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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ» 
- ғылыми және мерзімді баспа басылымы болып табылады және 2006 жылдан бастап жарияланып 
келеді. 
Журналдың тақырыбы экономика, инновация, IT технологияларын дамыту мен менеджмент, марке-
тинг және қаржы саласындағы өзекті мәселелерге арналған.
Мақалалар төменде көрсетілген негізгі тараулар бойынша орналасады:
- Қазіргі экономикадағы интеграция;
- Ұлттық экономиканың бәсекелестікке қабілеттігі;
- Қаржы секторы;
- Адам ресурстары.
Алыс-жақын шет елдердің белгілі авторлары мен зерттеушілері журнал беттерінде өз еңбектерін 
жариялаған (Қырғызстан, Әзірбайжан, Ресей, Украина, Польша, Италия және т.б.).
Қазақстаннығ барлық аймақтарынан журналда жарияланған қоры  - 1000-нан астам мақалдан 
тұрады.
Журнал келесі принциптер негізінде онығ мазмқнына тікелей ашық қол жеткізуді қамтамасыз етеді: 
зерттеу нәтижелері тегін қоңамдық қол жеткізу, жаһандық білім алмасуына ықпал етеді.

«ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА» 
- это научное и периодическое издание, которое издается с 2006 года.
Тематика журнала посвящена актуальным проблемам в области экономики, инноваций, развития и 
управления ИТ-технологиями, маркетинга и финансов и др.
К публикации в журанле принимаются статьи научно-прпактического характера по следующим 
направлениям:
- интеграция в современной экономике;
- конкурентоспособность национальной экономики;
- финансовый сектор;
- человеческие ресурсы.
На страницах журнала печатались известные авторы и исследователи из ближнего и дальнего 
зарубежья (Кыргызстан, Азербайджан, Россия, Украина, Польша, Италия и др.).
Всего база опубликаванных материалов превышает более 1000 статей из всех регионов Казахста-
на.
Журнал предоставляет непосредственный открытый доступ к своему контенту, исходя из следующе-
го принципа: свободный открытый доступ к результатам исследований способствуют увеличению 
глобального обмена знаниями.

"UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS BULLETIN" i
s a scientific and periodical journal, published since 2006.
The subject of the Journal is correspondence of sociology, economics, innovation, development of IT 
technologies, management, marketing and finance, and others.
Scientific and practical articles are accepted for publication in journal in the following areas:
- integration in the modern economy;
- competitiveness of the national economy;
- financial sector;
- human resources.
Well-known authors and researchers from the near and far abroad countries (Kyrgyzstan, Azerbaijan, 
Russia, Ukraine, Poland, Italy, etc.) were printed in this journal.
Total resources: more than 1000 articles from all regions of Kazakhstan.
The journal provides immediate, open access to its content, based on the following principle: free, open 
access to research results helps to increase global knowledge sharing.
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН 

ОНЫҢ ЭКОНОМИКАҒА ƏСЕРІ

Нургожаев А.С.
Халықаралық Бизнес Университеті Қазақстан, Алматы, 
nurgozhayevazamat@gmail.com

Абстракт: Бұл мақалада ҚР ауыл 
шаруашылығының жалпы сипаттамасы мен оның 
экономикаға əсері туралы жазылған. Ауыл 
шаруашылығындағы үрдістер мен статистикалық 
мəліметтер бақылау алынып жəне талданған. 
Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығының ЖІӨ, 
негізгі капиталға салынған инвестиция, ауыл халқы-
ның өсімі арасында оң жоғарғы байланыстың бар 
екені жəне соңғы үш көрсеткіштің жиынтық ЖІӨ-ге 
оң əсерін анықталған.

Кілт сөздер: ауыл шаруашылығы, жалпы ішкі 
өнім, Қазақстан

Кіріспе
Ұланғайыр территориясы бар Қазақстан 

мемлекеті үшін ауыл шаруышылығына жарамды 
жерлерін тиімді пайдаланып, егін мен мал 
шаруашылығын дамытып, көл-көсір пайдаға кенелу-
ге мүмкіндік мол. Дегенмен қауқар бола тұра, 
қажыр-қайраттың аздығы ма? Жоқ əлде түзілген 
тетіктердің дұрыс еместігі ме? Тіпті технологиялық 
артта қалушылық па? Əйтеуір тəсіліміз таусылып, 
амалымыз алдыға бастырмай жүр, осы саладан 
кірер кірістің артқаны шамалы болып отыр.

Хабар сайты таратқан мəліметке сəйкес, 
сындарлы саясат айдарында елбасымыз Нұрсұл-
тан Назарбаев: “Мен Ислам азық-түлік қорын жасау 
мəселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек 
қана өзінің 18 млн халқын емес, 100-150 млн елді 
асырайды,” – деген еді [1]. Жаһандану дəуіріне аяқ 
басқан ғасырда, Қазақстан Республикасындағы 
əлеуметтік-экономикалық дамуын қарыштату үшін 
ауыл шаруашылығын дамытуға, ауыл 

шаруашылығына көңіл бөлуге мəн берген абзал. 
Əлі күнге шабылған шөпті қолмен жинап, табын-
ды жаяу айдап бағып, бос жатқан жерлер игеріл-
мей, игеріліп жатқан жайылымдық жерлер тиімсіз 
табан астына таптатылып жатқаны бесенеден 
белгілі. Осы ретте ауыл шаруашылғының қазіргі 
жай-күйіне нақты үңілу үшін де статистикалық 
деректерге жүгініп, саралап сараптама жасау 
жөн болар.

Қазақстанның жер көлемі – 2 724,9 мың 
шаршы шақырымды құрайтындығы айқын [2, 5]. 
Бірақ соның 74 %-ы ауыл шаруашылғына жарам-
ды, оның тек 25 %-ы ғана егістік жері. Соңғы он 
жылда еліміз астық экспорттайтын ең  үлкен 10 
елдің бірі ретінде танылып отыр жəне 70-тен 
астам елге астық экспорттайды екен [3]. Стати-
стика агентігі  келтірген мəліметте, ауыл 
шаруашылғындағы өнімділік көрсеткіші 2016 
жылы 1 401,9 мың теңге, 2017 жылы 1 636,2 мың 
теңге құрағандығын байқауға болады. Азық-түлік 
тауарларының экспортының өсу көлеміне келер 
болсақ, жоғарыда аталған сайтта 2016 жылы  1 
057,4 млн АҚШ доллары, 2017 жылы 1 241,5 млн 
АҚШ доллары құраған деген дерек келтірілген. 
Кезек азық-түлік өндірісі үшін негізгі капиталға 
салынған инвестициялар келгенде, келсідегідей 
мəліметті кезіктіруге болады: 2016 жылы 68 223 
463 мың теңгені құрасы, 2017 жылы 91 977 965 
мың теңге салым жасалыныпты [4].  Жаза кетер-
лік жайт, АҚШ-тың экспортқа жауапты министрлік 
мамандарының жүргізген сараптама қортынды-
сын келтіре кетсем, Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы саласында қолданылып жатқан 

техниканың  80%-ының тозығы жеткен. Ал 10 
жылдан астам уақыт қолданылып жатқан трактор-
лардың пайыздық үлесі 94 %-ды құраса, комбайн-
дардың үлес салмағы 77 %-ды көрсеткен [3]. Əрине 
көңіл қуантарлық мəлімет емес екендігі рас.

Ал енді ауыл халқы жалпы мемлекет халқы-
ның 42,6 %-ын құрайтындығын дерек көздерінен 
білуге болады. Ауыл шаруашылығында көбіне 
ауыл халқы жұмылдырылғандықтан, жалақы 
мөлшері де қызықтыратындығы айтпаса да түсінік-
ті. 2017 жылы бүкіл мамандық иелерінің арасында 
ең төменгі атаулы жалақы, яғни 91 084 теңге ауыл 
шаруашылығы саласында қызмет етіп жүрген 
халықтың еншісінде тиесілі болған. Бұл бүкіл 
мамандықтарды қоса алғандағы орташа деңгейінен 
1,65 есе кіші көрсеткіш. 2017 жылы 2016 жылмен 
салыстырғандағы баға мен тариф индекстеріндегі 
өзгерістерді басқа салалармен қатар қойып безбен-
десек, 100,9 %-ды көрсетіп, ең төменгі орынға 
жайғасыпты. 2017 жылы жалпы тіркелген заңды 
тұлғалардың саны 412 677 бірлік болса, соның 16 
867 бірлігі ауыл шаруашылығы, балық 
шаруашылығы, орман шаруашылығы салаларын-
да қызмет етеді екен. Өткен жылмен салыстырма-
лы тұрғыда 2 319 бірлікке өскенімен, жалпы санға 
шаққанда 5 %-ға да жетпейді.  2017 жылы ауыл 
шаруашылығы, балық шаруашылығы, орман 
шаруашылығы салаларында кішігірім кəсіпорында 
жұмыс істейтін адам саны 65 710 адам болса, 403 
215 130 мың теңгенің өнімін өндіріп, жұмысын істеп, 
қызметін көрсете отырып, салық салынғанға дейінгі 
табыстары 47 989 568 мың теңгеге барабар болып-
ты. 2017 жылы  жиынтық Жалпы Ішкі Өнімдегі 
(ЖІӨ) үлес салмағы 4.3 %-ды құрап отыр [5]. 

Зерттеудің мақсаты
1) 2017 мен 2018 жылды салыстыра отырып, 

ауыл шаруашылығында өнім өнідіру өрлеу 
бар-жоғын зерттеу;

2) Ауыл шаруашылығындағы бастапқы дерек-
тердің Қазақстан Республикасының экономикалық 
көрсеткіші болып табылатын ЖІӨ-ге əсері мен 
байланысын талдау

Əдебиеттерге шолу
Жалпы осы тақырып аясында жазылған 

отандық мақалалар жоқтың қасы десек болғандай. 

5

Дегенмен, шетел журналдарында кездесетін жиі 
талқыланатын тақырыптың бірі. Сонымен Редди 
мен Дуттаның еңбегінен, 1980 мен 2015жылдар 
аралығында Индиядағы қолданылған тыңайтқыш, 
таза суармалы аумақтар, пестицид, электр қуаты, 
тұқым,  жауын-шашын  мөлшерін əсер етуші 
айнымалы ретінде қарастырып, тыңайтқыштар мен 
таза суармалы аумақтар статистикалық маңызды 
емес екендігін, яғни 1980-1981 ж.ж. 2015-2016 
жылдар аралығындағы ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ-нее елеулі əсер етпегендігін тапқан.  
Сондай-ақ пестицид, электр қуаты, тұқым,  
жауын-шашын ЖІӨ-ге маңызды ықпал еткендігін 
дəлелдеп шықты [6]. Авенью-Витор мен Сакейдің 
бірлесіп жазған мақаласында, 1975 пен 2017 
жылдар аралығында Ганадағы ауыл 
шаруашылығы саласындағы тікелей шетел инвести-
циясы мен экономикалық өсім арасында оң байла-
ныс тапқан жəне тікелей шетел инвестициясының 
экономикалық өсімге себепші болатынына көз 
жеткізген [7].  Де Сурма мен Пембертонның мақала-
сында, ауыл халқының саны мен ауыл 
шаруашылығы өнімінің экспортының импортына 
қатынасы Латын Америкасы мен Кариб бассейні 
елдерінің (ЛАмКбе) ЖІӨ-не үлкен үлес қосқан-
дығын, өмір сүру жасының ұзақтығының ЛАмКбе 
ЖІӨ-не үлесі аздау деген қортынды жасалыныпты 
[8]. Шивакумар өз кезегінде, ауыл шаруашылығын-
дағы жалпы капиталды қалыптастырудың пайыз-
дық үлес салмағы жиынтық жалпы капиталды 
қалыптастыруға жоспарлы кезеңдер бойынша азая 
түскендігін жазған [9].

Əдіснама
Зерттеу Статистика  агентінің, Ұлттық Банк, 

Дүниежүзілік банктің жəне Министрліктердің əр 
түрлі қайталама деректерін пайдалана отырып 
жасалынған. Регрессиялық талдау ауыл 
шаруашылығы шығарған ЖІӨ мен Ауыл 
шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған 
инвестицияның, ауыл халқының əсерін іздеуге 
бағытталса, корреляциялық талдау жоғарыда 
аталған айнымалылар арасындағы байланысты 
табуға бағытталған.

Жиынтық ЖІӨ = β1+ β2 ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ + β3 ауыл шаруашылығындағы негізгі 
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Абстракт: Бұл мақалада ҚР ауыл 
шаруашылығының жалпы сипаттамасы мен оның 
экономикаға əсері туралы жазылған. Ауыл 
шаруашылығындағы үрдістер мен статистикалық 
мəліметтер бақылау алынып жəне талданған. 
Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығының ЖІӨ, 
негізгі капиталға салынған инвестиция, ауыл халқы-
ның өсімі арасында оң жоғарғы байланыстың бар 
екені жəне соңғы үш көрсеткіштің жиынтық ЖІӨ-ге 
оң əсерін анықталған.

Кілт сөздер: ауыл шаруашылығы, жалпы ішкі 
өнім, Қазақстан

Кіріспе
Ұланғайыр территориясы бар Қазақстан 

мемлекеті үшін ауыл шаруышылығына жарамды 
жерлерін тиімді пайдаланып, егін мен мал 
шаруашылығын дамытып, көл-көсір пайдаға кенелу-
ге мүмкіндік мол. Дегенмен қауқар бола тұра, 
қажыр-қайраттың аздығы ма? Жоқ əлде түзілген 
тетіктердің дұрыс еместігі ме? Тіпті технологиялық 
артта қалушылық па? Əйтеуір тəсіліміз таусылып, 
амалымыз алдыға бастырмай жүр, осы саладан 
кірер кірістің артқаны шамалы болып отыр.

Хабар сайты таратқан мəліметке сəйкес, 
сындарлы саясат айдарында елбасымыз Нұрсұл-
тан Назарбаев: “Мен Ислам азық-түлік қорын жасау 
мəселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек 
қана өзінің 18 млн халқын емес, 100-150 млн елді 
асырайды,” – деген еді [1]. Жаһандану дəуіріне аяқ 
басқан ғасырда, Қазақстан Республикасындағы 
əлеуметтік-экономикалық дамуын қарыштату үшін 
ауыл шаруашылығын дамытуға, ауыл 

шаруашылығына көңіл бөлуге мəн берген абзал. 
Əлі күнге шабылған шөпті қолмен жинап, табын-
ды жаяу айдап бағып, бос жатқан жерлер игеріл-
мей, игеріліп жатқан жайылымдық жерлер тиімсіз 
табан астына таптатылып жатқаны бесенеден 
белгілі. Осы ретте ауыл шаруашылғының қазіргі 
жай-күйіне нақты үңілу үшін де статистикалық 
деректерге жүгініп, саралап сараптама жасау 
жөн болар.

Қазақстанның жер көлемі – 2 724,9 мың 
шаршы шақырымды құрайтындығы айқын [2, 5]. 
Бірақ соның 74 %-ы ауыл шаруашылғына жарам-
ды, оның тек 25 %-ы ғана егістік жері. Соңғы он 
жылда еліміз астық экспорттайтын ең  үлкен 10 
елдің бірі ретінде танылып отыр жəне 70-тен 
астам елге астық экспорттайды екен [3]. Стати-
стика агентігі  келтірген мəліметте, ауыл 
шаруашылғындағы өнімділік көрсеткіші 2016 
жылы 1 401,9 мың теңге, 2017 жылы 1 636,2 мың 
теңге құрағандығын байқауға болады. Азық-түлік 
тауарларының экспортының өсу көлеміне келер 
болсақ, жоғарыда аталған сайтта 2016 жылы  1 
057,4 млн АҚШ доллары, 2017 жылы 1 241,5 млн 
АҚШ доллары құраған деген дерек келтірілген. 
Кезек азық-түлік өндірісі үшін негізгі капиталға 
салынған инвестициялар келгенде, келсідегідей 
мəліметті кезіктіруге болады: 2016 жылы 68 223 
463 мың теңгені құрасы, 2017 жылы 91 977 965 
мың теңге салым жасалыныпты [4].  Жаза кетер-
лік жайт, АҚШ-тың экспортқа жауапты министрлік 
мамандарының жүргізген сараптама қортынды-
сын келтіре кетсем, Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы саласында қолданылып жатқан 

техниканың  80%-ының тозығы жеткен. Ал 10 
жылдан астам уақыт қолданылып жатқан трактор-
лардың пайыздық үлесі 94 %-ды құраса, комбайн-
дардың үлес салмағы 77 %-ды көрсеткен [3]. Əрине 
көңіл қуантарлық мəлімет емес екендігі рас.

Ал енді ауыл халқы жалпы мемлекет халқы-
ның 42,6 %-ын құрайтындығын дерек көздерінен 
білуге болады. Ауыл шаруашылығында көбіне 
ауыл халқы жұмылдырылғандықтан, жалақы 
мөлшері де қызықтыратындығы айтпаса да түсінік-
ті. 2017 жылы бүкіл мамандық иелерінің арасында 
ең төменгі атаулы жалақы, яғни 91 084 теңге ауыл 
шаруашылығы саласында қызмет етіп жүрген 
халықтың еншісінде тиесілі болған. Бұл бүкіл 
мамандықтарды қоса алғандағы орташа деңгейінен 
1,65 есе кіші көрсеткіш. 2017 жылы 2016 жылмен 
салыстырғандағы баға мен тариф индекстеріндегі 
өзгерістерді басқа салалармен қатар қойып безбен-
десек, 100,9 %-ды көрсетіп, ең төменгі орынға 
жайғасыпты. 2017 жылы жалпы тіркелген заңды 
тұлғалардың саны 412 677 бірлік болса, соның 16 
867 бірлігі ауыл шаруашылығы, балық 
шаруашылығы, орман шаруашылығы салаларын-
да қызмет етеді екен. Өткен жылмен салыстырма-
лы тұрғыда 2 319 бірлікке өскенімен, жалпы санға 
шаққанда 5 %-ға да жетпейді.  2017 жылы ауыл 
шаруашылығы, балық шаруашылығы, орман 
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ты. 2017 жылы  жиынтық Жалпы Ішкі Өнімдегі 
(ЖІӨ) үлес салмағы 4.3 %-ды құрап отыр [5]. 
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Əдебиеттерге шолу
Жалпы осы тақырып аясында жазылған 
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Шаруашылықта  таза  салмақта  сойылған  жəне  өткіз ілген  
құс  пен  мал  

1 701 955,9  
1 794 
353,6  5%  

Қ ұс  191 450,4  224 550,6  17%  

Ірі қара  814 635,2  853 489,6  5%  

Қ ой  300 118,9  305 248,3  2%  

шошқа  133 776,8  130 884,3  -2%  
 

Абстракт: Бұл мақалада ҚР ауыл 
шаруашылығының жалпы сипаттамасы мен оның 
экономикаға əсері туралы жазылған. Ауыл 
шаруашылығындағы үрдістер мен статистикалық 
мəліметтер бақылау алынып жəне талданған. 
Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығының ЖІӨ, 
негізгі капиталға салынған инвестиция, ауыл халқы-
ның өсімі арасында оң жоғарғы байланыстың бар 
екені жəне соңғы үш көрсеткіштің жиынтық ЖІӨ-ге 
оң əсерін анықталған.

