


Қолжазбаны ресімдеу жөніндегі авторға арналған 
нұсқаулық, журналға ұсынылатын

«Мемлекеттік аудит – Мемлекеттік аудит»»

«Мемлекеттік аудит – Мемлекеттік аудит» ғылыми-
практикалық журналы Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау 
комитетінің шешімімен диссертациялардың негізгі ғылыми 
нәтижелерін жариялау үшін басылымдар тізіміне енгізілген.

Журнал ISSN (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) сериялық 
басылымдарды тіркеу жөніндегі халықаралық орталықта 
тіркелген және ISSN 2072-9847 халықаралық нөмірі берілген.

Журнал Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық да-
муы, макроэкономикалық, бюджеттік және қаржы саяса-
ты мәселелері бойынша ғылыми мақалаларды, ғылыми-
зерттеу жұмыстарының нәтижелерін, мемлекеттік аудит 
органдары қызметкерлерінің, жоғары оқу орындарының 
докторанттарының, магистранттары мен зерттеушілерінің, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының дамуын экономикалық 
және құқықтық қамтамасыз ету проблемаларына қызығушылық 
танытатын өзге де тұлғалардың басқа да ғылыми талдамалық, 
ақпараттық және өзге де материалдарын жариялау үшін ашық.

Жариялау үшін міндетті шарттар:
1. Авторлар мақаланың мазмұны мен тіліне жоғары талап-

тар қоюға міндетті. 4 автордан артық емес. Бір автордан (тең 
авторлықта) журналдың бір нөмірінде екі мақаладан артық 
болмауы тиіс. Мақала мәтіні келесі талаптарды қамтуы тиіс: 
кіріспе, мақсат, әдістер, әдебиетке шолу, талқылау, қорытынды.

2. Мақаланың атауы оның мазмұнына қатаң сәйкес болуы 
тиіс. Редакцияға келіп түскен барлық мақалаларды журнал 
редакциясының мүшелері мақалалардың бағыттары бой-
ынша қарайды. Қажет болған жағдайда мақала авторға 
пысықтауға қайтарылуы мүмкін. Редакция мәтінге мақаланың 
мағынасын бұрмаламайтын редакциялық өзгерістер енгізу 
құқығын өзіне қалдырады.

3. МРНТИ индексі ӘОЖ - мен бірге мақаланың сол жақ 
жағының жоғарғы бөлігінде орналастырылады.

4. Мақала тілінде жарияланған мақаланың аннотация-
сы. Аннотация негізгі тақырыптың сипаттамасын, ғылыми 
мақаланың мәселелерін, жұмыстың мақсаттары мен 
нәтижелерін қамтуы тиіс. Ұсынылған орташа Аннотация 
көлемі 100-150 сөз. Түйін сөздер (түйін сөздер – key words) – 
аннотациядан және екі түйіндемеден кейін келтіріледі. Әрбір 
нақты материал үшін 5-6 кілт сөз

5. Түйіндеме (түйін, summary:) екі тілде мақала. Мақаланың 
атауынан, автордың (тең авторлардың) Т. а. Ә., қаланың және 
елдің, автордың(барлық тең авторлардың) электрондық 
мекен-жайын көрсете отырып, автор (тең авторлардың) 
ұсынатын мекеменің толық атауынан тұруы тиіс.

6. Әдебиеттер тізімі 15 атаудан аспауы керек және ГОСТ 
7.1-2003 « Библиографиялық жазба. Библиографиялық си-
паттама. Жалпы талаптар және құрастыру ережелері». Мақала 
мәтініндегі дереккөздерге сілтеме тек шаршы жақшада 
беріледі. Мақаладағы сілтемелерді нөмірлеу әдебиеттер 
тізіміндегі дереккөздің реттік нөмірі бойынша жүргізіледі. 
Әдебиеттер тізімі түпнұсқа тілінде ұсынылады.

7. Журналдың редколлегия мүшелері емес, олар жұмыс 
істейтін мекеменің мөрімен расталған 2 (екі) рецензияның бо-
луы (ішкі және сыртқы).

8. Бұрын жарияланған немесе бір мезгілде басқа 
журналдарға жіберілген мақалаларды беруге жол берілмейді.

9. Фактілердің шынайылығына, мақалалардың мазмұны 
мен ресімделуіне авторлар жауап береді.

10. Редакция редакциялық түзету құқығын өзіне қалдырады.
Техникалық талаптар
1. Аннотацияны, қосымшаларды, әдебиеттерді, кестелер 

мен суреттерді қоса алғанда, мақаланың жалпы көлемі 6 бет-
тен кем болмауы тиіс.

2. Бет жиектері: жоғарғы, төменгі, оң жақ-2,0 см, сол 
жақ-3,0 см.

3. Мәтін теру жалпыға бірдей қабылданған стандарттарды 
(абзацтық шегіністер, жоларалық «бір» аралық интервал және 
ТК) сақтауды ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс.), «Times 
New Roman» шрифтінің түрі, кегль - 14.

4. Атаулары бар кестелер мен суреттер ретімен нөмірленуі 
тиіс (егер олар бірнешеу болса). Кестенің нөмірленуі (1-ке-
сте.) кесте атауынан жоғары сол жақта орналасқан болуы 
керек.

