еркін экономикалық зоналар; 
5. Іріленген аудандар(макроаймақтар); 
6. Аймақтар. 
Өнеркәсіптік орталықтар әдетте үлкен аумақтарды алады. Оларға 

экономикалық ресурстардың ауқымды бөлігі шоғырланған.Олар арқылы 
басқа аумақтық бірлестіктердің өзара байланысы іске асырылады; 

Ірі экономикалық аудандар – аумақтық бірлестік болып 
табылады.Олардың белгілі өндірістік мамандандырылуы болады. 

Орта деңгейлі аудандар – аймақаралық еңбек бөлініс жүйесінде 
белгілі орын алады,бірақ кіші аймақтық жүйе болып табылады.Сонымен 
қатар оларға ірі экономикалық аудандардың пораметрлері тән. 

Еркін экономикалық зоналар бірқатар жеңілдіктері бар.Белгілі бір 
дәрежеде елден бөлек аумақтық бірлестіктер.Олардың мақсаттары – тиімді 
өндірісті ұйымдастыру үшін шетел инвестицияларын тарту. 

Іріленген аудандар (макроаймақтар) – бұл өзіндік ерекшеліктері бар 
экономикалық зоналарды құрайтын бірлестіктер. Олар табиғи, еңбек, 
өндіріс потенциалдардың жалпылығына негізделген. Оларға 
шаруашылықтың белгілі бір түрінің мамандандырылуы сипат. 

Экономикалық зоналарды іріленген аудандар құрайды. Мұндай 
зоналар өндірістік ресурстарды бөлуде болмау үшін әлеуметтік-
экономтикалық және басқа процестерді ұйымдастырудың тиімді жолдарын 
жасау үшін қажет. 

Аймақ – елдің әлеуметтік-экономикалық бірлігі ретінде жұмыс істейтін 
экономикалық шекаралармен бөлінген аумақтық бірлестік. 

Аймақтың белгілі бір экономикалық мамандандырылуы болады және 
өндірістік билік құрылымымен сипатталады. 

Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қағидалары: 
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1) Республикалық еңбек бөлінісінде аймақтың орнын оның 
экономикалық мамандандырылын анықтау; 

2) Ұдайы өндірістің қарқыны мен үйлесімін аймақтың шаруашылық 
кешенінің салалық және аумақтық құрылымындағы қзгеруін негіздеу; 

3) Аймақтарда аумақтық-өндірістік кешендердің кластерлердің және 
тағы басқа өндіріс формаларының жоспарлы қалыптасуы және дамуы; 

4) Мемлекеттің әлеуметтік саясатын іске асыру аясында халықтың 
өмір сүру деңгейіндегі аймақтық айырмашылықты бағалау; 

5) Аймақтағы экономикалық және әлеуметтік процестерді аумақтық 
басқару жүйесін жетілдіру. 

Аймақ шекараларының кешенді дамуы ресурстық немесе өндірістік 
потенциалды тиімді пайдалану негізінде өндіріс және әлеуметтік 
инфрақұрылым салаларының үйлесімді дамуын білдіреді. 

Аймақтық шаруашылық кешенінің тиімді жұмыс істеуі 
инфрақұрылымның дамуына байланысты. 

Барлық инфрақұрылымдар 4 негізгі топқа бөлінеді: 
1. Өндірістік; 
2. Экологиялық; 
3. Әлеуметтік: 
4. Институционалдық. 
 Өндірістік – белгілі бір аумақтағы өндірістік-ауыл шаруашылық 

және өндірістердің тиімді жұмыс істеуімен орналасуы үшін қажетті 
жағдайларды қамтамасыз ететін инженерлі-техникалық обьектілер мен 
ғимараттар кешені. 

 Экологиялық – адам өмір-қауіпсіздігі мақсатында қоршаған 
ортаны қорғауға қатысатын материалдық өндіріс элементтерін қалпына 
келтіруге арналған элементтер мен құрылғылар кешені (ауа-бассейн тазалау 
бойынша құрылғылар тұрмыс қалдықтарын қайтару бойынша құрылғылар 
қоршаған ортаны қорғай обьектілері). 

 Әлеуметтік – халықтың қалыпты тұрмыс салтынқамтамасыз ету 
бойынша салалар кешені.Ол тұрғын комуналды – тұрмыстық,мәдени-
ағарту,медициналық,спорт,туристік және обьектілер жатады. 

 Институционалды – аймақ аумағындағы басқару міндеттерін 
жүзеге асыратын обьектілер мен мекемелер жиынтығы. Бұған (қаржы-
несие, әкімшілік-шаруашылық ұйымдар, ақпараттық орталықтар, ғылыми 
зерттеу орталықтары мен мекемелері) кіреді. 

Аумақтық-өндірістік кешен (АӨК) – бірынғай технолоиялық тізімді 
құрайтын, табиғи ресурстарын кешенді қолданатын және көлім 
шығындарын  төмендетудің нәтижесінде қосымша нәтиже алатын өзара 
байланысқан кәсіпорындар мен ұйымдардың топтары орналасқан аумақ. 

Салааралық аумақтық кешен – бір уақытта жалпымемлекеттік 
салааралық пайда болулардың жүйесіне кіретін және дамудың бірыңғай 
бағдарламасына ие аумақтағы салалық өндірістің ықпалдастығы. 
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Экономикалық аймақ  – өз арнайылығымен және мықты ішкі 
экономикалық байланыстармен мемлекеттің ұлтық шаруашылығының 
тұтас аумақтық бөлігі. Ол мемлекетті экономикалық аймақтандыру 
жүйесіндеті негізгі буын болып табылады. Өзінің ішкі мазмұны бойынша 
«аймақты» икемдірек түсінуге сәйкес келеді. 

Экономикалық аймақ – белгілер қатарымен (аумақтық, табиғи-
шикізаттық, географиялық және т.б.) ерекшеленетін іріленген аймақтардың 
тобы. 

Көптеген елдерде экономикалық кеңістік біртекті емес. Сол себепті 
біртектес емес экономикалық кеңістік екіге: анклав және эксклав бөлінеді. 

Анклав – арнайы жағдайлармен (экономикалық, қаржылық, ұлттық-
мәдени және т.б.) ерекшеленетін, қоршаған ортасына қатысты аумақтық 
телім. Анклав ұғымына мысал ретінде еркін және оффшорлы экоомикалық 
аймақтарды алуға болады. 

Эксклав – елдің негізгі аумағының бір бөлігі. Эксклав ұғымына 
шекарадан тыс меншік, жалдау түрінде алынған нысандарды жатқызуға 
болады. 

Қарастырылып отырған саласының бастапқы түсінігі аумақ болып 
табылады. Аумақ – бұл белгілі бір анықталған алаңмен, географиялық 
орналасуымен және басқа белгілермен сипатталатын жердің қатты бетінің 
шектелген бөлігі. Қосымша толықтырушы түсініктер болып келесілер 
табылады: акватория – жердің су бетінің шектелген бөлігі және аэротория 
–белгілі бір аумақпен немесе акваториямен салыстырылған, жердің ауа 
қабатының бөлігі. «Аумақ», «акваториямен» және «аэротория» 
түсініктерінің мәнін біріктіретін бастапқы түсінік геотория түсінігі болып 
табылады. 

Әртүрлі себептерге байланысты аумақтардың бірқалыпты еместілігі 
немесе зерттеудің не тәжірибелік әрекеттің белгілі бір мақсаттарды 
тұрғысынан аумақтың анағұрлым үлкен болуы аумақты бөлшектерге – 
аймақтарға бөлу қажеттілігін шарттастырады. 

Аймақтық типке бөлудің негізгі белгілері: 
1) экономикалық белгілері бойыша (тұрақты атта қалу, депрессивті 

аймақ,тұрақты даму, ресурс қоры); 
2) геосаяси белгілері бойынша (стратегиялық және жаңа бағытта 

даму); 
3) этностық белгілері бойыша (ұлтаралық қатынастар бойынша, 

ұлттық диаспорлар); 
4) экологиялық белгілері бойынша (қауіпті аймақ, ерекше 

қорғалатын аймақ және т.б.). 
 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 
1. Аймақтық экоомика пәні нені зерттейді? 
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2. Аймақтық экономика саласында қандай мәселелер 
қарастырылады? 

3. Аймақтық экономика және басқару пәнінің әдістеріне сипаттама
бериңіз. 

4. Аймақтық жүйе болып табылатын аумақтық-экономикалық
бірлестіктірге не кіреді? 

5. Аймақтық жүйе классификациясына сипаттамасын бериңіз.
6. Аймақтарды типтерге бөлу қажеттілігі не де?
7. Анклав және эксклав түсініктеріне сипаттама беріңіз.
8. Макроэкономика, микроэкономика, аймақтық экономиканың

өзара қандай қатынастық сипаттары бар? 

2 - тақырып. Аймақтық экономиканы қалыптастырудың
теориялық негіздері 

Дәріс сұрақтары: 
2.1 Й. Тюненнің ауылшаруашылық штандорт теориясы 
2.2 В.Вебердің өнеркәсіптік штандорот теориясы 
2.3 А.Лештің шаруашылық кеңістікті ұйымдастыру туралы ілімі 

2.1 Й. Тюненнің ауылшаруашылық штандорт теориясы 
Орналастыру теориясының қалыптасуын неміс экономисті 

Й.Тюненнің есімімен байланыстырған жөн. Оның ғылыми еңбектерінің 
басты мазмұны – ауылшаруашылық өндірісті орналастыру 
заңдылықтарын айқындау. 

Өзінің зерттеулерінде Й.Тюнен өзге әлемнен экономикалық 
оқшауланған мемлекеттің болуын қарастырған, оның шеңберінде 
ауылшаруашылық өнімді өткізудің жалғыз нарығы және өнеркәсіптік 
тауарлармен қамтамасыз ету көзі болып табылатын орталық қала болады. 
Кеңістіктің әр нүктесіндегі әр өнімнің бағасы жүк салмағы мен тасымалдау 
алшақтығына тура пропорционалды болып табылатын қаладағы бағадан 
тасымалдау шығындарының құнына айрықшаланады. Й.Тюненнің 
орналастырудың оңтайландыру критериялары — тасымалдау 
шығындарын минимизациялау. 

Й.Тюнен ауылшаруашылық өндірісті орналастырудың оптималды 
сызбасы – бұл ауылшаруашылық іс-әрекеттің алуан түрлерін 
орналастыру зоналарын бөлетін орталық қала маңайындағы шеңберлер 
(поястар) жүйесі екенін дәлелдеді. 

Өнімділік неғұрлым жоғары болса, соғұрлым сәйкес өндіріс қалаға 
жақын орналастырылуы тиіс, және салмақ бірлігіне шаққандағы қандай да 
бір өнім неғұрлым қымбат болса, соғұрлым оны қаладан алыстау 
орналастырған жөн. Нәтижесінде шаруашылықты жүргізудің интенсивтілігі 
қаладан алшақтау шамасына қарай төмендейді. 



13  

Й.Тюнен ауылшаруашылық іс-әрекетті орналастырудың 
6 поястарын (сақиналар) бөліп қарастырды. Олар: 

- өнімділігі жоғары қала шетіндегі шаруашылық;  
- орман шаруашылығы; 
- тұқым шаруашылық өндірісі;  
- мал шаруашылығы;  
- тұқым себу алқаптары;  
- мал шаруашылық өндірісінің зонасы. 
Сондай-ақ Й.Тюнен орналасқан жері бойынша жер рентасы 

теориясының негізгі ережелерін негіздеген болатын. Белгілі бір өнім 
өндірілген жерінен тәуелсіз түрде бірдей баға бойынша сатылады. Жер 
рентасы орталыққа салыстырмалы жақын орналастырылған 
шаруашылықтардағы тасымалдау шығындарын үнемдеу көлеміне тең. Ол 
бірінші сақинада максималды және жер телімінің орталықтан алшақтауына 
қарай төмендейді. Ауылшаруашылығы жүргізілетін неғұрлым алшақ 
сақинада рента көлемі нөлге тең. Ауылшаруашылық өнімдерді жеткізуге 
қатысты тасымалдау шығындарының минимумы жер рентасының 
максимумына тең болады. 

 
2.2 В. Вебердің өнеркәсіптік штандорот теориясы 
Неміс экономисі және социологы А.Вебердің «Өндірісті орналыстыру 

туралы: штандорттың таза аумағы» атты негізгі еңбегі 1909 жылы жарыққа 
шықты. Ғалым өз алдына жекелеген кәсіпорынды талдау негізінде өндірісті 
орналастырудың жалпы «таза» теориясын құру мақсатын қойған. Ол 
теориялық талдауға көлік шығындарына қосымша өндірісті 
орналастырудың жаңа факторлардын енгізу арқылы және неғұрлым 
жалпыланған оңтайландыру шартын (тек көлік шығындарын ғана емес, 
сонымен қатар өндірістің жалпы шығындарың мейлінше азайту) қою 
арқылы теорияның дамуында маңызды қадам жасады. 

В.Вебердің  орналастыру факторлары: 
 көліктік бағытталу; 
 жұмыс күшіне бағытталу; 
 агломерациялық бағыт. 
Көліктік бағытталу. Вебер бойынша көлік шығындары көлемі 

тасымалданатын жүк салмағы мен тасымалдау қашықтығына байланысты. 
Көлік шығындарының әсеріне байланысты өндірістік кәсіпорын тұтыну мен 
шикізат көзі орталықтарының көлік шығындары төмен жерге (пунктке) 
тартылады. 

Аталған пункт көлік штандорты (көлік пункті) болып  табылады. 
Жұмыс күшіне бағытталу. Жұмыс күшіне шығындардың 

айырмашылықтарына байланысты жұмыс пункті анықталады, яғни жұмыс 
күші шығындары – ең төмен болып келетін пункт. Жұмыс күші пунктіне 
өндірісті өзіне қарай тартады, нәтижесінде өндіріс көлік пунктінде қалады 
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немесе жұмыс күші пунктіне ауысады. Мұндай өзгеріс осы пунктегі жұмыс 
күші шығындарының үнемделу көлемі өндірістің орнын ауыстыруға 
байланысты пайда болған көлік шығындарының артық көлемін жапқанда 
жүзіге асуы мүмкін. 

Агломерациялық бағыт. Өндірістік кәсіпорындарды орналастыруға 
агломерациялық факторлардың әсерін талдауды Вебер көлік және жұмыс 
күшіне бағытталу негізінде алынған өндірісті орналастырудың өнтайлы 
сызбасындағы агломерация үдерістерін туғызатын өзгерістерді бағалау 
негізінде жүзеге асырды. Ол үшін Вебер қосымша – қорлану индексі 
түсінігін енгізді.  

 
2.3 А.Лештің шаруашылық кеңістікті ұйымдастыру туралы ілімі 
Жалпы орналастыру теориясы XX ғасырда кең дамуға ие болды. Неміс 

ғалымы А. Лёштің «Шаруашылықты кеңістіктік ұйымдастыру» атты 
басты еңбегі екінші дүниежүзілік соғыс уақытында жарық көрді (1940 ж.). 
Сондықтан ол тек кейіннен ғана әлемдік тануға ие болды. 

Аталмыш еңбекте сипатталған А. Лёштің зерттеулері үш бөлікке 
ие: 

 Классиктердің дәстүрін (нақтырақ айтсақ, теориялық 
құрылымдар) жалғастыратын «таза» теорияларды құру; 

 Жаңа факторларды, шарттарды, аспектілерді қамтитын 
жалпыланған теорияларды құру; 

 Кеңістіктік экономикалық даму үлгілерінің негізінде 
орналастырудың жалпы теориясың құрастыру. 

А.Лештің басты ғылыми жетістігі – кеңістіктік экономикалық 
теңдік теориясының принципиалды негіздерін өңдеу. 

А. Лёш әрбір экономикалық айналымы белгілі кеңістік нүктесіне 
байланысты болатын өндірушілер мен тұтынушылар жүйесінің нарықтық 
қызмет етуінің математикалық сипаттамасын береді. Тепе-теңдік моделі 
теңдеулерінің басты элементтері сұраныс пен шығындар функциясы болып 
табылады. А.Леш бойынша теңдік жағдайы келесі шарттармен 
сипатталады:  

1) әр фирманың орны өндірушілер және тұтынушылар үшін 
максималды мүмкін болатын артықшылықтарға ие;  

2) фирмалар территорияны толық пайдаланатындай орналасады; 
3) бағалар мен шығындар теңдігі орын алады (артық табыс 

болмайды);  
4) барлық нарықтық зоналар минималды көлемге ие (алты бұрыш 

формасында);  
5) нарықтық ареналардың шекаралары талғамсыздық сызықтары 

бойымен өтіп, ол Лештің пікірі бойынша табылған теңдіктің тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. 
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 
1. Й.Тюненнің аулшаруашылық штандорты теориясының негізгі не? 
2. Й.Тюнен ауылшаруашылық іс-әрекетті орналастырудың 

6 поястарын (сақиналар) бөліп қарастырды. Оларға не кіреді? 
3. В.Вебердің өнеркәсіптік штандорот теориясына сипаттама 

бериңіз. 
4. В.Вебердің  орналастыру факторларың ашыныз. 
5. Неміс ғалымы А. Лёштің «Шаруашылықты кеңістіктік 

ұйымдастыру» еңбегі неде? 
6. Орталық орындар теориясының ерекшелігі неде? 
7. Орналастырудың жалпы теориясының негізін қалаушысы кім? 
8. Шаруашылық қызмет жүзеге асырылып жатқан орынға (жерге) 

байланысты көpініс табатын экономикалық пайда калай аталады? 
 
 
3 - тақырып. Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі 

ретінде 
Дәріс сұрақтары: 
3.1 Аймақ ұлттық экономиканың ішкі жүйесі ретінде  
3.2 Аймақтық еңбек бөлінісінің түрлері және деңгейлері 
3.3 Аймақтық ұдайы өндіру процесінің ұғымы мен мәні 
 
3.1 Аймақ ұлттық экономиканың ішкі жүйесі ретінде  
Аймақ – өзінің құрылымы, қызметтері, сыртқы ортамен байланыстары, 

тарихы, мәдениеті, халықтың өмір сүру жағдайлары бар тұтастай жүйе.  
Оны сипаттайтындар:  
 көлемінің үлкендігі,  
 локальды мақсаттары бар түрлі типті өзара байланысты ішкі 

жүйелердің үлкен көлемі, 
 басқарудың көп контурлығы,  
 құрылымының иерархиялылығы,  
 элементтердің жоғары қарқынының болуымен координациялаушы 

әрекеттердің кешіктірілуі,  
 элементтер жағдайының толық анық болмауы. 
Әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде аймақ бес негізгі жүйе 

жиынтығын көрсете алады: 
 Жүйе құраушы база; 
 Жүйе қызмет етуші кешен; 
 Экология;  
 Тұрғын халық; 
 Нарық инфрақұрылымы. 
Қазіргі таңда аймақтың 4 парадигмасы неғұрлым кең тарауға ие 

болған: 
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 Аймақ-квазимемлекет – аймақ мемлекет пен ұлттық 
экономиканың салыстырмалы оқшаулы ішкі жүйесін білдіреді. Көптеген 
елдерде осындай аймақтар бұрындары орталықтың иелігінде болған 
қызметтер мен қаржылық ресурстарды шоғырландырады. 