Кілт сөздер: ауыл шаруашылығы, жалпы ішкі 
өнім, Қазақстан

Кіріспе
Ұланғайыр территориясы бар Қазақстан 

мемлекеті үшін ауыл шаруышылығына жарамды 
жерлерін тиімді пайдаланып, егін мен мал 
шаруашылығын дамытып, көл-көсір пайдаға кенелу-
ге мүмкіндік мол. Дегенмен қауқар бола тұра, 
қажыр-қайраттың аздығы ма? Жоқ əлде түзілген 
тетіктердің дұрыс еместігі ме? Тіпті технологиялық 
артта қалушылық па? Əйтеуір тəсіліміз таусылып, 
амалымыз алдыға бастырмай жүр, осы саладан 
кірер кірістің артқаны шамалы болып отыр.

Хабар сайты таратқан мəліметке сəйкес, 
сындарлы саясат айдарында елбасымыз Нұрсұл-
тан Назарбаев: “Мен Ислам азық-түлік қорын жасау 
мəселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек 
қана өзінің 18 млн халқын емес, 100-150 млн елді 
асырайды,” – деген еді [1]. Жаһандану дəуіріне аяқ 
басқан ғасырда, Қазақстан Республикасындағы 
əлеуметтік-экономикалық дамуын қарыштату үшін 
ауыл шаруашылығын дамытуға, ауыл 

шаруашылығына көңіл бөлуге мəн берген абзал. 
Əлі күнге шабылған шөпті қолмен жинап, табын-
ды жаяу айдап бағып, бос жатқан жерлер игеріл-
мей, игеріліп жатқан жайылымдық жерлер тиімсіз 
табан астына таптатылып жатқаны бесенеден 
белгілі. Осы ретте ауыл шаруашылғының қазіргі 
жай-күйіне нақты үңілу үшін де статистикалық 
деректерге жүгініп, саралап сараптама жасау 
жөн болар.

Қазақстанның жер көлемі – 2 724,9 мың 
шаршы шақырымды құрайтындығы айқын [2, 5]. 
Бірақ соның 74 %-ы ауыл шаруашылғына жарам-
ды, оның тек 25 %-ы ғана егістік жері. Соңғы он 
жылда еліміз астық экспорттайтын ең  үлкен 10 
елдің бірі ретінде танылып отыр жəне 70-тен 
астам елге астық экспорттайды екен [3]. Стати-
стика агентігі  келтірген мəліметте, ауыл 
шаруашылғындағы өнімділік көрсеткіші 2016 
жылы 1 401,9 мың теңге, 2017 жылы 1 636,2 мың 
теңге құрағандығын байқауға болады. Азық-түлік 
тауарларының экспортының өсу көлеміне келер 
болсақ, жоғарыда аталған сайтта 2016 жылы  1 
057,4 млн АҚШ доллары, 2017 жылы 1 241,5 млн 
АҚШ доллары құраған деген дерек келтірілген. 
Кезек азық-түлік өндірісі үшін негізгі капиталға 
салынған инвестициялар келгенде, келсідегідей 
мəліметті кезіктіруге болады: 2016 жылы 68 223 
463 мың теңгені құрасы, 2017 жылы 91 977 965 
мың теңге салым жасалыныпты [4].  Жаза кетер-
лік жайт, АҚШ-тың экспортқа жауапты министрлік 
мамандарының жүргізген сараптама қортынды-
сын келтіре кетсем, Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы саласында қолданылып жатқан 

Тəуелсіз айнымалы нөлге тең болғандағы, 
Жиынтық ЖІӨ мəні – 81559614 тең болса, ауыл 
шаруашылығы ЖІӨ 1 пайыз артқандағы, 
Жиынтық ЖІӨ 13 есе, ауыл 
шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған 
(НКС) инвестиция  1 пайыз артқандағы, 
Жиынтық ЖІӨ 27 есе, ауыл халқының саны 1 
пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ 12390744 есе 
өседі. Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ, ауыл шаруашылығындағы негізгі 
капиталға салынған (НКС) инвестиция, Ауыл 
халқының саны  арасындағы байланыс оң күшті 

техниканың  80%-ының тозығы жеткен. Ал 10 
жылдан астам уақыт қолданылып жатқан трактор-
лардың пайыздық үлесі 94 %-ды құраса, комбайн-
дардың үлес салмағы 77 %-ды көрсеткен [3]. Əрине 
көңіл қуантарлық мəлімет емес екендігі рас.

Ал енді ауыл халқы жалпы мемлекет халқы-
ның 42,6 %-ын құрайтындығын дерек көздерінен 
білуге болады. Ауыл шаруашылығында көбіне 
ауыл халқы жұмылдырылғандықтан, жалақы 
мөлшері де қызықтыратындығы айтпаса да түсінік-
ті. 2017 жылы бүкіл мамандық иелерінің арасында 
ең төменгі атаулы жалақы, яғни 91 084 теңге ауыл 
шаруашылығы саласында қызмет етіп жүрген 
халықтың еншісінде тиесілі болған. Бұл бүкіл 
мамандықтарды қоса алғандағы орташа деңгейінен 
1,65 есе кіші көрсеткіш. 2017 жылы 2016 жылмен 
салыстырғандағы баға мен тариф индекстеріндегі 
өзгерістерді басқа салалармен қатар қойып безбен-
десек, 100,9 %-ды көрсетіп, ең төменгі орынға 
жайғасыпты. 2017 жылы жалпы тіркелген заңды 
тұлғалардың саны 412 677 бірлік болса, соның 16 
867 бірлігі ауыл шаруашылығы, балық 
шаруашылығы, орман шаруашылығы салаларын-
да қызмет етеді екен. Өткен жылмен салыстырма-
лы тұрғыда 2 319 бірлікке өскенімен, жалпы санға 
шаққанда 5 %-ға да жетпейді.  2017 жылы ауыл 
шаруашылығы, балық шаруашылығы, орман 
шаруашылығы салаларында кішігірім кəсіпорында 
жұмыс істейтін адам саны 65 710 адам болса, 403 
215 130 мың теңгенің өнімін өндіріп, жұмысын істеп, 
қызметін көрсете отырып, салық салынғанға дейінгі 
табыстары 47 989 568 мың теңгеге барабар болып-
ты. 2017 жылы  жиынтық Жалпы Ішкі Өнімдегі 
(ЖІӨ) үлес салмағы 4.3 %-ды құрап отыр [5]. 

Зерттеудің мақсаты
1) 2017 мен 2018 жылды салыстыра отырып, 

ауыл шаруашылығында өнім өнідіру өрлеу 
бар-жоғын зерттеу;

2) Ауыл шаруашылығындағы бастапқы дерек-
тердің Қазақстан Республикасының экономикалық 
көрсеткіші болып табылатын ЖІӨ-ге əсері мен 
байланысын талдау

Əдебиеттерге шолу
Жалпы осы тақырып аясында жазылған 

отандық мақалалар жоқтың қасы десек болғандай. 
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капиталға салынған (НКС) инвестиция  1 
пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ пайыздық 
ауысуы

β4 = Ауыл халқының саны 1 пайыз артқан-
дағы, Жиынтық ЖІӨ пайыздық ауысуы

µ = аталған кезеңде енгізілмеген басқада 
əсер етуші тəуелсіз айнымалыларды көрсетеді.

байланыс бар екендігіне көз жеткіздік. 
Маңыздылық деңгейлері 5 %-дан кіші 
болғандықтан статистикалық тұрғыдан маңызды 
болып табылады.

Қорытынды: Ауыл шаруашылығы өнім өндіруі 
жалпы экономикаға оң əсерін тигізеді. Сондай-ақ 
салынған инвестиция мен ауыл халқының 
санының өсуі де экономикалық өсімнің негізгі 
анықтаушы факторлары екен. Елдегі ауыл 
шаруашылығына көңіл бөлінуі болашақ 
экономикадағы өзгеріске алып келеді деген 
қорытындыға жасасақ болғандай.

капиталға нвестициялық салым + β4 Ауыл 
халқының саны + µ.

β1 = константа (Тəуелсіз айнымалы нөлге тең 
болғандағы, Жиынтық ЖІӨ мəні)

β2 = ауыл шаруашылығы ЖІӨ 1 пайыз артқан-
дағы, Жиынтық ЖІӨ пайыздық ауысуы

β3 = ауыл шаруашылығындағы негізгі 

1 кестеде ең ірі оң өзгеріс қант қызылшасында 34 % байқалса, ең кіші ірі азаю мал азықтық 12 %-ды 
көрсеткен. Мақта мен майлы дақылдарда өсім болған болса, шемішкені, алманы өндіруді кері кетушілік айқын 
көзге ұрып тұр. Өсімдік шаруашылығының түрлері жататын картоп пен жабық жəне ашық топырақ көкөністерін-
де аса мардымды түсімді кездестірмедік. 2 кестеге келер болсақ ең үлкен өрлеу құс етін өндіруде болған 
болса, оң өзгеріс сойылған ірі қара мен қой етінде байқалса да, шошқа етін өткізуде 2 пайыз құлдырау болған.

Ұсынысқа келер болсақ, ауыл шару-
ашылығында əлі де тиімсіз жерді игеруді 
жойып, шаруашылықтарға сандық технология-
ларды жаппай енгізуді бастау керек. Əсіресе 
жайылымды тиімді қолдану, ауысымдық жер 
телімі туралы ақпаратты машинаны оқыту 
арқылы бағдарламаларды ойлап табу. Ауыл 
халқының қала халқымен салыстырмалы үлес 
салмағы азаю жағдайында адамдардың ауыр 
еңбегін пайдаланатын шаруашылықтарға робот-
ты қолдана бастауды жолға қою керек.

1 кесте. Өсімдік шаруашылығы негізгі көрсеткіштер (Өнім мың тонна)

2 кесте. Мал шаруашылығы негізгі көрсеткіштер (Өнім мың тонна)

Дегенмен, шетел журналдарында кездесетін жиі 
талқыланатын тақырыптың бірі. Сонымен Редди 
мен Дуттаның еңбегінен, 1980 мен 2015жылдар 
аралығында Индиядағы қолданылған тыңайтқыш, 
таза суармалы аумақтар, пестицид, электр қуаты, 
тұқым,  жауын-шашын  мөлшерін əсер етуші 
айнымалы ретінде қарастырып, тыңайтқыштар мен 
таза суармалы аумақтар статистикалық маңызды 
емес екендігін, яғни 1980-1981 ж.ж. 2015-2016 
жылдар аралығындағы ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ-нее елеулі əсер етпегендігін тапқан.  
Сондай-ақ пестицид, электр қуаты, тұқым,  
жауын-шашын ЖІӨ-ге маңызды ықпал еткендігін 
дəлелдеп шықты [6]. Авенью-Витор мен Сакейдің 
бірлесіп жазған мақаласында, 1975 пен 2017 
жылдар аралығында Ганадағы ауыл 
шаруашылығы саласындағы тікелей шетел инвести-
циясы мен экономикалық өсім арасында оң байла-
ныс тапқан жəне тікелей шетел инвестициясының 
экономикалық өсімге себепші болатынына көз 
жеткізген [7].  Де Сурма мен Пембертонның мақала-
сында, ауыл халқының саны мен ауыл 
шаруашылығы өнімінің экспортының импортына 
қатынасы Латын Америкасы мен Кариб бассейні 
елдерінің (ЛАмКбе) ЖІӨ-не үлкен үлес қосқан-
дығын, өмір сүру жасының ұзақтығының ЛАмКбе 
ЖІӨ-не үлесі аздау деген қортынды жасалыныпты 
[8]. Шивакумар өз кезегінде, ауыл шаруашылығын-
дағы жалпы капиталды қалыптастырудың пайыз-
дық үлес салмағы жиынтық жалпы капиталды 
қалыптастыруға жоспарлы кезеңдер бойынша азая 
түскендігін жазған [9].

Əдіснама
Зерттеу Статистика  агентінің, Ұлттық Банк, 

Дүниежүзілік банктің жəне Министрліктердің əр 
түрлі қайталама деректерін пайдалана отырып 
жасалынған. Регрессиялық талдау ауыл 
шаруашылығы шығарған ЖІӨ мен Ауыл 
шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған 
инвестицияның, ауыл халқының əсерін іздеуге 
бағытталса, корреляциялық талдау жоғарыда 
аталған айнымалылар арасындағы байланысты 
табуға бағытталған.

Жиынтық ЖІӨ = β1+ β2 ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ + β3 ауыл шаруашылығындағы негізгі 

Атауы  2017  2018  %  

Д əнді  дақыл  20 634,4  20 585,1  0%  

Майлы дақылдар  1 902,4  2 359,3  24%  

Қант  қызылшасы  345,0  463,2  34%  

Мақта  286,7  330,5  15%  

Картоп  3545,7  3 551,1  0%  

Шемішке мен сүйектілердің тұқымы  239,7  233,4  -3%  

Алма  188,1  181,1  -4%  

Мал азықтық жүгері  1 238,8  1 089,7  -12%  

Жабық  жəне  ашық  топырақ  көкөністері  3795,2  3 791,1  0%  



Абстракт: Бұл мақалада ҚР ауыл 
шаруашылығының жалпы сипаттамасы мен оның 
экономикаға əсері туралы жазылған. Ауыл 
шаруашылығындағы үрдістер мен статистикалық 
мəліметтер бақылау алынып жəне талданған. 
Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығының ЖІӨ, 
негізгі капиталға салынған инвестиция, ауыл халқы-
ның өсімі арасында оң жоғарғы байланыстың бар 
екені жəне соңғы үш көрсеткіштің жиынтық ЖІӨ-ге 
оң əсерін анықталған.

Кілт сөздер: ауыл шаруашылығы, жалпы ішкі 
өнім, Қазақстан

Кіріспе
Ұланғайыр территориясы бар Қазақстан 

мемлекеті үшін ауыл шаруышылығына жарамды 
жерлерін тиімді пайдаланып, егін мен мал 
шаруашылығын дамытып, көл-көсір пайдаға кенелу-
ге мүмкіндік мол. Дегенмен қауқар бола тұра, 
қажыр-қайраттың аздығы ма? Жоқ əлде түзілген 
тетіктердің дұрыс еместігі ме? Тіпті технологиялық 
артта қалушылық па? Əйтеуір тəсіліміз таусылып, 
амалымыз алдыға бастырмай жүр, осы саладан 
кірер кірістің артқаны шамалы болып отыр.

Хабар сайты таратқан мəліметке сəйкес, 
сындарлы саясат айдарында елбасымыз Нұрсұл-
тан Назарбаев: “Мен Ислам азық-түлік қорын жасау 
мəселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек 
қана өзінің 18 млн халқын емес, 100-150 млн елді 
асырайды,” – деген еді [1]. Жаһандану дəуіріне аяқ 
басқан ғасырда, Қазақстан Республикасындағы 
əлеуметтік-экономикалық дамуын қарыштату үшін 
ауыл шаруашылығын дамытуға, ауыл 

шаруашылығына көңіл бөлуге мəн берген абзал. 
Əлі күнге шабылған шөпті қолмен жинап, табын-
ды жаяу айдап бағып, бос жатқан жерлер игеріл-
мей, игеріліп жатқан жайылымдық жерлер тиімсіз 
табан астына таптатылып жатқаны бесенеден 
белгілі. Осы ретте ауыл шаруашылғының қазіргі 
жай-күйіне нақты үңілу үшін де статистикалық 
деректерге жүгініп, саралап сараптама жасау 
жөн болар.

Қазақстанның жер көлемі – 2 724,9 мың 
шаршы шақырымды құрайтындығы айқын [2, 5]. 
Бірақ соның 74 %-ы ауыл шаруашылғына жарам-
ды, оның тек 25 %-ы ғана егістік жері. Соңғы он 
жылда еліміз астық экспорттайтын ең  үлкен 10 
елдің бірі ретінде танылып отыр жəне 70-тен 
астам елге астық экспорттайды екен [3]. Стати-
стика агентігі  келтірген мəліметте, ауыл 
шаруашылғындағы өнімділік көрсеткіші 2016 
жылы 1 401,9 мың теңге, 2017 жылы 1 636,2 мың 
теңге құрағандығын байқауға болады. Азық-түлік 
тауарларының экспортының өсу көлеміне келер 
болсақ, жоғарыда аталған сайтта 2016 жылы  1 
057,4 млн АҚШ доллары, 2017 жылы 1 241,5 млн 
АҚШ доллары құраған деген дерек келтірілген. 
Кезек азық-түлік өндірісі үшін негізгі капиталға 
салынған инвестициялар келгенде, келсідегідей 
мəліметті кезіктіруге болады: 2016 жылы 68 223 
463 мың теңгені құрасы, 2017 жылы 91 977 965 
мың теңге салым жасалыныпты [4].  Жаза кетер-
лік жайт, АҚШ-тың экспортқа жауапты министрлік 
мамандарының жүргізген сараптама қортынды-
сын келтіре кетсем, Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы саласында қолданылып жатқан 

Тəуелсіз айнымалы нөлге тең болғандағы, 
Жиынтық ЖІӨ мəні – 81559614 тең болса, ауыл 
шаруашылығы ЖІӨ 1 пайыз артқандағы, 
Жиынтық ЖІӨ 13 есе, ауыл 
шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған 
(НКС) инвестиция  1 пайыз артқандағы, 
Жиынтық ЖІӨ 27 есе, ауыл халқының саны 1 
пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ 12390744 есе 
өседі. Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ, ауыл шаруашылығындағы негізгі 
капиталға салынған (НКС) инвестиция, Ауыл 
халқының саны  арасындағы байланыс оң күшті 

техниканың  80%-ының тозығы жеткен. Ал 10 
жылдан астам уақыт қолданылып жатқан трактор-
лардың пайыздық үлесі 94 %-ды құраса, комбайн-
дардың үлес салмағы 77 %-ды көрсеткен [3]. Əрине 
көңіл қуантарлық мəлімет емес екендігі рас.