5. Суреттер, фотосуреттер анық және қарама-қарсы бо-
луы тиіс, кемінде 300 dpi рұқсаты болуы тиіс, олардың сурет 
астындағы жазулар суреттен төмен ортада орналасуы тиіс.

6. Жалпы қабылданғандардан басқа, сөздердің, есімдердің, 
атаулардың түсініксіз қысқаруына жол берілмейді. Аббревиа-
туралар мәтінде бірінші рет пайда болғаннан кейін шешіледі.

7. Баптарда аталған өлшем бірліктері СИ бірліктерінің 
халықаралық жүйесіне сәйкес келуі тиіс.

8. Редакция мақалаларды әдеби және стилистикалық 
өңдеумен айналыспайды. Мақала материалдары 
қайтарылмайды.

9. Мақала материалдарын, соның ішінде 2 рецензияның 
сканерленген көшірмелерін қоса, е-mail арқылы жіберу керек: 
journal@gov-audit.kz

Осы талаптарды сақтамай ресімделген мақалалар авторға 
қайтарылады. Материалдарды беру мерзімі әр тоқсанның 
соңғы айынан кешіктірмей.

Редакциялық ескертулер болған жағдайда материал да 
авторға пысықтауға қайтарылады (мақаланың редакция-
сы түзетпейді). Редакция кеңесінің өтініші бойынша мақала 
қайта өңделген жағдайда редакцияның соңғы нұсқаны 
алған күні келіп түскен күн болып есептеледі. Редакция бас 
тарту себептері бойынша пікірталастар жүргізбеу құқығын 
сақтайды.

Журналдың меншік иесі - «тиімділікті зерттеу, талдау және 
бағалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Кері байланыс:
Мекенжайы: 010000, Нұр-Сұлтан қ.,
Мәңгілік Ел даңғылы, 8-ғимарат,
«Министрліктер үйі»
сайты: http://cifn.kz, gov-audit.kz
электрондық поштасы: cifn@inbox.ru.
Тел.: + 7 (7172) 74-17-33
Факс: + 7 (7172) 74-22-58

Guide for the author on the preparation of the 
manuscript  submitted to the  “Мемлекеттік аудит – 

government auditing” journal
 
Scientific-practical “Мемлекеттік аудит – government 

auditing” journal is included in the List of editions for 
publication of basic scientific results of theses by the 
decision of Committee for Control of Education and Science 
of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan. 

The journal is registered in the international center for 
registration of serial publications ISSN (UNESCO, Paris, 
France) and assigned the international number ISSN 2072-
9847.

The journal is open for publication of scientific articles, 
research results on the socio-economic development of 
Kazakhstan, macroeconomic, budgetary and financial 
policies, other scientific analytical, informational and 
other materials of employees of government audit bodies, 
postdoctoral students, master’s students and researchers 
of higher educational institutions and also other persons 
interested in the problems of economic and legal support 
for the development of the Republic of Kazakhstan.

Mandatory conditions for publication are:
1. Authors are required to submit increased requirements 

for the design and language of the article. No more than 
4 authors are allowed. No more than two articles in one 
issue of the Journal are allowed from one author (in co-
authorship). The text of the article should include the 
following requirements: introduction, purpose, methods, 
literature review, discussion, conclusion.

2.  The title of the article must strictly correspond to its 
content. All articles submitted to the editorial staff are 
reviewed by the members of the editorial staff. If necessary, 
the article can be returned to the author for revision. The 
editorial staff reserves the right to make editorial changes 
to the text that do not distort the meaning of the article.

3. The IRSTI index is located at the top of the left side of 
the article along with the UDC.

4. Abstract of the published article should be in the language 
of the article. The abstract should include a description of the 
main topic, the problems of the scientific article, the goals of 
the work and its results. Recommended average volume 
of abstract is 100-150 words. Keywords (түйін сөздер – 
ключевые слова) – are given after the abstract and two 
summaries. For each specific material 5-6 keywords

5. Summary (түйін, резюме) in two different languages 
of the article. It should consists of the title of the article, 
name of author (authors), full name of the institution 
represented by the author (co-authors), specifying the city 
and country, email of author (all authors).

6. The list of references should consist of no more than 
15 titles and should be drawn up in accordance with GOST 
7.1-2003 “Bibliographic record. Bibliographic description. 
General requirements and rules for drafting.” References 
to sources in the text of the article are given only in square 
brackets. Numbering of references in the article is made by 
the sequential number of the source in the list of references. 
The list of references is provided in the original language.

7. The presence of 2 (two) reviews (internal and external) 
of non-members of the editorial staff of the journal, certified 
by the seal of the institution where they work.

8. Submission of articles previously published or 
simultaneously sent to other journals is not allowed.

9. The authors are responsible for the accuracy of the 
facts, content and design of articles.

10. The editorial staff reserves the right to make editorial 
changes.

Specifications
1. The total volume of the article, including annotation, 

applications, literature, tables and figures should not be less 
than 6 and more than 10 pages.

2. Page margins: top, bottom, right - 2.0 cm, left - 3.0 cm.
3. The text must be typed in accordance with generally 

accepted standards (paragraph margins, “single” line 
spacing, etc.), font type “Times New Roman”, size - 14.

