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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 
Abstract: In the articleauthors examine the importance of socio-economic development of the region andreveal 

the essence of socio-economic development of the regions at thecurrent stage of economic development. 
At the present time, the regional policy of Kazakhstan is designed to ensure the formation of favorable 

conditions and factors for increasing the internal and external competitiveness of regions, the territorial concentration 
of labor and capital resources in the centers of economic growth, increasing regional employment and improvement 
of the living standard of population in the regions. 

An important direction of the new regional policy is the formation of a regional territorial organization that 
includes urbanization processes and agglomerations development and its regulation, which are the most important 
centers of economic growth for the national economy, development and support of promising human settlements 
with economic and demographic potentials. 

Keywords: economy, region, socio-economic development, regional policy, forecasting scheme 
 

Г.А.Абдулина 1, А.Б. Абельданова2 

 

Университет Нархоз, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, г. Алматы, Казахстан 
 

АЙМАҚТАРДЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ 
 
Аннотация. Бұл мақалада аймақтардың əлеуметтік-экономикалық даму мəселесінің маңыздылығы 

қарастырылған, экономика дамуының ағымдық кезеңіндегі аймақтардың əлеуметтік-экономикалық 
дамуының мəні ашылған. Қазіргі кезеңде Қазақстанның өңірлік саясаты өңірлердің ішкі жəне сыртқы 
бəсекеге қабілеттілігін ұлғайту, еңбек пен капитал ресурстарының экономикалық өсу орталықтарында 
(аумақтық) шоғырлануы, республика тұрғындарының өңірлік жұмыспен қамтылуын жəне өмір сүру сапасын 
арттыру үшін қолайлы жағдай қалыптастыруды қамтамасыз етуге бағытталған. Жаңа өңірлік саясаттың 
маңызды бағыты өңірлік аумақтық ұйымдастыруды қалыптастыру болып табылады, ол ұлттық 
экономиканың экономикалық өсуінін ең маңызды орталықтары болып табылатын урбанизациялану 
үдерістері мен агломерациялардың дамуын ынталандыруды жəне реттеуді, экономикалық жəне 
демографиялық əлеуеті бар перспективалы елді мекендерді дамытуды жəне қолдауды қамтиды. 

Түйін сөздер: экономика, аймақ, əлеуметтік-экономикалық даму, аймақтық саясат, болжамды схема. 
 
Кіріспе  
Бүгінде барлық экономикалық реформалар орталықтан аймақтарға ауыстырылуда. 

Инновациялық сала нысандарының басым бөлігі өңірлерде орналасқан. Бұл халықтың 
инвестициялық, экономикалық жəне азаматтық белсенділігінің артуына мүмкіндік беріп отыр.Осы 
орайдаҚазақстан өңірлері, облыс орталықтары, қалалар, аудандар серпінді даму үстінде екендігін 
атап өткен орынды.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан халқының əл-ауқатын 
арттыру – мемлекеттік саясаттың ең басты мақсаты» деп аталатын Қазақстан халқына Жол-
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дауында: «… қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы ілгерілеу серпіні – біздің экономикамыздың 
өркендеуінің, сындарлы əлеуметтік саясатымыздың жəне тұрақты саяси жүйеміздің тиімділігінің 
айқын айғағы» - деп көрсетілгендей, мемлекетте жүргізілген саясаттың нəтижесінде Қазақ-станның 
аймақтары əлеуметтік-экономикалық дамуда ілгерілей бастады [1].  

Əлемдік тəжірибе географиялық орналасуының, табиғи-климаттық, демографиялық жағдайы-
ның, тарихи дамуы-ның сан алуандығына жəне басқа да факторларға орай өңірлердің əлеуметтік-
экономикалық даму деңгейінің əркелкі болып келетінін көрсетеді. Сондықтан əрбір мемлекет 
өңірлердің тұрмыс деңгейін жақсартуға ұмтылады, яғни өңірлердің даму деңгейін арттыруға 
бағытталған өңірлік саясат жүргізеді [2].  