 Аймақ-квазикорпорация – бұл меншік (аймақтық) және 
экономикалық іс-әрекеттің ірі субъектісі. Бұл тұрғыдан аймақтар тауарлар, 
қызметтер мен капитал нарықтарындағы бәсекелік күрестің 
қатысушыларына айналады (жергілікті өнімнің сауда маркасын қорғау, 
неғұрлым жоғары аймақтық инвестициялық рейтинг үшін күрес және т.б.). 
Экономикалық субъект ретінде аймақ ұлттық және трансұлттық 
корпорациялармен әрекет етеді. Корпорациялардың штаб-пәтерлері мен 
филиалдарын орналастыру, олардың баға құру механизмдері, жұмыс 
орындарын ашу және салықтарды төлеуі аймақтардың экономикалық 
жағдайына біршама ықпал етеді. Аймақтардың экономикалық дербестігін 
кеңейту – нарықтық реформалардың басты бағыттарының бірі. 

 Аймақ-нарық (нарықтық ареал) –аймаққа қатысты тәсілдеме 
түрлі тауарлар мен қызметтер, еңбек, несие-қаржылық ресурстар, құнды 
қағаздар, ақпарат, білімге қатысты аймақтық нарықтардың экономикалық 
іс-әрекеті мен ерекшеліктеріне назар аударады. Аталмыш тәсілдеме 
шеңберіндегі зерттеулерді кейде аймақтық нарықтану сияқты жеке ғылым 
саласы ретінде де бөліп қарастырады. 

 Аймақ-социум – (белгілі территорияда өмір сүретін адамдардың 
қоғамы) әлеуметтік өмірдің ұдайы өндірісі (халық пен еңбек 
ресурстарының, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, қоршаған орта 
және т.б.) мен орналастыру жүйесінің дамытылуын алға шығарады. 
Мұндағы зерттеу ерекше қызметтері және қызығушылықтары бар 
әлеуметтік топтар шеңберінде жүргізіледі. Аталмыш тәсілдеме 
экономикалық тәсілдемеден кеңірек. Ол аймақтық социумның мәдени, білім 
беру, медициналық, әлеуметтік-психологиялық, саяси және өзге де 
аспектілерін қамтиды. 

Ұлттық экономика – бұл ұлттық мемлекет шегінде өндіріс, тарату, 
қайта тарату, айырбас және тұтыну үдерістері ұйымдастырылатын сала, 
яғни мемлекеттік шекаралармен шектелген қайта өндірістік үдерістер 
ұйымдастырылатын сала. 

Ұлттық экономика – белгілі бір елдің қоғамдық еңбек бөлісінің, 
ғылыми-техникалық дамудың, халықаралық қатынастың, қалыптасқан және 
өзара байланысқан саланың (экономикалық іс-әрекеттің түрлерінің) 
бірыңғай кешені. 

Құрылымдық тұрғыдан ұлтық экономиканы құқықтық, салалық және 
кеңістік ұйым деп қарауға болады. 

Құқықтық тұрғыдан ұлтық экономика – заңды тұлға мәртебесі бар 
ұйымдар (коммерциялық және коммерциялық емес) жиынтығы. 
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Салалық тұрғыдан ұлтық экономиканы талдағанда экономикалық іс-
әрекеттің өрісі, секторы (бөлімі), саласы деген түсініктер қолданылады.  

Ұлттық экономиканың мақсаттары (3.1-сурет):  

 
 

3.1-сурет. Ұлттық экономиканың мақсаттары 
Ұлттық экономиканың құрылымы (3.2-сурет):  

 

 
 3.2-сурет. Ұлттық экономиканың құрылымы 
 

3.2 Аймақтық еңбек бөлінісінің түрлері және деңгейлері 
Еңбектің қоғамдық бөлінуі (ЕҚБ) – өндірістің қоғамдық 

ұйымдастырылуының формалары үшін біртекті түсінік, яғни:  
 Шоғырлану, 
 Мамандану, 
 Кооперациялау мен құрамдастыру. 
Территориялық еңбек бөлінісі – бұл аймақтың кейіннен айырбастау 

мүмкіндігімен тауарлар мен қызметтердің белгілі түрлерін өндіруге 
мамандануы. 

Территориялық кооперация – территория ауқымында реттелген 
территорияны кешенді дамыту мен оның ресурстарын жанжақты 
пайдалануға бағытталған тауар өндірушілердің әрекеттерін білдіреді. Ол 
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тиімсіз тасымалдаудың қысқаруына, жабдықтау мерзімінің азаюына ықпал 
етіп, өнім өндірісін арзандатады. 

Территориялық еңбек бөлінісінің деңгейлері: 
 халықаралық - жекелеген елдердің мамандану негізі ретінде 

қызмет етсе және аймақаралық – ел ішіндегі жекелеген аймақтардың 
мамандану негізі, 

 аймақішілік, аймақ шеңберіндегі жекелеген территориялардың 
мамандану негізі, 

 локальды еңбек бөлінісі, яғни айтарлықтай маңызы жоқ 
территория шеңберіндегі еңбек бөлінісі – нақты өндірісті жоспарлау мен 
тұрғылықты пункт территориясының ұйымдастырылу негізі ретінде қызмет 
ететінін айта кеткен жөн. 
 

3.3 Аймақтық ұдайы өндіру процесінің ұғымы мен мәні 
Өңір – бұл аумақтық және қоғамдық еңбек бөлінісі жүйесіндегі 

аймақтың орнымен негізделген халықтың өмір сүруін қамтамасыз етудің 
Әлеуметтік және экономикалық процестері жүзеге асырылатын нақты 
белгіленген әкімшілік шекаралары бар аумақтық білім. Экономика және 
әлеуметтік сала жай-күйінің сапалы әр түрлі сипаттамалары бар өңірлердің 
үш тобын бөледі: 

- өндіріс пен халықтың өмір сүру деңгейі жоғары дамыған өңірлер; 
- экономикалық әлеуеті орташа аймақтар; 
- әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі төмен проблемалық 

өңірлер. 
Өңірдің маңызды белгісі елдің әкімшілік-аумақтық бөлінуімен тікелей 

байланысты Басқару болып табылады. Әкімшілік-аумақтық органдар 
қоғамдық шаруашылықтың барлық элементтерін: материалдық өндірісті, 
табиғи-ресурстық әлеуетті, инфрақұрылымды, Еңбек ресурстарын, сондай-
ақ кеңістіктік және уақытша тұрақтылыққа ие сауда, қаржылық, әлеуметтік, 
экологиялық, өндірістік байланыстарды үйлестіруді (басқаруды) 
қамтамасыз етуі тиіс. Өңірдің экономикалық дербестігі шаруашылық 
жүргізудің өңірлік деңгейінің құзыретіне кіретін әлеуметтік-экономикалық 
проблемаларды дербес, мүдделі және жауапты шешу үшін оның 
экономикалық (бірінші кезекте қаржы) ресурстармен қамтамасыз етілу 
дәрежесін білдіреді. Аймақ шаруашылығының кешенділігі өңірдің өндіргіш 
күштерінің келісілген дамуын тепе-тең теңдестіруді білдіреді. Бұл 
шаруашылық элементтері арасындағы негізгі халық шаруашылығы 
функциясы – өңірдің мамандануы тиімді орындалғанда, маңызды 
аймақішілік сәйкессіздік байқалмайды және өңірдің өз шегінде қолда бар 
ресурстар негізінде кеңейтілген ұдайы өндіруді жүзеге асыру қабілеті 
сақталады.  

Өңірлік шаруашылықтың кешенділік көрсеткіштері: 
- өңірдің өзінде тұтынылатын өңірлік өндіріс ішіндегі өнім пайызы; 
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- салааралық қолдану өнімдерінің үлес салмағы; 
- өңірлік ресурстарды пайдалану дәрежесі. 
Басқару объектісі-сыртқы ортада жұмыс істейтін өзінің құрылымымен, 

мәдениетімен, даму деңгейімен өзара байланысты құрылымдық элементтер 
(аймақтың бөліктері) жүйесі, оның құқықтық, экономикалық және басқа 
реттеушілік әсерін сезінеді. 

Аймақтың құрылымдық элементтері: 
1) халық, оның мекендеу ортасы, 
2) табиғи ресурстар, 
3) өндірістік кіші жүйе, 
4) әлеуметтік-мәдени және рухани кіші жүйелер, 
5) қаржы-бюджеттік кіші жүйе, 
6) ақпараттық кешен. 
Өңірді мемлекеттік басқарудың негізгі мақсаты өндіріс дағдарысын 

еңсеру, халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру мүддесінде 
тұрақтандыру және дамыту саясатын әзірлеу және жүргізу болып табылады. 

Экономикалық аудандардың шаруашылығын кешенді дамыту 
халықтың қажеттіліктерін, сондай-ақ инфрақұрылымның жетекші 
салаларының қажеттіліктерін қанағаттандыратын өндіріс салаларын 
нарықтық мамандандыру салаларын үйлестіруді көздейді. Өңірлер 
шаруашылығының кешенділігі нарықтық мамандану салалары, аумақтық 
кешен мен қызмет көрсету саласын толықтыратын салалар арасындағы 
экономикалық байланыстарды нығайтуды көздейді. Қазіргі заманғы 
шаруашылық кешеннің күрделі салалық құрылымы бар, ол қазіргі уақытта 
социологияландыруды ескере отырып, түбегейлі түрде қайта құрылады. 
Кешеннің салалық құрылымы әртүрлі дәрежедегі кешендердің аумақтық 
құрылымымен байланысты. Негізгі орын аймақтық кешендерге тиесілі, олар 
нарықтық Маманданудың тиімді салаларының аумақтық кешенді 
толықтыратын салалармен, сондай-ақ өндірістік және әлеуметтік 
инфрақұрылыммен ұтымды үйлесуін білдіреді. 

Белгілі бір пропорциялармен және өзара байланыстармен 
сипатталатын өңірдің шаруашылық кешені салаларының жиынтығы өңірдің 
салалық құрылымын білдіреді. Өңірлік экономиканың салалық құрылымы 
және оның өзгеру серпіні салааралық байланыстардың тығыздығын, 
аймақтың ішкі қажеттіліктерді қанағаттандырудағы мүмкіндіктерін, өңірдің 
аумақтық еңбек бөлінісіндегі орнын бағалауға мүмкіндік береді. Аумақтық 
еңбек бөлінісі – бұл өңірлердің мамандануы белгілі бір түрлерін өндіруге, 
тауарлар мен қызметтердің, кейіннен оларды айырбастауға. 

Сәйкес қоғамдық аумақтық бөлінісінде еңбек құрамында аймақтық 
шаруашылық кешенінің бөлінеді функционалдық салалар тобы – 
специализирующие және қызмет көрсету. 

Мамандану салалары аймақ экономикасында жетекші рөл атқарады, 
аймақтық шаруашылық кешенінің негізін құрайды. 
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары: 
1. Әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде аймақ бес негізгі жүйе 

жиынтығын көрсете алады. Олар не? 
2. Қазіргі таңда аймақтың 4 парадигмасы қандай? 
3. Ұлтық экономика дегеніміз не? 
4. Ұлттық экономиканың мақсаттары неде? 
5. Ұлттық экономиканың құрылымына не киреді? 
6. Еңбектің қоғамдық бөлінуі (ЕҚБ) дегеніміз не? 
7. Территориялық еңбек бөлінісінің деңгейлерін атаныз. 
8. Аймақтық ұдайы өндіру процесінің ұғымы мен мәні неде? 
 
 
4 - тақырып. Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау 
Дәріс сұрақтары: 
4.1 Табиғи-экологиялық әлеует 
4.2 Ресурстық-өндірістік әлеует 
4.3 Еңбек әлеуеті 
 
4.1 Табиғи-экологиялық әлеует 
Аймақтың экономикалық әлеуеті оның негізгі құрамдастарымен 

сипатталады: табиғи-ресурстық әлеуетімен, халықпен және еңбек 
ресурстарымен, өндірістік әлеуетімен. 

Табиғи-ресурстық әлеует табиғи ресурстардың барлық түрлерінің 
жиынтығымен анықталады, қазіргі уақытта белгілі және оларды жақын 
болашақта пайдалану техникалық өлшемдер бойынша мүмкін. 
Ресурстардың жекелеген түрлерінің құрамы, әлеуетінің шамасы, 
маңыздылығы уақыт өте келе өзгереді, сондықтан оларды бағалау әрқашан 
тарихи салыстырмалы. 

Барлық табиғи ресурстардың екі негізгі белгісі бар – шығу тегі 
(табиғи) және пайдалану (экономикалық). Оларға сәйкес қалыптасты, 
олардың қос классификациясы. 

Табиғи классификация бойынша минералдық, су, топырақ-жер, 
биологиялық (өсімдік және жануарлар) ресурстар, жылу ресурстары (күн, 
жер асты сулары және мұхит тереңдігі), қозғалыс күштері (жел, төгілу және 
төгілу, ағымдағы су), жаңа, дәстүрлі емес ресурстар – заттың тереңдік 
құрылысының ресурстары, биоорганизмдер және т. б. бөлінеді. 

Шығу тегі белгісі ресурстардың сарқылу және қайта қалпына келу 
белгісімен толықтырылады. Осы белгілер бойынша бөлінеді: 

1) сарқылатын, жаңартылмайтын ресурстар – минералдық 
шикізат пен отын, топырақ қабаты, жерасты сулары; жаңғыртылатын – 
өзендер мен көлдердегі су қоры, жылдық жер үсті және жер асты ағындары, 
топырақтағы қоректік заттардың қоры, өсімдіктер мен жануарлар әлемі; 
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2) сарқылмайтын ресурстар – жылу, жарық, күн энергиясы, жел, 
Мұхит, құймалар мен құймалар энергиясы, жерішілік және мұхиттық жылу 
энергиясы, мұхиттық су қоры, материяның тереңдік құрылысының 
ресурстары, ғарыш ресурстары. 

Жаңа өндірісті орналастыру үшін, сондай-ақ адамдарды орналастыру 
үшін бос алаңдардың болуы тұрғысынан аумақтың өзі де өзіндік ресурс 
болып табылады. 

Табиғи байлықтардың экономикалық сыныптамасы негізінде оларды 
шаруашылық қызмет салалары мен салаларында басым пайдалану қаланды. 
Осы белгілер бойынша ресурстар бөлінеді: 

* өнеркәсіптік – отын, энергетикалық, металл, агрохимиялық, 
құрылыс, су, орман шикізаты және т. б . ; 

* ауыл шаруашылық – топырақ-жер, оның ішінде егістік және 
жемдік жерлер, суару үшін су, вегетациялық кезеңнің температурасы мен 
жауын-шашынның сомасы, кәсіпшілік жануарлар және т. б.; 

* өндірістік емес сала – су қоймалары және оларды халықтың 
мұқтаждары үшін пайдалану, қалалар төңірегіндегі ормандар және 
табиғатты қорғау, адамдардың демалуы мен сауығуына арналған ресурстар 
(рекреациялық және бальнеологиялық), спорттық аң аулау мен балық аулау 
ресурстары және т. б. 

 
4.2 Ресурстық-өндірістік әлеует 
Ресурстарды экономикалық (шаруашылық) жіктеудің маңызды 

қосымша белгісі оларды бір мақсаттық немесе көп мақсаттық ретінде 
пайдалану мүмкіндігі болып табылады. Біріншісі – өнеркәсіптік шикізат, 
отын, жылу және электр энергиясын өндіру үшін қызмет ететін минералдық 
қазбалар мен энергия көздері; екіншісі – орман, ауыл шаруашылығы, 
рекреациялық алқаптардың алаңдары, өнеркәсіптік және басқа да ауыл 
шаруашылығына арналмаған жерлер, су айдындары, судың өзі, оларды 
пайдаланудың көптеген тәсілдері мен бағыттарын болжайтын. Қазіргі кезде 
көп мақсатты ресурстарға табиғат пайдаланушылар арасындағы шиеленіс 
салдарынан және көпжақты пайдаланудың ең жақсы нұсқасын іздеуде көп 
көңіл бөлінеді. 

Көп мақсатты ресурстарды оңтайлы пайдалануды таңдау немесе бір 
мақсатты ресурстардың неғұрлым тиімді көздерін бөлу міндеті табиғи 
ресурстарды экономикалық бағалау арқылы шешіледі. 

Алайда аумақ бойынша табиғи ресурстарды орналастыру сипатын 
бағалау олардың қорларының жалпы көлемін бағалау сияқты қолайлы емес. 
Табиғи-ресурстық база географиясының басты ерекшеліктері: 

* Шығыс және солтүстік өңірлерге, ауыл шаруашылығы – оңтүстік 
және оңтүстік-батыс өңірлеріне өнеркәсіптік ресурстардың тартымдылығы 
бар аумақ бойынша ресурстарды орналастырудағы үлкен бірқалыптылық; 
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* өндірістік күштерді негізгі орналастыру және адамдарды 
орналастыру ареалының сәйкес келмеуі; 

* өнеркәсіптік ресурстардың негізгі түрлерінің олардың аз ғана 
көздерінің, ал құнарлы жерлердің – аумақтың өте шектеулі ареалында 
жоғары шоғырлануы.  

 
4.3 Еңбек әлеуеті 
Еңбек ресурстарының саны өңірдің дамуына қолайлы әсер етеді. Еңбек 

ресурстарымен қамтамасыз етілу жоғары болған сайын, жаңа өндірістерді, 
әсіресе еңбекті көп қажет ететін өндірістерді орналастыру үшін қолайлы 
жағдайлар соғұрлым қолайлы болады. 

ЭСК көрсеткішін талдау үшін сандық және сапалық параметрлер 
бойынша экономикалық ресурстардың жай-күйін, ұлттық экономиканың 
даму серпінін, экономиканың салалық құрылымын, жекелеген салалардың 
үлесін бағалау қажет. 