Ал енді ауыл халқы жалпы мемлекет халқы-
ның 42,6 %-ын құрайтындығын дерек көздерінен 
білуге болады. Ауыл шаруашылығында көбіне 
ауыл халқы жұмылдырылғандықтан, жалақы 
мөлшері де қызықтыратындығы айтпаса да түсінік-
ті. 2017 жылы бүкіл мамандық иелерінің арасында 
ең төменгі атаулы жалақы, яғни 91 084 теңге ауыл 
шаруашылығы саласында қызмет етіп жүрген 
халықтың еншісінде тиесілі болған. Бұл бүкіл 
мамандықтарды қоса алғандағы орташа деңгейінен 
1,65 есе кіші көрсеткіш. 2017 жылы 2016 жылмен 
салыстырғандағы баға мен тариф индекстеріндегі 
өзгерістерді басқа салалармен қатар қойып безбен-
десек, 100,9 %-ды көрсетіп, ең төменгі орынға 
жайғасыпты. 2017 жылы жалпы тіркелген заңды 
тұлғалардың саны 412 677 бірлік болса, соның 16 
867 бірлігі ауыл шаруашылығы, балық 
шаруашылығы, орман шаруашылығы салаларын-
да қызмет етеді екен. Өткен жылмен салыстырма-
лы тұрғыда 2 319 бірлікке өскенімен, жалпы санға 
шаққанда 5 %-ға да жетпейді.  2017 жылы ауыл 
шаруашылығы, балық шаруашылығы, орман 
шаруашылығы салаларында кішігірім кəсіпорында 
жұмыс істейтін адам саны 65 710 адам болса, 403 
215 130 мың теңгенің өнімін өндіріп, жұмысын істеп, 
қызметін көрсете отырып, салық салынғанға дейінгі 
табыстары 47 989 568 мың теңгеге барабар болып-
ты. 2017 жылы  жиынтық Жалпы Ішкі Өнімдегі 
(ЖІӨ) үлес салмағы 4.3 %-ды құрап отыр [5]. 

Зерттеудің мақсаты
1) 2017 мен 2018 жылды салыстыра отырып, 

ауыл шаруашылығында өнім өнідіру өрлеу 
бар-жоғын зерттеу;

2) Ауыл шаруашылығындағы бастапқы дерек-
тердің Қазақстан Республикасының экономикалық 
көрсеткіші болып табылатын ЖІӨ-ге əсері мен 
байланысын талдау

Əдебиеттерге шолу
Жалпы осы тақырып аясында жазылған 

отандық мақалалар жоқтың қасы десек болғандай. 

байланыс бар екендігіне көз жеткіздік. 
Маңыздылық деңгейлері 5 %-дан кіші 
болғандықтан статистикалық тұрғыдан маңызды 
болып табылады.

Қорытынды: Ауыл шаруашылығы өнім өндіруі 
жалпы экономикаға оң əсерін тигізеді. Сондай-ақ 
салынған инвестиция мен ауыл халқының 
санының өсуі де экономикалық өсімнің негізгі 
анықтаушы факторлары екен. Елдегі ауыл 
шаруашылығына көңіл бөлінуі болашақ 
экономикадағы өзгеріске алып келеді деген 
қорытындыға жасасақ болғандай.

Ұсынысқа келер болсақ, ауыл шару-
ашылығында əлі де тиімсіз жерді игеруді 
жойып, шаруашылықтарға сандық технология-
ларды жаппай енгізуді бастау керек. Əсіресе 
жайылымды тиімді қолдану, ауысымдық жер 
телімі туралы ақпаратты машинаны оқыту 
арқылы бағдарламаларды ойлап табу. Ауыл 
халқының қала халқымен салыстырмалы үлес 
салмағы азаю жағдайында адамдардың ауыр 
еңбегін пайдаланатын шаруашылықтарға робот-
ты қолдана бастауды жолға қою керек.
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Дегенмен, шетел журналдарында кездесетін жиі 
талқыланатын тақырыптың бірі. Сонымен Редди 
мен Дуттаның еңбегінен, 1980 мен 2015жылдар 
аралығында Индиядағы қолданылған тыңайтқыш, 
таза суармалы аумақтар, пестицид, электр қуаты, 
тұқым,  жауын-шашын  мөлшерін əсер етуші 
айнымалы ретінде қарастырып, тыңайтқыштар мен 
таза суармалы аумақтар статистикалық маңызды 
емес екендігін, яғни 1980-1981 ж.ж. 2015-2016 
жылдар аралығындағы ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ-нее елеулі əсер етпегендігін тапқан.  
Сондай-ақ пестицид, электр қуаты, тұқым,  
жауын-шашын ЖІӨ-ге маңызды ықпал еткендігін 
дəлелдеп шықты [6]. Авенью-Витор мен Сакейдің 
бірлесіп жазған мақаласында, 1975 пен 2017 
жылдар аралығында Ганадағы ауыл 
шаруашылығы саласындағы тікелей шетел инвести-
циясы мен экономикалық өсім арасында оң байла-
ныс тапқан жəне тікелей шетел инвестициясының 
экономикалық өсімге себепші болатынына көз 
жеткізген [7].  Де Сурма мен Пембертонның мақала-
сында, ауыл халқының саны мен ауыл 
шаруашылығы өнімінің экспортының импортына 
қатынасы Латын Америкасы мен Кариб бассейні 
елдерінің (ЛАмКбе) ЖІӨ-не үлкен үлес қосқан-
дығын, өмір сүру жасының ұзақтығының ЛАмКбе 
ЖІӨ-не үлесі аздау деген қортынды жасалыныпты 
[8]. Шивакумар өз кезегінде, ауыл шаруашылығын-
дағы жалпы капиталды қалыптастырудың пайыз-
дық үлес салмағы жиынтық жалпы капиталды 
қалыптастыруға жоспарлы кезеңдер бойынша азая 
түскендігін жазған [9].

Əдіснама
Зерттеу Статистика  агентінің, Ұлттық Банк, 

Дүниежүзілік банктің жəне Министрліктердің əр 
түрлі қайталама деректерін пайдалана отырып 
жасалынған. Регрессиялық талдау ауыл 
шаруашылығы шығарған ЖІӨ мен Ауыл 
шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған 
инвестицияның, ауыл халқының əсерін іздеуге 
бағытталса, корреляциялық талдау жоғарыда 
аталған айнымалылар арасындағы байланысты 
табуға бағытталған.

Жиынтық ЖІӨ = β1+ β2 ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ + β3 ауыл шаруашылығындағы негізгі 

Эмпирикалық талдау жəне нəтижесі
Регрессиялық талдау (тəуелді айнымалы – Жиынтық ЖІӨ)

Модель 

Нестандартизов
анные 
коэффициенты 

Стандарти
зованные 
коэффици
енты т 

Значи
мость Корреляции 

B 

Стандар
тная 
ошибка Бета   

Нулевого 
порядка 

Части
чно 

Ко
мпо
нен
т 

1 (Константа) -
81559
614,06
5 

2668847
2,756  -3,056 ,007    

Ауыл, орман 
жəне балық 
шаруашылығ
ы ЖІӨ 

13,408 2,698 ,549 4,969 ,000 ,995 ,770 
,07
8 

Ауыл, орман 
жəне балық 
шаруашылығ
ы НКС 
инвестиция 

27,170 7,832 ,166 3,469 ,003 ,958 ,644 
,05
4 

Ауыл 
халқының 
саны 

12390
744,83
8 

4189191
,298 

,294 2,958 ,009 ,990 ,583 ,04
6 

 



Тəуелсіз айнымалы нөлге тең болғандағы, 
Жиынтық ЖІӨ мəні – 81559614 тең болса, ауыл 
шаруашылығы ЖІӨ 1 пайыз артқандағы, 
Жиынтық ЖІӨ 13 есе, ауыл 
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(НКС) инвестиция  1 пайыз артқандағы, 
Жиынтық ЖІӨ 27 есе, ауыл халқының саны 1 
пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ 12390744 есе 
өседі. Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығы 
ЖІӨ, ауыл шаруашылығындағы негізгі 
капиталға салынған (НКС) инвестиция, Ауыл 
халқының саны  арасындағы байланыс оң күшті 

байланыс бар екендігіне көз жеткіздік. 
Маңыздылық деңгейлері 5 %-дан кіші 
болғандықтан статистикалық тұрғыдан маңызды 
болып табылады.

Қорытынды: Ауыл шаруашылығы өнім өндіруі 
жалпы экономикаға оң əсерін тигізеді. Сондай-ақ 
салынған инвестиция мен ауыл халқының 
санының өсуі де экономикалық өсімнің негізгі 
анықтаушы факторлары екен. Елдегі ауыл 
шаруашылығына көңіл бөлінуі болашақ 
экономикадағы өзгеріске алып келеді деген 
қорытындыға жасасақ болғандай.

Ұсынысқа келер болсақ, ауыл шару-
ашылығында əлі де тиімсіз жерді игеруді 
жойып, шаруашылықтарға сандық технология-
ларды жаппай енгізуді бастау керек. Əсіресе 
жайылымды тиімді қолдану, ауысымдық жер 
телімі туралы ақпаратты машинаны оқыту 
арқылы бағдарламаларды ойлап табу. Ауыл 
халқының қала халқымен салыстырмалы үлес 
салмағы азаю жағдайында адамдардың ауыр 
еңбегін пайдаланатын шаруашылықтарға робот-
ты қолдана бастауды жолға қою керек.
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ашылығында əлі де тиімсіз жерді игеруді 
жойып, шаруашылықтарға сандық технология-
ларды жаппай енгізуді бастау керек. Əсіресе 
жайылымды тиімді қолдану, ауысымдық жер 
телімі туралы ақпаратты машинаны оқыту 
арқылы бағдарламаларды ойлап табу. Ауыл 
халқының қала халқымен салыстырмалы үлес 
салмағы азаю жағдайында адамдардың ауыр 
еңбегін пайдаланатын шаруашылықтарға робот-
ты қолдана бастауды жолға қою керек.
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Жасыл экономика дегеніміз – қазіргі уақытта 
сарқылып жатқан ресурстарды үнемді пайдалану 
арқылы қоғамның əл-ауқатын жақсартуға бағыт-
талған, сондай-ақ пайдаланылған тауарларды 
өндірістік үрдіске қайтару жəне қалдықтардан жаңа 
өнімдер шығару жолында үздіксіз өндірісті қамтама-
сыз ететін экономика. Бұл экономикалық модель 
ХХІ-ші ғасырдағы əлем елдерінің тұрақты дамуын 
қамтамасыз ететін негізгі бағыт ретінде танылып 
отыр. 

Дамыған елдерде «жасыл» технологиялардың 
дамуы 1980 жылдары бастау алған болатын. Бұл 
идеяның ерекшелігі «бір оқпен екі қоянды ату» 
немесе «екі есе ұту» болып табылады, ол дегеніміз 
экологиялық факторды есепке ала отырып экономи-
калық өсімге қол жеткізу болып табылады. 
«Жасыл» технологияларды дамыту біріншіден 
ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді, екіншіден 
«жасыл» технологияларды енгізуші компаниялар-
дың бəсекекге қабілеттілігі артады.   Бұл идея 
дамыған елдерде бизнесте ғана емес, сонымен 
қатар үкімет тарапынан да үлкен қолдау тапты. 
Осыған сəйкес экологиялық жəне экономикалық  
мүдделер арасындағы дəстірлі қалыптасқан 
қарама-қайшылықтарды жойды. 2009 жылы эконо-
мика саласының негізгі бағыт бағдарын қалыпта-
стырушы Швецарияның Давос қаласында ұйымда-
стрылатын Бүкілəлемдік экономикалық форум 
«Жасыл экономика» дамудың жалғыз жолы ретінде 
ғаламдық сипатқа ие болып, осы бағыттағы 
жобаларды жүзеге асыруға $ 750 млрд. (əлемдік 
жалпы ішкі өнімнің 1%) бөлінді. Бұл дегеніміз 
«Жасыл экономикаға» бəсекеге қабілеттілікке 
ұмтылған əлем елдері аса назар аударғанын көрсе-
теді.[1] 

Ресейлік зерттеуші А. Игнатьева «жасыл эконо-

миканың» қалыптасуына себеп болған алғышарт-
тарды төрт кезеңге бөліп қарастырады: 1-кезең 
(1950-1960 жж.) – экономиканың қоршаған орта мен 
адамға қауіпті əсерін түсіну кезеңі; 2-кезең 
(1960-1970 жж.) – экономикалық дамудың нəтиже-
сінде табиғи ресурстарды шектен тыс пайдалану, 
қоршаған ортаны ластау экономиканың өзіне 
қатерлі екенін ұғыну кезеңі; 3-кезең (1980-1990 жж.) 
– экономикалық өсімді, өнеркəсіпті дамытуды 
мақсатты түрде экологиялық бейімдеу кезеңі; 
4-кезең (2000-2010 жж.) – тұрақты даму тұжырымда-
масының орнығу кезең. Екінші бір ғалым «Ал жасыл 
желекті экономиканың жаңа парадигмасы бойын-
ша экономика қоршаған ортаны қорғау саласымен 
үндес болуы керек»- дейді Р.Перелет. [2]

Қазіргі таңда əлемде жасалып отырған инноваци-
яның 40% «жасыл экономикаға» тиесілі, ал оның 
ішінде 50% «жасыл экономиканың» шешуші факто-
ры болып есептелетін энергя үнемдеу мен энргия 
тиімділігіне тиесілі. Энергетика ұлттық экономика-
ның бəсекеге қабілетті болуы мен қауіпсіздігіне, 
халықты жылу мен жарықпен қамтамасыз етумен 
ғана маңыздылығы шектелмейді, сонымен қатар, 
50% ластағыш заттардың шығарылуы мен 70% 
парниктік газдардың эмиссиясына жауапты болып 
табылады. Демек нергия сыйымдылығының 
деңгейі үлттық кономиканың экологиялық жəне 
климаттық қарауыштарымен анықталады. Энергия 
сыйымдылығының əлемдік рейтингісінде Қазақстан 
28-ші орында, ал Ресей 15 орында тұр. Яғни 
энергия тиімділігі біздің экономикамыздың осал 
тұсы болып табылады. Осы бағыттағы бетбұрысты 
дұрыс қалыптастыру бүгінгі күннің талабы, 
сондықтан энрегия тиімділігіне қол жеткізу ел эконо-
микасы үшін қандай пайда алып келетінін білу үшін 
шет ел тəжірибесіне үңілу маңызды. [3]
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 Шет ел тəірибесіне үңілсек, жасыл экономикаға 
көшу ұтылудан ұтуға мол қол жеткізуге блатынын 
Оңтүстік Корея дəлелдеді. Бұл елде 2011 жылдан 
бері «жасыл экономиканы» дамытуға 60 миллиард 
АҚШ долларын бағыттаған, осы ретте 1,8 млн 
жұмыс орны ашылған. Оңтүстік Корея бүгіннің 
өзінде ЖІӨ-нің 2%-ын инвестициялап келеді. 
Ұлттық стратегия шеңберінде жасыл өсім 
тұжырымдамасын басты бағыт ретінде қойып 
отырған елде, негізінен үш элементке басты назар 
аударылады: өнеркəсіп, инвестиция жəне энергети-
ка, сонымен қатар тұщы судың баламалы көздеріне 
қалдықтарды өңдейтін технологиялар парктердің 
дамуына назар аударылады.  

Ал АҚШ-та «жасыл экономиканы» дамытудың 
басты бағыты ретінде баламалы энергетиканы 
дамыту таңдалған. Кез келген əлемнің дамыған 
елдері «жасыл экономика» қағидаттарын ұстана-
ды. Мысалы, Қытай өршіл «жасыл экономика» 
жоспарларын жүзеге асыруды. Ал Бразилиядатопы-
рақты күтіп ұстаудың, ауылшаруашылық өнімдерін 
жинау мен өткізу тізбегін басқарудың жетілдірілген 
жүйесі есебінен ауылшаруашылық жерлерін қалпы-
на келтіру жүргізіледі. Германияның Дортмунд 
қаласы көмір индустриясы орталығынан «Үшінді 
өнеркəсіптік ревалюция» инфрақұрылымы бар 
жаңа «жасыл сектор» орталығына айналды. Жақын-
да Германия ең соңғы шахтасын жапқан болатын. 
Бұл нені білдіреді? Бұл əлем халқы жарқын 
болашақты ойлап, жасыл экономикаға қарқынды 
көшу арқылы, экологиялық жағдайларды реттеуге 
көңіл аударып отыр. Өркениеттің алды осы себебі 
бұл елдер өздерін ғана ойлап отырған жоқ, əлемнің 
барлығына алаңдап, келешек ұрпаққа табиғи ресур-
старымызды аманаттауды басты назарда ұстап 
отыр. Сондықтанда біздің елбасымызда осы жасыл 
экономиканы дамытуға назар аударып отыр: «Бүгін-
де экономикалық есеппен қоршаған орта бойынша 
кешендік шаралар тысқары қалуда, климаттық 
өзгерістер бойынша жаһандық бастама өте маңыз-
ды, алайда өзге проблемалар туралы ұмытпауы-
мыз керек. Париж келісімі аясында «жасыл эконо-
миканы» дамыту мен табиғи ресурстарды тиімді 
қолдану бойынша Жол картасын əзірлеуді ұсына-
мын», - деді Н.Ə. Назарбаев. [4] 

Қазақстан не үшін жасыл экономиканы дамыту 
қажет? 