  Республикамыздың əрбір аймағы еліміздің шаруашылық кешенінде белгілі бір орынды ала 
отырып, осыған қоса басқа аймақтармен бүтіндей экономикалық бірлікті құрайды. Сондай-ақ əр 
аймақтың өзіндік табиғи ресурстары, оларды орналастырудағы ерекшеліктері, экономикалық даму 
деңгейі, өзіндік шаруашылық құрылымы бар.  

Соған байланысты аймақтық саясат қалыптастырылып, жүзеге асырылады. Аймақтық саясатты 
жүзеге асыруда мемлекеттік басқару мəселесі ерекше маңызға ие болары ақиқат. Бүкіл əлемде 
мемлекеттік басқару тиімділігін көтеру міндеті үлкен мəнге ие болуда. Бірақ барлық мемлекеттер 
қолдану үшін оңтайлы болып табылатын əмбебап үлгі жоқ, əрбір мемлекет тарихи дамуының 
белгілі бір кезеңінде өзінің ұлттық ерекшеліктеріне сай келетін ыңғайлы үлгіні жасақтауы тиіс. 
Мұның барлығы да өз еліміздің жəне шет мемлекеттердің даму тəжірибелерін тереңірек талдау, ой 
елегінен өткізу міндеттерін жүктейді [3]. Қазіргі кезеңде негізгі шаруашылық қызметтің 
аймақтарда жүзеге асырылатындығын ескерсек, оларға əлеуметтік –экономикалық мəселелерді 
өздігінен шешуге лайықты қаржылық дербестіктің берілуі маңызды болып табылады. Осымен 
байланысты бүгінгі таңда мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіліктерді ажырату, 
бюджетаралық қатынастарды реттеу мəселелері еліміз аймақтарының экономикалық өсуіне 
мүмкіндік беретін негізгі шарттар ретінде қарастырылуда.  

Зерттеу əдістері жəне нəтижелер 
Мақалада зерттеу барысында автор тарапынан талдау, жүйелік талдау; салыстырмалы талдау 

пайдаланылды. 
 

 
 

Сурет 1 – Қазақстанның макроөңірлерінің экономикалық дамудағы үлесі 
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Топтастыру көмегімен Қазақстанда өңірлер ұқсас экономикалық, табиғи жəне əлеуметтік-
демографиялық сипаттамаларға негізделе отырып, төрт макроөңірдің топтамасы келесідегідей: – 
Солтүстік (Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары), Орталық-Шығыс (Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстары), Оңтүстік (Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік 
Қазақстан облыстары) жəне Батыс (Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстары). 
Макроөңірлердің əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері мен айрықша мəртебесіне ұқсас 
болғандықтан, Астана жəне Алматы хаб-қалалары да бөліп көрсетіледі. 

Қазақстанның макроөңірлері əртүрлі əлеуетке ие жəне елдің экономикалық дамуына əртүрлі 
үлес қосуда (1-сурет). 

Айталық, мұнайлы Батыс макроөңірі ел халқының 15,2 % үлесімен ұлттық экономикаға үлес 
қосу (23,8 %) бойынша көшбасшы болып табылады. Ал аграрлы Оңтүстік макроөңірі ел халқының 
37,7 % үлесімен (Алматы қаласын есептемегенде) елдің жалпы ішкі өнімінің (бұдан əрі – ЖІӨ) 17,0 
%-ын ғана өндіреді. 