 
 
5 - тақырып. Аймақтар экономикасының дамуын реттеудің 

ұйымдастырушыллық-құқықтық негіздері 
Дәріс сұрақтары: 
5.1 Жергілікті билік органдарының құзыреті және олардың қызметін 

ұйымдастыру тәртібі. Жергілікті мемлекеттік басқару құрылымы мен 
жүйесі 

5.2 Орталықта және жергілікті жерлерде мемлекеттік органдар 
функцияларының оңтайлы тізбесін айқындау 

 
5.1 Жергілікті билік органдарының құзыреті және олардың 

қызметін ұйымдастыру тәртібі 
Қазақстанда жергілікті мемлекеттік басқаруды жергілікті өкілді және 

атқарушы билік органдары жүзеге асырады. 
Жергілікті өкілді орган халқының Қазақстан республикасының 

аумағында болып табылады мәслихаты. Мәслихаттар тиісті аумақтық 
бірліктер халқының мүдделері мен еркін білдіреді және жалпы мемлекеттік 
мүдделерді назарға ала отырып, оларды жүзеге асыру үшін қажетті 
шараларды алдын ала анықтайды, олардың іске асырылуын тексереді. 
Мәслихаттарды Қазақстан тұрғындары жалпы, тең құқылы, төте сайлау 
құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге сайлайды. 
Қазақстан Республикасының жиырма жасқа толған азаматы мәслихат 
депутаты болып сайлануы мүмкін. Қазақстан азаматы өз қызметін тек бір 
мәслихатта ғана жүзеге асыра алады. 

Жергілікті өкілді органның аппараты әдетте төрағадан, тексеру 
комиссиясының хатшысынан, ұйымдастыру жөніндегі бөлімнен, 
консультанттан, ұйымдастырушы-консультанттан, референттерден тұрады. 
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ҚР мәслихаттары өз қызметін келесі бағыттарда жүзеге асырады: 
- аумақтарды дамытудың жоспарларын, экономикалық және 

әлеуметтік бағдарламаларын, жергілікті бюджетті және оларды іске асыру 
туралы есептерді бекітеді; 

- жергілікті әкімшілік-аумақтық құрылыс мәселелерін шешеді; 
- мәслихат құзыретіне заңнамамен енгізілген мәселелер бойынша 

жергілікті атқарушы органдар басшыларының есептерін қарайды; 
- мәслихаттардың тұрақты комиссиялары мен басқа да жұмыс 

органдарын құрады, олардың қызметі туралы есептерді тыңдайды, 
жергілікті өкілді органдардың жұмысын ұйымдастыруға байланысты өзге 
де мәселелерді шешеді; 

- әкімнің ұсынысы бойынша әкімшілік-аумақтық бірлікті басқару 
схемасын бекітеді; 

- бұзғаны үшін заңмен әкімшілік жауапкершілік белгіленген 
ережелерді бекітеді; 

- республикалық бағдарламаларды және басқа да іс-шараларды 
қаржыландыру үшін бөлінетін қаражатты бөлуге қатысады, олардың 
жұмсалуын бақылауды жүзеге асырады; 

- лотереяларды шығару, шарттары, орналастыру және өткізу 
туралы, сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттен немесе екінші деңгейдегі 
банктерден қаржы жылы шегінде уақытша кассалық алшақтықты жабу үшін 
қарыз шарттары түрінде және тиісті бюджетте қарыздың негізгі сомасын 
және ол бойынша сыйақыны өтеуге арналған қаражат болған кезде ғана 
қаражатты қарыз шарттары түрінде қарыз алу туралы шешімдер 
қабылдайды.; 

- облыс орталығын салудың бас жоспарының жобасын, облыстың, 
республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың аудандық 
жоспарлау схемасын Қазақстан Үкіметіне бекіту туралы ұсыныстар 
енгізеді, қоныстанған пункттерді салудың бас жоспарларын бекітеді; 

- әкімдіктердің ұсынысы бойынша байқау, әкімшілік 
комиссиялардың, тарих ескерткіштерін қорғау жөніндегі комиссиялардың, 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі, мәдениет істері жөніндегі 
комиссиялардың және өзге де арнайы комиссиялардың құрамын құрады 
және бекітеді; 

- Қазақстан заңнамасына сәйкес республика тұрғындарының 
құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөніндегі өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады. 

Қазақстан мәслихаттары әкімдіктермен жақын байланыста 
ведомстволық бағынысты аумақтарды әлеуметтік дамыту бойынша өз 
жұмысын атқаруда. Сондай-ақ біздің еліміздің мәслихаттары әлеуметтік 
мәселелерді шешу бойынша шетелдік инвесторлармен ынтымақтасады.  

Мәслихат депутаттары, халық қалаулылары ретінде өзінің жеке 
қызметінде өздерінің сайлаушыларымен күн сайынғы проблемаларын 
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шешу үшін, олардың тапсырмаларын орындай отырып, мәслихатпен 
қабылданған бекітілген бағдарламалар мен шешімдерді жүзеге асыруға 
қатыса отырып, үлкен жұмыс жүргізеді. Мәслихаттар аумақтарды жалпы 
дамыту, Заңда бекітілген құзыреттер мен өкілеттіктер шеңберінде 
әлеуметтік және басқа да проблемаларды шешу бойынша елеулі жұмыстар 
жүргізеді. 

ҚР-да жергілікті атқарушы орган тиісті аумақтық бірліктер әкімдерінің 
институты болып табылады. Бұл аппарат Қазақстан Президенті мен 
Үкіметінің өкілі болып табылады. Облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың және астананың әкімдерін Премьер-Министрдің ұсынысы 
бойынша ҚР Президенті қызметке тағайындайды, ал өзге де әкімшілік-
аумақтық бөліністердің әкімдерін оларға қатысты жоғары тұрған әкімдер 
тағайындайды. 

Әкімдер өз қызметін мынадай бағыттарда жүзеге асырады: 
- тиісті әкімшілік – аумақтық бірліктің экономикалық және 

әлеуметтік даму бағдарламаларының жобаларын әзірлейді және жергілікті 
өкілді органдарға бекітуге ұсынады және олардың тиісінше орындалуын 
қамтамасыз етеді; 

- жергілікті өкілді органдардың бекітуіне бюджет жобаларын 
ұсынады; 

- коммуналдық меншікті басқарады; 
- жергілікті әкімшіліктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын 

лауазымға тағайындайды және одан босатады; 
- Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер 

қатынастарын реттейді; 
- қарыз, несие және басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер туралы 

шешім қабылдайды. 
 
5.2 Орталықта және жергілікті жерлерде мемлекеттік органдар 

функцияларының оңтайлы тізбесін айқындау 
Жергілікті атқарушы органдардың қызметі мынадай қағидаттарға 

орындалады: 
- ҚР Президентіне және жоғары тұрған әкімшілікке, сондай-ақ 

Үкіметке есеп беру; 
- тиісті өкілді органның бақылануы; 
- заңдылық; 
- республика азаматтарының еркіндігін, мүдделерін және еркіндігін 

қамтамасыз ету; 
- құзыреттілік шеңберінде дербестік және тәуелсіздік; 
- Жергілікті деңгейде мемлекеттік мүдделер мен мүдделерді 

біріктіру; 
- өз іс-әрекеттері мен шешімдері үшін жауапкершілік. 
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Жергілікті атқарушы билік өңірлерде іс жүзінде өмір сүруді 
ұйымдастыратын мемлекеттің буыны болып табылады. Жергілікті 
атқарушы биліктің рөлі мыналардан тұрады: бұл билік экономикалық, 
әлеуметтік-мәдени, әкімшілік-саяси салалардағы қоғамдық 
байланыстардың күрделі желісін шешу және жұмыс істеуі үшін қажет. Онда 
заңдарды, жоғары басшылық актілерін орындау бойынша барлық нақты 
практикалық жұмыс шоғырланған. Заң халықтың мінез-құлқының моделін 
белгілейтін теориялық норма ғана болып табылады. Оны іске асыру үшін 
мемлекет тарапынан ұйымдастырушы, бағыттаушы және бақылаушы 
ықпалдар қажет. Оларды өмірдің нағыз құбылысымен айналысатын және 
адамдарды, ал олар арқылы мүлікті және қоғамдық процестерді үздіксіз, 
мақсатты басқару міндеттерін орындайтын атқарушы билік органдары 
орындайды. 

Сөзсіз пайдалы және қажетті функцияны іске асыра отырып, атқарушы 
билік барлық деңгейлерде мемлекеттік аппараттың алшақтығы, сыбайлас 
жемқорлық, жоғары лауазымды адамдардың озбырлығы беталысын 
анықтайды. Атқарушы билік пен заң шығарушы және сот биліктері 
арасында іскерлік қарым-қатынасты орнату өзгеріссіз және барлық жерде 
проблема болып табылады. 

Осының бәріне қарамастан, жергілікті атқарушы биліктің рөлі өте 
үлкен және күшейту үрдісімен сипатталады,бұл Қазақстан 
Республикасында Өңірлік даму министрлігінің қалыптасуымен және 
ұйымдастырылуымен атап өтіледі. Жергілікті атқарушы органдар ішкі 
құрылымды жиі қайта құру, Қызмет әдістерін жаңарту арқылы тиімді 
қызметтің жаңа жолдарын іздеудің халық қоятын талаптарына ден қояды. 

Қазақстанда жергілікті басқаруды дамыту "Қазақстан - 2050 
"Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" байланысты 
жаңа серпін алды. Болашақта мәслихаттардың конституциялық-құқықтық 
мәртебесі кеңейтілетін болады. Ол басқаруды орталықсыздандыру, 
жергілікті маңызы бар проблемаларды шешу үшін, аумақты кешенді дамыту 
үшін жергілікті органдардың маңызын, рөлін күшейту, өкілеттіктерін 
нығайту міндеттерін ескере отырып жетілдірілетін болады. 

 
 
6 - тақырып. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттілігі 

және мәні 
Дәріс сұрақтары: 
6.1 Аймақтық теңсіздіктің объективті негіздері 
6.2 Жалпыұлттық экономикалық саясаттағы өңірлік саясаттың орны 
6.3 Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеу әдістерінің жүйесі 
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6.1 Аймақтық теңсіздіктің объективті негіздері 
Кез келген мемлекет белгілі бір аумақта жұмыс істейді, ол аумақтық 

құрылымдардың кейбір санынан тұрады. Сондықтан мемлекет өзіне тиесілі 
аумақтық кеңістіктің құрамдас бөліктерін реттеу шараларынан бас тарта 
алмайды. Осы елдің құрамына кіретін аумақтық бірліктер бірқатар 
әлеуметтік-экономикалық, географиялық, демографиялық және өзге де 
көрсеткіштер бойынша айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін болғандықтан, бұл 
әрбір аумақта өзінің экономикалық, саяси, әлеуметтік, этномәдени, 
құқықтық және өзге де мүдделерінің болуы үшін негіз болады. Сонымен 
бірге нарықтың жетілмегендігі өңірлерді дамытуды реттеудің басқа негізі 
болып табылады. 

Әрбір өңірдің дербес мүдделер жүйесінің болуы оларды 
қанағаттандыру проблемаларымен байланысты. Өңірлер мен мемлекеттің 
мүдделерін біріктіру әріптестік келісімдерді қалыптастыруды талап етеді. 

Белсенді рөл мемлекетке тиесілі Өңірлік даму проблемаларының 
қатарында өңірлік жүйелердің теңгерімді тұрақты әлеуметтік бағдарланған 
дамуды қамтамасыз ете алмауы орталық болып табылады. Елдің бірыңғай 
энергия жүйесінің, көлік коммуникацияларының, байланыс 
инфрақұрылымының және мұнай-газ кешенінің жекелеген аумақтарында 
жұмыс істеуі өңірлердің өзін-өзі тұрақты дамуының жеткілікті шарты 
болып табылмайды. Технологиялық бірлік өңірлердің институционалдық 
бірлігімен, яғни экономикалық ғана емес, құқықтық және психологиялық-
адамгершілік сипаттағы негізбен толықтырылуы тиіс. Әдетте мұндай 
бірлікке мемлекеттің реттеуші функцияларының көмегімен қол жеткізуге 
болады. Дәстүрлі нарықтық тетік жекелеген өңірлік нарықтардың 
дамымағандығынан (тұтыну тауарлары нарығы, тұрғын үй нарығы, өндіріс 
құралдары нарығы, қаржы нарығы, жұмыс күші нарығы, жылжымайтын 
мүлік нарығы, әртүрлі мақсаттағы қызметтер және т.б.) өз функцияларын 
толық көлемде іске асыра алмайтындықтан, онда институционалдық даму 
процесі негізінен мемлекеттің прерогативіне айналады. 

Өңірлік дамудың бірқатар кемшіліктері бар.  
Изъяны немесе салымдар өңірлер – бұл олардың қабілетсіздігі анықтау 

және пайдалануға салыстырмалы артықшылықтары аймақтардың 
объективті және субъективті себептерге байланысты. 

Объективті себептер бойынша салыстырмалы артықшылықтардың 
болмауы шаруашылық айналымға оңай тартылатын табиғи ресурстардың 
болмауынан және олардың сәйкессіздігінен, оларды пайдалану тәсілдерінің 
әлсіз ғылыми әзірленуінен, қаржы-инвестициялық аштықтан, қаржы 
ресурстарының монополиялық шоғырлануынан, білікті кадрларды тарту 
қиындықтарынан және т. б. туындауы мүмкін. 

Өңірлердің шешілетін қиын проблемаларының бірі шамадан тыс 
мамандану болып табылады. Шын мәнінде мамандану және оған 
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негізделген өндіріс шоғырлануы ауқымның әсерінен шекті шығындардың 
төмендеуін қамтамасыз етеді.  

Бүгінде өңірді экономикалық қатынастардың субъектісі ретінде ғана 
емес, экономикалық мүдделерді тасымалдаушы, білдіруші және 
орындаушы үш бірлестігінде қарастыру қажет. Өңірлердің экономикалық 
мүдделері олардың көпшілігіне тән көп функциялы. Өз кезегінде өңірдің 
көп функциялылығы оның табиғи-ресурстық және әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштерінің біртектілік деңгейінен туынды болып 
табылады. 

Өңірлердің ЖӨӨ көлемі бойынша саралану себептері осындай: 
- кеңістіктік қашықтық; 
- адами және қаржылық капиталмен қамтамасыз ету деңгейі 

бойынша өңірлердің елеулі айырмашылықтары; 
- халық шаруашылығы салаларының құрылымындағы және табиғи 

ресурстармен қамтамасыз етудегі айырмашылықтар. 
Реттеу объектісінің құрылымы-бұл шешілмей реттеу объектісі 

ыдырайтын проблемалардың жиынтығы. Өңір экономикасын мемлекеттік 
реттеу объектісінің мінез-құлқы осы үдерістің мақсаттары мен 
құралдарының біршама арақатынасын болжайды. 

Аймақ экономикасын мемлекеттік реттеудің мәні аймақтың көптеген 
ықтимал жағдайларын реттеуден тұрады, осылайша, бір жай-күй реттеу 
мақсаттарына басқаларына қарағанда неғұрлым сәйкес келеді. Өңірлік даму 
мақсаттарын тұжырымдау тұтастай алғанда ел, сондай-ақ нақты өңірге ие 
қаражаттың функциясы болып табылады. 

 
6.2 Жалпыұлттық экономикалық саясаттағы өңірлік саясаттың 

орны 
Өңірлер экономикасын мемлекеттік реттеу мынадай мақсаттарды 

көздейді: 
- мемлекеттің тұтастығын сақтау, Бірыңғай экономикалық 

кеңістікті сақтау және дамыту бойынша кедергілерді болдырмау және жою; 
- бірыңғай заңнамалық және құқықтық өрісті қамтамасыз ету; 
- артта қалған өңірлер мен дамымаған нарықтарды құрылымдық 

қайта құруға және дамытуға жәрдемдесу; 
- бірыңғай ең төменгі әлеуметтік стандарттарды қамтамасыз ету; 
- халық шаруашылығының әртүрлі салалары мен салаларының 

инфрақұрылымын дамыту; 
- еңбек пен капиталды және өнімді экономикалық ақталған 

аумақтық қайта бөлуді көтермелеу; 
- өңірлерде сараптамалық және импортты алмастыратын өндірісті 

ынталандыру; 
- депрессиялық және экологиялық апат өңірлерін дамытуға 

жәрдемдесу; 
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- ішкі аймақтық протекционизмді кез келген нысанда болдырмау. 
Мемлекеттік реттеу әдістерін пайдалану қажеттілігі бірқатар нақты 

себептерге объективті байланысты. Атап айтқанда, Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық дамуының егемендігінің Тарихи процесімен; 
басқарудағы көптеген қарама-қайшы сәттері бар өтпелі кезеңнің пайда 
болуымен; міндетті ұйғарымдарды (тапсырыстарды), келісулерді 
(шаруашылық шарттар жүйесі) және ұсынымдарды болжайтын 
шаруашылық қатынастарды құқықтық реттеу әдістерінің күшеюімен 
байланысты. 

 
6.3 Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеу әдістерінің жүйесі 
Нарықтық шаруашылықты реттеу параметрлері едәуір дәрежеде 

әртүрлі әдістер мен институттардың комбинациясымен айқындалады: 
- Мемлекеттік, оның ішінде индикативтік және бюджеттік 

жоспарлау, салықтық реттеу, бағаны реттеу және т. б.; 
- мемлекеттік емес, оның ішінде қоғамдық (әр түрлі 

қауымдастықтардың, тұтынушылар қоғамдарының жұмыс істеуімен 
анықталатын), жеке (өткізу нарықтары, бағалар туралы келісім және т. б.)), 

- институционалдық (тауар биржалары, бағалы қағаздар 
биржалары, коммерциялық банктер, ақпараттық орталықтар, жарнама 
агенттіктері және нарықтық шаруашылыққа қызмет көрсететін басқа да 
мекемелер). Олардың комбинацияларының еркін дамуы, яғни өзара 
байланыстардың икемділігі, бір нысанның екіншісіне ауысуы пәрменді 
нарықтық механизм құруға мүмкіндік береді. 