1) 2018 жылғы мəліметтер бойынша біз қазіргі 
күні қуаттың 42 пайызын көмірден, 39 пайызын 
газдан, 17 пайызын мұнайдан алудамыз. Алайда, 
мұнай қорлары 40-50 жылда, газ қорлары 80 
жылда, уран қорлары 80-100 жылда, көмір 400-500 
жылда таусылуы мүмкін. Осыншама уақытқа 
жетеді,егер Қазақстан бүкіл ресурстарды өзі ғана 
пайдаланатын болса ғана. Ал жел, күн, биомасса 
секілді жаңғырмалы энергия түрінен алатын 
үлесіміз əзірге 1 пайызға да жетпейді. [5]

2) Бүгінгі күні өндірісті қарқынды дамытудың 
салдары ірі экологиялық мəселелерді тудырып 
отыр. Ауа ластанып, қоршаған ортаға едəуір зиян 
келуде, өзендер мен көлдер ластанды, адамның 
өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін аурулар-
дың да пайда болуына ұласуда. Бүгінгі күні бір 
Алматымыз дұниежүзіндегі ең ластанған қалалар-
дың көшін бастап тұр. 

3) Ұзақ жылдар бойы шешімін таппай келе 
жатқан үлкен мəселелердің бірі – қатты тұрмыстық 
қалдықтар мəселесі. Бүгінгі күні мұндай қалдықтар-
дың 97%-ы алдын-ала сұрыпталмай, санитарлық 
стандарттар талаптарына сай келмейтін қоқыс 
алаңдарына шығарылады. Ол өз алдына түрлі 
ауруларды туғызуда. Осы жағдайларды ары қарай 
ушықтырып алмас үшін, «жасыл экономика» 
жолына түсуіміз қажет. 

Статистикаға жүгінсек 2017 жылы жалпы жасыл 
экономикаға бағытталған инвестиция сомасы 34 
496,9 млн теңгені құраған. Оның ішінде энергияның 
жаңартылатын көздеріне 18 884,6 млн теңге, 
энергия сақтау технологиялар мен олардың тиімділі-
гін арттыруға 15 612,2 млн теңге бөлінген. [6]

Еліміздің «жасыл экономикаə бағытындағы қол 
жеткізілген келесідей нəтижелерді атап өтуге 
болады:  

Су ресурстарын орнықты пайдалану бойынша: 
Орталық ауыз сумен қамту жүйесіне тұрақты қол 
жетімділігі бар су тұтынушылардың үлесі қалалар-
да 55%-дан 88%-ға, ауылдық елді мекендерде 
11%-дан 52,3 %-ға дейін, ал су бұру жүйелеріне – 
қалаларда 50%-дан 91%-ға, ауылдық елді мекен-
дерде 11%-дан 20%-ға дейін артты.  
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өндіретін ұйымдардан электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде электр энергиясын өндірудің 
үлесі 8,1 %-ды құраса 2017 жылдың қорытындысы бойынша 11,3 %-ға жеткен. Бұл жерде ескеретініміз 
бұл көрсеткішке негізінен су электр станцияларының арқасында қол жеткізіліп отыр, ол болмағанда күн 
мен желден алынатын энергия небəрі 1%-ды  ғана құрайды.
  Есептеу бойынша 2050 жылға қарай «жасыл экономика» шеңберіндегі жаңартулар жалпы ішкі өнімді 
3 пайызға қосымша ұлғайтып, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өнеркəсіп пен қызмет 
көрсетулердің жаңа салаларын қалыптастыруға, халық үшін сапалы өмір сүру стандарттарын қамтама-
сыз етуге мүмкіндік береді. [8]
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Қалдықтарды басқару жүйесі бойынша: 
Қалдықты шығару бойыншақызметтерімен 
халқты қамты 2015-2016 жылдары 59%-дан 
66%-ға һсті. Сонитарлық нормаларға сəйкес 
келетін қалдықтарды орналастыру объек-
тілерінің үлесі 11%-дан 15%-ға артты. Өнер-
кəсіптік қалдықтарды қайта өңдеу үлесі 
24,9%-дан 29,4%-ға өсті. Əрине ауыз толтырып 
айтатындай үлкен көрсеткіш емес, дегенмен 
алдыға ілгерлеушілік бар. 
Кестеден көріп отырғанмыздай 2013-2017 

жылдар аралығында қайта өңдеуден өткен 
қалдықтардың мөлшері өскен. 2013 жылы 
барлық қалдықтың тек 0,5%-ы ғана қайта өңдеу-
ден өткен болса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 
14,3%-ға жеткен. [7]
Энергия үнемдеу жəне энерггия тиімділігін 
арттыру бойынша: 2013 жылдан бастап 2017 
жылға дейінгі аралықта электр энергиясын 
өндіру кезінде жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалануда оң үрдіс байқалады. 
Егер 2013 жылы жаңартылатын энергия 

1-кесте. Қалдықтарды өңдеу жəне қайта пайдалану 

өндіретін ұйымдардан электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде электр энергиясын өндірудің 
үлесі 8,1 %-ды құраса 2017 жылдың қорытындысы бойынша 11,3 %-ға жеткен. Бұл жерде ескеретініміз 
бұл көрсеткішке негізінен су электр станцияларының арқасында қол жеткізіліп отыр, ол болмағанда күн 
мен желден алынатын энергия небəрі 1%-ды  ғана құрайды.
  Есептеу бойынша 2050 жылға қарай «жасыл экономика» шеңберіндегі жаңартулар жалпы ішкі өнімді 
3 пайызға қосымша ұлғайтып, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өнеркəсіп пен қызмет 
көрсетулердің жаңа салаларын қалыптастыруға, халық үшін сапалы өмір сүру стандарттарын қамтама-
сыз етуге мүмкіндік береді. [8]
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37
2,5 

34
6,1 

44
2,7 

Қауіпті  
қалдықтар  

382 
214,3  

33
7 414,8  

25
1 565,6  

15
1 391,1  

12
6 874,3  

соның 
ішінде :  

қайта өңдеу 
және қайта  

пайдалану, 1
000 т/жылына  

81 
826,3  

11
0 138,4  

74 
131,6  

33
279,7  

19
0 401,2  

Қалдықтар
дың жалпы саны  

38576
2,0 

34
0861,1  

25
4801,1  

15
4204,7  

12
9858,2  

соның 
ішінде :  

қайта өңдеу 
және қайта    

пайдалану, 
1000 т/жылына  

81842
,3 

11
0521,4  

74
504,1  

33
625,8  

19
0843,9  

Ескерту:  [7 ] – әдебиет негізінде алынды.  
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Ұсыныс ретінде ең алдымен біз «жасыл 
экономиканы» дамытуды қарапайым нəрселер-
ден  бастау керек деп ойлаймыз. Себебі бұл 
экономиканың негізгі мақсатын көптеген адамдар 
түсіне бермейді. Мысалы  Жапония еліндегідей, 
егер адамдар қоқысты арнайы жəшіктерге 
салатын болса, оларға 40тг беру немесе 1 проезд-
ге билет беру  арқылы ынталандыру қажет. Бір 
жəшікке адам бүкіл қоқыстың түрлерін тастай 
алмайды, яғни адамдар пластикті бір жəшікке, 
қағаздарды бір бөлек тастайды.

Екіншіден əр отбасындағы адамдар санын 
есептей отыра, оларға 1 ай көлемінде тұтынатын 
су мөлшерін анықтап, сол деңгейден асырмауын 
қадағалау керек. Егер асырған жағдайда ата-ана-
ларының айлығынан асқан мөлшеріне қарай  

2-5% -ға дейін салық түрінде алынып отырады.
Үшінші ұсынысымыз қазіргі таңда осы «жасыл 

экономикаға» бағытталған ресми түрде тіркелген 
тек 30-ға жуық қана G-Global, Green bus energy, Kun 
Тech сияқты компаниялар бар. Егер бұл жобаға тек 
мемлекет қана инвестиция бөлетін болса, онда 
бұл жоба өте баяу қарқынмен дамиды. Сол үшін 
біз жеке инвесторларды осы жобамен айналы-
суға шақыру мақсатында, оларды салық төлеу-
ден, нақтырақ айтсақ корпоративтік салық пен 
ҚҚС-нан босату керек деп есептейміз.

Қорытындылай келе, «Жасыл экономикаға» 
көшу экономикалық дамуға жол ашады жəне ішкі 
жалпы өнімнің өсуін, елдің табысының ұлғаюын 
қамтамасыз етеді. Сол сияқты елдегі жұмыссыз-
дық көрсеткішін азайта отырып, халық үшін 

1-сурет. Электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі 

жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі [7]

өндіретін ұйымдардан электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде электр энергиясын өндірудің 
үлесі 8,1 %-ды құраса 2017 жылдың қорытындысы бойынша 11,3 %-ға жеткен. Бұл жерде ескеретініміз 
бұл көрсеткішке негізінен су электр станцияларының арқасында қол жеткізіліп отыр, ол болмағанда күн 
мен желден алынатын энергия небəрі 1%-ды  ғана құрайды.
  Есептеу бойынша 2050 жылға қарай «жасыл экономика» шеңберіндегі жаңартулар жалпы ішкі өнімді 
3 пайызға қосымша ұлғайтып, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өнеркəсіп пен қызмет 
көрсетулердің жаңа салаларын қалыптастыруға, халық үшін сапалы өмір сүру стандарттарын қамтама-
сыз етуге мүмкіндік береді. [8]
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жұмыс орындарын ашу көзделеді. Кедей-
шілік деңгейін төмендету, халықтың денсаулығы 
көрсеткішін арттыру, қоршаған ортаны жақсарту 
арқылы «жасыл экономика» адам капиталы 
сапасын көтеріп Қазақстанның XXI ғасырда 
экономикалық жəне əлеуметтік тиімділігін, 
табысын тұрақтандырады жəне əлемнің неғұр-
лым дамыған 30 елінің қатарына кіру жөніндегі 
мақсатқа қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

өндіретін ұйымдардан электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде электр энергиясын өндірудің 
үлесі 8,1 %-ды құраса 2017 жылдың қорытындысы бойынша 11,3 %-ға жеткен. Бұл жерде ескеретініміз 
бұл көрсеткішке негізінен су электр станцияларының арқасында қол жеткізіліп отыр, ол болмағанда күн 
мен желден алынатын энергия небəрі 1%-ды  ғана құрайды.
  Есептеу бойынша 2050 жылға қарай «жасыл экономика» шеңберіндегі жаңартулар жалпы ішкі өнімді 
3 пайызға қосымша ұлғайтып, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өнеркəсіп пен қызмет 
көрсетулердің жаңа салаларын қалыптастыруға, халық үшін сапалы өмір сүру стандарттарын қамтама-
сыз етуге мүмкіндік береді. [8]

ции систем стратегического управления, изложены 
структура и механизм стратегического менеджмента. 
Сделан вывод о сущности корпоративного стратеги-
ческого менеджмента организации.

Ключевые слова: Стратегия, стратегический 
менеджмент, корпоратив-ное управление, менед-
жер, организация.

Аннотация: В статье изложены суть и содер-
жание терминов «стратегия», «стратегическое 
управление», актуальность и обоснование корпора-
тивного стратегического менеджмента, как инстру-
мента, обеспечивающего конкурентоспособность и 
устойчивое развитие любой организации в долго-
срочной перспективе. Обобщены вопросы эволю-

1. https://articlekz.com/kk/article/16552 
2. http://www.iref.kz/zhasyil-ekonomikanyi-engizu-turalyi/
3.http://kostregion.kostanay.gov.kz/kz/analitika/zelenaya-ekonomika/  31/10/2018
4. https://www.inform.kz/kz/zhasyl-ekonomika-zholynda_a2923828 
5. https://egemen.kz/article/166830-zhasyl-ekonomika-zhanhghyryghy 
6. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/T1300000577 Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің 
Əлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімі
7. www.stat.gov.kz Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистикa комитеті, 
2013-2017ж. статистика
8. http://egov.kz/cms/kk/articles/green_ekonomika
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Термин «стратегия» берет свои истоки из 
теории военного дела и  означает «искусство 
генерала». Оно вошло в лексикон менеджмен-
та в 50-60-х гг. ХХ века для обозначения 
планов компаний по достижению перспектив-
ных целей. Суть термина можно лучше понять, 
если рассматривать ее эволюцию в хронологи-
ческом порядке. Так, по мнению А. Чандлер, 
1962 [цит. по 1, с.15], стратегия – это «опреде-
ление основных долгосрочных целей и задач 
компании и выработка направления действий 
и распределения ресурсов, необходимых для 
достижения этих целей», по М. Мескону [2] - 
«комплексный план, предназначенный, обеспе-
чить осуществление миссии организации и 
достижение ее целей». По утверждению 
основоположников стратегического менед-
жмента, стратегия это:

- системный подход, обеспечивающий 
организации сбалансированность и общее 
направление роста [3];

- искусство достигать конкурентных 
преимуществ над соперниками в каждой 
сфере бизнеса и поддерживать их [4];

- интегрированная структура управленче-
ских решений [5];

- выбор фирмой пути развития и методов 
ведения бизнеса [6];

- констатация того, какой компания хочет 
себя видеть, куда она хочет идти и как она 
собирается это сделать [7].

Г. Минцберг �5�, предложил различные её 
толкования  в рамках «5 П»:

- план, прописывающий ход деятельности 
организации на перспективу;

- прием, как  маневр, предпринимаемый с 
целью перехитрить конкурента;

- паттерн, или принцип следования приня-
той форме поведения;

- позиция, или посредник между организа-
цией и внешней средой;

- перспектива, или курс, нацеленный на 
изменение организации.

Итак, обобщая различные трактовки 

сущности стратегии можно заключить, что 
стратегия – это план действий с целью 
улучшить положение предприятия в борьбе с 
конкурентами. 

 А. Чандлер выделил три существен-
ных компонента стратегии [1, с.41-42]:

- определение долгосрочных целей;
- принятие курса действий по достижению 

поставленных целей;
- размещение ресурсов, необходимых для 

достижения целей. При этом, стратегия компа-
нии, как правило, состоит из:

1) продуманных целенаправленных 
действий – намеченная стратегия;

2) реакции на непредвиденное развитие 
событий и на усилившуюся конкурентную 
борьбу – незапланированные стратегические 
решения.

Отсюда, стратегию компании следует 
рассматривать как сочетание запланирован-
ных действий и быстрых решений по ее 
адаптации к новой диспозиции на поле конку-
рентной борьбы.

Термин «стратегическое управление» 
введен в  менеджмент в 60-70 гг. ХХ века, 
чтобы внести различия между текущим и 
долгосрочным управлением. По мнению завка-
федрой менеджмента РАГС при Президенте 
РФ д.э.н. Гапоненко А.Л. [8], «Стратегическое 
управление необходимо каждой организации, 
каким бы видом деятельности она не занима-
лась. Никакая фирма, сообщество, страна не 
могут существовать без стратегического управ-
ления». Предпосылки и актуальность стратеги-
ческого менеджмента [1]:

- ускорение изменений в окружающей 
среде;

- появление новых запросов и изменение 
позиций потребителя;

- возрастание конкуренции за ресурсы;
- интернационализация бизнеса;
- появление новых возможностей для 

бизнеса, открываемых НТП;
- развитие информационно-коммуникатив-

следующим компонентам: покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы.

 Анализ внутренней среды позволяет 
выявить сильные и слабые стороны фирмы, 
вскрывает те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который может рассчитывать 
фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим 
направлениям: персонал, организация управ-
ления, производство, финансы, маркетинг и 
организационная культура.

Одной из ключевых задач менеджмента 
является установление баланса интересов 
различных заинтересованных сторон в 
деятельности организации и  оказывающих 
влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интере-
сов определяет то, куда будет двигаться 
организация, ее целевую ориентацию в виде 
миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров 
организация не может функционировать.

Миссия большинством авторов определя-

любой современной организации. Но вместе с 
тем, как на теоретическом, так и на приклад-
ном уровнях вопросы разработки и реализа-
ции корпоративной стратегии фирм в условиях 
реального сектора экономики исследованы 
недостаточно. 

Трудности у руководства организации, как 
правило, возникают не при разработке страте-
гии, а в процессе её внедрения. Так, по матери-
алам Ковалева А. [10], «в условиях неопреде-
ленности главным препятствием на пути 
успешной реализации стратегии становится 
необходимость одновременного решения 
руководством организации двух сложных 
задач – управления рисками и обеспечение 
поддержки стратегических решений персона-
лом организации. Формирование стратегии 
развития организации, включающие модель 
«5 И» (информация, инновации, интуиция, 
изменения, интерактивность) возможно только 
при слаженной работе всей управленческой 
команды и преобладании гибкого и открытого 
мышления у руководителей»

Вместе с тем, на наш взгляд, каждая компа-
ния с учетом особенностей её позиции на 
рынке, потенциала развития и общей ситуации 
в отрасли должна разрабатывать присущую 
только ей неординарную корпоративную страте-
гию со своими характеристиками, адекватными 
к её специфике. В тоже время есть отдельные 
моменты, которые позволяют говорить о 
некоторых обобщенных принципах выработки 
и осуществления стратегического менеджмен-
та.

Стратегический менеджмент можно 
рассматривать как динамическую совокупность 
пяти взаимосвязанных управленческих процес-
сов. Эти процессы логически вытекают один из 
другого. Однако существует устойчивая обрат-
ная связь и, соответственно, обратное влияние 
каждого процесса на остальные и на всю их 
совокупность. Схема структуры стратегическо-
го менеджмента изображена на рис. 1.