Бұл бірінші кезекте макроөңірлер экономикасының құрылымына байланысты. Батыс 
макроөңірі жалпы өңірлік өнімінің (бұдан əрі – ЖӨӨ) 90 %-дан астамын өндіру өнеркəсібі – 
құрылатын жұмыс орындарының саны шектеулі жоғары өнімді сектор қамтамасыз етеді. Сонымен 
бірге экономикасының құрылымы əртараптандырылған Алматы қаласы (ел халқының 9,6 %) ел 
экономикасына Батыс макроөңірімен салыстыруға болатын үлес қосуда. Сонымен бірге Оңтүстік 
жəне Солтүстік макроөңірлерінің дамуы құрылатын жұмыс орындарының саны шектеулі ауыл 
шаруашылығының төмен өнімді секторларына негізделген. Тиісінше, ел халқының үлесі жоғары 
болғанымен, олардың елдің ЖІӨ-ге үлесі төмен. 

  Бұдан шығатын қорытынды – макроөңір қаншалықты урбандалса, оның экономикасы 
соншалықты əртараптанады. Осылайша, Орталық-Шығыс макроөңірі салыстырмалы жоғары 
урбандалу деңгейіне жəне тиісінше, орташа республикалықпен салыстыруға болатын жан басына 
шаққандағы орташа табыс көрсеткішіне ие. Жан басына шаққандағы орташа кірістің ең жоғары 
көрсеткіші Астана жəне Алматы қалаларында байқалады. Сонымен бірге, жан басына шаққандағы 
орташа кірістің ең төмен көрсеткіші – аграрлы Солтүстік жəне Оңтүстік макроөңірлерінде. Батыс 
макроөңірі өндірістің мономамандануымен ерекшеленеді жəне сондай-ақ өндіру секторы шегінен 
тысқары жан басына шаққандағы орташа кірістің шамалы көрсеткіштеріне ие. 

Əлемдік экономикадағы тұрақсыздыққа қарамастан ел экономикасы өсім көрсетуде. «Өткен 
жылмен салыстырғанда жағдай əлдеқайда тұрақты», – дейді Үкімет мүшелері. Бұл əрине, алдын 
ала қабылданған мемлекеттік бағдарламалар мен қызу жұмыстың нəтижесі. Биылғы жылы 7 ай 
көрсеткіштері бойынша алғаш рет тұрақты даму жолына түсті. Ел экономикасының өсімі 
қамтамасыз етілді. ІЖӨ өсуі 4 пайызды құрап отыр.Болжам бойынша егістіктің жағдайы жақсы, 
жиналған 19 млн. тоннадан астам астықтыңсапасы əлдеқайда жоғары деп күтілуде. Үшінші 
кластағы өнім 20 пайызға артқалы отыр. Аграрлық аймаққа айналған Жетісу өлкесінің де биылдық 
көрсеткіштері оң серпін береді деп болжам жасалуда. Бірнеше жылдан бері қант қызылшасын 
көбейтуге ден қойған өңірде өсім бар. Жамбыл облысымен қосқанда екі аймақ 50 мың тонна қант 
өндірмек. Бұл ішкі сұраныстың небəрі 10 пайызы ғана [3]. 

Осы тұрғыда Қазақстандағы аймақтардың жылдық əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері 
назар аударарлық (2-сурет).  

Қазақстан өңірлері аясында 2016 жыл қорытындысы бойынша 2015 жылмен салыстырғанда 
анағұрлым ауытқулар байқалған жоқ. Десек те, құрылыс нысандары бойынша Атырау облысы, 
Шығыс Қазақстан облыстарында жоғары серпін байқалса, керісінше Қызылорда облысында бұл 
көрсткіш басқа аймақтармен салыстырғанда анағұрлым төмен. Жалпы, əр аймақтың табиғи, 
өндірістік əлеуетіне орай бұл көрсеткіштер əртүрлі сипатқа ие.  

 



ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 4. 2018 
 

 
179 

 
Сурет 2 – Қазақстан Республикасының аймақтарының əлеуметтік-экономикалық  

даму бойынша көрсеткіштері, 2016 жыл қорытындысы бойынша 
 
Талқылау 
Əлеуметтік бағытталған экономиканың дамуы , тек облыстың ғана емес сонымен қатар, 

мемлекеттің халық шаруашылығының салаларын шикізаттармен, материалдармен қамтамассыз 
етуді, тұрақты экономикалық қатынастың болуын жəне сұранысқа сай дайын өнім өндіруді талап 
етеді. Қазіргі таңда, бəсекелестік ортада экономикалық құрылымды тиімді орналастыру негізінде 
көптеген жұмыстар атқарылуда, соның бірі жəне негізі индустриялды – инновациялық шаралар, 
оның нəтижесіне жетуге аймақтардың экономикалық даму деңгейінің мүмкіндігі толық жетеді. 