Үкіметтің экономикалық саясатын іске асырудың негізгі құралы 
Экономиканы мемлекеттік реттеу тетігі болып табылады. Қазіргі уақытта 
экономиканы мемлекеттік реттеу қажеттілігі экономиканы дағдарыстан 
шығару, өндірісті тұрақтандыру, халықтың әртүрлі топтары арасында 
кірістерді бөлуді оңтайландыру, өндірістің тиімді құрылымын 
қалыптастыру, мемлекет шығыстарын ұтымды ету жөніндегі міндеттерді 
шешумен байланысты. Экономиканы мемлекеттік реттеу қажеттігі сондай-
ақ нарықтық тетіктермен ауыстырылуы мүмкін емес экономикалық 
функциялардың болуымен байланысты. Атап айтқанда, бұл энергетиканы, 
көлік пен байланысты дамытуға, қоршаған ортаны қорғауға, білім беру 
ұйымдарына, жалпы экономикалық инфрақұрылымды қолдауға (Кедендік 
бақылау, статистикалық ақпаратты жинау және өңдеу) және т. б. қатысты. 
Тек мемлекет сұраныс пен ұсыныстың арақатынасына жедел ықпал етуге, 
ақша массасының көлемін бақылауға, Макроэкономикалық тепе-теңдік пен 
бәсекелестікті қолдауға қабілетті. Экономиканы мемлекеттік реттеу 
шаруашылық даму барысына белсенді әсер етудің заңды түрде ресімделген 
және қисынды реттелген жүйесін білдіреді. Ол (жүйе) әртүрлі және өзара 
байланысқан экономикалық реттеуіштер кешенін қамтиды. Мемлекеттің 
әртүрлі кезеңдерде және экономиканың түрлі салаларында әсер ету 
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нысандары мен әдістері реттеудің қатаң шараларынан жанама әсерге дейін 
түрленуі мүмкін. Экономикалық реттеуіштер жүйесі Жалпы индикативтік 
жоспардың құрамдас бөлігі болып табылады.  

Республиканың экономикасын басқаруға мемлекеттік ықпал: 
- бюджеттік-салықтық реттеу; 
- ақша-несиелік реттеу; 
- бағалық реттеу; 
- әлеуметтік саланы реттеу; 
- халықтың табысын реттеу; 
- сыртқы экономикалық саланы реттеу; 
- кәсіпкерлікті дамытуды реттеу; 
- монополияға қарсы реттеу; 
- аймақтық дамуды реттеу. 
Нарықтық шаруашылықты реттеу тетігі Республикалық шаруашылық 

кешенінің барлық құрылымдық бөлімшелерін қамтитын экономикалық 
қатынастар мен байланыстардың күрделі жүйесін білдіреді деп айтуға 
болады. Нарықтық процестерге Мемлекеттік ықпал ету нарық шаруашылық 
жүргізу субъектілерінің жиынтығын білдіретін мән-жаймен негізделеді, 
олардың әрқайсысының өз мүдделері мен ішкі ниеттері, яғни мінез-құлық 
себептері бар. Дәл осы жағдай мемлекеттік реттеуді қажет етеді. 

 
 
7 - тақырып. Аймақтық саясат: мәні және негізгі бағыттары 
Дәріс сұрақтары: 
7.1 Аймақтық саясаттың мақсаттары 
7.2 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік 

бағдарламасы 
 
7.1 Аймақтық саясаттың мақсаттары 
Аймақтық саясат – мемлекеттің экономикалық саясатының маңызды 

құрамдас бөлігі. Аймақтық саясат орталық және жергілікті билік органдары 
жүргізетін және өндіргіш күштерді орналастыруды реттеуге бағытталған 
түрлі заңнамалық, әкімшілік және экономикалық іс-шаралар кешенін 
қамтиды. 

Мемлекеттің аймақтық саясаты – бұл кеңістіктік, өңірлік аспектіде 
елдің экономикалық, әлеуметтік және саяси дамуын басқару бойынша 
қызмет саласы, яғни мемлекет пен аудандар арасындағы, сондай-ақ бір-
бірімен өзара қарым-қатынастармен байланысты. 

Аймақтық саясаттың негізгі бағыттары: 
- аймақтық даму қозғаушы күштерінің арақатынасын анықтау және 

олардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету (экономиканың мемлекеттік 
және жеке секторлары, өңірді дамытудың ішкі және сыртқы факторлары 
мен құралдары)); 
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- экономиканы басқарудың орталық және өңірлік деңгейлерінің 
жалпы мемлекеттік және Өңірлік даму аспектілерінің ара қатынасын 
анықтау; 

- артта қалған аудандардың экономикасын көтеру және жаңа 
аудандар мен ресурстарды игеру; 

- ұлттық-экономикалық мәселелерді шешу; 
- урбанизация мәселелерін шешу.  
Аймақтық саясат бағыттарына демографиялық, аграрлық саясаттың 

өңірлік аспектілері мен мемлекеттік биліктің басқа да іс-шараларын 
жатқызуға болады. Мемлекеттің осы бағыттардың әрқайсысына қатынасы 
және олар бойынша жүзеге асырылатын нақты іс-шаралар белсенді өңірлік 
саясатты іс жүзінде бірдей жүргізетін барлық дамыған елдерде мемлекеттің 
өңірлік саясатының мазмұнын құрайды. 

Аймақтық саясаттың басты мақсаты – нарыққа барлық мүдделі 
өңірлердің, кәсіпорындар мен азаматтардың кіруі үшін, аумақтық 
ерекшелікті ескере отырып, олардың мақсатты қабілеті мен іскерлігін ашу 
және дамыту үшін жағдай жасау. 

Аймақтық саясаттың мақсаттары: 
 әлеуметтік мақсаттар – өңірлерде әлеуметтік бағдарланған 

нарықтық экономиканы құруға, өңірлік рыноктарды дамытуға 
жәрдемдесетін меншік иелері тобын қалыптастыру; халықты әлеуметтік 
қорғау және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін дамыту тек 
мемлекеттік қаражат есебінен ғана емес, сонымен қатар отандық және 
шетелдік инвесторлардың қаражаты есебінен; 

 экономикалық мақсаттар – барлық өңірлерде бәсекелестік 
нарықтық орта құру; шағын және орта кәсіпорындар жүйесін дамыту 
базасында табиғи ресурстарды пайдаланудың кешенділігін арттыру; 
экспорттық әлеуетті кеңейтуге, шекара маңындағы саудаға, еркін 
экономикалық аймақтарды дамытуға жәрдемдесу; шетелдік капиталды 
тиімді жағдайларда тарту; 

 экологиялық мақсаттар – экологиялық таза (қалдықсыз) 
технологияларды тарату негізінде жеңіл осал аймақтарда экологиялық-
экономикалық тепе-теңдікті қалпына келтіруге жәрдемдесу; табиғат қорғау 
іс-шараларын іске асыруға қатысуға жеке және шетелдік капиталды тарту. 

Өңірлендірудің мәні – құрылымдық, инвестициялық, қаржы 
саясатындағы өңірлердің ерекшелігін есепке алу; реформалардың бірқатар 
бағыттарын өңірлік деңгейге көшіру (мысалы, коммуналдық сектордағы 
реформа); дамудың ерекше жағдайлары бар өңірлер үшін реформалардың 
арнайы бағдарламаларын әзірлеу. 

Қазіргі уақытта аймақтық дамудың стратегиялық міндеттері: 
- кейбір өңірлердің депрессиялық жағдайын еңсеру, ауылдық 

жерлерде жоғалған өмірлік ортаны қалпына келтіруді жеделдету, жергілікті 
өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту; 
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- бұл үшін неғұрлым қолайлы жағдайлары бар аудандарда 
экспорттық және импортты алмастыратын өндірістерді дамытуды 
ынталандыру; еркін экономикалық аймақтарды, сондай-ақ ғылым 
жетістіктерін енгізудің, экономикалық және әлеуметтік прогресті 
жеделдетудің өңірлік орталықтары ретінде технопарктерді қалыптастыру; 

- өңірлік құрылымдық ілгерілеулер мен өңірлік экономиканың 
тиімділігін қамтамасыз ететін және ынталандыратын өңіраралық және 
өңірлік инфрақұрылымдық жүйелерді (көлік, байланыс, информатика) 
дамыту; 

- жекелеген аумақтардағы халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасы 
бойынша артта қалуды еңсеру.  

Аса маңызды ретінде аймақтық саясаттың мынадай міндеттерін 
атап өткен жөн: 

- экологиялық жағдайды қалыпқа келтіру; 
- мәжбүрлі қоныс аударушыларды бейімдеу; өңірлерде жаңа жұмыс 

орындарын құру және әлеуметтік инфрақұрылымды жедел дамыту; 
- еңбек нарығындағы қиындықтар байқалатын өңірлердегі ахуалды 

қалыпқа келтіру; 
- гиперурбанизация проблемасын шешу-ірі қалалардың өндірістік 

объектілермен, халықпен шамадан тыс жүктелуін жою, шамадан тыс 
экологиялық жүктемені, ірі қалалардың әлеуметтік инфрақұрылымының 
шамадан тыс жүктелуін жою. 

Аймақтық саясатты жүргізудің тікелей және жанама әдістері 
бар. 

Аймақтық саясатты жүргізудің тікелей әдістері кезінде мемлекет 
шаруашылықтың аумақтық құрылымын жетілдіруге бағытталған күрделі 
салымдарға белсенді қатысады (өсу орталықтарын, өнеркәсіптік парктерді, 
артықшылық аудандарында инфрақұрылымды құру және т.б.). 

Аймақтық саясатты жүргізудің жанама әдістері кезінде мемлекет 
қаржылық (салық, кеден) жүйесі арқылы олардың жедел дамуын 
ынталандыру және көші-қон ағындарын басқару үшін қандай да бір 
аудандарда тиісті экономикалық "климат" құруға ұмтылады. 

Әр түрлі мемлекеттердің аймақтық саясатының мақсаттары мен 
міндеттері өте кең шектерде сәйкес келмейді және әр түрлі болады. 
Сонымен қатар, іс жүзінде барлық елдердің аймақтық саясатына тән 
жалпы, генерализацияланған мақсаттар бар: 

1) бірыңғай экономикалық кеңістікті құру және нығайту және 
мемлекеттіліктің экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және ұйымдық 
негіздерін қамтамасыз ету; 

2) аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму жағдайларын 
салыстырмалы теңестіру; 

3) мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар өңірлердің басым дамуы; 
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4) аймақтың табиғи, оның ішінде ресурстық ерекшеліктерін барынша 
пайдалану; 

5) қоршаған ортаның ластануын болдырмау, өңірлік табиғат 
пайдалануды экологияландыру, өңірлерді кешенді экологиялық қорғау. 

 
7.2 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік 

бағдарламасы 
1. ҚР-сы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 

Жарлығымен бекітілген ҚР-ның 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспары;  

2. ҚР-сы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі № 118 
Жарлығымен бекітілген Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға 
дейінгі болжамды схемасы;  

3. ҚР-сы Президентінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы "Қазақстан – 
2050" стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" атты 
Қазақстан халқына Жолдауы; 

4. ҚР-сы Президентінің 2018 жылғы 9 ақпандағы № 633 
Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы 
"Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі 
Жалпыұлттық іс-шаралар; 

5. ҚР-сы Үкіметінің 2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 1434 
қаулысымен бекітілген ҚР-ның аумағын ұйымдастырудың бас схемасының 
негізгі ережелері 
 

 
7.1-сурет. Бағдарламаның міндеттері 

 
Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiнде шешiлетiн мiндеттердi ескере 

отырып, мынадай терминдер қолданылады: 
 хаб-қалалар – ұлттық және өңірлік өзара іс-қимыл орталықтары: 

сауда-логистика және көлік, қаржы және кадр орталықтары, ақпарат пен 
технологиялардың өнім берушілері;  
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 агломерация – бір (моноорталықты) немесе бірнеше 
(көпорталықты) өзек қалалардың айналасына жақын орналасқан, өзара 
тұрақты өндірістік, мәдени-тұрмыстық және өзге де байланыспен біріккен, 
сондай-ақ аумақтық бірігу үрдісі бар елді мекендердің урбанизациялық 
топталуы. 

Қазақстандағы агломерацияларды айқындаудың негізгі 
өлшемшарттары мыналар болып табылады (7.2-сурет): 

 

 
7.2-сурет. Қазақстандағы агломерацияларды айқындаудың негізгі 

өлшемшарттары 
 
Функционалдық қалалық аудан (бұдан әрі – ФҚА) – бұл өңірлік 

деңгейдегі агломерациялық құрылымдардың аналогы.  
Бұл ретте ФҚА: 
а) кемінде 100 мың адам халқы бар және тығыздығы кемінде 1 ш.м. 

1000 адам (бұл ретте басқа ФҚА бөлігі немесе моноқала болып 
табылмайтын) өзек-қала; 

б) өзек-қалаға күнделікті маятниктік көші-қонға қатысатын халқының 
кемінде 15%-ы еңбекке жарамды айналадағы елді мекендер.  

Моноқала – бұл өнеркәсіп өндірісінің және еңбекке жарамды 
халықтың басым бөлігі (20 % және одан астамы), әдетте, бір бейіндегі және 
шикізаттық бағыттағы (мономамандану) бір немесе бірнеше (көп емес) қала 
түзуші, бұл ретте қалада болып жатқан барлық экономикалық және 
әлеуметтік процестерді айқындайтын кәсіпорындарда шоғырланған қала. 

Моноқалалар санатына халқының саны 10 мыңнан 200 мың адамға 
дейінгі, мына өлшемшарттардың бірімен сипатталатын қалалар 
жатқызылған (7.3-сурет): 
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7.3-сурет. Өлшемшарттары бірімен сипатталатын қалалар 

 
Тірек ауылдық елді мекен – сол жерде тұратын халықты және іргелес 

орналасқан аумақтардың тұрғындарын мемлекеттік және әлеуметтік 
көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету үшін инфрақұрылымдар 
жасалатын абаттандырылған ауылдық елді мекен. 

Шекара маңындағы аумақтар – мемлекеттік шекарадан 50 
километрге дейінгі арақашықтықта орналасқан әкімшілік-аумақтық 
құрылымдардың және елді мекендердің аумақтары. 

Экономикалық өсу орталықтары – елдің немесе өңірдің 
экономикасында инновация мен прогресс көздерінің функциясын 
орындайтын, "ауқым әсерінің" арқасында өндіріс факторларының тартылыс 
полюстері (шоғырлануы) болып табылатын, сондай-ақ жаңа тауарлар 
шығаратын және қызметтер көрсететін қарқынды дамып келе жатқан 
салалардың кәсіпорындары орналасқан нақты елді мекендер. 

 
 
8 - тақырып. Аймақтық бюджет-салық жүйесі 
Дәріс сұрақтары: 
8.1 Аймақтың бюджеттік қатынастары. Аймақтың бюджеті.  
8.2 Аймақтың бюджет жүйесінің қалыптасуының негізгі қағидалары.  
8.3 Аймақтық бюджетті қалыптастыру әдістері. 
 
8.1 Аймақтың бюджеттік қатынастары. Аймақтың бюджеті.  
Бюджеттік жүйе – мемлекеттің барлық қаржы жүйесінің маңызды 

құрамдық бөлігі болып табылады. Бюджеттік жүйе экономикалық категория 
ретінде мемлекеттің орталандырылған ақша қорын бюджетті қалыптасу мен 
пайдалану бойьшша заңды, жеке тұлғалар мен аймақтар арасындағы 
барлығы қаржылық қатынастар, бюджеттік қалыптасу мен атқарудың әдіс-
тәсілдері және сол катынастарды басқару органдарымен танысты. Басқаша 
айтқанда, барлық деңгейдегі бюджеттер мен Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қоры және экономикалық қатынастар мен құқықтық нормаларға 
негізделген бюджеттік процесс пен бюджеттік қатынастар косындысын 
бюджеттік жүйе деп түсіндіріледі.  
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Бюджет – мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруды 
қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры. 

Бюджет жүйесi – бюджеттердiң және Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қорының, сондай-ақ бюджеттiк процестер мен қатынастардың 
жиынтығы. 

Бюджет қаражаты – мемлекеттiк меншiкке түсуі және жұмсалуы 
бюджетте ақшалай нысанда көрсетiлетiн мемлекеттiң ақшасы мен өзге де 
активтерi. 

Бюджет процесi – мемлекеттiк органдардың Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген, бюджеттi 
жоспарлау, қарау, бекiту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлiк есепке 
алу мен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік 
есептілікті жүргізу, мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау, бюджеттiк 
мониторинг және нәтижелердi бағалау жөнiндегi қызметi. 

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, бюджетті атқару, жергілікті 
бюджеттің атқарылуы бойынша бухгалтерлік есепке алуды, бюджеттік 
есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу саласындағы функцияларды 
жүзеге асыратын атқарушы орган. 

Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган – бюджетті 
атқару, республикалық бюджеттiң және өз құзыретi шегiнде жергiлiктi 
бюджеттердiң, Жәбірленушілерге өтемақы қорының, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкiнiң есебi негiзiнде Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қорының атқарылуы бойынша бухгалтерлiк есепке алуды, 
бюджеттiк есепке алу мен бюджеттiк есептiлiктi жүргiзу саласында 
басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық 
атқарушы орган. 

Бюджеттің түрлері мен деңгейлері (8.1-сурет): 
 

 
8.1-сурет. Бюджеттің түрлері мен деңгейлері 

 
Бюджет аса маңызды қаржылық санат ретінде тұтастай алғанда 

бюджеттік қатынастарды көрсететін санаттардың барлық жиынтығын 
біріктіреді. Бюджеттік санаттардың бұл жүйесі бюджеттік ресурстарды 
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құруға, бөлуге және пайдалануға байланысты қаржы қатынастарының сол 
бөлігінің ішкі құрылымын сипаттайды. 

Бюджеттік санаттар органикалық тұтас жүйені құрайды, оның ішінде 
жекелеген бюджеттік санаттар арасында қисынды иерархиялық және тепе-
теңдік қатынастары қалыптасады. 

Бюджеттік қатынастардың материалдық көзі бюджет қаражаты болып 
табылады. Мемлекеттік бюджет (қа) ҚР Үкіметі жүргізетін әлеуметтік-
экономикалық саясатты іске асыруда айқындаушы рөл атқарады. 
Папараметрлері арқылы мемлекет экономикалық даму қарқынын, сондай-
ақ өңірлермен қарым-қатынасты реттейді. Ол экономикалық даму 
қарқынын, өңірлермен өзара қарым-қатынасты реттеуге, негізгі қаржы 
институттарын (мемлекеттік қаржы, салықтар, мемлекеттік қарыздар мен 
кредиттер) байланыстыруға арналған. ГБ қоғамның қаржы жүйесінің 
барлық буындарына реттеуші әсер етеді. 

Қазақстанның бюджет жүйесінде өңірлердің бюджеттеріне, өңірде 
бюджет –  қаржы саясатын әзірлеу мен іске асыруға, тұтастай алғанда 
өңірлер бюджеті бойынша кірістер мен шығыстарды теңдестіруге маңызды 
орын берілген. Әкімшілік жауапкершілікті орналастыру, биліктің әртүрлі 
деңгейлеріне өкілеттіктерді беру және бекіту шешім қабылдау процесін 
биліктің төменгі деңгейлеріне жылжытады. 