Любая организация, чтобы существовать 
и продвигаться к установленным целям 
должна знать и анализировать свою среду, т.к. 
не зная среды, организация не плывет в 
окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный 
процесс стратегического менеджмента, 
обеспечивает базу для определения миссии и 
целей фирмы и предполагает изучение и 
оценку трех ее составляющих: макроокруже-
ния, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды организации [11].

 Анализ макроокружения (факторы 
косвенного воздействия) включает в себя 
изучение влияния состояния экономики, право-
вого регулирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих обще-
ства, научно-технического и технологического 
развития общества, инфраструктуры и т.п.

 Непосредственное окружение (факто-
ры прямого воздействия) анализируется по 

ет, что «для полноценного внедрения системы 
стратегического менеджмента показатели BSC 
компании должны быть каскадированы на 
операционный уровень за счет настройки 
планов подразделений и сотрудников на реали-
зацию общей стратегии фирмы. При этом, 
следует понимать, что BSC – всего лишь 
инструмент реализации стратегии фирмы, и 
сколько бы средств ни тратилось на его 
внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше».

Выполнение стратегии - критический 
процесс, т.к. именно он в случае успешного 
осуществления приводит фирму к достижению 
поставленных целей. Особенность процесса 
выполнения стратегии состоит в том, что он не 
является процессом ее реализации, а лишь 
создает базу  для реализации стратегии и 
достижения фирмой поставленных целей. 
Очень часто наблюдаются случаи, когда 
фирмы оказываются не в состоянии осуще-
ствить выбранную стратегию. Это бывает либо 
потому, что неверно был проведен анализ и 
сделаны неверные выводы, либо потому, что 
произошли непредвиденные изменения во 
внешней среде. Однако часто стратегия не 
выполняется и потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся 
у фирмы потенциал для реализации страте-
гии. В особенности это относится к использова-
нию потенциала работника.

Основная задача этапа выполнения 
стратегии состоит в том, чтобы создать необхо-
димые предпосылки для успешной реализа-
ции стратегии. Таким образом, выполнение 
стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в 
такое состояние, в котором организация будет 
готова к проведению стратегии в жизнь.

Оценка   и  контроль   выполнения  страте-
гий  являются  логически  завершающим 
процессом, осуществляемым в стратегиче-
ском менеджменте. Данный процесс обеспечи-
вает устойчивую обратную связь между ходом 

поводу того, что делать с отдельным бизнесом 
или продуктами, как и в каком направлении 
развиваться организации, какое место 
занимать на рынке и др. При этом, перед 
руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора 
четыре типа эталонных стратегий развития 
бизнеса [4,5,11]:

- стратегии концентрированного роста (за 
счет усиления позиции на рынке, поиска новых 
рынков и производства нового продукта);

- стратегии интегрированного роста 
(расширение путем присоединения новых 
дочерних структур снабжения и посредников с 
потребителями);

- стратегии диверсифицированного роста 
(расширение за счет производства новой 
продукции, новой технологии, новых рынков);

- стратегии сокращения бизнеса (страте-
гии - ликвидации, «сбора урожая», сокраще-
ния расходов).

В тоже время, в работах отдельных 
авторов освещаются следующие варианты 
основных стратегических альтернатив по 
типам стратегии [12,13]:

- стратегия умеренного роста;
- стратегия роста (наступательная страте-

гия);
- стратегия сокращения масштабов 

деятельности (стратегия выживания);
- стратегия сочетания всех трех перечис-

ленных альтернатив (стабилизационная 
стратегия).

В тоже время, по заключению Майкла 
Портера [4], стратегией не является: цели, 
видение, реструктуризация, слияния и погло-
щения, альянсы и партнерства, технологии, 
инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построе-
ния стратегии компании.

Исследуя роль и место сбалансированной 
системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. 
Каплана) в системе менеджмента корпоратив-
ной стратегией крупнейших банковских органи-
заций России  Авраменко Н.Г. �14� утвержда-

процесса достижения поставленных целей и 
собственно целями, стоящими перед организа-
цией. Контроль в этом случае является 
важным инструментом этой обратной связи 
[2,8,11,13].

Основными задачами любого контроля 
могут быть:

- определение того, что и по каким показа-
телям проверять;

- оценка состояния контролируемого 
объекта в соответствии с принятыми стандар-
тами, нормативами или другими эталонными 
показателями;

- выяснение причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

- осуществление корректировки, если она 
необходима и возможна.

В случае контроля реализации стратегий 
эти задачи приобретают вполне определенную 
специфику, обусловленную тем, что стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение 
того, в какой мере реализация стратегий приво-
дит к достижению поставленных целей 
фирмы. Это принципиально отличает стратеги-
ческий контроль от управленческого или опера-
тивного контроля, т.к. его не интересует 
правильность выполнения стратегии или 
правильность выполнения отдельных работ, 
функций и операций. Стратегический контроль 
сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую 
стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректи-
ровка по результатам стратегического контро-
ля может касаться как реализуемой стратегии, 
так и целевых показателей деятельности 
фирмы.

Таким образом, корпоративный стратеги-
ческий менеджмент компании ориентирует ее 
производственную и коммерческую деятель-
ность на запросы потребителей и заинтересо-
ванных сторон, осуществляет своевременные 
изменения в организации, позволяющие ей 

достигать своей цели в долгосрочной перспек-
тиве. Она не дает детализированной картины 
будущего, а лишь описывает желаемое состоя-
ние фирмы, не формализует процесс управле-
ния, т.к. представляет собой симбиоз интуиции 
и искусства высшего руководства организа-
ции, не гарантирует положительный результат, 
т.к. предполагает создание адекватной органи-
зационной культуры.



сущности стратегии можно заключить, что 
стратегия – это план действий с целью 
улучшить положение предприятия в борьбе с 
конкурентами. 

 А. Чандлер выделил три существен-
ных компонента стратегии [1, с.41-42]:

- определение долгосрочных целей;
- принятие курса действий по достижению 

поставленных целей;
- размещение ресурсов, необходимых для 

достижения целей. При этом, стратегия компа-
нии, как правило, состоит из:

1) продуманных целенаправленных 
действий – намеченная стратегия;

2) реакции на непредвиденное развитие 
событий и на усилившуюся конкурентную 
борьбу – незапланированные стратегические 
решения.

Отсюда, стратегию компании следует 
рассматривать как сочетание запланирован-
ных действий и быстрых решений по ее 
адаптации к новой диспозиции на поле конку-
рентной борьбы.

Термин «стратегическое управление» 
введен в  менеджмент в 60-70 гг. ХХ века, 
чтобы внести различия между текущим и 
долгосрочным управлением. По мнению завка-
федрой менеджмента РАГС при Президенте 
РФ д.э.н. Гапоненко А.Л. [8], «Стратегическое 
управление необходимо каждой организации, 
каким бы видом деятельности она не занима-
лась. Никакая фирма, сообщество, страна не 
могут существовать без стратегического управ-
ления». Предпосылки и актуальность стратеги-
ческого менеджмента [1]:

- ускорение изменений в окружающей 
среде;

- появление новых запросов и изменение 
позиций потребителя;

- возрастание конкуренции за ресурсы;
- интернационализация бизнеса;
- появление новых возможностей для 

бизнеса, открываемых НТП;
- развитие информационно-коммуникатив-
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16

ных технологий;
- широкая доступность современных 

технологий;
- изменение роли человеческих ресурсов.
Изменения, обусловленные экономически-

ми реформами в Казахстане, побуждают 
руководителей продвинутых компаний разра-
батывать собственную стратегию развития, 
что делает актуальным тематику научных 
проблем, связанных с методологией разработ-
ки стратегии организации, определением ее 
содержания и проработкой вопросов, связан-
ных с внесением стратегических изменений в 
их деятельность. Значение корпоративного 
стратегического менеджмента, позволяющего 
предприятиям выживать в конкурентной 
среде, резко возросло в управлении экономи-
кой Казахстана за последние 15-20 лет. Так, 
после публикации  «Стратегии развития Казах-
стана до 2030 года» отраслевыми Министер-
ствами стали публиковаться в газете «Казправ-
да» ряд  Стратегических программ развития 
различных отраслей экономики страны. 

В этой связи, в Послании Президента РК 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях четвертой 
промышленной революции» от 10 января 2018 
года �9�, отмечается «Мы поставили цель 
войти в тридцатку самых развитых стран мира. 
Реализуется План нации – 100 конкретных 
шагов, из которых 60 уже исполнены…. В 
прошлом году запущена Третья модернизация 
Казахстана. Успешно реализуется Программа 
индустриализации. Принята комплексная 
программа «Цифровой Казахстан»». Разрабо-
тан Стратегический план развития Республики 
Казахстан до 2025 года. Все необходимые 
программы у нас есть».

Отсюда можно полагать, что использова-
ние стратегического менеджмента, методов 
SWOT и STEP-анализов в работе руководства 
по управлению организацией, является 
важнейшей составляющей в деятельности 

следующим компонентам: покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы.

 Анализ внутренней среды позволяет 
выявить сильные и слабые стороны фирмы, 
вскрывает те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который может рассчитывать 
фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим 
направлениям: персонал, организация управ-
ления, производство, финансы, маркетинг и 
организационная культура.

Одной из ключевых задач менеджмента 
является установление баланса интересов 
различных заинтересованных сторон в 
деятельности организации и  оказывающих 
влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интере-
сов определяет то, куда будет двигаться 
организация, ее целевую ориентацию в виде 
миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров 
организация не может функционировать.

Миссия большинством авторов определя-

любой современной организации. Но вместе с 
тем, как на теоретическом, так и на приклад-
ном уровнях вопросы разработки и реализа-
ции корпоративной стратегии фирм в условиях 
реального сектора экономики исследованы 
недостаточно. 

Трудности у руководства организации, как 
правило, возникают не при разработке страте-
гии, а в процессе её внедрения. Так, по матери-
алам Ковалева А. [10], «в условиях неопреде-
ленности главным препятствием на пути 
успешной реализации стратегии становится 
необходимость одновременного решения 
руководством организации двух сложных 
задач – управления рисками и обеспечение 
поддержки стратегических решений персона-
лом организации. Формирование стратегии 
развития организации, включающие модель 
«5 И» (информация, инновации, интуиция, 
изменения, интерактивность) возможно только 
при слаженной работе всей управленческой 
команды и преобладании гибкого и открытого 
мышления у руководителей»

Вместе с тем, на наш взгляд, каждая компа-
ния с учетом особенностей её позиции на 
рынке, потенциала развития и общей ситуации 
в отрасли должна разрабатывать присущую 
только ей неординарную корпоративную страте-
гию со своими характеристиками, адекватными 
к её специфике. В тоже время есть отдельные 
моменты, которые позволяют говорить о 
некоторых обобщенных принципах выработки 
и осуществления стратегического менеджмен-
та.

Стратегический менеджмент можно 
рассматривать как динамическую совокупность 
пяти взаимосвязанных управленческих процес-
сов. Эти процессы логически вытекают один из 
другого. Однако существует устойчивая обрат-
ная связь и, соответственно, обратное влияние 
каждого процесса на остальные и на всю их 
совокупность. Схема структуры стратегическо-
го менеджмента изображена на рис. 1.

Любая организация, чтобы существовать 
и продвигаться к установленным целям 
должна знать и анализировать свою среду, т.к. 
не зная среды, организация не плывет в 
окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный 
процесс стратегического менеджмента, 
обеспечивает базу для определения миссии и 
целей фирмы и предполагает изучение и 
оценку трех ее составляющих: макроокруже-
ния, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды организации [11].

 Анализ макроокружения (факторы 
косвенного воздействия) включает в себя 
изучение влияния состояния экономики, право-
вого регулирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих обще-
ства, научно-технического и технологического 
развития общества, инфраструктуры и т.п.

 Непосредственное окружение (факто-
ры прямого воздействия) анализируется по 

ет, что «для полноценного внедрения системы 
стратегического менеджмента показатели BSC 
компании должны быть каскадированы на 
операционный уровень за счет настройки 
планов подразделений и сотрудников на реали-
зацию общей стратегии фирмы. При этом, 
следует понимать, что BSC – всего лишь 
инструмент реализации стратегии фирмы, и 
сколько бы средств ни тратилось на его 
внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше».

Выполнение стратегии - критический 
процесс, т.к. именно он в случае успешного 
осуществления приводит фирму к достижению 
поставленных целей. Особенность процесса 
выполнения стратегии состоит в том, что он не 
является процессом ее реализации, а лишь 
создает базу  для реализации стратегии и 
достижения фирмой поставленных целей. 
Очень часто наблюдаются случаи, когда 
фирмы оказываются не в состоянии осуще-
ствить выбранную стратегию. Это бывает либо 
потому, что неверно был проведен анализ и 
сделаны неверные выводы, либо потому, что 
произошли непредвиденные изменения во 
внешней среде. Однако часто стратегия не 
выполняется и потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся 
у фирмы потенциал для реализации страте-
гии. В особенности это относится к использова-
нию потенциала работника.

Основная задача этапа выполнения 
стратегии состоит в том, чтобы создать необхо-
димые предпосылки для успешной реализа-
ции стратегии. Таким образом, выполнение 
стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в 
такое состояние, в котором организация будет 
готова к проведению стратегии в жизнь.

Оценка   и  контроль   выполнения  страте-
гий  являются  логически  завершающим 
процессом, осуществляемым в стратегиче-
ском менеджменте. Данный процесс обеспечи-
вает устойчивую обратную связь между ходом 

поводу того, что делать с отдельным бизнесом 
или продуктами, как и в каком направлении 
развиваться организации, какое место 
занимать на рынке и др. При этом, перед 
руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора 
четыре типа эталонных стратегий развития 
бизнеса [4,5,11]:

- стратегии концентрированного роста (за 
счет усиления позиции на рынке, поиска новых 
рынков и производства нового продукта);

- стратегии интегрированного роста 
(расширение путем присоединения новых 
дочерних структур снабжения и посредников с 
потребителями);

- стратегии диверсифицированного роста 
(расширение за счет производства новой 
продукции, новой технологии, новых рынков);

- стратегии сокращения бизнеса (страте-
гии - ликвидации, «сбора урожая», сокраще-
ния расходов).

В тоже время, в работах отдельных 
авторов освещаются следующие варианты 
основных стратегических альтернатив по 
типам стратегии [12,13]:

- стратегия умеренного роста;
- стратегия роста (наступательная страте-

гия);
- стратегия сокращения масштабов 

деятельности (стратегия выживания);
- стратегия сочетания всех трех перечис-

ленных альтернатив (стабилизационная 
стратегия).

В тоже время, по заключению Майкла 
Портера [4], стратегией не является: цели, 
видение, реструктуризация, слияния и погло-
щения, альянсы и партнерства, технологии, 
инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построе-
ния стратегии компании.

Исследуя роль и место сбалансированной 
системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. 
Каплана) в системе менеджмента корпоратив-
ной стратегией крупнейших банковских органи-
заций России  Авраменко Н.Г. �14� утвержда-

процесса достижения поставленных целей и 
собственно целями, стоящими перед организа-
цией. Контроль в этом случае является 
важным инструментом этой обратной связи 
[2,8,11,13].

Основными задачами любого контроля 
могут быть:

- определение того, что и по каким показа-
телям проверять;

- оценка состояния контролируемого 
объекта в соответствии с принятыми стандар-
тами, нормативами или другими эталонными 
показателями;

- выяснение причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

- осуществление корректировки, если она 
необходима и возможна.

В случае контроля реализации стратегий 
эти задачи приобретают вполне определенную 
специфику, обусловленную тем, что стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение 
того, в какой мере реализация стратегий приво-
дит к достижению поставленных целей 
фирмы. Это принципиально отличает стратеги-
ческий контроль от управленческого или опера-
тивного контроля, т.к. его не интересует 
правильность выполнения стратегии или 
правильность выполнения отдельных работ, 
функций и операций. Стратегический контроль 
сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую 
стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректи-
ровка по результатам стратегического контро-
ля может касаться как реализуемой стратегии, 
так и целевых показателей деятельности 
фирмы.

Таким образом, корпоративный стратеги-
ческий менеджмент компании ориентирует ее 
производственную и коммерческую деятель-
ность на запросы потребителей и заинтересо-
ванных сторон, осуществляет своевременные 
изменения в организации, позволяющие ей 

достигать своей цели в долгосрочной перспек-
тиве. Она не дает детализированной картины 
будущего, а лишь описывает желаемое состоя-
ние фирмы, не формализует процесс управле-
ния, т.к. представляет собой симбиоз интуиции 
и искусства высшего руководства организа-
ции, не гарантирует положительный результат, 
т.к. предполагает создание адекватной органи-
зационной культуры.



следующим компонентам: покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы.

 Анализ внутренней среды позволяет 
выявить сильные и слабые стороны фирмы, 
вскрывает те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который может рассчитывать 
фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим 
направлениям: персонал, организация управ-
ления, производство, финансы, маркетинг и 
организационная культура.

Одной из ключевых задач менеджмента 
является установление баланса интересов 
различных заинтересованных сторон в 
деятельности организации и  оказывающих 
влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интере-
сов определяет то, куда будет двигаться 
организация, ее целевую ориентацию в виде 
миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров 
организация не может функционировать.

Миссия большинством авторов определя-
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Любая организация, чтобы существовать 
и продвигаться к установленным целям 
должна знать и анализировать свою среду, т.к. 
не зная среды, организация не плывет в 
окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный 
процесс стратегического менеджмента, 
обеспечивает базу для определения миссии и 
целей фирмы и предполагает изучение и 
оценку трех ее составляющих: макроокруже-
ния, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды организации [11].

 Анализ макроокружения (факторы 
косвенного воздействия) включает в себя 
изучение влияния состояния экономики, право-
вого регулирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих обще-
ства, научно-технического и технологического 
развития общества, инфраструктуры и т.п.