Аймақтық саясаттың негізгі бағыттары елдің стратегиялық бағдарламалық құжаттары – 
«Қазақстан – 2050» стратегиясында (Қазақстанның əлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
кіру тұжырымдамасымен бірге), Елдің 2020 жылға дейінгі аумақтық-кеңістіктік дамуының 
болжамды схемасында (бұдан əрі - Болжамды схема), Аумақты ұйымдастырудың 2030 жылға 
дейінгі бас схемасында айқындалған. 

Аймақтық саясат өңірлердің экономикалық бəсекеге қабілеттілігін арттыру, экономикалық өсу 
орталықтарында еңбек ресурстары мен капиталды аумақтық шоғырландыру, халықтың жұмыспен 
қамтылуын жəне кірісін арттыру үшін қолайлы жағлайлар мен факторларды қалыптастыруға 
бағытталған. Бұл ретте экономикалық əлеуеті төмен өңірлерді (елді мекен жерлердің əртүрлі 
жүйелерін) өмір сүру сапасы стандартының ең төменгі жеткілікті деңгейінде бір уақытта қолдай 
отырып, перспективті экономикалық өсу орталықтарын басымды дамытудың ұтымды теңгерімі 
көзделген [15]. 

Болжамды схеманы іске асыру үшін халықтың өмір сүру сапасын арттыруға (тіршілікті 
қамтамасыз ету инфрақұрылымын дамыту – энергия жəне жылу көздері, газбен, жылумен, 
электрмен, сумен жабдықтау жəне су бұру) жəне өңірлердің экономикалық əлеуетін дамытуға 
бағытталған «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі» бірыңғай бағдарламасы қабылданды. 

Ел өсуінің ұзақ мерзімді нүктесі (немесе полюстері) сияқты агломерацияларды дамыту 
мақсатында басқа аумақтар үшін «локомативтер» ретінде Астана, Алматы, Шымкент жəне Ақтөбе 
қалаларындағы орталықтарымен болатын агломерацияларды қалыптастыру бойынша шараларды 
іске асыру жалғастырылатын болады, олар елдің өңірлік жаһандық нарықтармен интеграцияла-
нуын қамтамасыз етеді. 

Аймақтарды дамытудың Өңіраралық схемасының жобалық шешімдері негізінде əрекет ету 
мүмкіншілігін кеңейте отырып (2030 жылға дейін) Астана жəне Алматы қалаларындағы орталық-
тарымен агломерацияларды қалыптастырудың Ұзақмерзімді жоспарлары əзірленуде.  
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30 дамыған ел қатарына кіру Тұжырымдамасына сəйкес жоғары тұтынушылық потенциалымен 
нарықтарды қалыптастыру мақсатында Австралия жəне Канада тəжірибе негізінде қызмет көрсету 
саласын белсенді дамыту үшін (тұрғындардың урабнизация деңгейі – 80-90% жəне 60% 3 ірі қалада 
бағытталған) 2 агломерацияны дамытуды жеделдету жоспарлануда – Астана жəне Алматы, ал орта 
мерзімді перспективада - Шымкент жəне Ақтөбе. 

Елдің бірыңғай нарығын қалыптастыру жəне ұлттық жəне халықаралық деңгейдегі хаб-
қалаларды айқындай отырып елдің макроөңірлерін құру арқылы өңірлік теңсіздікті азайту үшін 
«Нұрлы жол» бағдарламасын іске асыру басталады.  