Мемлекеттік қаржыны құрайтын қаражаттың жалпы көлемінде 
азаматтардың тікелей қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
өңірлердің бюджет қаражатының үлесі жоғары. Бұл қаражаттың шығыны 
қоғамдық қызмет алушы адамдардың тұратын орнымен шектеледі. Осыған 
байланысты мемлекеттік қаржы ресурстарын бөлудің аумақтық аспектісі 
туындайды. Билік органының тиісті нақты аумағында ақша қаражатын 
қалыптастыру мен бөлудің объективті қажеттілігі туындайды. Кез келген 
мемлекеттің аумақтық бөлімшелері шегінде өңірлік деңгейдегі қаржы 
ресурстары қалыптастырылады және жұмсалады. 

Өңір бюджеті – бұл жергілікті өзін-өзі басқаруды, жергілікті 
әлеуметтік-экономикалық міндеттерді іске асыруды, сондай-ақ жоғары 
тұрған билік органдарынан әлеуметтік-мәдени және саяси іс-шаралар 
саласындағы бірқатар функцияларды орындауды қаржылық ресурстармен 
қамтамасыз етуге арналған бюджет. 

Өңір бюджетінің экономика мен әлеуметтік салаға әсері оның кірістері 
мен шығыстары арқылы жүзеге асырылады. Ол материалдық өндірістің, 
экономикалық қатынастардың және адамның дамуымен байланысты,олар 
оларды реттеу қажеттілігін жүйелі түрде жаңғыртады және саясатқа да, 
мемлекеттік қызметтің кез келген саласына да байланысты емес. 

Кең мағынада өңірлік бюджет тетігі аумақтың экономикалық және 
әлеуметтік процестерін реттеу үшін қаржы ресурстарын құру мен 
пайдаланудың өңірлік деңгейде әлеуметтік әзірленген және заңмен 
бекітілген нысандары мен әдістерінің кешені ретінде сипатталуы мүмкін. 
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Осы реттеудің негізгі мақсаты өңірлік экономиканың даму қарқыны мен 
пропорциясын, сондай-ақ халыққа әлеуметтік кепілдіктерді қаржылық 
қамтамасыз ету болып табылады. Өңірлік бюджет тетігін тағайындау екі 
негізгі функцияға негізделеді: өңірлердегі экономикалық және әлеуметтік 
процестерді қаржылық қамтамасыз ету және қаржылық реттеу. Бюджеттік 
тетіктің сандық және сапалық сипаттамасы шаруашылық басқарудың тиісті 
деңгейлеріне қаржы ресурстарының қандай шамасы жұмылдырылатыны 
және жұмсалатыны және оларды жұмылдыру мен жұмсау технологиясы 
қандай екені көрінеді. Бюджет жүйесінің буындары бойынша бөлінген 
бюджет ресурстарының жиынтығы өңірлік бюджет тетігінің жұмыс істеу 
схемасындағы түйінді кезең болып табылады (8.2-сурет). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2-сурет. Өңірлік бюджет тетігінің құрылымы 
 
Өңірлік бюджет тетігінің тиімді жұмыс істеуі үшін: 
- өңірлер бюджеттерінің тапшылығы; 
- әлеуметтік-экономикалық саясатты жүзеге асыру, тиісті 

бюджеттердің кіріс және шығыс баптарын қалыптастыру, салықтар мен 
басқа да міндетті төлемдерді жинау және пайдалану жөніндегі 
республикалық және жергілікті мемлекеттік билік органдары арасындағы 
өкілеттіктердің заңнамалық ара жігін ажырату; 

- бюджетті қалыптастыру кезінде өңірдің бюджеттік және салықтық 
әлеуетін анықтау және есепке алу мүмкіндігі; 

- барлық деңгейдегі бюджеттердің теңгерімділігі; 
- бюджет қаражатын пайдаланудың бағыттары мен ауқымы туралы 

шешімдерді дербес қабылдау мүмкіндігі (меншікті қаржы ресурстары 
шегінде); 

- өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына бөлінген бюджет 
қаражатының мақсатты жұмсалуын бақылау. 

 

Өңірлік бюджеттік тетік 

Өңірлік бюджеттерге ақша 
қаражатын жұмылдыру тетігі 

 

Өңірдің ақша қаражатын жұмсау 
механизмі 

Салықтық және салықтық емес 
түсімдердің түрлері 

Функционалдық топтар бойынша 
бюджеттік шығыстардың түрлері 

Бюджет қаражатын бюджеттен 
тыс бөлу және қайта бөлу тетігі 

Бюджеттік реттеу құралдары 
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8.2. Аймақтың бюджет жүйесінің қалыптасуының негізгі 
қағидалары 

Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің принциптері (8.3-сурет): 

 
8.1-сурет. Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің принциптері 

 
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі мынадай 

принциптерге негізделеді: 
1) бірыңғайлық принципі – Қазақстан Республикасында бюджет 

жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің бірыңғайлық 
қағидаттарын қолдану, бірыңғай бюджет сыныптамасын, бюджет 
процесінің бірыңғай рәсімдері мен техникалық шешімдерін пайдалану; 

2) толымдылық принципі - бюджетте және Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорында Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген барлық түсімдер мен шығыстардың көрсетілуі, 
бюджет қаражаты бойынша талап құқықтарының басқаға берілуі сияқты, 
бюджет қаражатын пайдалана отырып, өзара талаптарды есепке жатқызуға 
жол бермеу; 

3) реалистік қағидаты – бекітілген (нақтыланған, түзетілген) 
бюджет көрсеткіштерінің әлеуметтік-экономикалық даму болжамдарының, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларының, мемлекеттік органдардың 
стратегиялық жоспарларының бекітілген (нақтыланған, түзетілген) 
параметрлеріне, бағыттарына сәйкес келуі; 

4) транспаренттілік қағидаты – мемлекеттік немесе заңмен 
қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасы саласындағы нормативтік құқықтық 
актілерді, бекітілген (нақтыланған, түзетілген) бюджеттерді және олардың 
атқарылуы туралы есептерді, азаматтық бюджетті, стратегиялық жоспарлар 
мен олардың іске асырылуы туралы, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорын қалыптастыру және пайдалану туралы есептерді міндетті түрде 
жариялау, сондай-ақ бюджет процесінің қоғам мен бұқаралық ақпарат 
құралдары үшін міндетті түрде ашық болуы; 
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5) дәйектілік принципі - мемлекеттік органдардың бюджеттік 
қатынастар саласында бұрын қабылданған шешімдерді сақтауы; 

6) нәтижелілік қағидаты – стратегиялық жоспарларда, аумақтарды 
дамыту бағдарламаларында және (немесе) мемлекеттік органдардың 
бюджеттік бағдарламаларында көзделген нәтижелердің көрсеткіштеріне 
қол жеткізуге бағдарланған бюджетті әзірлеу және атқару; 

7) бюджеттердің дербестік принципі - түрлі деңгейдегі бюджеттер 
арасында түсімдердің тұрақты бөлінуін белгілеу және осы Кодекске сәйкес 
олардың жұмсалу бағыттарын айқындау, осы Кодекске сәйкес мемлекеттік 
басқарудың барлық деңгейлерінің бюджет процесін дербес жүзеге асыру 
құқығы, жергілікті бюджеттердің атқарылуы барысында қосымша алынған 
кірістерді және жергілікті бюджеттер қаражатының қалдықтарын жоғары 
тұрған бюджетке алып қоюға жол берілмеуі, төменгі бюджеттерге оларды 
тиісті өтеусіз, қосымша шығыстар жүктеуге жол берілмеуі; 

8) сабақтастық принципі - өткен кезеңде бекітілген әлеуметтік-
экономикалық даму болжамдарына, базалық шығыстарға, бюджеттік 
мониторинг қорытындыларына, нәтижелерді бағалауға негізделген 
республикалық және жергілікті бюджеттерді жоспарлау; 

9) негізділік принципі - бюджет жобасына қандай да болсын 
түсімдерді немесе шығыстарды енгізу қажеттігін және олардың 
көлемдерінің негізділігін айқындайтын нормативтік құқықтық актілер және 
басқа да құжаттар негізінде бюджетті жоспарлау, сондай-ақ бюджет 
қаражаты мен мемлекет активтерін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес пайдалану; 

10) уақтылылық принципі - республикалық және жергілікті 
бюджеттерге, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол 
ақшаның бақылау шотына түсімдерді есептеу және оларды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкіндегі Үкімет шотына аудару, міндеттемелер 
бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларына сәйкес мемлекеттік 
мекемелердің міндеттемелер қабылдауы, төлемдер бойынша 
қаржыландырудың жеке жоспарларына сәйкес төлемдер жасау және тиісті 
нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіпті сақтай отырып, 
мерзімінде бюджет қаражатын алушылар шоттарына аудару; 

11) кассаның бірыңғайлық принципі - бюджетке барлық түсімдерді 
бірыңғай қазынашылық шотқа есептеу және бірыңғай қазынашылық шоттан 
барлық көзделген шығыстарды ұлттық валютамен жүзеге асыру; 

12) тиімділік қағидаты – бюджет қаражатының бекітілген көлемін 
пайдалана отырып, ең үздік тікелей және түпкілікті нәтижеге қол жеткізу 
немесе бюджет қаражатының аз көлемін пайдаланып, тікелей және 
түпкілікті нәтижеге қол жеткізу қажеттігін негізге ала отырып, бюджетті 
әзірлеу және атқару; 

13) жауапкершілік принципі - тікелей және түпкілікті нәтижелерге 
қол жеткізуге және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік 
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мекемелер басшыларының және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтін шешімдер 
қабылдағаны үшін жауапкершілігін қамтамасыз етуге бағытталған қажетті 
әкімшілік және басқару шешімдерінің қабылдануы; 

14) бюджет қаражатының атаулылығы мен нысаналы 
сипатының қағидаты – бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің Қазақстан Республикасының 
заңнамасын сақтай отырып, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
жарғылық капиталына қатысу арқылы бюджет қаражатын стратегиялық 
жоспарларда, аумақтарды дамыту бағдарламаларында және (немесе) 
мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларында бюджеттік 
инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемелерінде көзделген 
нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағыттауы және пайдалануы. 

Аймақтың бюджеттік жүйесінің негізгі қызметтері: аймақтың 
халқының өмір сапасын және деңгейін арттыру жағдайын құру; аймақ 
территориясындағы халықтың жеке топтарының табыстарын әділетті бөлу; 
аймақтың даму бюджеті арқылы немесе тікелей мемлекеттік инвестициялар 
жолымен аймақтық шаруашылық кешенінің өсуі, аймақтағы іскерлік 
белсенділіктің дамуын арттыру; әлеуметтік және нарықтық 
инфрақұрылымның, өндірістін даму жолымен аймақтың аумақтық 
қалыптасуындағы кәсіпкерлік жағдайын түзелту. 

Аймақтың бюджеттік құрылымында кірістің негізгі бөлігін салық 
құрайды. Ал, шығын құрылымында негізгі орынды әлеуметтік-мәдени 
шараларға, капиталсалымына кеткен шығындар алады. Соның ішінде 
мемлекеттік дотация және тұрмыстық-коммуналдық шаруашылығына 
кеткен. 

 
 
9 - тақырып. Аймақтар экономикасының дамуын жоспарлау және 

болжау 
Дәріс сұрақтары: 
9.1 Өңірлік даму жоспар-болжамдарының мазмұны 
9.2 Өңірлік бағдарламаларды жіктеу 
9.3 Бағдарламаларды бағалау критерийлері 
 
9.1 Өңірлік даму жоспар-болжамдарының мазмұны 
Өңірлік саясатты жүргізудің маңызды нысаны болжау және жоспарлау 

болып табылады. Өңірлік болжамдау мен жоспарлаудың негізгі мақсаты –
экономикалық және әлеуметтік саясатты әзірлеу және тиісті басқарушылық 
шешімдерді қабылдау үшін өңірдің даму бағыттары мен перспективаларын 
негіздеу. 

Өңірлік дамуды болжау – бұл қазіргі көрсеткіштерді, олардың өзгеру 
серпінін және мүмкін болатын «ұйыту» әсерлерін ескере отырып, өңірдегі 
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әлеуметтік-экономикалық жағдайды алдын ала болжау. Болжамдаудан 
айырмашылығы өңірлік дамуды жоспарлау өңірдегі жағдайдың дамуын 
пассивті болжауды ғана емес, сондай-ақ қажетті (жоспарланған) жағдайға 
қол жеткізу мақсатында тиісті басқарушылық шешімдерді қабылдау және 
іске асыру арқылы оған белсенді әсер етуді да болжайды. Осылайша, 
өңірлердің дамуын жоспарлау-бұл басқару субъектілеріне тәуелсіз сыртқы 
факторларды, сондай-ақ олар қабылдайтын басқарушылық шешімдерді 
ескере отырып, өңірлердің болашақ әлеуметтік-экономикалық жағдайын 
модельдеу. 

Өңірлерді дамытуды болжау және жоспарлау әдіснамасында: 
А) проблемалы және кешенді мақсатты аймақтық бағдарламаларды 

жасау және іске асыру мүмкіндігін көздейтін бағдарламалық-мақсатты 
әдіс. Проблемалы өңірлік бағдарламалардың негізінде өңірлік шаруашылық 
кешенінің белгілі бір жағының болашақта даму деңгейі мен үрдістерін 
айқындайтын тораптық мәселелер жатыр. Кешенді өңірлік бағдарламалар 
деп өңір халқының негізгі материалдық және мәдени қажеттіліктерін 
неғұрлым толық қанағаттандыру мақсатында бірқатар көрсеткіштер-
индикаторлар бойынша өңірдің теңгерімді дамуына бағытталған 
бағдарламалар түсіндіріледі; 

В) аумақтық баланстар жүйесіне негізделген жоспарлаудың 
баланстық әдісі. Баланстық әдіс арқылы ресурстар мен қажеттіліктерді 
байланыстыру, өндіріс шығындары мен нәтижелерін өлшеу, өңіраралық 
байланыстарды ескере отырып, материалдық, энергетикалық, қаржылық 
және еңбек ресурстарының болуы мен қажеттілігі арасындағы теңгерімділік 
қамтамасыз етіледі. Бұл ретте өңірлік салааралық байланыстардың болуын, 
өзара өнім алмасудағы өзара ынтымақтастықты, салалар мен нақты 
өнімдердің үлесін ескеретін салааралық теңгерімнің (МОБ) табиғи-құндық 
схемасын қолдану неғұрлым перспективалы бағыт болып саналады; 

С) сараланған нормалар мен нормативтерді белсенді қолдануға 
негізделген нормативтік әдіс; 

D) болжамдалатын және жоспарланған индикаторлардың 
динамикасын, сондай-ақ оларды вариациялаудың ықтимал үрдістерін 
ескеретін экстраполяциялау әдісі; 

Е) осы салада айтарлықтай жұмыс тәжірибесі бар мамандардың 
сұрауларына байланысты сараптамалық бағалау әдісі; 

F) экономикалық-математикалық модельдеу әдістері, 
формализделген модельдерді әзірлеуді қарастыратын, болашақ кезеңдерге 
тән сандық мәндерді қою осы кезеңдер үшін басқа параметрлерді есептеуге 
мүмкіндік береді. 

Өңірлердің дамуын болжау және жоспарлау өңірдің экономикалық 
дамуын мемлекеттік реттеудің маңызды нысаны болып табылады. Мұндай 
реттеу құралдарына бағдарлаушы сипат және белсенді әсер ету әдістері 
жатады. 
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9.2 Өңірлік бағдарламаларды жіктеу 
Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу 

құралдарының жүйесі: 
1) стратегиялық сипаттағы болжамды құжат болып табылатын, 

болашақта Өндіргіш күштерді дамыту мен орналастырудың ғылыми 
негіздемесін қамтитын және халық шаруашылығының өңірлік 
құрылымындағы өзгерістердің мақсатын, міндеттерін, алғышарттарын, 
проблемаларын, болжамдарын және тиімділігін бағалауды қамтитын 
Өндіргіш күштерді дамыту мен орналастырудың бас схемасы; 

2) белгілі бір аумақтың экономика мен әлеуметтік саласының 
болашақ жай-күйінің алдын ала болжануы болып табылатын өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық даму болжамы. Өңірдің әлеуметтік-
экономикалық даму болжамының құрамына қоғам өмірінің жекелеген 
жақтары жағдайын көрсететін жеке болжамдар жиынтығы (демографиялық 
жағдай, төлемге қабілетті сұраныстың серпіні мен шамасы, өндірістік 
ресурстарды ұсыну және т.б.), сондай-ақ өңір экономикасының тұтас білім 
ретінде дамуын сипаттайтын кешенді экономикалық болжам кіреді. 
Уақытша көкжиек бойынша өңірлердің экономикалық дамуының кешенді 
болжамдары ұзақ мерзімді (5-10 жыл), орта мерзімді (3-5 жыл) және қысқа 
мерзімді (1-2 жыл) болып бөлінеді.); 

3) өңірлік дамудың стратегиялық жоспары – бұл өңірді дамыту 
жөніндегі қызметтің түрлі аспектілерінің өзара байланысты сипаттамасын 
қамтитын басқарушылық құжат. 

4) өңірлік дамуды индикативтік жоспарлау мемлекеттік әлеуметтік-
экономикалық саясаттың бағыттарына сәйкес келетін өңір экономикасының 
жай-күйі мен дамуын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру 
процесін білдіреді. 

Индикативтік жоспар – бұл кәсіпкерлік секторды дамытудың 
неғұрлым тиімді жолдарын таңдауда бағдарлаудың құралы. Ол белгіленген 
индикаторларға қол жеткізу мақсатында Әлеуметтік және экономикалық 
процестерге Мемлекеттік ықпал ету шараларын әзірлеуді көздейді. 
Индикативтік жоспар көрсеткіштерінің Директивті сипаты жоқ. Ол міндетті 
тапсырмалардың шектеулі санын қамтиды және айтарлықтай мақсатты 
сипатқа ие. Өңірде индикативтік жоспарлау объектісі оның аумағындағы 
салалар кешені болып табылады, ал жоспарлау мақсаты – өндіріс қажеттілігі 
мен әлеуметтік мәселелерді шешу негізінде олардың тиімді және барабар 
дамуын қамтамасыз ету. Әлеуметтік-экономикалық дамудың маңызды 
индикаторлары ретінде экономиканың серпінін, құрылымын және 
тиімділігін, қаржының, ақша айналымының, тауарлар мен бағалы қағаздар 
нарығының жай-күйін, бағалардың қозғалысын, жұмыспен қамтуды, 
халықтың тұрмыс деңгейін, сыртқы экономикалық байланыстар мен т. б. 
сипаттайтын көрсеткіштер пайдаланылады. 