4. Tables and figures with names should be numbered in 
order (if there are several of them). The table numbering (Table 
1.) should be located at the top left above the table name.

5. Drawings, photographs should be clear and 
contrasting, have a resolution of at least 300 dpi, captions 
for them should be located below the figure in the center.

6. Unexplained abbreviations of words, names, except 
generally accepted, are not allowed. Abbreviations are 
deciphered after the first appearance in the text.

7. The units of measurement mentioned in the articles 
must correspond to the international IS system of units.

8. The editorial staff is not engaged in literary and stylistic 
processing of articles. The article materials are not returned.

9. The article materials, including scanned copies of 2 
reviews, should be sent by e-mail: journal@gov-audit.kz 

Articles that are not completed in accordance with these 
requirements are returned to the author. The deadline for 
submission of materials is not later than the last month of 
each quarter.

If there are editorial notes, the material is also returned to 
the author for revision (the editorial staff does not correct 
the article). If an article is revised at the request of the 
editorial staff, the date of receipt is the date when the final 
version is received by the editorial staff. The editorial staff 
reserves the right not to discuss the reasons for rejection.

The owner of the journal is the Center for Research, 
Analysis and Evaluation of Efficiency Limited Liability 
Partnership.

Feedback:
Address: 010000, Nur-Sultan city,
Mangilik El ave., building 8,
“House of Ministries”
Web-site: http://cifn.kz; http://gov-audit.kz.
e-mail: journal@gov-audit.kz
Tel.: + 7 (7172) 74-17-33
Fax: + 7 (7172) 74-25-58

Руководство для автора по оформлению рукописи,
 представляемых в журнал

«Мемлекеттік аудит – Государственный аудит»
 
Научно-практический журнал «Мемлекеттік аудит – Го-

сударственный аудит» включен в Перечень изданий для 
публикации основных научных результатов диссертаций ре-
шением Комитета по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Журнал зарегистрирован в Международном цен-
тре по регистрации сериальных изданий ISSN (ЮНЕСКО,  
г. Париж, Франция) и присвоен международный номер ISSN 
2072-9847.

Журнал открыт для публикации научных статей, результа-
тов научно-исследовательских работ по вопросам социально-
экономического развития Казахстана, макроэкономической, 
бюджетной и финансовой политики, других научных анали-
тических, информационных и иных материалов работников 
органов государственного аудита, докторантов, магистрантов 
и исследователей высших учебных заведений, а также иных 
лиц, интересующихся проблемами экономического и право-
вого обеспечения развития Республики Казахстан.

Обязательными условиями для публикации являются:
1. Авторы обязаны предъявлять повышенные требования 

к изложению и языку статьи. Допускается не более 4-х авто-
ров. От одного автора (в соавторстве) допускается не более 
двух статьей в одном номере Журнала. Текст статьи должен 
включать следующие требования: введение, цель, методы, 
обзор литературы, обсуждение, заключение.

2. Название статьи должно строго соответствовать ее содер-
жанию. Все статьи, поступившие в редакцию, рассматриваются 
по направлениям статей членами редколлегии журнала. При 
необходимости статья может быть возвращена автору на до-
работку. Редакция оставляет за собой право внесения в текст 
редакторских изменений, не искажающих смысла статьи.

3. Индекс МРНТИ размещается в верхней части левой сто-
роны статьи вместе с УДК.

4. Аннотация публикуемой статьи на языке статьи. Ан-
нотация должна включать характеристику основной темы, 
проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. 
Рекомендуемый средний объем аннотации 100-150 слов. 
Ключевые слова (түйін сөздер – key words) – приводятся 
после аннотации и двух резюме. Для каждого конкретного 
материала 5-6 ключевых слов

5. Резюме (түйін, summary:) на двух не на языках статьи. 
Должно состоять из названия статьи, Ф.И.О. автора (соавто-
ров), полного названия учреждения которое представляет 
автор(соавторы) с указанием города и страны, электронного 
адреса автора (всех соавторов).

6. Cписок использованных источников должен состоять не 
более чем из 15 наименований, и оформляется в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». Ссылки на источники в тексте статьи даются только 
в квадратных скобках. Нумерация ссылок в статье произво-
диться по порядковому номеру источника в списке литерату-
ры. Список литературы предоставляется на языке оригинала.

7. Наличие 2 (двух) рецензий (внутренняя и внешняя) не 
членов редколлегии журнала, заверенные печатью учреж-
дения, где они работают.

8. Не допускается подача ранее опубликованных или одно-
временно направленных в другие журналы статей.

9. Ответственность за достоверность фактов, содержание 
и оформление статей несут авторы.

10. Редакция оставляет за собой право редакторской 
правки.

Технические требования
1. Общий объем статьи, включая аннотацию, приложения, 

литературы, таблицы и рисунки не должен быть менее 6 и 
более 10 страниц.

2. Поля страницы: верхнее, нижнее, правое – 2,0 см, левое 
– 3,0 см.

3. Набор текста должен быть осуществлен с учетом соблю-
дения общепринятых стандартов (абзацные отступы, «оди-
нарный» межстрочный интервал и тп.), тип шрифта «Times 
New Roman», кегль - 14.

