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Жалпы сипаттамасы

 2012 жылы Экономика институты – Қазақстан 

Республикасындағы іргелі экономика ғылымы саласы бой-

ынша жетекші ғылыми-зерттеу институты  – өзінің 60 

жылдық мерейтойын атап өтпекші.  Оның негізі 1952 жылы  

Ғылым академиясының құрамында қаланған.  Бұл Инсти-

тутты ұйымдастыру іргелі экономикалық  өзекті мǩселелерді 

зерттеудің жǩне  Қазақстанның  даму болашағын ғылыми 

негіздеудің аса қажеттілігінен туындаған еді.  

Институттың қалыптасуы мен дамуына, іргелі жǩне 

қолданбалы экономикалық зерттеулерді жүзеге асыруға Қазақ 

ССР Ғылым академиясының академиктері С.Б.Бǩйішев, 

Т.ů.ůшімбаев, А.Қ.Қошанов, Қазақ ССР Ғылым академиясының 

мүше-корреспонденттері С.Е.Толыбеков, Чуланов, P.M. Пету-

хов, О.Б. Баймұратов, экономика ғылымдарының докторлары, 

профессорлар М.Г. Исаева,  З.Қ. Қарғажанов, К. Қажымұратов, 

С.С. Сатыбалдин, П.С. Шим жǩне тағы басқа да көптеген 

республиканың жетекші экономист-ғалымдары елеулі үлес 

қосты. 

 Институттың тұңғыш директоры болып С.Е. Толыбеков 

сайланды, ал одан кейінгі ǩр жылдары  С.Б. Бǩйішев, P. M. 

Петухов, Т.ů. ůшімбаев, А.Қ. Қошанов, М.Б. Кенжеғозин, О. 

Сǩбден басшылық етті.

Институт іргетасының қалануы республикада ма-

кро жǩне өңірлік экономиканың,  шаруашылық салалары  

экономикасының,  өндірістік қатынастар мен тұрғындардың 

ǩлеуметтік-экономикалық өмір сүру деңгейлерінің негіздерін 
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қайта өзгертудің іргелі мǩселелері бойынша  ірі ғылыми 

бағыттардың жǩне академиялық мектептердің  қалыптасуына 

зор ықпалын тигізді.  

1952 жылдың соңына қарай Институтта экономика 

ғылымдарының 2 докторы, 11 кандидаты,  20 кіші ғылыми 

қызметкер,  барлығы техникалық қызметшілерді қоса алғанда 63 

адам жұмыс істеді. 1990 жылдардағы нарықтық  реформалардың  

бастапқы кезеңдерінде қызметкерлердің саны 172 адамға 

дейін  артты, оның ішінде Қазақ ССР Ғылым академиясының 

2 академигі, 1 мүше-корреспонденті, 1 ҚазақССР-ының 

ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, 1 Қазақ  ССР-ының  еңбек 

сіңірген экономисі, экономика ғылымдарының 10 докторы, 66 

кандидаты, 96 ғылыми қызметкер болды.  

Экономика институтының сонау қайнар басында өзінің ХІХ-

ХХ ғғ. қазақтардың көшпелі қоғамын зерттеген еңбектерімен 

көпке танымал болған, ҚР ҒА мүше-корреспонденті, 

Институттың  тұңғыш директоры С.Е. Толыбеков тұрды. Эко-

номика  институты үшін арнайы ғимарат салу жұмыстарына, 

институттың ғылыми ǩлеуетін нығайтуға академик С.Б.Бǩйішев 

жан-жақты зор ықпал етті. Ғылыми-тǩжірибелік бағыттағы 

зерттеулерге, ǩсіресе  мүше-корреспондент Р.М.Петухов 

басқарған жылдары баса назар аударылды.

Осы  60 жыл ішінде Институттың құрылымы ұдайы өзгеру 

үстінде болды. Бастапқы кезде Институт салалық  белгілері 

бойынша құрылған мынадай бөлімдерден тұрды: өнеркǩсіп 

экономикасы, ауылшаруашылығы экономикасы, сауда эко-

номикасы, көлік жǩне халықшаруашылығы тарихы эконо-

микасы. 1959 жылы құрамында 5 кандидат жǩне 3 ғылыми 

қызметкер бар ауылшаруашылығы экономикасының жалпы 

мǩселелері бөлімінің негізінде Қазақ ССР Ауылшаруашылығы 

министрлігінде Экономика жǩне ауылшаруашылығын 

ұйымдастыру институты құрылды. 1962 жылы құрамында 

8 адам бар көлік экономикасы бөлімі  Республикалық Мем-

жоспар жанында құрылған экономикалық ғылыми-зерттеу 

институтына берілді де, мұнда осы бөлімнің негізінде көлік 

мǩселелері бөлімі ашылды. 