 Непосредственное окружение (факто-
ры прямого воздействия) анализируется по 

ет, что «для полноценного внедрения системы 
стратегического менеджмента показатели BSC 
компании должны быть каскадированы на 
операционный уровень за счет настройки 
планов подразделений и сотрудников на реали-
зацию общей стратегии фирмы. При этом, 
следует понимать, что BSC – всего лишь 
инструмент реализации стратегии фирмы, и 
сколько бы средств ни тратилось на его 
внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше».

Выполнение стратегии - критический 
процесс, т.к. именно он в случае успешного 
осуществления приводит фирму к достижению 
поставленных целей. Особенность процесса 
выполнения стратегии состоит в том, что он не 
является процессом ее реализации, а лишь 
создает базу  для реализации стратегии и 
достижения фирмой поставленных целей. 
Очень часто наблюдаются случаи, когда 
фирмы оказываются не в состоянии осуще-
ствить выбранную стратегию. Это бывает либо 
потому, что неверно был проведен анализ и 
сделаны неверные выводы, либо потому, что 
произошли непредвиденные изменения во 
внешней среде. Однако часто стратегия не 
выполняется и потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся 
у фирмы потенциал для реализации страте-
гии. В особенности это относится к использова-
нию потенциала работника.

Основная задача этапа выполнения 
стратегии состоит в том, чтобы создать необхо-
димые предпосылки для успешной реализа-
ции стратегии. Таким образом, выполнение 
стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в 
такое состояние, в котором организация будет 
готова к проведению стратегии в жизнь.

Оценка   и  контроль   выполнения  страте-
гий  являются  логически  завершающим 
процессом, осуществляемым в стратегиче-
ском менеджменте. Данный процесс обеспечи-
вает устойчивую обратную связь между ходом 

поводу того, что делать с отдельным бизнесом 
или продуктами, как и в каком направлении 
развиваться организации, какое место 
занимать на рынке и др. При этом, перед 
руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора 
четыре типа эталонных стратегий развития 
бизнеса [4,5,11]:

- стратегии концентрированного роста (за 
счет усиления позиции на рынке, поиска новых 
рынков и производства нового продукта);

- стратегии интегрированного роста 
(расширение путем присоединения новых 
дочерних структур снабжения и посредников с 
потребителями);

- стратегии диверсифицированного роста 
(расширение за счет производства новой 
продукции, новой технологии, новых рынков);

- стратегии сокращения бизнеса (страте-
гии - ликвидации, «сбора урожая», сокраще-
ния расходов).

В тоже время, в работах отдельных 
авторов освещаются следующие варианты 
основных стратегических альтернатив по 
типам стратегии [12,13]:

- стратегия умеренного роста;
- стратегия роста (наступательная страте-

гия);
- стратегия сокращения масштабов 

деятельности (стратегия выживания);
- стратегия сочетания всех трех перечис-

ленных альтернатив (стабилизационная 
стратегия).

В тоже время, по заключению Майкла 
Портера [4], стратегией не является: цели, 
видение, реструктуризация, слияния и погло-
щения, альянсы и партнерства, технологии, 
инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построе-
ния стратегии компании.

Исследуя роль и место сбалансированной 
системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. 
Каплана) в системе менеджмента корпоратив-
ной стратегией крупнейших банковских органи-
заций России  Авраменко Н.Г. �14� утвержда-

Рисунок 1. Структура стратегического менеджмента

Источник: Виханский О.С., Наумов А.И.Менеджмент: учебник. – 6-е изд.- М.:Магистр :
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процесса достижения поставленных целей и 
собственно целями, стоящими перед организа-
цией. Контроль в этом случае является 
важным инструментом этой обратной связи 
[2,8,11,13].

Основными задачами любого контроля 
могут быть:

- определение того, что и по каким показа-
телям проверять;

- оценка состояния контролируемого 
объекта в соответствии с принятыми стандар-
тами, нормативами или другими эталонными 
показателями;

- выяснение причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

- осуществление корректировки, если она 
необходима и возможна.

В случае контроля реализации стратегий 
эти задачи приобретают вполне определенную 
специфику, обусловленную тем, что стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение 
того, в какой мере реализация стратегий приво-
дит к достижению поставленных целей 
фирмы. Это принципиально отличает стратеги-
ческий контроль от управленческого или опера-
тивного контроля, т.к. его не интересует 
правильность выполнения стратегии или 
правильность выполнения отдельных работ, 
функций и операций. Стратегический контроль 
сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую 
стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректи-
ровка по результатам стратегического контро-
ля может касаться как реализуемой стратегии, 
так и целевых показателей деятельности 
фирмы.

Таким образом, корпоративный стратеги-
ческий менеджмент компании ориентирует ее 
производственную и коммерческую деятель-
ность на запросы потребителей и заинтересо-
ванных сторон, осуществляет своевременные 
изменения в организации, позволяющие ей 

достигать своей цели в долгосрочной перспек-
тиве. Она не дает детализированной картины 
будущего, а лишь описывает желаемое состоя-
ние фирмы, не формализует процесс управле-
ния, т.к. представляет собой симбиоз интуиции 
и искусства высшего руководства организа-
ции, не гарантирует положительный результат, 
т.к. предполагает создание адекватной органи-
зационной культуры.
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следующим компонентам: покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы.

 Анализ внутренней среды позволяет 
выявить сильные и слабые стороны фирмы, 
вскрывает те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который может рассчитывать 
фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим 
направлениям: персонал, организация управ-
ления, производство, финансы, маркетинг и 
организационная культура.

Одной из ключевых задач менеджмента 
является установление баланса интересов 
различных заинтересованных сторон в 
деятельности организации и  оказывающих 
влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интере-
сов определяет то, куда будет двигаться 
организация, ее целевую ориентацию в виде 
миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров 
организация не может функционировать.

Миссия большинством авторов определя-

Любая организация, чтобы существовать 
и продвигаться к установленным целям 
должна знать и анализировать свою среду, т.к. 
не зная среды, организация не плывет в 
окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный 
процесс стратегического менеджмента, 
обеспечивает базу для определения миссии и 
целей фирмы и предполагает изучение и 
оценку трех ее составляющих: макроокруже-
ния, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды организации [11].

 Анализ макроокружения (факторы 
косвенного воздействия) включает в себя 
изучение влияния состояния экономики, право-
вого регулирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих обще-
ства, научно-технического и технологического 
развития общества, инфраструктуры и т.п.

 Непосредственное окружение (факто-
ры прямого воздействия) анализируется по 

ет, что «для полноценного внедрения системы 
стратегического менеджмента показатели BSC 
компании должны быть каскадированы на 
операционный уровень за счет настройки 
планов подразделений и сотрудников на реали-
зацию общей стратегии фирмы. При этом, 
следует понимать, что BSC – всего лишь 
инструмент реализации стратегии фирмы, и 
сколько бы средств ни тратилось на его 
внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше».

Выполнение стратегии - критический 
процесс, т.к. именно он в случае успешного 
осуществления приводит фирму к достижению 
поставленных целей. Особенность процесса 
выполнения стратегии состоит в том, что он не 
является процессом ее реализации, а лишь 
создает базу  для реализации стратегии и 
достижения фирмой поставленных целей. 
Очень часто наблюдаются случаи, когда 
фирмы оказываются не в состоянии осуще-
ствить выбранную стратегию. Это бывает либо 
потому, что неверно был проведен анализ и 
сделаны неверные выводы, либо потому, что 
произошли непредвиденные изменения во 
внешней среде. Однако часто стратегия не 
выполняется и потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся 
у фирмы потенциал для реализации страте-
гии. В особенности это относится к использова-
нию потенциала работника.

Основная задача этапа выполнения 
стратегии состоит в том, чтобы создать необхо-
димые предпосылки для успешной реализа-
ции стратегии. Таким образом, выполнение 
стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в 
такое состояние, в котором организация будет 
готова к проведению стратегии в жизнь.

Оценка   и  контроль   выполнения  страте-
гий  являются  логически  завершающим 
процессом, осуществляемым в стратегиче-
ском менеджменте. Данный процесс обеспечи-
вает устойчивую обратную связь между ходом 

поводу того, что делать с отдельным бизнесом 
или продуктами, как и в каком направлении 
развиваться организации, какое место 
занимать на рынке и др. При этом, перед 
руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора 
четыре типа эталонных стратегий развития 
бизнеса [4,5,11]:

- стратегии концентрированного роста (за 
счет усиления позиции на рынке, поиска новых 
рынков и производства нового продукта);

- стратегии интегрированного роста 
(расширение путем присоединения новых 
дочерних структур снабжения и посредников с 
потребителями);

- стратегии диверсифицированного роста 
(расширение за счет производства новой 
продукции, новой технологии, новых рынков);

- стратегии сокращения бизнеса (страте-
гии - ликвидации, «сбора урожая», сокраще-
ния расходов).

В тоже время, в работах отдельных 
авторов освещаются следующие варианты 
основных стратегических альтернатив по 
типам стратегии [12,13]:

- стратегия умеренного роста;
- стратегия роста (наступательная страте-

гия);
- стратегия сокращения масштабов 

деятельности (стратегия выживания);
- стратегия сочетания всех трех перечис-

ленных альтернатив (стабилизационная 
стратегия).

В тоже время, по заключению Майкла 
Портера [4], стратегией не является: цели, 
видение, реструктуризация, слияния и погло-
щения, альянсы и партнерства, технологии, 
инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построе-
ния стратегии компании.

Исследуя роль и место сбалансированной 
системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. 
Каплана) в системе менеджмента корпоратив-
ной стратегией крупнейших банковских органи-
заций России  Авраменко Н.Г. �14� утвержда-

ется как генеральная цель,  предназначе-
ние и смысл существования организации, 
философия и взгляды высшего руководства на 
её на долгосрочное развитие �2,11�.

Определение миссии и целей организа-
ции, рассматриваемое как один из процессов 
стратегического менеджмента, состоит из трех 
подпроцессов, каждый из которых требует 
ответственной работы:

- 1-й подпроцесс состоит в формулирова-
нии топ-менеджментом миссии организации, 
которая должна выражать генеральную цель 
(для чего существует фирма), стратегию 
(конкурентная позиция фирмы), ценности (что 
ценит фирма), стандарты поведения (методы 
управления). После того как миссия организа-
ции сформулирована, её текст обсуждается в 
коллективе и утверждается высшим органом 
управления организации;

- 2-й подпроцесс заключается в определе-
нии владельцами процессов долгосрочных 6-7 
стратегических целей организации. Они 
определяют основные направления деятельно-
сти и являются ориентиром для разработки 
тактических и оперативных целей;

- 3-й подпроцесс завершается установле-
нием краткосрочных тактических и оператив-
ных (годовых) целей подразделений, которые 
формируются и управляются руководителями 
второго и третьего уровня управления. Цели 
организации должны быть конкретными, 
измеряемыми и достижимыми.

После того как определены миссия и 
цели, наступает этап анализа стратегических 
альтернатив и выбора стратегии. На этом 
этапе принимается решение по поводу того, в 
каком направлении в долгосрочной перспекти-
ве будет развиваться фирма, как, какими 
средствами она будет добиваться достижения 
целей. Процесс выбора типа стратегии 
зависит от ситуации, в которой находится 
фирма и по праву считается сердцевиной 
стратегического управления. Выбор стратегии 
– это отнюдь не составление плана действий. 
Выбор стратегии – это принятие решения по 

процесса достижения поставленных целей и 
собственно целями, стоящими перед организа-
цией. Контроль в этом случае является 
важным инструментом этой обратной связи 
[2,8,11,13].

Основными задачами любого контроля 
могут быть:

- определение того, что и по каким показа-
телям проверять;

- оценка состояния контролируемого 
объекта в соответствии с принятыми стандар-
тами, нормативами или другими эталонными 
показателями;

- выяснение причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

- осуществление корректировки, если она 
необходима и возможна.

В случае контроля реализации стратегий 
эти задачи приобретают вполне определенную 
специфику, обусловленную тем, что стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение 
того, в какой мере реализация стратегий приво-
дит к достижению поставленных целей 
фирмы. Это принципиально отличает стратеги-
ческий контроль от управленческого или опера-
тивного контроля, т.к. его не интересует 
правильность выполнения стратегии или 
правильность выполнения отдельных работ, 
функций и операций. Стратегический контроль 
сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую 
стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректи-
ровка по результатам стратегического контро-
ля может касаться как реализуемой стратегии, 
так и целевых показателей деятельности 
фирмы.

Таким образом, корпоративный стратеги-
ческий менеджмент компании ориентирует ее 
производственную и коммерческую деятель-
ность на запросы потребителей и заинтересо-
ванных сторон, осуществляет своевременные 
изменения в организации, позволяющие ей 

достигать своей цели в долгосрочной перспек-
тиве. Она не дает детализированной картины 
будущего, а лишь описывает желаемое состоя-
ние фирмы, не формализует процесс управле-
ния, т.к. представляет собой симбиоз интуиции 
и искусства высшего руководства организа-
ции, не гарантирует положительный результат, 
т.к. предполагает создание адекватной органи-
зационной культуры.



следующим компонентам: покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы.

 Анализ внутренней среды позволяет 
выявить сильные и слабые стороны фирмы, 
вскрывает те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который может рассчитывать 
фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим 
направлениям: персонал, организация управ-
ления, производство, финансы, маркетинг и 
организационная культура.

Одной из ключевых задач менеджмента 
является установление баланса интересов 
различных заинтересованных сторон в 
деятельности организации и  оказывающих 
влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интере-
сов определяет то, куда будет двигаться 
организация, ее целевую ориентацию в виде 
миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров 
организация не может функционировать.

Миссия большинством авторов определя-

Любая организация, чтобы существовать 
и продвигаться к установленным целям 
должна знать и анализировать свою среду, т.к. 
не зная среды, организация не плывет в 
окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный 
процесс стратегического менеджмента, 
обеспечивает базу для определения миссии и 
целей фирмы и предполагает изучение и 
оценку трех ее составляющих: макроокруже-
ния, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды организации [11].

 Анализ макроокружения (факторы 
косвенного воздействия) включает в себя 
изучение влияния состояния экономики, право-
вого регулирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих обще-
ства, научно-технического и технологического 
развития общества, инфраструктуры и т.п.

 Непосредственное окружение (факто-
ры прямого воздействия) анализируется по 

ет, что «для полноценного внедрения системы 
стратегического менеджмента показатели BSC 
компании должны быть каскадированы на 
операционный уровень за счет настройки 
планов подразделений и сотрудников на реали-
зацию общей стратегии фирмы. При этом, 
следует понимать, что BSC – всего лишь 
инструмент реализации стратегии фирмы, и 
сколько бы средств ни тратилось на его 
внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше».

Выполнение стратегии - критический 
процесс, т.к. именно он в случае успешного 
осуществления приводит фирму к достижению 
поставленных целей. Особенность процесса 
выполнения стратегии состоит в том, что он не 
является процессом ее реализации, а лишь 
создает базу  для реализации стратегии и 
достижения фирмой поставленных целей. 
Очень часто наблюдаются случаи, когда 
фирмы оказываются не в состоянии осуще-
ствить выбранную стратегию. Это бывает либо 
потому, что неверно был проведен анализ и 
сделаны неверные выводы, либо потому, что 
произошли непредвиденные изменения во 
внешней среде. Однако часто стратегия не 
выполняется и потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся 
у фирмы потенциал для реализации страте-
гии. В особенности это относится к использова-
нию потенциала работника.

Основная задача этапа выполнения 
стратегии состоит в том, чтобы создать необхо-
димые предпосылки для успешной реализа-
ции стратегии. Таким образом, выполнение 
стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в 
такое состояние, в котором организация будет 
готова к проведению стратегии в жизнь.

Оценка   и  контроль   выполнения  страте-
гий  являются  логически  завершающим 
процессом, осуществляемым в стратегиче-
ском менеджменте. Данный процесс обеспечи-
вает устойчивую обратную связь между ходом 
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поводу того, что делать с отдельным бизнесом 
или продуктами, как и в каком направлении 
развиваться организации, какое место 
занимать на рынке и др. При этом, перед 
руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора 
четыре типа эталонных стратегий развития 
бизнеса [4,5,11]:

- стратегии концентрированного роста (за 
счет усиления позиции на рынке, поиска новых 
рынков и производства нового продукта);

- стратегии интегрированного роста 
(расширение путем присоединения новых 
дочерних структур снабжения и посредников с 
потребителями);

- стратегии диверсифицированного роста 
(расширение за счет производства новой 
продукции, новой технологии, новых рынков);

- стратегии сокращения бизнеса (страте-
гии - ликвидации, «сбора урожая», сокраще-
ния расходов).

В тоже время, в работах отдельных 
авторов освещаются следующие варианты 
основных стратегических альтернатив по 
типам стратегии [12,13]:

- стратегия умеренного роста;
- стратегия роста (наступательная страте-

гия);
- стратегия сокращения масштабов 

деятельности (стратегия выживания);
- стратегия сочетания всех трех перечис-

ленных альтернатив (стабилизационная 
стратегия).

В тоже время, по заключению Майкла 
Портера [4], стратегией не является: цели, 
видение, реструктуризация, слияния и погло-
щения, альянсы и партнерства, технологии, 
инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построе-
ния стратегии компании.

Исследуя роль и место сбалансированной 
системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. 
Каплана) в системе менеджмента корпоратив-
ной стратегией крупнейших банковских органи-
заций России  Авраменко Н.Г. �14� утвержда-

процесса достижения поставленных целей и 
собственно целями, стоящими перед организа-
цией. Контроль в этом случае является 
важным инструментом этой обратной связи 
[2,8,11,13].

Основными задачами любого контроля 
могут быть:

- определение того, что и по каким показа-
телям проверять;

- оценка состояния контролируемого 
объекта в соответствии с принятыми стандар-
тами, нормативами или другими эталонными 
показателями;

- выяснение причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

- осуществление корректировки, если она 
необходима и возможна.