4. Таблицы и рисунки с названиями должны быть прону-
мерованы по порядку (если их несколько). Нумерация та-
блицы (Таблица 1.) должна быть расположена вверху слева 
выше названия таблицы.

5. Рисунки, фотографии должны быть четкими и контрастны-
ми, иметь разрешение не менее 300 dpi, подрисуночные над-
писи к ним должны быть расположены ниже рисунка по центру.

6. Необъясненные сокращения слов, имен, названий, кро-
ме общепринятых, не допускаются. Аббревиатуры расшиф-
ровываются после первого появления в тексте.

7. Упомянутые в статьях единицы измерения должны соот-
ветствовать Международной системе единиц СИ.

8. Редакция не занимается литературной и стилистической 
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деятельность Казахстана в 
системе мировой экономики в 
условиях пандемии

Спанов М.У., Кажмуратова А.К., 
Тымбаева Ж.М.

На фоне общего 
замедления торговли в мире 
внешнеторговый оборот 
Казахстана по итогам 1-го 
полугодия 2020 г. по сравнению  
с аналогичным периодом  
2019 г., также показал снижение 
на 7,9% (на 3,6 млрд. долларов) 
и составил 42,5 млрд. долларов. 

Эффективность управления 
активами ао «Социально-
предпринимательская 
корпорация «аstana»

Токбергенов А.А.

Проведенным анализом, 
и оценкой эффективности 
управления коммунальным 
имуществом, а также активами 
АО «СПК «Аstana», отмечается, 
что в целом финансовая 
деятельность субъектов 
квазигосударственного сектора 
столицы (в 2017г. - 212 ГКП, ГККП, 

АО и ТОО, в 2018г. - 199, в 2019г. - 203) 
обусловлена отрицательными 
показателями.

Foreign economic activity of 
Kazakhstan within the system 
of the world economy in 
pandemic conditions

Spanov М.U., Kazhmuratova A.K., 
Zh.M. Tymbaeva

Amid the general slowdown in 
trade around the world, the for-
eign trade turnover of Kazakhstan 
also showed a decrease by 7.9% 
(by 3.6 billion dollars) in the first 
half of 2020 compared to a similar 
period in 2019, and accounted for 
42.5 billion dollars.

The efficiency of asset 
management in “social and 
entrepreneurial Corporation” 
Astana» JsC

Tokbergenov A.A.

The analysis and the assessment 
of the municipal property man-
agement efficiency, as well as the 
assets of SEC Astana JSC show 
that generally the financial activity 
of the quasi-public sector entities 
of the capital (212 state-owned 
public enterprises, state-owned 
municipal public enterprises, JSC 
and LLP in 2017, 199 in 2018, and 
203 in 2019) is conditional on the 
negative

Пандемия жағдайында 
қазақстанның әлемдік 
экономика жүйесіндегі сыртқы 
экономикалық қызметі

М.У. Спанов, А.К. Кажмуратова, 
Ж.М. Тымбаева

2020 жылдың 
1-жартыжылдығының 
қорытындысы бойынша 2019 
жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда Қазақстанның 
сыртқы сауда айналымы 
әлемдегі сауданың жалпы 
баяулауы аясында 7,9%-ға (3,6 
млрд. долларға) төмендегенін 
көрсетті және 42,5 млрд. 
долларды құрады.

«аstana» әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорациясы» 
ақ активтерін басқарудың 
тиімділігі

А.А. Тоқбергенов

Жүргізілген талдау және 
коммуналдық мүлікті, сондай - 
ақ «Аstana» ӘКК» АҚ активтерін 
басқарудың тиімділігін бағалау 
астананың квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің жалпы 
қаржылық қызметі (2017ж. 
- 212 МКК, МКҚК, АҚ және ЖШС, 

2018ж. - 199, 2019ж. - 203) теріс 
көрсеткіштермен негізделгені 
атап өтілді.
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еУроазиялық ЭКономиКалық 
интеграциялық БірлеСтігі аяСында 

қазақСтанның  Сыртқы СаУдаСы

Кіріспе. Қазақстанның сыртқы саудасының 
географиялық құрылымы соңғы онжылдықта 
едәуір өзгеріске ұшырады. Сонымен бірге 
сыртқы саудасының тауарлық құрылымы соңғы 
жылдары экспорт пен импорттағы жеке тауар-
лар үлесінің артуына немесе кемуіне байланы-
сты едәуір өзгерді. Егер сыртқы сауда көлемі 
1995 жылы 793 млн АҚШ доллар көлемінде 
болса, 2019 жылы бұл көрсеткіш 96079,6 млн 
АҚШ долларына жетті. Қазақстанның сыртқы 
саудасында экспорт құрылымы бойынша шикі 
мұнай мен табиғи газ экспорты басым екенін 

байқауға болады. Осы экспорттық тауар түрінің 
үлесі 73 % дейін артқан. Одан кейінгі үлесі 
басым экспорттық тауар түрі металлургия 
өнеркәсібінің өнімдері. Олардың үлесі соңғы 
жылдары 9 %-ға дейін артқан. Бұл өнім түрлерін 
негізінен Қарағанды, Шығыс Қазақстан мен 
Ақтөбе облыстары өндіреді. Шикі мұнай мен 
табиғи газды негізінен Атырау, Маңғыстау, 
Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Қызылорда 
облыстары экспорттайды. Сол себепті осы 
облыстардың үлестері экспорт көлемінде  
басым [1-4].