43  

Өңірдің экономикалық дамуына мемлекеттің белсенді әсер ету 
құралдарының жүйесі өңірлік дамуды бағдарламалау, сондай-ақ өңірдің 
бюджетін әзірлеу мен іске асыруды қамтиды. 

Аймақ экономикасының дамуын бағдарламалау – бұл өңірлік 
дамудың неғұрлым өзекті мәселелерін шешу құралдарын, процедурасын, іс-
шараларын және құралдарын сипаттайтын арнайы құжаттарды әзірлеу және 
іске асыру. Бағдарламалау билік құрылымдарының экономикалық 
процестерге жанама (жанама) әсерге ғана емес, сонымен қатар қоғамдық 
ұдайы өндіріс барысын тікелей басқаруға белсенді қатысуын көрсетеді. Бұл 
процесс әлемнің барлық дамыған елдерінде орын алады. 

Аймақтық әкімшіліктің өңір проблемаларын шешу жөніндегі мақсатты 
саясатты жүргізу құралы ретінде бағдарламалық-нысаналы тәсілдің негізіне 
әр түрлі деңгейдегі мемлекеттік органдар немесе мемлекеттік қолдау 
кезінде жеке компаниялар іске асыратын бағдарламалар жүйесі алынуы 
тиіс. Мақсатты бағдарламалар елдің мемлекеттік, экономикалық, 
экологиялық, әлеуметтік және мәдени дамуы саласындағы міндеттерді 
тиімді шешуді қамтамасыз ететін ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-
конструкторлық, өндірістік, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-
шаруашылық және басқа да іс-шаралар кешенін білдіреді. Бағдарламалық-
нысаналы жоспарлау дамыған нарықтық экономикасы бар барлық елдерде 
өте белсенді қолданылады, бірақ осы бағыттағы ерекше табыстарға АҚШ-
қа жетті. 

Аймақтарың дамуын мемлекеттің белсенді реттеудің маңызды құралы 
өзіне шоғырландырылған бюджет пен бюджеттен тыс қорларды қамтитын 
өңірдің бюджет жүйесін әзірлеу және іске асыру болып табылады. Өңір 
бюджеті аймақта мемлекеттік билік органдарының функцияларын 
қамтамасыз ету мақсатында ақша қаражатын құру және жұмсау нысаны 
болып табылады. Қаржы ресурстарын бюджетке шоғырландыру 
мемлекеттік органдардың қаржы саясатын табысты іске асыру үшін қажет. 

Ұзақ мерзімді, орта мерзімді, ағымдағы болжамдар мен өңірлік даму 
жоспарларын әзірлеудің арқасында экономиканы тұрақтандыру, 
экономикалық өсу, өңірлерде жұмыссыздықты азайту, сондай-ақ олардың 
әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерін теңестіру проблемалары 
шешілуде. 

 
 
10 - тақырып. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-

экономикалық әлеуетін бағалау 
Дәріс сұрақтары: 
10.1 Аумақтық айырмашылықтың объективті себептері 
10.2 Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін талдау және 

оның негізгі әдістері 
10.3 Өңірлердің даму көрсеткіштері 
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Әлеуметтік-экономикалық әлеует – бұл экономиканың нақты 
жағдайын, сондай-ақ аймақ экономикасының түрлі салаларының даму 
перспективаларын көрсететін негізгі ұғымдарының бірі. Экономиканың 
дамуын көрнекі көрсететін негізгі сипат экономикалық әлеуетті арттыру 
болып табылады. Осы көрсеткішті есептегенде шығарылатын өнімнің 
жалпы қабылданған көлемінен, сапасы мен бәсекеге қабілеттілігінен басқа, 
тұрақты, тиімді жұмыс істеуін, сондай-ақ болашақ перспективасын 
қамтамасыз ететін шаруашылық жүйенің дамуын ескеру қажет. Ұлттық 
шаруашылық, өндірістік және өңірлік ұйым жүйесінде экономикалық 
әлеует материалдық негіз болып табылады. 

Өңірдің экономикалық әлеуеті – бұл бәсекеге қабілетті өнім өндіру 
үшін қолда бар мүмкіндіктерді барынша пайдалану және мемлекет пен 
бизнестің мүдделерін ескере отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтың 
қажеттіліктерін барынша толық қанағаттандыру шартымен өңірдің дамуы 
үшін қажетті қолда бар және жұмылдыру үшін мүмкін болатын 
ресурстарының жиынтығы. Көп жағдайда ол территорияаралық және 
салааралық байланыстардың даму деңгейімен анықталады. 

Экономикалық әлеуетті пайдалану тиімділігі мынадай көрсеткіштерде 
анық байқалады: әлеуметтік саланы дамыту, экономикалық даму деңгейі, 
халықтың өмір сүру сапасы. 

Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық жағынан да, 
тарихи-мәдени жағынан да өзара ерекшеленетін 14 облыстан және 
Республикалық маңызы бар үш қаладан тұрады. 

Өңірлердің даму әлеуеті мен жағдайларының айырмашылықтарын 
бағалау тұтастай алғанда республиканың аумақтық-салалық құрылымының 
балансын анықтауға, проблемалық өңірлерді бөлуге, аумақтық саралаудың 
өсу қаупін және өзге де теріс салдарларды уақтылы ескертуге мүмкіндік 
береді. Бұл әрбір өңірге объективті кешенді бағалау жүргізудің өзектілігін 
түсіндіреді. 

Іс жүзінде біртұтас және федеративтік мемлекеттер үшін Өңірлік даму 
мен әлеуетті бағалаудың көптеген әдістері бар. Көп жағдайда өңірлерді 
рейтингтік талдау үшін халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік 
өнім сияқты көрсеткішті пайдаланады. Жалпы өңірлік өнім ( ЖӨӨ) – 
жалпы жиынтық өнімнің аралық тұтыну көлемін алып тастау жолымен 
есептелетін жалпы қосылған құнды өлшейтін көрсеткіш. Ұлттық деңгейде 
ЖӨӨ Ұлттық шоттар жүйесінің базалық көрсеткіштерінің бірі болып 
табылатын жалпы ұлттық өнімге сәйкес келеді. Жалпы өңірлік өнім 
көрсеткіші негізінде ғана құрылатын өңірлерді саралау өңірлердің 
экономикалық дамуының жалпы көрінісін береді, бірақ бұл ретте халықтың 
тұрмыс деңгейі, денсаулық сақтау, білім беру және т. б. сияқты басқа да 
маңызды әлеуметтік көрсеткіштер ескерілмейді.  

Қолданбалы экономиканы зерттеу орталығы қолда бар статистикалық 
деректер негізінде Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын 
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бағалаудың жеке рейтингін әзірледі. Ол үшін келесі көрсеткіштер топтары 
таңдалды: 

1) Өндірістік-сауда көрсеткіштері; 
2) Еңбек нарығының көрсеткіштері; 
3) халықтың тұрмыс деңгейінің көрсеткіштері; 
4) білім беру саласының көрсеткіштері; 
5) денсаулық сақтау саласының көрсеткіштері. 
Неғұрлым бәсекелес елдердің бәсекеге қабілеттілік тұжырымдамасын 

қалыптастыру және іске асыру тәжірибесі экономикалық жүйенің бәсекеге 
қабілеттілігі мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылы жағдайында озық 
технологияларды қолдану арқылы оның тиімділігін арттыруға 
негізделетінін көрсетеді. Ең озық елдердің негізгі бәсекелестік 
артықшылығы адам ресурстары мен оны жандандыруға бағытталған 
инвестициялар болып табылады. Дамыған елдер үшін мемлекеттік 
араласудағы ортақ экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында олардың ішкі сауданың "оңтайлы" құрылымын қамтамасыз 
ететін өңіраралық экономикалық қатынастарды ынталандыруы, өңірлердің 
орнықты жалпы экономикалық дамуын қамтамасыз ету және әлеуметтік-
экономикалық саралану деңгейін төмендету мақсатында өңіраралық 
байланыстарды нығайту мен тереңдету болып табылады. Өңірдің бәсекеге 
қабілеттілігінің қазіргі түсінігі оны экономикалық, әлеуметтік, саяси және 
басқа да факторларға негізделген өңір мен оның жекелеген тауар 
өндірушілерінің ішкі және сыртқы нарықтардағы жағдайын сипаттайды. 
Өңірдің бәсекеге қабілеттілігі бірнеше компоненттерді: базалық 
ресурстардың (табиғи) өнімділігін; индустриялық факторлардың (еңбек, 
капитал); постиндустриалды факторлардың өнімділігі (ақпарат, 
инновациялар, білім). Перспективалы жоспарлау мақсатында басқару 
органдарының тиімділігі, Даму стратегиясы, қоғамдық-жеке серіктестік 
және институционалдық икемділік, яғни өзгермелі сыртқы ортаға бейімделу 
қабілеті сияқты стратегиялық детерминанттарды да ескеру қажет. Өңірлік 
бәсекеге қабілеттілік стратегиясын әзірлеу өңір мен мемлекеттің 
ресурстары бағытталатын басымдықтарды таңдауды көздейді. Мұндай 
таңдау өңір ішкі (ұлттық) немесе халықаралық ортада бәсекелі болуы 
мүмкін нақты және әлеуетті бәсекелестік артықшылықтарды айқындауды 
талап етеді және әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін бағалау, 
ұйымдық-экономикалық тетіктің тиімділігін диагностикалау нәтижелері 
бойынша жүзеге асырылуы тиіс. 

Өңірдің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру оның бәсекелестік 
әлеуетін айқындауды және іске асыруды көздейді. 

Өңірдің бәсекелестік әлеуеті үш негізгі компонентпен қамтамасыз 
етіледі: 

- бәсекеге қабілеттіліктің қол жеткізілген (бастапқы) деңгейін 
қамтамасыз ететін өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі; 
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- бәсекелестік қатынастардың басқа субъектілерімен 
салыстырғанда саралау факторларын білдіретін және бәсекеге қабілеттілікті 
одан әрі қалыптастыру үшін негіз болатын бәсекелестік 
артықшылықтармен; 

- әлеуетті бәсекелестік артықшылықтарды нақты (сондай-ақ жаңа 
бәсекелестік артықшылықтарды құру) қайта құру және бәсекеге 
қабілеттіліктің неғұрлым жоғары деңгейін қалыптастыру негізінде жатқан 
өңірдің әлеуметтік-экономикалық әлеуеті. 

Жекелеген өңірлік жүйелер арасында, сондай-ақ өңірлік және ұлттық 
әлеуметтік-экономикалық жүйелер арасында жүзеге асырылатын 
иерархиялық-желілік өзара іс-қимылдардан әсерді күшейтудің қажетті 
шарты ұлттық (мемлекеттік) және өңірлік деңгейлерде Стратегиялық 
жоспарлау процестерін көп жақты үйлестіру, әлеуметтік-экономикалық 
дамудың ұлттық стратегиясын өңірлердің инновациялық даму 
стратегияларымен байланыстыру және осының негізінде елдің бәсекеге 
қабілеттілігін арттырудың кешенді стратегиясын қалыптастыру болуға тиіс. 
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін дамыту стратегиясы тұтастай 
анықталған болғандықтан, өңірлердің бәсекелестік әлеуетін пайдалану үшін 
кешенді бағалау нәтижелері бойынша әрбір өңір үшін стратегиялық 
бағдарлардың шектеулі санын және бәсекеге қабілетті даму стратегиясын 
қалыптастыру мен іске асырудың жалпы қағидаттарын айқындау қажет. 
Өңірдің бәсекеге қабілеттілігі – халықтың жан басына шаққандағы жалпы 
өңірлік өнім (ЖӨӨ) шамасындағы, сондай-ақ оның динамикасындағы 
нәтижелейтін басқа өңірлермен салыстырғанда өңірлік ресурстарды, 
бірінші кезекте жұмыс күші мен капиталды пайдаланудың өнімділігі 
(өнімділігі). Үлкен күрделіліктің салдарынан ол көрсеткіштер мен 
индикаторлар, сараптамалық бағалар, дәрежелер жүйесімен бағалануы 
мүмкін. Абсолюттік көрсеткіштер, бірінші кезекте, өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуының қол жеткізілген деңгейін (статикада), 
салыстырмалы көрсеткіштерді – өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетін, оның даму серпіні контекстінде көрсетеді. Өңірдің әлеуметтік-
экономикалық әлеуетінің рейтингтік көрсеткіштерін есептеу нәтижелері 
жекелеген өңірлердің ұлттық бәсекелес әлеуетке үлесін анықтауға 
мүмкіндік береді. Осы қағидат бойынша өңірлер үш топқа бөлінуі мүмкін: 
ұлттық бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуге елеулі, орташа және төмен 
әсер ететін. Саясатты жетілдіру бағыттарын әзірлеу мақсатында өңірлердің 
бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі және әлеуетті факторларын айқындау 
экономикалық, әлеуметтік және инфрақұрылымдық даму параметрлері 
бойынша өңірлердің дамуын кешенді бағалау нәтижелерімен негізделуге 
тиіс. Өз кезегінде, дамуды бағалау өңірде бар және қолайлы әлеуметтік-
экономикалық дамудың болжамды мүмкіндіктеріне, адам әлеуетін 
дамытудың тиісті ортасын қалыптастыруға, аумақтың әлеуетін сақтауға 
және дамытуға сүйене отырып жүргізіледі. 
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11 - тақырып. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік 
тәжірибесі 

Дәріс сұрақтары: 
11.1 Әлем елдеріндегі айақтық даму мәселелері 
11.2 Әлем елдеріндегі айақтық дамуды реттеу институттары 
11.3 Әлемдік экономикадағы проблемалық аймақтар 
 
Кеңістіктік даму елді басқарудың жетекші нысандарының бірі болып 

табылады. Кеңістіктік дамудың негізгі құралы ел кеңістігін тиімді игеру, 
атап айтқанда экономикалық өсу орталықтарын дамыту, қоныстандыру 
жүйелері бойынша тиімді кеңістіктік шешімдерді қалыптастыру, сондай-ақ 
қоршаған ортаның сапасын сақтау және жақсарту арқылы халықтың 
неғұрлым жоғары өмір сүру деңгейіне қол жеткізуге бағытталған кеңістіктік 
жоспарлау болып табылады. 

Елдің және оның өңірлерінің кеңістіктік дамуын жоспарлау 
экономиканың барлық секторларының, бірінші кезекте жер пайдалану, 
жылжымайтын мүлік нарығы, тыныс-тіршілікті қамтамасыз ететін 
инфрақұрылымды қалыптастыру, қоныстар мен тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылықты дамыту мәселелерімен байланысты тұрақты жұмыс істеуін 
және дамуын қамтамасыз етеді. 

Халықаралық тәжірибе көрсетіп отырғандай, тіпті ауданы бойынша 
шағын елдерде дамудың кеңістіктік аспектілерін ұзақ уақыт елемеу 
әлеуметтік-экономикалық дамуды тежейтін ғана емес, елдің тұтастығына 
жиі қауіп төндіретін сәйкессіздіктер мен ауытқуларға алып келеді. Осыған 
байланысты, мемлекет елдің кеңістіктік дамуының стратегиялық бағыттары 
туралы нақты түсінікке ие болуға тиіс. 

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, тұтастай алғанда бюджет 
саясаты, мемлекеттік шығыстар көлемі елдің даму стратегиясына, кірістерді 
қайта бөлудегі мемлекеттің рөліне, әлеуметтік бағдарланушылық 
дәрежесіне және жүргізіліп жатқан әлеуметтік саясатқа байланысты. 

Әлемде бюджет саясатының ЖІӨ-ге қарағанда бюджет шығыстарының 
жеткілікті жоғары де, төмен де деңгейімен сипатталатын әртүрлі үлгілері 
бар. 

Мемлекеттік шығыстардың ЖІӨ-ге ең көп арақатынасы еуроаймақ 
елдерінде (50% және одан да көп) қолданылатын континенттік модельге тән. 
Бұл, ең алдымен, табысты қайта бөлудегі мемлекеттің белсенді рөліне, 
бюджеттің әлеуметтік бағыттылығына және осы елдерде жүргізіліп жатқан 
теңсіздікті қысқартуға, халықтың аз қамтылған топтарын қолдауға 
бағытталған әлеуметтік саясатқа байланысты. Әлеуметтік проблемаларды 
шешу кезінде мемлекет экономикаға күшті Мемлекеттік әсер ете алады. 
Бұдан басқа, Батыс Еуропа елдерінде ЖІӨ-нің 28,4% - ға дейін жететін ең 
үлкен мемлекеттік әлеуметтік төлемдер. Сондықтан да мұнда салықтық 
жүктеме де ең жоғары (ЖІӨ-нің 50% - ы). 
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Алайда, еуропалық континенттік модель өзінің тұрақсыздығын 
көрсетті. Еуроаймақ елдеріндегі әлеуметтік міндеттемелерді ұлғайту  

бірнеше жыл ішінде Экономикалық даму қарқынының баяулауы 
аясында елдің ауқымында дефолт қаупі бар тапшылықтың, мемлекеттік 
борыштың өсуіне және мемлекеттік қаржының тұрақсыздануына алып 
келді. Енді Бюджеттік шоғырландыру шеңберінде Еуроаймақтың бірқатар 
елдерінде дефолтқа жол бермеу үшін шығындарды қысқарту және 
салықтарды арттыру бойынша шаралар қабылдануда. 

Америкалық немесе либералдық модельдің ерекшеліктері 
экономикадағы мемлекеттің неғұрлым төмен реттеуші рөлі (араласу, әдетте, 
экономикалық дағдарыстардан туындаған), халықтың аз қамтамасыз етілген 
топтарының қолайлы өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған 
қалыпты әлеуметтік саясат болып табылады. АҚШ-та бюджет шығыстары 
ЖІӨ-нің 30-35% - ын құрайды. 

ЖІӨ-ге қарағанда мемлекеттік шығыстардың ең төмен деңгейі 
Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінде (Оңтүстік Кореяда, Сингапурда-18-21%) 
байқалады. Бұл елдердің даму моделі мен әлеуметтік саясат еуропалық және 
американдық. Жүргізіліп жатқан әлеуметтік саясат мемлекеттік 
міндеттемелердің айтарлықтай ұлғаюымен қатар жүрмейді. 