В случае контроля реализации стратегий 
эти задачи приобретают вполне определенную 
специфику, обусловленную тем, что стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение 
того, в какой мере реализация стратегий приво-
дит к достижению поставленных целей 
фирмы. Это принципиально отличает стратеги-
ческий контроль от управленческого или опера-
тивного контроля, т.к. его не интересует 
правильность выполнения стратегии или 
правильность выполнения отдельных работ, 
функций и операций. Стратегический контроль 
сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую 
стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректи-
ровка по результатам стратегического контро-
ля может касаться как реализуемой стратегии, 
так и целевых показателей деятельности 
фирмы.

Таким образом, корпоративный стратеги-
ческий менеджмент компании ориентирует ее 
производственную и коммерческую деятель-
ность на запросы потребителей и заинтересо-
ванных сторон, осуществляет своевременные 
изменения в организации, позволяющие ей 

достигать своей цели в долгосрочной перспек-
тиве. Она не дает детализированной картины 
будущего, а лишь описывает желаемое состоя-
ние фирмы, не формализует процесс управле-
ния, т.к. представляет собой симбиоз интуиции 
и искусства высшего руководства организа-
ции, не гарантирует положительный результат, 
т.к. предполагает создание адекватной органи-
зационной культуры.



следующим компонентам: покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы.

 Анализ внутренней среды позволяет 
выявить сильные и слабые стороны фирмы, 
вскрывает те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который может рассчитывать 
фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим 
направлениям: персонал, организация управ-
ления, производство, финансы, маркетинг и 
организационная культура.

Одной из ключевых задач менеджмента 
является установление баланса интересов 
различных заинтересованных сторон в 
деятельности организации и  оказывающих 
влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интере-
сов определяет то, куда будет двигаться 
организация, ее целевую ориентацию в виде 
миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров 
организация не может функционировать.

Миссия большинством авторов определя-

Любая организация, чтобы существовать 
и продвигаться к установленным целям 
должна знать и анализировать свою среду, т.к. 
не зная среды, организация не плывет в 
окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный 
процесс стратегического менеджмента, 
обеспечивает базу для определения миссии и 
целей фирмы и предполагает изучение и 
оценку трех ее составляющих: макроокруже-
ния, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды организации [11].

 Анализ макроокружения (факторы 
косвенного воздействия) включает в себя 
изучение влияния состояния экономики, право-
вого регулирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих обще-
ства, научно-технического и технологического 
развития общества, инфраструктуры и т.п.

 Непосредственное окружение (факто-
ры прямого воздействия) анализируется по 

ет, что «для полноценного внедрения системы 
стратегического менеджмента показатели BSC 
компании должны быть каскадированы на 
операционный уровень за счет настройки 
планов подразделений и сотрудников на реали-
зацию общей стратегии фирмы. При этом, 
следует понимать, что BSC – всего лишь 
инструмент реализации стратегии фирмы, и 
сколько бы средств ни тратилось на его 
внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше».

Выполнение стратегии - критический 
процесс, т.к. именно он в случае успешного 
осуществления приводит фирму к достижению 
поставленных целей. Особенность процесса 
выполнения стратегии состоит в том, что он не 
является процессом ее реализации, а лишь 
создает базу  для реализации стратегии и 
достижения фирмой поставленных целей. 
Очень часто наблюдаются случаи, когда 
фирмы оказываются не в состоянии осуще-
ствить выбранную стратегию. Это бывает либо 
потому, что неверно был проведен анализ и 
сделаны неверные выводы, либо потому, что 
произошли непредвиденные изменения во 
внешней среде. Однако часто стратегия не 
выполняется и потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся 
у фирмы потенциал для реализации страте-
гии. В особенности это относится к использова-
нию потенциала работника.

Основная задача этапа выполнения 
стратегии состоит в том, чтобы создать необхо-
димые предпосылки для успешной реализа-
ции стратегии. Таким образом, выполнение 
стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в 
такое состояние, в котором организация будет 
готова к проведению стратегии в жизнь.

Оценка   и  контроль   выполнения  страте-
гий  являются  логически  завершающим 
процессом, осуществляемым в стратегиче-
ском менеджменте. Данный процесс обеспечи-
вает устойчивую обратную связь между ходом 

поводу того, что делать с отдельным бизнесом 
или продуктами, как и в каком направлении 
развиваться организации, какое место 
занимать на рынке и др. При этом, перед 
руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора 
четыре типа эталонных стратегий развития 
бизнеса [4,5,11]:

- стратегии концентрированного роста (за 
счет усиления позиции на рынке, поиска новых 
рынков и производства нового продукта);

- стратегии интегрированного роста 
(расширение путем присоединения новых 
дочерних структур снабжения и посредников с 
потребителями);

- стратегии диверсифицированного роста 
(расширение за счет производства новой 
продукции, новой технологии, новых рынков);

- стратегии сокращения бизнеса (страте-
гии - ликвидации, «сбора урожая», сокраще-
ния расходов).

В тоже время, в работах отдельных 
авторов освещаются следующие варианты 
основных стратегических альтернатив по 
типам стратегии [12,13]:

- стратегия умеренного роста;
- стратегия роста (наступательная страте-

гия);
- стратегия сокращения масштабов 

деятельности (стратегия выживания);
- стратегия сочетания всех трех перечис-

ленных альтернатив (стабилизационная 
стратегия).

В тоже время, по заключению Майкла 
Портера [4], стратегией не является: цели, 
видение, реструктуризация, слияния и погло-
щения, альянсы и партнерства, технологии, 
инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построе-
ния стратегии компании.

Исследуя роль и место сбалансированной 
системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. 
Каплана) в системе менеджмента корпоратив-
ной стратегией крупнейших банковских органи-
заций России  Авраменко Н.Г. �14� утвержда-
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процесса достижения поставленных целей и 
собственно целями, стоящими перед организа-
цией. Контроль в этом случае является 
важным инструментом этой обратной связи 
[2,8,11,13].

Основными задачами любого контроля 
могут быть:

- определение того, что и по каким показа-
телям проверять;

- оценка состояния контролируемого 
объекта в соответствии с принятыми стандар-
тами, нормативами или другими эталонными 
показателями;

- выяснение причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

- осуществление корректировки, если она 
необходима и возможна.

В случае контроля реализации стратегий 
эти задачи приобретают вполне определенную 
специфику, обусловленную тем, что стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение 
того, в какой мере реализация стратегий приво-
дит к достижению поставленных целей 
фирмы. Это принципиально отличает стратеги-
ческий контроль от управленческого или опера-
тивного контроля, т.к. его не интересует 
правильность выполнения стратегии или 
правильность выполнения отдельных работ, 
функций и операций. Стратегический контроль 
сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую 
стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректи-
ровка по результатам стратегического контро-
ля может касаться как реализуемой стратегии, 
так и целевых показателей деятельности 
фирмы.

Таким образом, корпоративный стратеги-
ческий менеджмент компании ориентирует ее 
производственную и коммерческую деятель-
ность на запросы потребителей и заинтересо-
ванных сторон, осуществляет своевременные 
изменения в организации, позволяющие ей 

достигать своей цели в долгосрочной перспек-
тиве. Она не дает детализированной картины 
будущего, а лишь описывает желаемое состоя-
ние фирмы, не формализует процесс управле-
ния, т.к. представляет собой симбиоз интуиции 
и искусства высшего руководства организа-
ции, не гарантирует положительный результат, 
т.к. предполагает создание адекватной органи-
зационной культуры.
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следующим компонентам: покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы.

 Анализ внутренней среды позволяет 
выявить сильные и слабые стороны фирмы, 
вскрывает те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который может рассчитывать 
фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим 
направлениям: персонал, организация управ-
ления, производство, финансы, маркетинг и 
организационная культура.

Одной из ключевых задач менеджмента 
является установление баланса интересов 
различных заинтересованных сторон в 
деятельности организации и  оказывающих 
влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интере-
сов определяет то, куда будет двигаться 
организация, ее целевую ориентацию в виде 
миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров 
организация не может функционировать.

Миссия большинством авторов определя-

Любая организация, чтобы существовать 
и продвигаться к установленным целям 
должна знать и анализировать свою среду, т.к. 
не зная среды, организация не плывет в 
окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный 
процесс стратегического менеджмента, 
обеспечивает базу для определения миссии и 
целей фирмы и предполагает изучение и 
оценку трех ее составляющих: макроокруже-
ния, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды организации [11].

 Анализ макроокружения (факторы 
косвенного воздействия) включает в себя 
изучение влияния состояния экономики, право-
вого регулирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих обще-
ства, научно-технического и технологического 
развития общества, инфраструктуры и т.п.

 Непосредственное окружение (факто-
ры прямого воздействия) анализируется по 

ет, что «для полноценного внедрения системы 
стратегического менеджмента показатели BSC 
компании должны быть каскадированы на 
операционный уровень за счет настройки 
планов подразделений и сотрудников на реали-
зацию общей стратегии фирмы. При этом, 
следует понимать, что BSC – всего лишь 
инструмент реализации стратегии фирмы, и 
сколько бы средств ни тратилось на его 
внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше».

Выполнение стратегии - критический 
процесс, т.к. именно он в случае успешного 
осуществления приводит фирму к достижению 
поставленных целей. Особенность процесса 
выполнения стратегии состоит в том, что он не 
является процессом ее реализации, а лишь 
создает базу  для реализации стратегии и 
достижения фирмой поставленных целей. 
Очень часто наблюдаются случаи, когда 
фирмы оказываются не в состоянии осуще-
ствить выбранную стратегию. Это бывает либо 
потому, что неверно был проведен анализ и 
сделаны неверные выводы, либо потому, что 
произошли непредвиденные изменения во 
внешней среде. Однако часто стратегия не 
выполняется и потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся 
у фирмы потенциал для реализации страте-
гии. В особенности это относится к использова-
нию потенциала работника.

Основная задача этапа выполнения 
стратегии состоит в том, чтобы создать необхо-
димые предпосылки для успешной реализа-
ции стратегии. Таким образом, выполнение 
стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в 
такое состояние, в котором организация будет 
готова к проведению стратегии в жизнь.

Оценка   и  контроль   выполнения  страте-
гий  являются  логически  завершающим 
процессом, осуществляемым в стратегиче-
ском менеджменте. Данный процесс обеспечи-
вает устойчивую обратную связь между ходом 

поводу того, что делать с отдельным бизнесом 
или продуктами, как и в каком направлении 
развиваться организации, какое место 
занимать на рынке и др. При этом, перед 
руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора 
четыре типа эталонных стратегий развития 
бизнеса [4,5,11]:

- стратегии концентрированного роста (за 
счет усиления позиции на рынке, поиска новых 
рынков и производства нового продукта);

- стратегии интегрированного роста 
(расширение путем присоединения новых 
дочерних структур снабжения и посредников с 
потребителями);

- стратегии диверсифицированного роста 
(расширение за счет производства новой 
продукции, новой технологии, новых рынков);

- стратегии сокращения бизнеса (страте-
гии - ликвидации, «сбора урожая», сокраще-
ния расходов).

В тоже время, в работах отдельных 
авторов освещаются следующие варианты 
основных стратегических альтернатив по 
типам стратегии [12,13]:

- стратегия умеренного роста;
- стратегия роста (наступательная страте-

гия);
- стратегия сокращения масштабов 

деятельности (стратегия выживания);
- стратегия сочетания всех трех перечис-

ленных альтернатив (стабилизационная 
стратегия).

В тоже время, по заключению Майкла 
Портера [4], стратегией не является: цели, 
видение, реструктуризация, слияния и погло-
щения, альянсы и партнерства, технологии, 
инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построе-
ния стратегии компании.

Исследуя роль и место сбалансированной 
системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. 
Каплана) в системе менеджмента корпоратив-
ной стратегией крупнейших банковских органи-
заций России  Авраменко Н.Г. �14� утвержда-
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процесса достижения поставленных целей и 
собственно целями, стоящими перед организа-
цией. Контроль в этом случае является 
важным инструментом этой обратной связи 
[2,8,11,13].

Основными задачами любого контроля 
могут быть:

- определение того, что и по каким показа-
телям проверять;

- оценка состояния контролируемого 
объекта в соответствии с принятыми стандар-
тами, нормативами или другими эталонными 
показателями;

- выяснение причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

- осуществление корректировки, если она 
необходима и возможна.

В случае контроля реализации стратегий 
эти задачи приобретают вполне определенную 
специфику, обусловленную тем, что стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение 
того, в какой мере реализация стратегий приво-
дит к достижению поставленных целей 
фирмы. Это принципиально отличает стратеги-
ческий контроль от управленческого или опера-
тивного контроля, т.к. его не интересует 
правильность выполнения стратегии или 
правильность выполнения отдельных работ, 
функций и операций. Стратегический контроль 
сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую 
стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректи-
ровка по результатам стратегического контро-
ля может касаться как реализуемой стратегии, 
так и целевых показателей деятельности 
фирмы.

Таким образом, корпоративный стратеги-
ческий менеджмент компании ориентирует ее 
производственную и коммерческую деятель-
ность на запросы потребителей и заинтересо-
ванных сторон, осуществляет своевременные 
изменения в организации, позволяющие ей 

достигать своей цели в долгосрочной перспек-
тиве. Она не дает детализированной картины 
будущего, а лишь описывает желаемое состоя-
ние фирмы, не формализует процесс управле-
ния, т.к. представляет собой симбиоз интуиции 
и искусства высшего руководства организа-
ции, не гарантирует положительный результат, 
т.к. предполагает создание адекватной органи-
зационной культуры.

Түйін: мақалада мемлекеттік статистика-
лық мəліметтерді жəне мемлекеттік кірістер 
комитетінің мəліметтерін пайдалана отырып 
Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің арасын-
дағы сауда қарым-қатынасын қарастырылды. 
Сонымен қатар соңғы 2 жылдағы статистика-
лық мəліметтерді пайдаланылып, талдаулар 
жүргізілді. 

Нəтижесінде Қазақстан мен Орталық Азия 
елдерінің арасындағы сауда-экономикалық 
қарым-қатынасының жылдан жылға артып 
келе жатқанын анықталды. Жəне осы қатына-
стар Орталық Азия мемлекеттерінің экономика-
лық ынтымақтастығының қажеттілігінің маңы-
зын ашты.

Түйінді сөздер: Қазақстан, Орталық 
Азия, сауда қатынастары, статистика, ынты-
мақтастық.

Орталық Азия елдерінің қатарына зертте-
ушілер əртүрлі елдерді кіргізеді. Біраз зертте-
ушілер Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, 
Тəжікстан, Түрікменстан, Азербайжан, Монғо-
лияны жатқызса, келесілері бұл тізімге Арме-
ния мемлекетін де қосып жатады. Біз негізгі 
бес елді қарастырамыз, атап айтқанда, 
Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тəжікстан, 
Түрікменстан. Əлемдік экономика үшін Орта-
лық Азия аймағы бірінші кезекте шикізат көзі 
ретінде қызықты. Мұнай, газ, көмір жəне метал-
дар қазіргі уақытта экспортталатын тауарлар-
дың басым бөлігі болып табылады. Аталған 
мемлекеттер Қазақстанмен дипломатиялық 

қарым-қатынас орнатқан алғашқы 
елдердің бірі болып табылады. Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
ақпараты бойынша Қазақстан Республикасы 
мен Түрікменстан Республикасы арасындағы 
дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы 5 
қазанда, Қырғыз Республикасы - 1992 жылғы 
15 қазан, Өзбекстан Республикасы - 1992 
жылғы 23 қараша, Тəжікстан Республикасы - 
1993 жылғы 7 қаңтарда құрылды. Өңірдің 
дамуындағы соңғы оң үрдістер Орта Азия 
елдерінің арасындағы қатынастарда шешіл-
мейтін проблемалардың жоқтығын растайды. 
Сонымен қатар, Қазақстан Орталық Азия 
мемлекеттері арасындағы қатынастарда 
теңдік пен өзара тиімді ынтымақтастық қағида-
сын қолдайды. Басты мақсат - Қазақстанды 
аймақтағы экономикалық өсу мен 
тұрақтылықты қалыптастыру орталығы ету. 

Экономикалық қатынасты дамытудың бір 
жолы бірлескен кəсіпорындар, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлі-
гінің Статистика комитетінің деректері бойын-
ша, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап Орта-
лық Азия мемлекеттерінің қатысуымен шама-
мен 3,3 мың кəсіпорын тіркелді. Өлшем бойын-
ша көптеген компаниялар (3301 немесе 
99,3%), 6 орта жəне 5 ірі компания тіркелген. 

Елде шетелдік компаниялардың ең көп 
үлесі Өзбекстанда: тіркелген жəне жұмыс істеп 
тұрған кəсіпорындардың 53,5% -ы, Қырғызстан-
ның қатысуымен кəсіпорындар - екінші орында: 
тіркелген жəне жұмыс істеп тұрған кəсіпорындар-

ҚАЗАҚСТАН МЕН ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ 

АРАСЫНДАҒЫ САУДА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Сериева Ж.А.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Қазақстан, Алматы, 
Name.zhanar@mail.ru



Қатысушы  
мемлекет 

Б арлығы  
 

Оның ішінде  
 Кіші   Орта   Ірі  

Қыргызстан 1236 1229  5 2 

Тәжікстан 248 247  0 1 

Түрі кменстан 55 55 0 0 

Өзбекстан 1773 1770  1 2 
Орталық Азия 
бойынша барлығы  3 312 3301  6 5 

 

следующим компонентам: покупатели, постав-
щики, конкуренты, рынок рабочей силы.

 Анализ внутренней среды позволяет 
выявить сильные и слабые стороны фирмы, 
вскрывает те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который может рассчитывать 
фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим 
направлениям: персонал, организация управ-
ления, производство, финансы, маркетинг и 
организационная культура.

Одной из ключевых задач менеджмента 
является установление баланса интересов 
различных заинтересованных сторон в 
деятельности организации и  оказывающих 
влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интере-
сов определяет то, куда будет двигаться 
организация, ее целевую ориентацию в виде 
миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров 
организация не может функционировать.