Аңдатпа. Мақалада Еуроазиялық экономикалық одақ аясында республиканың сыртқы сауда жағдайы 
қарастырылды. Соңғы жылдары сыртқы сауда құрылымында елеулі үлестері мен басым тауарлар 
айқындалды. Негізгі экспорттаушы республика өңірлерінің Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы шеңберінде 
сыртқы сауда айналымы келтірілді.  Достастыққа мүше елдермен арадағы сыртқы сауда құрылымы 
талданды. Достастыққа мүше елдері аясында Қазақстанның сыртқы сауда құрылымында Еуроазиялық 
экономикалық одақ елдеріне жатпайтын елдермен сыртқы сауда көлемі бағаланды. Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы елдері ішінде республиканың сыртқы сауда құрылымында Еуроазиялық экономикалық одақ 
елдерінің үлесі басым екені айқындалды. Қазақстанның Одақ елдерімен сыртқы сауда көлемінің құрылымы мен 
көлемі сипатталды. Сондай-ақ, одақ елдерімен арадағы сыртқы сауда көлемінің өзгерісі, үлесі мен қарқыны 
қарастырылды. Одақ елдерімен тауар айналымындағы елдердің үлестері анықталды. Елдер бойынша Одақ 
аясында тауар айналымының өсімі айқындалды. Одақ елдерімен тауар айналымындағы елдердің үлестері 
бағаланды. Одақ аясында Қазақстанның экспорты мен импорты қарастырылып, олардың өзгеру қарқыны мен 
үлестері келтірілді.  Одақ аясында Қазақстан өңірлерінің сыртқы сауда құрылымында үлестері мен олардың 
қарқыны талданды. 

Түйінді сөздер: экспорт, импорт, сыртқы сауда, тауар айналымы, интеграция, одақ, Еуроазиялық 
экономикалық одақ, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы.
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1 суреттегі мәліметке сәйкес, ЕАЭО елдері 
мен  Қазақстан арасындағы сыртқы сауда көлемі 
жыл сайын өсіп келеді. Қазақстанның ЕАЭО 
елдерімен сыртқы сауда көлеменің қысқаруы 
байқалды. 2018 жылы азайғанымен тауар айна-
лымы жыл сайын тұрақты артып келеді. 

Алайда, жалпы ЕАЭО елдерімен сыртқы 
сауданың құрылымында импорттың үлесі ба-
сым. Сонымен бірге сыртқы сауда құрылымында 

импорт көлемі  артқан. Ал экспорт керісінше 
2016 бастап 2019 жылға дейін кеміп келеді. Бұл 
сәйкесінше сыртқы сауда құрылымында экспорт 
үлесінің азаюына әкелді. Қазақстанның ЕАЭО 
елдерімен сыртқы сауда көлемінде экспорттың 
үлесі 2014 жылы 33,3  % болса, 2019 жылы 29,7 
% дейін кеміген. Оны төмендегі 2 суреттен 
көруге болады.

Сурет 1 - ЕАЭО елдері, млн. АКШ доллары
Ескертпе –  [1-4] негізінде автормен құрастырылды

зерттеу әдістері. Зерттеу барысын-
да статистиканың абсолюттік, салыстырма-
лы, қатынасты көрсеткіштерімен қатар, елдің 
мүшелікке өткен интеграциялық бірлестіктер 
аясында сыртқы сауданың тауар айналымын 
талдауда кеңінен қолданатын сыртқы сауда 
статистикасының экспорты мен импорты бой-
ынша өңірлердің, тауарлық номенклатураның 
құрылымы мен өзгеру қарқынын айқындайтын 
көрсеткіштер жүйелері қолданылды.

нәтижелер мен талқылау. Қазақстанның 
ТМД елдерімен сыртқы сауда айналымы жыл 
сайын тұрақты өсіп келеді. 2019 жылы тауар 
айналымы 2015 жылға қарағанда 26,4 %-ға, ал 

2017 жылға 18,2%-ға өскен. ТМД елдері аясын-
да сыртқы сауда құрылымында импорттың үлесі 
жоғары. 2015 жылы сыртқы сауда құрылымында 
импорттың үлесі 62,3% болса, экспорт 37,7 % 
құрады. 2017 жылы импорттың үлесі 63 % дейін 
өскен, экспорттың үлесі 37 % дейін кеміген, со-
нымен бірге 2019 жылы импорттың үлесі 61,5% 
дейін кеміп, экспорттың үлесі 38,5 % дейін  
артқан. 

ТМД елдері аясында Қазақстанның сыртқы 
сауда құрылымында ЕАЭО елдеріне жатпай-
тын елдердің үлесі аса елеулі емес. Керісінше, 
ТМД елдері ішінде республиканың сыртқы сауда 
құрылымында ЕАЭО елдерінің үлесі басым.
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Сурет 2 - ЕАЭО елдерімен сыртқы сауданың құрылымы, үлес %
Ескертпе –  [1-4] негізінде автормен құрастырылды

2 суреттегі мәліметке сәйкес, Қазақстанның 
ЕАЭО елдерімен сыртқы сауда құрылымында 
экспорттың үлесі импортқа қарағанда аз. Соңғы 
бес жылда сыртқы сауда құрылымында импорт 
көлемі 1,7 %-ға артқан. 