Қазақстанда мемлекеттік бюджет шығыстары ЖІӨ-нің 21-24% - ын 
құрайды, бұл Азия моделіне неғұрлым жақын. Модельдердің бірде-бірі таза 
түрде Қазақстан Республикасы үшін қолданылмайды. 

Табиғи ресурстарға бай елдердегі бюджет саясатының да өз 
ерекшеліктері бар екенін атап өту қажет. Мұнда шикізат экспортынан 
түсетін кірістерді жинақтайтын жинақтаушы қорларды құру және оларды 
белгіленген фискалдық ережелер шеңберінде пайдалану неғұрлым тиімді 
болып табылады. 

Әлемдік тәжірибеде әртүрлі елдерде қолданылатын бірнеше осындай 
ережелер әзірленді.  

2010 жылдан бастап Қазақстанда қолданылатын тіркелген пайдалану 
ережесі шикізаттың әлемдік бағасынан құбылмалылықты 
болдырмайды,алайда контрциклдік саясатты жүргізу үшін резервтік 
қорлардың қаражатын пайдалануға мүмкіндік бермейді. 

Бұл тұрақты табыс ережесіне да қатысты, оны қолдану да елдің шикізат 
байлығын дұрыс бағалауды талап етеді. 

Теңдестірілген бюджет ережесі бюджет кірістеріне құбылмалылықты 
толық беруге әкеп соғады. 

Чилиде қолданылатын құрылымдық профицит ережесі Қордың және 
фискалдық саясаттың теңгерімділігін қамтамасыз етеді, бірақ шикізат 
бағасының болжамдарына қатты байланысты. 

Қолда бар жинақталған қаржы активтерінен инвестициялық кіріс ғана 
пайдаланылатын неғұрлым қатаң нұсқалардың бірі, әдетте, "қолында Көк 
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көгершін"деп белгілі. Бүгінгі таңда бұл тәсілді Норвегия қолданады, онда 
қордың жинақталуы ЖІӨ-нің 100% - дан астамын құрайды. 

Шикізат қорларындағы жинақтардың жоғары деңгейі оларды бюджет 
шығыстарын қаржыландыруға пайдалануды ұлғайту мәселесінде қысымға 
әкелуі мүмкін. Бұл Ұлттық қордың қаражатын экономикаға 
инвестициялауға бағыттауға болады ма (және қандай жағдайларда) туралы 
мәселе туғызады. 

Озық халықаралық тәжірибенің тағы бір қағидаты ұлттық шикізат 
қорларынан түсетін барлық қаржы ағындары (трансферттер) мемлекеттік 
бюджет арқылы өтуі тиіс, бұл ұлттық байлықтарды пайдаланудың 
ашықтығын арттырады. Бюджет саясатының тиімділігі мен 
болжамдылығына сондай-ақ фискалдық ережелерді қолдану жолымен қол 
жеткізіледі. Әлемдік практикада фискалдық ережелер негізінен бюджет 
тапшылығы, мемлекеттік қарыз алу көлемі, бюджет шығыстарының өсуі, 
бюджеттен тыс қорлардың қаражатын пайдалану бойынша шектеулер 
белгілеуден тұрады. Сондай-ақ концессиялық міндеттемелер бойынша 
шектеулер қолданылады. 

Мәселен, Ұлыбританияда жеке қаржы бастамасының (бұдан әрі – ЖҚЗ) 
жобалары бойынша төлемдер мемлекеттік шығыстардың шамамен 2% - ын 
құрайды. Мемлекеттік капитал салымдарының 10-15% - ы ЖҚЗ жобаларына 
инвестицияларға тиесілі. Кореяда жаңа МЖӘ жобалары бойынша 
міндеттемелер лимиті жылына жиынтық мемлекеттік шығыстардың 2% - 
нан аспайтын болып белгіленген.  Бразилияда МЖӘ бойынша барлық 
міндеттемелерге қызмет көрсету мемлекеттік кірістен 1% - дан аспайды. 

Фискалдық ережелер жұмсауды және қарыз алуды шектейді және сол 
арқылы макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған 
стратегиялық іс-қимылдардың неғұрлым оңтайлы жиынтығын айқындауға 
ынталандырады. Бұдан басқа, ашықтық қамтамасыз етіледі, экономикалық 
саясатқа деген сенім артады. 

Тұтастай алғанда, әлемдік тәжірибені талдау бюджет саясаты 
саласында қандай да бір белгіленген нақты стратегиялар жоқ екенін 
көрсетеді. Елдер өздерінің қол жеткізуге ниет білдірген мақсаттар мен 
міндеттерді ескере отырып, бюджет қаражатын басқарудың өзінің жеке 
үлгілерін қалыптастырады. 

ЕО аймақтық саясатының ерекшелігі оның өзгермелі жағдайларды 
ескере отырып, қатаң реттілігі болып табылады. Маастрихт келісімінен 
кейін (1993 ж.) аймақтық саясат стратегиясы әзірленді, оның "арнасында" 
салалық (салааралық) және аумақтық бағдарламалар жүзеге асырылады. 
Салалық бағдарламалар инновациялық сипатқа ие және ЕО елдерінің 
ықпалдасуына ықпал етеді. "Термоядролық синтез", "информатика", 
"Биотехнология", "телекоммуникациялар" және т. б. бағдарламалары 
белгілі болды. Аумақтық бағдарламалар бастапқы экономикалық әлеуеті 
төмен аумақтарды (Шығыс Еуропа елдері) дамытуға бағытталған. 
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Бағдарламаның мақсаты осы елдердің экономикалық және әлеуметтік 
дамуын көтеру болып табылады. Бағдарламаның екінші түрі өңірлік 
экономикаларды қайта құрылымдауға, шаруашылықтың дәстүрлі 
салаларын төмендетуге және инновациялық салаларын өсіруге бағытталған. 
Бағдарламалардың үшінші түрі бірыңғай еуропалық кеңістікке 
аумақтардың кірігуіне ықпал ететін коммуникацияларды, нарықтық және 
желілік инфрақұрылымды құруға бағытталған. 

Жоғары дамыған елдердегі өңірлік саясаттың жалпы заңдылықтары 
антидепрессияға қарсы парадигманың ұлттық экономикалық өмірдің 
тонусына тәуелділігі болып табылады. Сонымен бірге әрбір елде 
экономиканы сауықтыру және әлеуметтік дамуды көтеру жөніндегі 
шаралардың жеке жүйесі пайдаланылады. 

Ұлыбританияда өндірісті орналастыруды ынталандырушы және 
тежеуші бақылаудың жұмсақ, жанама әдістері әзірленді. Өңірлік саясат 
шаралардың үш тобына сүйенеді: 

1. депрессивті өңірлерде өндірісті орналастыруды және өсуін 
ынталандыратын қаржылық шаралар (күрделі салымдарға кепілдіктер, 
қарыздар, салықтық жеңілдіктер, жұмыспен қамту үшін аймақтық 
сыйлықақылар және т. б.)); 

2. өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымды, бірінші кезекте 
көлік пен тұрғын үйді дамыту жөніндегі мемлекеттің тікелей 
инвестициялық қызметі; 

3. өнеркәсіптік кәсіпкерлікке рұқсат беруді көздейтін өнеркәсіптік 
құрылысты "жағымсыз бақылау" шаралары. 
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«АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ» КУРСЫ 
БОЙЫНША БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

 
1. Аймақтық экономика және басқару пәні, негізгі міндеттері 
2. Аймақтық экономика және басқару әдістері 
3. Аймақтық экономика және басқарудың экономикалық ғылымдар 
жүйесіндегі орны.  
4. «Аймақ» ұғымының теориялық және практикалық түсіндірмелері.     
5. «Аймақ» ұғымы мен «Экономикалық кеңістік» үғымының ара қатынасы.  
6. Аймақтарды типтерге бөлу қажеттігі. Типтерге бөлудің негізгі критерилері.  
7. Экономикалық аудандастыру. 
8. И. Тюненнің ауыл  шаруашылық штандарт теориясы.   
9. А. Вебердің өнеркәсіптік штандарт теориясы. 
10. А. Лештің шаруашылық кеңістік ұйымдастыру туралы ілімі. В. 
Лаунхардтың өнеркәсіптік кәсіпорынның рационалды стандарты. 
11. А. Смит пен Д. Рикардоның абсалютті және салыстырмалы артықшылықтар 
туралы теориясы. 
12. Аймақтық экономика теорияларының дамуының заманауи бағыттары 
13. Аймақ ұлттық экономиканың ішкі жүйесі ретінде. 
14. Аймактық әлеуметтік-экономикалық кешенін қалыптастыру және оның 
қызмет етуі.  
15. Аймақтық даму негіздерінің макроэкономикалық сипаттамасы. 
16. Аймақтық еңбек бөлінісінің түрлері және деңгейлері.  
17. Аумақтық еңбек бөлінісін ұйымдастыру нысандары.  
18. Аймақтың салалық және аумақтық құрылымы. Аймақтардың салааралық 
байланыстары. 
19. Аймақтық ұдайы өндіру процесінің ұғымы және мәні. Ұдайы өндірістің 
аймақтық айырмашылықтары.  
20. Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі әлеуметтік -экономикалық 
дамуындағы аймақтық деспропорцияларының сипаты. 
21. Аймақ потенциалының негізгі құрамдас бөліктері: құрылымды, даму 
көрсеткіштері. Табиғи-экологиялық потенциал. Еңбек потенциалы. 
22. Өндіргіш күштерді орналастыру заңдылықтары, принциптері және 
факторлары. Салааралық өзара әрекеттесулері. 
23. Аймақтық орталықпен, басқа аймақтармен және қалған сыртқы әлеммен 
экономикалық байланыстары.  
24. Аймақтық меншіктің қызмет ету проблемалары. 
25. Аймақтық талдау әдістері.  
26. Аймақтық макроэономикалық көрсеткіштер жүйесі.  
27. Аймақ экономикасы ашықтығының көрсеткіштері - әкелу, шығару, тауар 
алмасу коэффициенттері.  
28. Аймақ экономикасының салалық құрылымын мамандану, жергіліктену 
керсеткіштері бойынша талдау.  
29. Аймақтық әлеуметтік - экономикалық дамуының индикаторлары. 
30. Қазіргі заманғы Қазақстан экономикасының кеңістік құрылымының тарихи 
және физика - географиялық факторларға тәуелділігі.  
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31. Қазақстан аймақтарының бұрынғы әкімшілік - әміршіл экономикадағы рөлі 
және орны қазіргі заманғы аймақтық дамудың тұрақты негізі ретінде.  
32. Белгілі бір аумақтарының шикізат бағыттылығының кушеюі және 
моносалалық аймақтардың пайда болу.  
33. Шикізаттық аймақтардың ашықтығының және аймақтардың салалық 
құрылымындағы диспропорциялардың күшеюі.  
34. Ұлттық экономика жүйесіндегі республикалық нақты аймақтарының орны 
мен рөлінің өзгеру динамикасы.  
35. Аймақтық дамуды реттеудің негізгі әдістері мен құралдары. 
36. Қазіргі таңдағы кеңістік құрылымның, қазіргі таңдағы қазақстандық 
экономиканың тарихи және физико-географиялық фаткорлардан тәуелділігі.   
37. Қазіргі таңдағы аймақтық даму үшін түұрақты фон ретінде бұрынғы 
әміршіл-әкімшіл экономика жүйесіндегі Қазақстан аймақтарының ролі мен орны.  
38. Нақты территориялардың шикізаттық бағыталуын күшейту және 
моносалалыө аймақтардың туындауы.  
39. Аймақтардың салалық құрылымындағы шикізаттық аймақтардың 
ашықтығы мен диспропорциясын күшейту. 
40. ҚР аймақтарын әлеуметтік-экономикалық даму бойынша 
дифференциациялауды күшейту және аймақтық экономикалық саясаттағы 
механизмдерді жетілдіру мәселелері.  
41. Аймақтық теңсіздіктердің объективті негіздері және аймақтар дамуын 
мемлекеттік реттеудің қажеттілігі.  
42. Аймақтық саясаттың жалпыұлттық экономикалық саясаттағы орны. 
43. Аймақтық дамуды реттеудің институционалды және құқықтық негіздері.  
44. Аймақтық дамуды реттеудің негізгі әдістері мен құралдары.  
45. Аймақтық саясаттың макрожәне микро құралдары.  
46. Мәселелік аймақтар және аймақтық даму бағдарламалары.  
47. Басқару жүйесін қалыптастыру мен дамыту қағидалары.  
48. Басқарудың еуропалық және азиаттық модельдері  
49. Аймақ дамуын басқару жүйесін қалыптастырудың әдістемелік негіздері.  
50. Аймақтық басқару жүйесінің муниципалды және мемлекеттік жүйелерден 
айырмашылықтары.  
51. Мемлекеттің аймақтық экономикаға ықпал ету әдістері.  
52. Аймақ экономикасын басқаруға қатысты ұдайы өндірістік процесс.  
53. Аймақтық менеджмент және оның формалары.  
54. Аймақтық менеджментке ықпал ететін сыртқы және ішкі орта факторлары.  
55. Аймақтық менеджменттегі жаңа қарқындар.  
56. Аймақтық дамуды жоспарлау мен болжамдаудың объективті шарттылығы, 
олардың әкімшілік-құқықтық және әлеуметтік-экономикалық алғышарттары.  
57. Әлеуметтік-экономикалық дамудың аймақтық жоспар-болжамын өңдеудің 
негізгі әдістемелік тәсілдемелері. 
58. Аймақтық дамудың жоспар-болжамдарының басты мазмұны, олардың 
тараулары мен көрсеткіштері.  
59. Аймақтық бағдарламалаудың теориясы мен тәжірибесі.  
60. Бағдарламалы-мақсатты әдістің негізгі сипаттары. Бағдарламаның типтік 
құрылымы.  
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61. Аймақтық бағдарламалардың жіктелуі.  
62. Арнайы экономикалық зоналар (АЭЗ) нақты территориялардағы 
экономикалық өмірді ұйымдастырудың ерекше типі ретінде.  
63. АЭЗ құру қажеттілігі мен мақсаттары.  
64. АЭЗ мәртебесі берілетін территорияларды іріктеу критериялары.  
65. АЭЗ түрлері: еркін сауда зоналары, кәсіпкерлік зоналары, технико-
енгізушілік зоналар, сыртқы сауда, фискалды, қаржылық және әкімшілік зоналар.  
66. АЭЗ қызмет етуінің әлемдік тәжірибесі.  
67. Бюджет жүйесі мен бюджетаралық қатынастар аймақтық дамуды 
мемлекеттік реттеудің маңызды құралы ретінде.  
68. Бюджетаралық трансферттер мен аймақтық дамудағы оның ролі.  
69. Аймақтық деңгейдегі салықтық, несиелік, инвестициялық және бағалық 
саясат.  
70. Әлемдік экономикадағы мәселелік аймақтар және аймақтық даму 
бағдарламалары. 
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ТЕСТ СҰРАҚТАР 
 
1. Аймақ ғылымы қашан және кімнің зерттеулері нәтижесінде 
қалыптасты? 
1) ХХ ғасырдың 50 жылдарында идеолог, аймақтық экономика қауымдастығын 
құрушы У.Айзард. 
2) ХІХ ғасырдың 50 жылдарында идеолог, аймақтық экономика 
қауымдастығын құрушы У.Айзард. 
3) ХХ ғасырдың 50 жылдарында идеолог, аймақтық экономика қауымдастығын 
құрушы А.Вебер. 
4) ХХ ғасырдың 50 жылдарында идеолог, аймақтық экономика қауымдастығын 
құрушы В.Лаунхард. 
5) ХХ ғасырдың 50 жылдарында идеолог, аймақтық экономика қауымдастығын 
құрушы А.Леш. 
 
2. Аймақтану: 
1) аумақтық шаруашылықты ұйымдастыруды оқытатын ғылыми білім аясы. 
Барлық деңгейдегі экономикалық аудандар аймақтану пәнінің нысаны болып 
табылады; 
2) саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық жүйе заңдылықтарын және 
аумақтық әлеуметтік дамуын, сонымен бірге осы үдерістерді реттеу нысандары 
мен әдістерін оқытатын ғылым; 
3) аймақтық зерттеуге қатысты әртүрлі ғылыми бастамалар негізінде 
түсіндіріледі; 
4) адамдардың орналасуы мен қоғамдық өндіріс заңдылықтарын оқытатын 
кешенді пән; 
5) аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 
экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 
 
3. Регионология: 
1) саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық жүйе заңдылықтарын және 
аумақтық әлеуметтік дамуын, сонымен бірге осы үдерістерді реттеу нысандары 
мен әдістерін оқытатын ғылым; 
2) аумақтық шаруашылықты ұйымдастыруды оқытатын ғылыми білім аясы. 
Барлық деңгейдегі экономикалық аудандар аймақтану пәнінің нысаны болып 
табылады; 
3) аймақтық зерттеуге қатысты әртүрлі ғылыми бастамалар негізінде 
түсіндіріледі; 
4) адамдардың орналасуы мен қоғамдық өндіріс заңдылықтарын оқытатын 
кешенді пән; 
5) аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 
экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 
 
4. Регионолистика: 
1) аймақтық зерттеуге қатысты әртүрлі ғылыми бастамалар негізінде 
түсіндіріледі; 
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2) саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық жүйе заңдылықтарын және 
аумақтық әлеуметтік дамуын, сонымен бірге осы үдерістерді реттеу нысандары 
мен әдістерін оқытатын ғылым; 
3) аумақтық шаруашылықты ұйымдастыруды оқытатын ғылыми білім аясы. 
Барлық деңгейдегі экономикалық аудандар аймақтану пәнінің нысаны болып 
табылады; 
4) адамдардың орналасуы мен қоғамдық өндіріс заңдылықтарын оқытатын 
кешенді пән 
5) аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 
экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 
 
5. Әлеуметтік-экономикалық география: 
1) адамдардың орналасуы мен қоғамдық өндіріс заңдылықтарын оқытатын 
кешенді пән 
2) аймақтық зерттеуге қатысты әртүрлі ғылыми бастамалар негізінде 
түсіндіріледі; 
3) саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық жүйе заңдылықтарын және 
аумақтық әлеуметтік дамуын, сонымен бірге осы үдерістерді реттеу нысандары 
мен әдістерін оқытатын ғылым; 
4) аумақтық шаруашылықты ұйымдастыруды оқытатын ғылыми білім аясы. 
Барлық деңгейдегі экономикалық аудандар аймақтану пәнінің нысаны болып 
табылады; 
5) аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 
экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту. 
 