Миссия большинством авторов определя-

Любая организация, чтобы существовать 
и продвигаться к установленным целям 
должна знать и анализировать свою среду, т.к. 
не зная среды, организация не плывет в 
окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный 
процесс стратегического менеджмента, 
обеспечивает базу для определения миссии и 
целей фирмы и предполагает изучение и 
оценку трех ее составляющих: макроокруже-
ния, непосредственного окружения и внутрен-
ней среды организации [11].

 Анализ макроокружения (факторы 
косвенного воздействия) включает в себя 
изучение влияния состояния экономики, право-
вого регулирования и управления, политиче-
ских процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих обще-
ства, научно-технического и технологического 
развития общества, инфраструктуры и т.п.

 Непосредственное окружение (факто-
ры прямого воздействия) анализируется по 

ет, что «для полноценного внедрения системы 
стратегического менеджмента показатели BSC 
компании должны быть каскадированы на 
операционный уровень за счет настройки 
планов подразделений и сотрудников на реали-
зацию общей стратегии фирмы. При этом, 
следует понимать, что BSC – всего лишь 
инструмент реализации стратегии фирмы, и 
сколько бы средств ни тратилось на его 
внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше».

Выполнение стратегии - критический 
процесс, т.к. именно он в случае успешного 
осуществления приводит фирму к достижению 
поставленных целей. Особенность процесса 
выполнения стратегии состоит в том, что он не 
является процессом ее реализации, а лишь 
создает базу  для реализации стратегии и 
достижения фирмой поставленных целей. 
Очень часто наблюдаются случаи, когда 
фирмы оказываются не в состоянии осуще-
ствить выбранную стратегию. Это бывает либо 
потому, что неверно был проведен анализ и 
сделаны неверные выводы, либо потому, что 
произошли непредвиденные изменения во 
внешней среде. Однако часто стратегия не 
выполняется и потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся 
у фирмы потенциал для реализации страте-
гии. В особенности это относится к использова-
нию потенциала работника.

Основная задача этапа выполнения 
стратегии состоит в том, чтобы создать необхо-
димые предпосылки для успешной реализа-
ции стратегии. Таким образом, выполнение 
стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в 
такое состояние, в котором организация будет 
готова к проведению стратегии в жизнь.

Оценка   и  контроль   выполнения  страте-
гий  являются  логически  завершающим 
процессом, осуществляемым в стратегиче-
ском менеджменте. Данный процесс обеспечи-
вает устойчивую обратную связь между ходом 

поводу того, что делать с отдельным бизнесом 
или продуктами, как и в каком направлении 
развиваться организации, какое место 
занимать на рынке и др. При этом, перед 
руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора 
четыре типа эталонных стратегий развития 
бизнеса [4,5,11]:

- стратегии концентрированного роста (за 
счет усиления позиции на рынке, поиска новых 
рынков и производства нового продукта);

- стратегии интегрированного роста 
(расширение путем присоединения новых 
дочерних структур снабжения и посредников с 
потребителями);

- стратегии диверсифицированного роста 
(расширение за счет производства новой 
продукции, новой технологии, новых рынков);

- стратегии сокращения бизнеса (страте-
гии - ликвидации, «сбора урожая», сокраще-
ния расходов).

В тоже время, в работах отдельных 
авторов освещаются следующие варианты 
основных стратегических альтернатив по 
типам стратегии [12,13]:

- стратегия умеренного роста;
- стратегия роста (наступательная страте-

гия);
- стратегия сокращения масштабов 

деятельности (стратегия выживания);
- стратегия сочетания всех трех перечис-

ленных альтернатив (стабилизационная 
стратегия).

В тоже время, по заключению Майкла 
Портера [4], стратегией не является: цели, 
видение, реструктуризация, слияния и погло-
щения, альянсы и партнерства, технологии, 
инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построе-
ния стратегии компании.

Исследуя роль и место сбалансированной 
системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. 
Каплана) в системе менеджмента корпоратив-
ной стратегией крупнейших банковских органи-
заций России  Авраменко Н.Г. �14� утвержда-

Дерект: ҚР-ң статистикалық мəліметтерінен алынған.

процесса достижения поставленных целей и 
собственно целями, стоящими перед организа-
цией. Контроль в этом случае является 
важным инструментом этой обратной связи 
[2,8,11,13].

Основными задачами любого контроля 
могут быть:

- определение того, что и по каким показа-
телям проверять;

- оценка состояния контролируемого 
объекта в соответствии с принятыми стандар-
тами, нормативами или другими эталонными 
показателями;

- выяснение причин отклонений, если 
таковые вскрываются в результате проведен-
ной оценки;

- осуществление корректировки, если она 
необходима и возможна.

В случае контроля реализации стратегий 
эти задачи приобретают вполне определенную 
специфику, обусловленную тем, что стратеги-
ческий контроль направлен на выяснение 
того, в какой мере реализация стратегий приво-
дит к достижению поставленных целей 
фирмы. Это принципиально отличает стратеги-
ческий контроль от управленческого или опера-
тивного контроля, т.к. его не интересует 
правильность выполнения стратегии или 
правильность выполнения отдельных работ, 
функций и операций. Стратегический контроль 
сфокусирован на выяснении того, возможно ли 
в дальнейшем реализовывать принятую 
стратегию и приведет ли ее реализация к 
достижению поставленных целей. Корректи-
ровка по результатам стратегического контро-
ля может касаться как реализуемой стратегии, 
так и целевых показателей деятельности 
фирмы.

Таким образом, корпоративный стратеги-
ческий менеджмент компании ориентирует ее 
производственную и коммерческую деятель-
ность на запросы потребителей и заинтересо-
ванных сторон, осуществляет своевременные 
изменения в организации, позволяющие ей 

достигать своей цели в долгосрочной перспек-
тиве. Она не дает детализированной картины 
будущего, а лишь описывает желаемое состоя-
ние фирмы, не формализует процесс управле-
ния, т.к. представляет собой симбиоз интуиции 
и искусства высшего руководства организа-
ции, не гарантирует положительный результат, 
т.к. предполагает создание адекватной органи-
зационной культуры.
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дың 37,1% құрап отыр. Қалған үлес кə
сіпорындарға тəжік пен түрікмендердің 
қатысуымен келеді. Қырғыз, тəжік жəне өзбек 
өкілдерімен бірлескен кəсіпорындар Қазақстан-
ның барлық облыстарында, негізінен республика-
лық маңызы бар қалаларда тіркелген. Бұдан 
басқа, бірлескен кəсіпорындар Қазақстанның 
шекаралас өңірлерінде жəне Орталық Азия 
елдерінде таратылады. Мəселен, қазақстан-қы-
рғыз кəсіпорындарының басым бөлігі Жамбыл 
облысында - 23%; Қазақстан-Өзбекстан компани-
ялары негізінен Оңтүстік Қазақстан облысында 
тіркелген - 25%. Түрікмендердің қатысуымен 
жұмыс істейтін кəсіпорындар Қазақстанның 

2017 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің арасындағы сауда 
ынтымақтастығы 3,6 млрд. АҚШ долларынан асты (экспорт - 2,3 млрд АҚШ доллары, импорт - 1,3 млрд. АҚШ 
доллары), жалпы сауда көлемі бойынша Орталық Азия елдерінің үлесі 5,8% -ды құрады. 2016 жылмен салысты-
рғанда Қазақстанның Орталық Азия елдерімен сауда айналымы 564,2 млн. долларға немесе 18,5% -ға өсті. 
Толық мəлімет 2-ші кестеде берілген.

Қазақстаннан Орталық Азия елдеріне экспорт 2017 жылдың аяғына қарай 25,7% -ға артып, 2,3 млрд. АҚШ 
долларын құрады. Экспорттың өсуі келесі  тауарларды жеткізу көлемінің артуымен негізделген: табиғи газ - 3,1 
есеге дейін ұлғайды немесе 151,1 млн. долларға (71,2-ден 222,3 млн. долларға дейін), ал байытылмаған болат-
тан жасалған жартылай фабрикаттар - 2,3 есеге дейін өсті немесе 78,9 млн. долларға (59,2-ден 138,1 млн. 
теңгеге дейін), еріген өңделмеген болаттан жасалған - 2,8 есеге дейін өсті немесе $ 42,4 млн. ($ 23,8-дан $ 66,2 
млн-ға дейін). Қазақстаннан Орталық Азия елдеріне экспортталатын негізгі тауарлар: бидай - $ 402,6 млн 
(17,8%), табиғи газ - 222,3 млн. доллар (9,8%), жартылай фабрикаттар $ 138,1 млн. (6,1%), бидай немесе қара 
бидай ұны - $ 136,7 млн (6%), шикі мұнай - 75,8 млн. 3,3%), жалпақ илек байытылмаған болат - $ 66,2 млн (2,9%), 
мұнай өнімдері - $ 61,2 млн (2,7%), темекі өнімдері - 60,8 млн. (2,7%), мырыш кендері мен концентраттар - $ 51,3 
млн (2,3%), байытылмаған болаттан жасалған жалпақ болат - $ 45,8 млн. (2%).

өңірлерінде, негізінен Алматыда - 51,4%, 
Маңғыстау облысында - 20% жəне Астанада - 
14,3% [1]. Қазақстанның Орталық Азия 
елдерімен сауда көлемі 2018 жылдың 
қаңтар-қараша айларының аралығында 4,2 
млрд. АҚШ долларынан асты. Бұл статистика 
біздің мемлекетіміздің экономикалық жəне 
сауда ынтымақтастығын дамытуға ашықтығын 
көрсетеді. 

Кесте-1. 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша Қазақстан Республикасының 
өңірлерінде тіркелген жəне қолданыстағы 
заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер
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Деректер: ҚР Қаржы Мин МКК

Орталық Азиядан Қазақстанға импорт артып, 1,4 миллиард долларға жетті. Импорттың өсуі мынадай тауар-
лардың импортының ұлғаюымен негізделген: мырыш кендері мен қоспалары - 2,2 есе өсті немесе $ 84 млн. ($ 
68,4-тен $ 152,3 млн-ға дейін), шикі мырыш - 36,5 млн. долларға ($ 0-ден $ 36,5 млн-ға дейін) мұнай өнімдері 
66,3% -ға немесе 32,2 млн. долларға (48,6-дан 80,8 млн-ға дейін), этилен полимерлеріне - 2,6 есеге дейін ұлғай-
ды  немесе 30,4 млн. долларға (18,9-дан 49,3 млн. долларға дейін). Орталық Азия елдерінен Қазақстанға негізгі 
импорттық тауарлар: кендер мен мырыш концентраттары - 152,3 млн. доллар (11,3% үлесімен), табиғи газ - 
143,3 млн. доллар (10,6%), , қорғасын кендері мен концентраттар - 118,1 млн. доллар (8,7%), басқа кендер мен 
концентраттар - $ 97,4 млн (7,2%), жаңа піскен немесе құрғақ жүзім - $ 84,3 млн. (6,2%), өрік, шие, шие, шабда-
лы, қара өрік жəне тікенек - 82,5 млн. мұнай өнімдері - $ 80,8 млн (6%), этилен полимерлері - $ 49,3 млн (3,6%)[2]. 

2018 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің арасындағы тауар айналымы 
4,2 миллиард АҚШ долларынан асты (экспорт - 2,8 миллиард доллар, импорт - 1,4 миллиард доллар), жалпы 
сауда көлемі бойынша Орталық Азия елдерінің үлесі 6,9% -ды құрады. 2017 жылмен салыстырғанда, Қазақстан-
ның Орталық Азия елдерімен сауда айналымы 673,8 млн. АҚШ долларына өсті. Толығырақ статистика 3-ші 
кестеде келтірілген [3].

Серіктес 
елдер 

Тауар  айналымы   Экспорт  Импорт  

Барлығы  

жалпы 
сауда 
көлемінд
егі елдің 
үлесі,%  Барлығы  

жалпы 
экспорт 
көлемінд
егі елдің 
үлесі,%  Барлығы  

ел 
импорт
ының 
жалпы 
көлемін
дегі 
үлесі,%  

Түрікменстан  99 606,00  0,2 55 442,30  0,1 44 163,70  0,3 

Өзбекстан  
1 985 

347,40  3,3 
1 249 

166,30  2,9 736 181,10  4,3 
Тәжікстан  781 667,40  1,3 458 590,20  1,1 323 077,20  1,9 
Қырғызстан  758 430,70  1 503233  1,1 255 197,70  0,8 
Орталық  
Азия 
бойынша 
барлығы  

3 625 
051,50  5,8 

2 266 
431,80  5,2 

1 358 
619,70  7,3 

 

Кесте-2. Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерімен сыртқы саудасының негізгі 
көрсеткіштері 2017 жылғы қаңтар-желтоқсан



Сурет 1. Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерімен 2017-2018 жылдар 

аралығындағы сауда айналымының динамикасы 

Деректер: ҚР Қаржы Мин МКК
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Төмендегі динамикадан көріп отырғанымыздай (сурет 1), елдер арасындағы сауда айналымы өскен. Атап 
өтетін болсақ, Орталық Азия елдеріне кіретін 5 елдің ішінде Қазақстанмен сауда қатынасы Өзбекстан мемле-
кетімен байқалады. Алғашқы кезде Өзбекстан мемлекеті жабық саясат жүргізіп келген боолса, жаңа президент-
тің ашық саясат негіздерінде елдер арасында экономикалық-сауда қарым-қатынасы дамып келеді. Ал сауда 
байланысы ең аз мемлекет Түрікменстан болып табылады, бірінші себеп олардың территориясының 
алыстығында, яғни сауда көршілес елдердің территориясын кесіп өту арқылы жүргізілуі тиіс, сонымен қатар 
логистикалық жүйені ретке келтірген жағдайда екі ел арасындағы сауда қатынасы өркендеуі мүмкін. 

Кесте-3. Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерімен сыртқы саудасының негізгі
 көрсеткіштері 2018 жылғы қаңтар-желтоқсан

Серіктес 
елдер  

Тауар  айналымы   Экспорт  Импорт  

Барлығы  

жалпы 
сауда 
көлеміндегі 
елдің 
үлесі,%  Барлығы    Барлығы  

жалпы 
сауда 
көлеміндегі 
елдің 
үлесі,%  

Тəжікстан  
845 

896,60  1,1  522 011,50  0,9  
323 

885,10  1,7  

Түрікменстан  99 553,30  0,1  86 649,80  0,2  12 903,50  0,1  

Өзбекстан  
2 488 

155,50  3,3  
1 643 

314,10  3 
844 

841,30  4,4  

Қырғызстан  
865 

257,00  0,9  634 866,50  1 
230 

390,50  0,7  

Орталық Азия 
бойынша 
барлығы  

4 298 
862,40  5,4  

2 886 
841,90  5,1  

1 412 
020,40  6,9  
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Астанада өткен Орталық Азия елдерінің 
басшыларының жұмыс кеңесі аймақтық ынты-
мақтастықты дамытудың жаңа бастамасы 
болды. Күн тəртібінде Орталық Азия 
елдерімен экономикалық жəне сауда қатына-
старын дамытуға ерекше көңіл бөлінді. 
«Қазақстан əрқашан көршілерімен, əсіресе 
Орталық Азия елдерімен тығыз экономикалық 
ынтымақтастыққа ұмтылуда», - деп мəлімдеді 
Орталық Азия елдерінің басшыларымен кезде-
су барысында Нұрсұлтан Назарбаев [4].

Moody's Investors Service халықаралық 
рейтингтік агенттігінің бағалауы бойынша,  
əсіресе Қытай мен Үндістан сияқты ірі жəне 
жылдам дамып келе жатқан нарықтарға жақын-
дығын ескерсек, Орталық  Азиядағы экономи-
калық өсу əлеуеті олардың жаһандық сауда-
ның интеграциялануының төмен дəрежесі 
бойынша айтарлықтай шектелген. Орталық 
Азия аймағының жаһандық шикізаттық емес 
саудаға кіру қабілеті саудалық кедергілерді 
азайтудан ғана емес, сондай-ақ сауда-саттық 
шығындарын азайтатын динамикалық жеке 
секторды дамытуға байланыстылығын көрсе-
теді. Аймақтағы елдер бұл қиындықтарға 
жауап беруге дайындығы əртүрлі. Қазақстан-
ның маңызды қаржы ресурстарының арқасын-
да,  қытайлық «Бір белдеу - бір жол» жобасын-
дағы орталық рөлі жəне жеке секторды дамыту 
үшін қолайлы институционалдық ортасының 
болуы əлемдік нарыққа шығуды жақсарту үшін 
жақсы алғышарттары бар. Сонымен бірге, 
Қырғызстан мен Тəжікстан қаржы ресурстары 
əлдеқайда аз жəне институционалдық жəне 
географиялық кедергілерге тап болып отыр [5]. 

Жəне де Орталық Азия елдерінің тағы бір 
кедергісі, бес елдің де теңізге шығу жолдары-
ның жоқтығында. Осы жəне басқа да себеп-
терді біріге шешу мақсатында,  қанша жыл 
айтылып келе жатқан Орталық Азия елдерінің 
өзара экономикалық жəне сауда ынтымақта-
стығын нығайтуды талап етіп отырған тəрізді. 
Орталық Азия аймағындағы елдер ғасырлар 
бойы бірге өмір сүру тарихына ие. Аймақтық 

ынтымақтастық қажеттілігі бүгінгі таңда 
аксиома ретінде қарастырылуы мүмкін, ал 
шын мəнінде - аймақтың елдері географиялық, 
мəдени жəне этникалық байланысты тығыз 
орналасқан. Аймақтың халықтарының ортақ 
менталитеті мен тұрақтылық пен қауіпсіздіктің 
қатері Орталық Азиядағы елдерге ортақ 
мəселе. 

Қорыта айтқанда,  статистикалық мəлімет-
терге сүйенсек, Қазақстанның Орталық Азия 
елдерімен сауда қарым-қатынасы жылдан 
жылға артып келеді.  Жəне осындай қатынас 
елбасымыз атап өткендей, сонымен қатар 
көптеген сарапшылардың тұжырымдамасы 
бойынша да осы аймақтағы елдер үшін өте 
тиімді. Əсіресе, қаржы-экономикалық жағынан 
əлде қайда пайдасының зор екенін көреміз. 
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