Қазақстанның ЕАЭО елдерімен сыртқы са-
уда құрылымында басым бөлігі Ресей Фе-
дерациясына келеді.  2018 жылы Ресей 
Федерациясының үлесі алдыңғы жылдармен 
салыстырғанда артқан болатын. Оны төмендегі 
кестеден көруге болады.

1 кестедегі мәліметке сәйкес, Қазақстанның 
ЕАЭО елдері ішінде тауар айналымында Бела-
русь Республикасының үлесі 2019 жылы 9,1 % 
артқан. Сонымен бірге Армения Республикасы-
мен арадағы сауда көлеміндегі үлесі да артып 
келеді. Мәселен, 2015 жылмен салыстырғанда 

2019 жылы үлесі 3 есе артқан. Қырғызстанның 
үлесі керісінше 6,9 %-ға кеміген.

Қазақстан мен ЕАЭО мүше елдері арадағы 
тауар айналымының өзгерісі төмендегі 3 сурет-
тен көруге болады. 

Кесте 1
ЕАЭО елдерімен тауар айналымындағы елдердің үлестері, %

 2015 ж. 2016ж. 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж.
Ресей 92,4 92,3 92,1 91,9 92,4
Беларусь 3,3 2,8 3,6 3,5 3,6
Армения 0,03 0,04 0,1 0,1 0,1
Қырғызстан 4,3 4,8 4,3 4,5 4,0

Ескерту - [1-4] статистикалық материалдар негізінде дайындалды
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3 суреттегі мәліметке сәйкес, Қазақстанның 
ЕАЭО мүше елдерімен сыртқы сауда тауар ай-
налымы тұрақты өсуде. 2015-2019 жылдар 
аралығында Ресей Федерациясы арасындағы 
тауар айналымы өсімге ие. Бірақ та 2016 жылы 
алдыңғы жылмен салыстырғанда 15,5 % азайған 
болатын. Беларусь Республикасы арасындағы 
сауда көлемі де тұрақты артып келеді. Армения 
Республикасы арасындағы сауда соңғы жылда-

ры қарқынды өсім орын алды. Құбылмалы өсім 
Қырғызстан Республикасы арасындағы тауар 
айналымында ғана болды.

 Қазақстанның экспортқа деген қызығушылық 
көп танытып отырғанын ескеретін болсақ, 
сыртқы сауда көлемінде экспорттың үлесі 
импортқа қарағанда аз және де оның көлемі 
ЕАЭО мүше елдеріне азайған. Оны төмендегі 4 
суреттен көруге болады. 

Сурет 3 - Елдер бойынша ЕАЭО елдерімен тауар айналымының өсімі, %
Ескертпе –  [1-4] негізінде автормен құрастырылды

Сурет 4 - ЕАЭО аясында Қазақстанның экспорты, млн. долл.
Ескертпе –  [1-4] негізінде автормен құрастырылды
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Сурет 5 - ЕАЭО аясында Қазақстанның импорты, млн. доллар
Ескертпе –  [1-4] негізінде автормен құрастырылды

4 суреттегі мәліметке сәйкес, Қазақстанның 
ЕАЭО мүше  елдерімен сыртқы сауда 
айналымындағы экспорттың көлемі өскен. 
Қазақстанның ЕАЭО елдерімен сыртқы сауда 
көлемінде экспорт Армения Республикасына 
елеулі артқан. 2015 жылға қарағанда бұл елге 13 
есе артық тауарлар экспортталды. Беларусь Ре-

спубликасына экспорттық өсім шамамен 2 есе 
болса, Ресей Федерациясына және Қырғызстан 
Республикасына экспорт шамамен 1,2 есе 
ұлғайды.

Төмендегі 5 суреттен ЕАЭО аясында 
Қазақстандық импорттың көлемі берілгенін 
байқауға болады.

5 суреттегі мәліметке сәйкес, Қазақстанның 
ЕАЭО мүше елдерімен сыртқы саудасында им-
порт көлемі соңғы жылдары артып келеді. 2015 
жылмен салыстырғанда 2019 жылы ЕАЭО мүше 
елдерінен импорт өскен. Қазақстанның ЕАЭО 
мүше елдерімен сыртқы сауда құрылымында 
импорттың тұрақы өсімді 2015 жылдан бері Бе-
ларусь Республикасымен арадағы саудадан 
байқауға болады. Соңғы жылдары бұл елден 
импорт 1,3 есеге өсті. ЕАЭО мүше елдерінен 
импорт шамамен 1,4 есеге артқан болатын. Ар-
мения мен Қырғызстан Республикаларынан им-
порт бойынша өсім орын алғанымен  құбылмалы 
болды. Сәйкесінше бұл олардың импорттағы 
үлестерінің артуына әкелді.