Солтүстік макроөңірдің хабы - Астана қаласы барлық макроөңірлерді байланыстыратын 
орталық болады. 

Орталық-шығыс макроөңір хабы Өскемен қаласы болып айқындалды, макроөңірдің тиімді 
көліктік-логистикалық жүйесін қалыптастыру көліктік инфрақұрылымды, трансшекаралық 
сауданы дамытуға жаңа серпін береді. 

Ақтөбе қаласы негізгі теміржол желілері мен халықаралық автомагистральдар өтетін ірі көлік 
жəне транзиттік түйін болып табылатын батыс макроөңірінің хабы болады. 

Оңтүстік макроөңірдің хабтары Шымкент жəне Алматы болады. Алматы хабын дамыту 
Алматы облысы аудандарының үшінші деңгейдегі қалаларын тарта отырып, Алматы 
агломерациясын желілік өсу аймағы ретінде қалыптастырумен байланысты болады. 

Қорытынды 
Хаб-қалалар макроөңірлердің экономикалық белсенділік, капиталды, ресурстарды, алдыңғы 

қатарлы технологияларды жəне көрсетілетін қызметтерді шоғырландыру орталықтарына айналады 
жəне көші-қон ағындарын тарту нүктелері болады жəне табиғи урбанизацияға ықпал етеді.Осы 
орайда макроөңірлердің теңгерімді дамуы үшін инвестициялық жəне еңбек ресурстарының өндіру 
өнеркəсібінен жəне өнімділігі төмен ауыл шаруашылығы секторларынан экономиканың өңдеу 
өнеркəсібіне жəне өнімділігі жоғары сервис секторларына көшуін қамтамасыз ету арқылы олардың 
экономикасын əртараптандыру саясатын жүргізу қажет, ол ел халқының жан басына шаққандағы 
орташа кірісін арттырады. 

«Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы» шеңберінде аудан орталықтары мен 
тірек ауылдық елді мекендерді дамытудың кешенді жоспарларын, Ауылдық округтердің 
орталықтарын, ауылдар мен кенттерді дамыту жөніндегі облыстық іс-шаралар жоспарларын, 
областардың шекара маңындағы аудандарын 2020 жылдарға дейін дамыту жөніндегі іс-шаралар 
жоспарларын іске асыру жалғасуы экономиканы əртараптандыру, шағын жəне орта бизнесті, 
көліктік-логистикалық, туристік инфрақұрылымдарды дамыту жөніндегі жобалар есебінен тиісті 
аумақта тұрып жатқан халыққа қажетті əлеуметтік стандарттарды ұсыну үшін жеткілікті өндірістік 
жəне əлеуметтік инфрақұрылым құруға мүмкіндік береді [16].  

Осылайша, мемлекет тарапынан елдің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын қалыптастыру, 
экономикалық өсу орталықтарында халықтың жəне капиталдың шоғырлануын ынталандыру 
шаралары негізінде өңірлердің əлеуметтік-экономикалық əлеуетін дамыту белсенді жүзеге асуда. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

 
Аннотация.В данной статье автором рассматривается вопрос значимости социально-экономического 

развития региона, раскрыта сущность социально-экономического развития регионов на текущем этапе 
развития экономики. На современном этапе региональная политика Казахстана призвана обеспечить 
формирование благоприятных условий и факторов для наращивания внутренней и внешней конкурентоспо-
собности регионов, территориальной концентрации ресурсов труда и капитала в центрах экономического 
роста, повышения региональной занятости и качества жизни жителей республики. Важным направлением 
новой региональной политики является формирование рациональной территориальной организации, которое 
включает стимулирование и регулируемое развитие процессов урбанизации и агломераций, являющихся 
важнейшими точками экономического роста национальной экономики, развитие и поддержку перспектив-
ных населенных пунктов, обладающих экономическим и демографическим потенциалами. 

Ключевые слова: экономика, регион, социально-экономическое развитие, региональная политика, 
прогнозная схема. 
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