6. Аймақтық экономика және басқару пәнінің мақсаты: 
1) аймақтық деңгейде елдің шаруашылық механизмінің қызмет етуінің 
экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын кешенді оқыту; 
2) адамдардың орналасуы мен қоғамдық өндіріс заңдылықтарын оқытатын 
кешенді пән 
3) аймақтық зерттеуге қатысты әртүрлі ғылыми бастамалар негізінде 
түсіндіріледі; 
4) саяси, әлеуметтік, экономикалық, экологиялық жүйе заңдылықтарын және 
аумақтық әлеуметтік дамуын, сонымен бірге осы үдерістерді реттеу нысандары 
мен әдістерін оқытатын ғылым; 
5) аумақтық шаруашылықты ұйымдастыруды оқытатын ғылыми білім аясы. 
Барлық деңгейдегі экономикалық аудандар аймақтану пәнінің нысаны болып 
табылады. 
 
7. Аймақтық экономика және басқару пәнінің әдістері нешеу? 
1) 6: жүйелік талдау, жүйелеу әдісі, теңгерімдік әдіс, эконмикалық-
географиялық зерттеу әдісі, картографиялық әдіс, экономикалық-математикалық 
үлгілеу әдісі; 
2) 5: жүйелеу әдісі, теңгерімдік әдіс, эконмикалық-географиялық зерттеу әдісі, 
картографиялық әдіс, экономикалық-математикалық үлгілеу әдісі; 
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3) 5: жүйелік талдау, теңгерімдік әдіс, эконмикалық-географиялық зерттеу 
әдісі, картографиялық әдіс, экономикалық-математикалық үлгілеу әдісі; 
4) 5: жүйелік талдау, жүйелеу әдісі, экономикалық-географиялық зерттеу әдісі, 
картографиялық әдіс, экономикалық-математикалық үлгілеу әдісі; 
5) 4: теңгерімдік әдіс ,эконмикалық-географиялық зерттеу әдісі, 
картографиялық әдіс, экономикалық-математикалық үлгілеу әдісі; 
 
8. Мақсат қою, міндеттерді анықтау, ғылыми болжамды тұжырымдау, 
салаларды орналастырудың оңтайлы нұсқасының ерекшеліктерін кешенді 
зерттеу әдісі: 
1) жүйелік талдау; 
2) жүйелеу әдісі; 
3) теңгерімдік әдіс; 
4) экономикалық-географиялық әдіс; 
5) картографиялық әдіс. 
 
9. Жүйелеу әдісі: 
1) зерттеліп отырған құбылыстар мен таңдалған бағалау белгілерін (зерттеу 
мақсатына байланысты) белгілі бір ортақтық пен ерекше нышан бойынша 
сипатталатын жиынтықтарға бөлуге байланысты; 
2) салалық және  аймақтық теңгерімдерді құрумен сипатталады; 
3) орналастыру ерекшеліктерін көрнекі ұсынуға мүмкіндік береді 
4) аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенінің ерекшеліктерін, құрылымын, 
деңгейін сипаттайтын әртүрлі және көп көлемдегі статистикалық материалдарды, 
түрлі бастапқы мәліметтерді өңдеуге кететін уақыт пен еңбек шығындарын 
мейлінше азайтуға мүмкіндік береді 
5) Мақсат қою, міндеттерді анықтау, ғылыми болжамды тұжырымдау, 
салаларды орналастырудың оңтайлы нұсқасының ерекшеліктерін кешенді зерттеу 
 
10. Баланстық әдіс: 
1) салалық және  аймақтық теңгерімдерді құрумен сипатталады; 
2) зерттеліп отырған құбылыстар мен таңдалған бағалау белгілерін (зерттеу 
мақсатына байланысты) белгілі бір ортақтық пен ерекше нышан бойынша 
сипатталатын жиынтықтарға бөлуге байланысты; 
3) орналастыру ерекшеліктерін көрнекі ұсынуға мүмкіндік береді 
4) аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенінің ерекшеліктерін, құрылымын, 
деңгейін сипаттайтын әртүрлі және көп көлемдегі статистикалық материалдарды, 
түрлі бастапқы мәліметтерді өңдеуге кететін уақыт пен еңбек шығындарын 
мейлінше азайтуға мүмкіндік береді 
5) Мақсат қою, міндеттерді анықтау, ғылыми болжамды тұжырымдау, 
салаларды орналастырудың оңтайлы нұсқасының ерекшеліктерін кешенді зерттеу 
 
11. Аймақтық әдіс, салалық әдіс, жергілікті әдіс: 
1) экономикалық географиялық әдіс; 
2) жүйелеу әдісі; 
3) теңгерімдік әдіс; 
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4) жүйелік талдау; 
5) картографиялық әдіс. 
 
12. Аумақтың құрылуы және дамуы жолдарын зерттеу, аймақтық дамуда 
қоғамдық өндірісті орналастыру мен оның дамуын зерттеу: 
1) аймақтық әдіс; 
2) салалық әдіс; 
3) жергілікті әдіс; 
4) картографиялық әдіс 
5) теңгерімдік әдіс 
 
13. Географиялық аспектіде экономика салаларының құрылуы мен 
қызмет етуінің жолдарын, салалық даму кескінінде қоғамдық өндірісті 
орналастыру мен оның дамуын зерттеу: 
1) салалық әдіс; 
2) аймақтық әдіс; 
3) жергілікті әдіс; 
4) картографиялық әдіс 
5) теңгерімдік әдіс. 
 
14. Қаладағы жеке өндірістің құрылуы және дамуы жолдарын зерттеу; 
өндірістің бастапқы ұяшықтары бойынша орналасуы мен дамуын зерттеу: 
1) жергілікті әдіс; 
2) салалық әдіс; 
3) аймақтық әдіс; 
4) картографиялық әдіс; 
5) теңгерімдік әдіс. 
 
15. Картографиялық әдіс: 
1) орналастыру ерекшеліктерін көрнекі ұсынуға мүмкіндік береді; 
2) зерттеліп отырған құбылыстар мен таңдалған бағалау белгілерін (зерттеу 
мақсатына байланысты) белгілі бір ортақтық пен ерекше нышан бойынша 
сипатталатын жиынтықтарға бөлуге байланысты; 
3) салалық және аймақтық теңгерімдерді құрумен сипатталады; 
4) аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенінің ерекшеліктерін, құрылымын, 
деңгейін сипаттайтын әртүрлі және көп көлемдегі статистикалық материалдарды, 
түрлі бастапқы мәліметтерді өңдеуге кететін уақыт пен еңбек шығындарын 
мейлінше азайтуға мүмкіндік береді 
5) мақсат қою, міндеттерді анықтау, ғылыми болжамды тұжырымдау, 
салаларды орналастырудың оңтайлы нұсқасының ерекшеліктерін кешенді 
зерттеу. 
 
16. Статистикалық мәліметтерді өңдеу әдістеріне арналған еңбектер қай 
уақытта жарық көрді: 
1) 70-90 жылдары; 
2) 80-90 жылдары; 
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3) 50-70 жылдары; 
4) 60-70 жылдары; 
5) 60-90 жылдары. 
 
17. Көпөлшемді ақпаратты талдаудың кең тараған әдістері: 
1) факторлы немесе кластерлік талдау; 
2) факторлы талдау; 
3) кластерлік талдау; 
4) статистикалық талдау; 
5) әлеуметтік талдау; 
 
18. Аймақтық зерттеулерде қолданылған бірінші статистикалық үлгісі: 
1) экономикалық база үлгісі 
2) экологиялық база үлгісі 
3) әлеуметтік база үлгісі  
4) экономикалық-экологиялық база үлгісі 
5) экономикалық-әлеуметтік база үлгісі  
 
19. Аймақтық экономикада математикалық әдістерді қолданумен 
айналысатын, яғни аймақтық үлгілеуді жүзеге асыратын ғылыми бағыт: 
1) регионометрика; 
2) аймақтану; 
3) регионология; 
4) регионалистика; 
5) эконометрика. 
 
20. Аумақты салыстырмалы немесе иерархиялық матасатын таксондарға 
бөлшектеу үдерісі: 
1) таксонирлеу әдісі; 
2) аймақтағы өндірістік күштерді орналастырудың нұсқалық әдісі;  
3) әлеуметтік зерттеулер әдісі; 
4) картографиялық әдіс; 
5) географиялық әдіс. 
 
21. Белгілі бір аймақ шаруашылықтарының даму деңгейлерінің түрлі 
нұсқаларын, аймақ бойынша аумақтық экономикалық үйлесімдік 
нұсқаларын қарастыру: 
1) аймақтағы өндірістік күштерді орналастырудың нұсқалық әдісі; 
2) таксонирлеу әдісі; 
3) әлеуметтік зерттеулер әдісі; 
4) картографиялық әдіс; 
5) географиялық әдіс. 
 
22. Стандартталған, аймақтың әлеуметтік-эконмикалық кешенінің  түрлі 
салаларының өкілдерімен жеке сұхбат: 
1) әлеуметтік зерттеулер әдісі; 
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2) таксонирлеу әдісі; 
3) аймақтағы өндірістік күштерді орналастырудың нұсқалық әдісі; 
4) картографиялық әдіс; 
5) географиялық әдіс. 
 
23. Аймақ ұғымының қалыптасуына септігін тигізетін белгілерді атаңыз: 
1) географиялық, өндірістік-функционалдық, қала құрылысы, әлеуметтік; 
2) экология, тұрғын халық, нарық инфрақұрылымы; 
3) жүйе құраушы база, жүйе қызмет етуші кешен; 
4) өндірістік-функционалдық, қала құрылысы, әлеуметтік; 
5) экология, тұрғын халық, нарық инфрақұрылымы, жүйе құраушы база, жүйе 
қызмет етуші кешен. 
 
24. Әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде аймақ бес негізгі жүйенің 
жиынтығын көрсете алады: 
1) экология, тұрғын халық, нарық инфрақұрылымы, жүйе құраушы база, жүйе 
қызмет етуші кешен; 
2) географиялық, өндірістік-функционалдық, қала құрылысы, әлеуметтік; 
3) экология, тұрғын халық, нарық инфрақұрылымы; 
4) жүйе құраушы база, жүйе қызмет етуші кешен; 
5) өндірістік-функционалдық, қала құрылысы, әлеуметтік. 
 
25. Агломерация:  
1) aумактық-шаруашылықтык үйлесу;  
2) бір жоба бойынша кұрылған және ортақ қызмет ету мен жанама нысандар 
және ғимараттарға ие бір орында орналасқан әртүрлі салалардағы кәсіпорындар 
тобы; 
3) бірыңғай технологиялық тізімді кұрайтын, табиғи ресурстарын кешенді 
колданатын және көлік шығындарын төмендетудің нәтижесінде қосымша табыс 
алатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен ұйымдардың топтары орналаскан 
аумақ; 
4) бір уақытта жалпымемлекеттік салааралық пайда болулардың жүйесіне 
кіретін және дамудың бірыңғай бағдарламасына ие aумақта салалық өндірістің 
ықпалдасуы; 
5) өз арнайылығымен және мықты ішкі экономикалық байланыстармен 
мемлекеттің ұлттық шаруашылығының тұтас аумактық бөлігі. 
 
26. Аумақтық-өндірістік кешен:  
6) бірыңғай технологиялық тізімді кұрайтын, табиғи ресурстарын кешенді 
колданатын және көлік шығындарын төмендетудің нәтижесінде қосымша табыс 
алатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен ұйымдардың топтары орналаскан 
аумақ; 
7) бір жоба бойынша кұрылған және ортақ қызмет ету мен жанама нысандар 
және ғимараттарға ие бір орында орналасқан әртүрлі салалардағы кәсіпорындар 
тобы; 
8) aумактық-шаруашылықтык үйлесу; 
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9) бір уақытта жалпымемлекеттік салааралық пайда болулардың жүйесіне 
кіретін және дамудың бірыңғай бағдарламасына ие aумақта салалық өндірістің 
ықпалдасуы; 
10) өз арнайылығымен және мықты ішкі экономикалық байланыстармен 
мемлекеттің ұлттық шаруашылығының тұтас аумактық бөлігі. 
 
27. Экономикалық аймақ: 
1) өз арнайылығымен және мықты ішкі экономикалық байланыстармен 
мемлекеттің ұлттық шаруашылығының тұтас аумактық бөлігі 
2) бір уақытта жалпымемлекеттік салааралық пайда болулардың жүйесіне 
кіретін және дамудың бірыңғай бағдарламасына ие aумақта салалық өндірістің 
ықпалдастығы; 
3) бір жоба бойынша кұрылған және ортақ қызмет ету мен жанама нысандар 
және ғимараттарға ие бір орында орналасқан әртүрлі салалардағы кәсіпорындар 
тобы; 
4) aумактық-шаруашылықтык үйлесу; 
5) бірыңғай технологиялық тізімді кұрайтын, табиғи ресурстарын кешенді 
колданатын және көлік шығындарын төмендетудің нәтижесінде қосымша табыс 
алатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен ұйымдардың топтары орналаскан 
аумақ. 
 
28. Анклав: 
1) арнайы жағдайлармен (экономикалық, қаржылық, ұлттық – мәдени және 
т.б.) ерекшеленетін, қоршаған ортасына қатысты аумақтық телім; 
2) бір жоба бойынша кұрылған және ортақ қызмет ету мен жанама нысандар 
және ғимараттарға ие бір орында орналасқан әртүрлі салалардағы кәсіпорындар 
тобы; 
3) aумактық-шаруашылықтык үйлесу; 
4) бірыңғай технологиялық тізімді кұрайтын, табиғи ресурстарын кешенді 
колданатын және көлік шығындарын төмендетудің нәтижесінде қосымша табыс 
алатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен ұйымдардың топтары орналаскан 
аумақ; 
5) өз арнайылығымен және мықты ішкі экономикалық байланыстармен 
мемлекеттің ұлттық шаруашылығының тұтас аумактық бөлігі. 
 
29. Эксклав: 
1) елдің негізгі аумағының бір бөлігі. Эксклав ұғымына шекарадан тыс меншік, 
жалдау түрінде алынған нысандарды жатқызуға болады; 
2) бір жоба бойынша кұрылған және ортақ қызмет ету мен жанама нысандар 
және ғимараттарға ие бір орында орналасқан әртүрлі салалардағы кәсіпорындар 
тобы; 
3) aумактық-шаруашылықтык үйлесу; 
4) бірыңғай технологиялық тізімді кұрайтын, табиғи ресурстарын кешенді 
колданатын және көлік шығындарын төмендетудің нәтижесінде қосымша табыс 
алатын өзара байланысқан кәсіпорындар мен ұйымдардың топтары орналаскан 
аумақ; 
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5) өз арнайылығымен және мықты ішкі экономикалық байланыстармен 
мемлекеттің ұлттық шаруашылығының тұтас аумактық бөлігі. 
 
30. Оқшаулау теориясының негізін калаған кім? 
1) Й.Тюнен; 
2) А.Вебер; 
3) А.Леш; 
4) В.Лаунхард; 
5) Д.Рикардо. 
 
31. Оқшаулау теориясы Й.Тюненнін қай жылғы еңбегімен 
байланыстырылады? 
1) 1826 жылы «Ауыл шаруашылығы мен ұлттық экономикаға қатынасындағы 
окшауланған мемлекет»; 
2) 1909 жылы «Өндірісті оқшаулау туралы: штандорттың таза аумағы»; 
3) 1827 жылы «Ауыл шаруашылығы мен ұлттық экономикаға катынасындағы 
окшауланған мемлекет»; 
4) 1908 жылы «Өндірісті орналастыру туралы: штандорттың таза аумағы»; 
5) 1827 жылы «Шаруашылық кеңістікті ұйымдастыру». 
 
32. А.Bебердін «Өндірісті оқшаулау туралы: штандортты таза теориясы» 
атты еңбегі қай жылы жарыққа шықты? 
1) 1909 жылы; 
2) 1826 жылы; 
3) 1908 жылы; 
4) 1827 жылы; 
5) 1910 жылы. 
 
33. Шаруашылық қызмет жүзеге асырылып жатқан орынға (жерге) 
байланысты көpініс табатын экономикалық пайда калай аталады?  
1) орналастыру факторы; 
2) бөлу факторы; 
3) айырбастау факторы; 
4) көшіру факторы; 
5) жою факторы. 
 
34. Көлік шығындары мен жұмыс күші шығындарының біріккен әсерін 
ескергендегі өндірістік штандортты аныктау үшін А.Вебер нені колданады?  
1) изодапандар (isodapane); 
2) корлану индексі; 
3) штандортты фактор; 
4) көлік штандорты; 
5) көліктік бағытталу. 
 
35. Еркін сауда аймақтары және өнеркәсіптік-өндірістік аймақтардың 
өзгеше үйлесуі: 
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1) caуда-өнеркәсіптік аймақтар; 
2) еркін сауда аймағы; 
3) сыртқы сауда аймағы немесе еркін сыртқы сауда аймағы; 
4) өнеркәсіптік-өндірістік немесе кәсіпкерлік аймақтар; 
5) техникалық-дамытушы немесе техникалық-енгізуші аймақтар. 
 
36. Мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржылық 
қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры: 
1) бюджет 
2) бюджет жүйесi 
3) бюджет қаражаты 
4) бюджет процесi 
5) нақтыланған бюджет 
 
37. Бюджеттердiң және ҚР-сы Ұлттық қорының, сондай-ақ бюджеттiк 
процестер мен қатынастардың жиынтығы: 
1) бюджет жүйесi 
2) бюджет қаражаты 
3) бюджет процесi 
4) нақтыланған бюджет 
5) бюджет 
 
38. Мемлекеттiк меншiкке түсуі және жұмсалуы бюджетте ақшалай 
нысанда көрсетiлетiн мемлекеттiң ақшасы мен өзге де активтерi: 
1) бюджет қаражаты 
2) бюджет процесi 
3) нақтыланған бюджет 
4) бюджет 
5) бюджет жүйесi 
 
39. Мемлекеттiк органдардың ҚР-ның бюджет заңнамасымен 
регламенттелген, бюджеттi жоспарлау, қарау, бекiту, атқару, нақтылау және 
түзету, бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есептілікті және т.б.: 
1) бюджет процесi 
2) нақтыланған бюджет 
3) бюджет 
4) бюджет жүйесi 
5) бюджет қаражаты 
40. ҚР-нда бюджет жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің 
бірыңғайлық қағидаттарын қолдану, бюджет процесінің бірыңғай рәсімдері 
мен техникалық шешімдерін пайдалану: 
1) бірыңғайлық принципі 
2) толымдылық принципі 
3) реалистік принципі 
4) транспаренттілік принципі 
5) дәйектілік принципі 
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