Ресей Федерациясынан импортталатын 
тауарлардың тұрақты артуымен байланысты, 
сәйкесінше, бұл елдің жалпы республиканың им-
порт құрылымындағы үлесі 2015 ж. 34,4 %-дан 
2019 ж.  36,7 %-ға дейін өсті. Басқаша айтқанда, 
елге импортталатын барлық тауарлардың үштен 
бір бөлігі осы елдің еншісінде. 

Қазақстанның ЕАЭО мүше елдерімен сыртқы 
саудасында Ресей Федерациясының үлесі 

жоғары болғанымен Беларусь Республикасының 
(1,7 %) және Қырғызстан Республикасының (0,7 
%) үлестері сәл өскенін көруге болады. 

Соңғы жылдары экспорт көлемінің басым 
бөлігін Қарағанды облысы (1301,7 млн. АҚШ 
доллары), Павлодар облысы (1096,3 млн. АҚШ 
доллар) мен Қостанай облысы (531,5 млн. АҚШ 
доллар), Ақтөбе облысы (523,7 млн. АҚШ дол-
лар) және Алматы қаласы (513,1 млн. АҚШ дол-
лар) қамтамасыз етіп отыр. 

Қазақстанның ЕАЭО мүше елдеріне облыстар 
бойынша экспорттың көрсеткіштерін арттырған 
облыстар қатарында Жамбыл облысы (40,4 %-ға) 
және Павлодар облысы (39,6 %-ға) бар. Сондай-
ақ, аталмыш облыстар ЕАЭО мүше елдерінен 
импорт көлемін қысқарта алды. Жамбыл облысы 
импортталатын заттардың көлемін 35,6 %-ға, ал 
Павлодар облысы 3,4 %-ға азайтқан.

Айта кететін жайт, ЕАЭО мүше елдерінен им-
порт көлемі бірқатар облыстарда соңғы жылда-
ры төмендеген. Мәселен, Солтүстік Қазақстан 
облысында импортталатын тауарлар 22,8 
%-ға, Шығыс Қазақстан облысында 13,3 %-ға 
және Қарағанды облысында 2,8 % -ға азайған.  
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Бірақ, бұл облыстардан шығарылатын тауар-
лар көлемі де қысқарған болатын. Қарағанды 
облысында одақ аясында экспорт көлемі 7,1 
%-ға, Шығыс Қазақстан облысында 7,4 %-ға 
және Солтүстік Қазақстан облысында 4,8 %-ға 
кеміген.  Өкінішке орай, қалған облыстарда им-
порт көлемі артқан болатын. Мәселен, Алматы 
облысында 8,5 %-ға, Батыс Қазақстан облы-
сында 4,3%-ға, Қостанай облысында 29,1 %-ға, 
Қызылорда облысында 51,3 %-ға және Алматы 
қаласында 7,3 %-ға көбейген.

Сонымен бірге, аталған өңірлерде импорт 
көлемінің артуымен қатар экспорт мөлшерінің 
төмендеуі орын алғанын байқауға болады. 
Мәселен,  Алматы облысында 53,9 %-ға, Ба-
тыс Қазақстан облысында 12,3%, Қостанай об-
лысында 3,7 %-ға, Қызылорда облысында 13,1 
%-ға және Алматы қаласында 46 %-ға қысқарған.

2019 жылдың басында алдыңғы жылмен 
салыстырғанда экспорт көлемін біршама 
арттырған облыстарды айтуға болады. Олар, 
Ақмола облысы 24,9 %-ға, Ақтөбе облысы 0,4 
%-ға, Маңғыстау облысы 4,5 %-ға, Атырау об-
лысы 56,2 %-ға және Нұр-Сұлтан қаласы 107,6 
%-ға ұлғайтты. 

Қазақстанның ЕАЭО мүше елдеріне 
экспортталған тауарлардың ішінде соңғы жыл-
дары экономикалық қызмет түрлері бөлінісіндегі 
негізінен көтерме сауда (автомобильдер мен 
мотоциклдерді сатудан басқа), металл кендерін 
өндіру, металлургиялық өндіріс, көмір және лиг-
нит өндіру секілді бағыттары болғанын айтуға 
болады. Мәселен, көтерме сауда (автомобиль-
дер мен мотоциклдерді сатудан басқа) бағыты 
бойынша экспорт көлемі 1326,5 млн. АҚШ дол-
ларды, металл кендерін өндіру бағыты бойынша 
1055,7 млн. АҚШ долларды, металлургиялық 
өндіріс бағыты бойынша 2068,0 млн. АҚШ дол-

2019 жылдың басында алдыңғы 
жылмен салыстырғанда экспорт 
көлемін біршама арттырған облыстарды 
айтуға болады. олар, ақмола облысы 
24,9 %-ға, ақтөбе облысы 0,4 %-ға, 
маңғыстау облысы 4,5 %-ға, атырау 
облысы 56,2 %-ға және Нұр-сұлтан 
қаласы 107,6 %-ға ұлғайтты. 

ларды, көмір мен лигнит өндіру бағыты бойынша 
160,9  млн. АҚШ долларды және  өзгелері бағыты 
бойынша 1 435,7 млн. АҚШ долларды құрады.

Қазақстанның сыртқы саудасында импорт 
негізінен көтерме сауда номенклатурасы бой-
ынша тауарларды қамтиды. Оның үлесінде  
6 788,4 млн. АҚШ доллар болса,  металл 
кендерін өндіру бағытында 844,6 млн. АҚШ  
доллар, металлургиялық өндіріс бағытында  
1 223,8 млн. АҚШ долларға, көмір мен лигнит 
өндіру бағытында 1 421,5  млн. АҚШ долларға  жетті. 
Сонымен бірге өзге тауарлар санаты бойынша  
3 819,2 млн. АҚШ долларға өнімдер импортталды. 

қорытынды. Сонымен, ЕАЭО аясында 
Қазақстанның сыртқы саудасында экспорт 
құрылымы бойынша көтерме сауда, металл 
кендерін өндіру, металлургиялық өндіріс, көмір 
және лигнит экспорты басым екенін байқауға 
болады. Бұл өнім түрлерін негізінен Қарағанды, 
Шығыс Қазақстан мен Ақтөбе облыстары 
өндіреді. Шикі мұнай мен табиғи газды негізінен 
Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе 
және Қызылорда облыстары экспорттайды. 
Сол себепті осы облыстардың үлестері экспорт 
көлемінде басым. Ал импортталған тауарлар 
ішінде көтерме сауда, металл кендерін өндіру, 
металлургиялық өндіріс, көмір және лигнитті 
айтуға болады. ЕАЭО мүше елдерімен арадағы  
сыртқы сауда құрылымында өңірлерді төрт топқа 
жіктеуге болады, яғни ЕАЭО мүше елдеріне экс-
портты ұлғайтып, импортты төмендете алған 
облыстар тобы – Жамбыл  мен Павлодар облы-
стары; екінші топқа экспорт көлемін арттырған 
облыстар –Ақмола облысы, Ақтөбе облысы, 
Маңғыстау облысы, Атырау облысы мен Нұр-
Сұлтан қаласы; үшінші топқа экспорт пен им-
порт көлемін азайтқан облыстар - Солтүстік 
Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы 
және Қарағанды облысы; төртінші топқа экспорт 
көлемін азайтып, импорт көлемін арттырған об-
лыстар - Алматы облысы, Батыс Қазақстан об-
лысы, Қостанай облысы, Қызылорда облысы, 
Алматы қаласы.
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резюме
внеШняя торговля КазахСтана в рамКах 

евроазийСКого ЭКономиЧеСКого 
интеграционного оБъединения

sUMMAry
KAZAKhsTAn’s ForeIgn TrAde wIThIn  

The FrAMeworK oF The eUrAsIAn eConoMIC 
InTegrATIon AssoCIATIon

В статье рассмотрены состояние внешней тор-
говли Республики в рамках интеграционного объ-
единения Евразийского экономического союза. 
Определены товары, доли которых значитель-
ны преобладают за последние годы в структуре 
внешней торговли. Приведен внешнеторговый 
оборот основных регионов республики-экспор-
теров в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств. Проанализирована структура внешней 
торговли со странами-членами Содружества. В 
рамках стран-участниц Содружества в структуре 
внешней торговли Казахстана оценены объемы 
внешней торговли со странами, не являющими-
ся странами Евроазиатского экономического со-
юза. Определено, что среди стран Содружества 

Независимых Государств в структуре внешней 
торговли республики преобладает доля стран 
Евроазиатского экономического союза. Описана 
структура и объем внешнеторговой деятельности 
Казахстана со странами Союза. Также проанали-
зированы изменения, доли и темпы внешнетор-
говой деятельности со странами союза. Опреде-
лены доли стран в товарообороте со странами 
союза. По странам был определен рост товароо-
борота со странами Союза. Оценены доли стран 
в товарообороте со странами союза. В рамках 
Союза рассмотрены экспорт и импорт Казахста-
на, приведены темпы и доли их изменения а также 
проанализированы доли регионов страны в струк-
туре внешней торговли и их темпы.

The article considers the state of foreign trade of 
the Republic within the framework of the integration 
Association of the Eurasian economic Union. The 
goods whose shares have significantly prevailed in 
the structure of foreign trade in recent years have 
been identified. The foreign trade turnover of the 
main exporting regions of the Republic within the 
Commonwealth of Independent States is given. 
The structure of foreign trade with the CIS member 
countries is analyzed. Within the framework of the 
CIS member countries, the volume of foreign trade 
with countries that are not countries of the Eurasian 
economic Union is estimated in the structure of 
Kazakhstan’s foreign trade. It is determined that 
among the countries of the Commonwealth of 
Independent States, the share of the countries of the 

Eurasian economic Union prevails in the structure 
of foreign trade of the Republic. The structure and 
volume of foreign trade activity of Kazakhstan with the 
countries of the Union are described. Changes, shares 
and rates of foreign trade activity with the countries of 
the Union are also analyzed. The shares of countries 
in trade turnover with the countries of the Union are 
determined. The growth of trade turnover with the 
countries of the Union was determined by country. The 
share of countries in trade turnover with the countries 
of the Union is estimated. Within the framework of 
the Union, the export and import of Kazakhstan are 
considered, the rates and shares of their changes are 
given. Within the framework of the Union, the shares of 
Kazakhstan’s regions in the structure of foreign trade 
and their rates were analyzed.
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