Одан бергі жылдары Институттың құрылымында  экономи-

ка ғылымының өзекті жǩне басым бағыттары бойынша ғылыми 

бөлімшелер құру  қағидасы айқын   аңғарыла бастады. 1988 

жылы Институт жанында ůлеуметтік зерттеулер орталығы 

құрылды, мұнда ǩлеуметтік құрылым жǩне демографиялық сая-

сат, шаруашылықты басқарудың жаңа нарықтық жағдайларында 

республика тұрғындарының өмір сүру сапасы мен ǩл-ауқаты, 

мǩдениеті мен тұрмысы мǩселелерін зерттеу жүзеге асырылды.   

1989 жылы Қарағандыда ҚазақССР Ғылым академиясы Эконо-

мика институтының филиалы  «Қоғамдық ғылымдар орталығы»  

жұмыс істеді. Оның міндеті Орталық Қазақстанның облыста-

ры мен аудандарын ǩлеуметтік-экономикалық жǩне ғылыми-

техникалық дамыту тұжырымдамасы мен бағдарламаларын 

ғылыми негіздеу болды.  

Тǩуелсіздікке ие болған жылдар аралығында Институттың 

зерттеу бағыттарына елеулі өзгерістер жасауға тура келді, 

осыған сǩйкес оның құрылымы да соған икемделіп, ǩлемдік 

экономика ғылымындағы зерттеулер басымдықтарына жǩне 

Қазақстанның экономикасы мен социумын дамытудың 

стратегиялық міндеттеріне тǩуелді болды.  Қазіргі таңда Ин-

ститутта 9 бөлім жǩне ақпараттық-ендірмелік сектор жұмыс 

істейді.  Институттың Астана қаласында өзінің филиалы  – ҚР 

Білім жǩне ғылым министрлігінің 2000 жылы 2 қазандағы № 

496 бұйрығымен құрылған ůлеуметтік-экономикалық зерттеу-

лер орталығы бар.   1968 жылдан  2010 жылға дейін Қазақстан 

экономикасының барлық салалары үшін бір топ ғылым док-

торлары мен кандидаттарын дайындаған еліміздегі бірінші 

докторлық диссертациялық кеңес ойдағыдай жұмыс істеді.  

ҚР БжҒМ ҒК Экономика институтының ғылыми кадрлық 

ǩлеуеті жоғары жǩне материалдық-техникалық базасы жан-

жақты дамыған.   Институтта  110 адам жұмыс істейді, оның 
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ішінде  1 ҚР ҰҒА академигі, 1 ҚР ҰИА академигі, 16 ғылым 

докторлары мен профессорлар, 33 ғылым кандидаты мен до-

центтер бар. Ғылыми қызметкерлердің ғылыми дǩрежелік 

деңгейі жағынан  (71%) Институт республикадағы ҒЗИ жǩне 

ЖОО арасында жетекші орынға ие.  

Қазір өздерінің ғылыми еңбектерімен  ҚР ҰҒА академигі 

Қошанов А.Қ., ҚР ҰИА академигі Сǩбден О., экономика 

ғылымдарының докторлары жǩне профессорлар - Нұрланова 

Н.К., ůлжанова Ф.Г., Ғайсина С.Н., Дінішев Ф.М., Егоров 

О.И., Жǩлелева Р.З., Мелдаханова М.К., Кǩріпжанов Э.С., 

Қалиева С.А., Қосмамбетова Р.И., Халитова М.М., Хұсаинов 

Б.Д.; ғылым кандидаттары жǩне доценттер – Айтжанова Д.А., 

Абдулвалиева Т.В., Бекмұханбетова У.Р., Бірімбетова Н.Ж., 

Дауранов И.Н., Панзабекова А.Ж., Туркеева К.Ф., Чермано-

ва М.Б., Чигаркина О.А., Шевченко В.В., Шевелев С.А. жǩне 

тағы басқа көптеген ғалымдар баршаға белгілі.

Институтта ғылыми кадрлардың өзара сабақтастығы жақсы 

қалыптасқан, жас ғалымдар  табысты еңбек етуде, олар 

Институттағы академиялық ғылым дǩстүрін жалғастыра оты-

рып, жалпы ғылыми қызметкерлер санының шамамен үштен 

бірін құрайды.  Олардың арасында: Бодаубаева Г.А., Габдул-

лин Р.Б., Завалишина А.А., Ибрагимова Қ.И., Канцерова Э.М., 

Киреева А.А., Нұрпейісова А.А., Османов Ж.Д., Турсынбаева 

Д.К.  тǩрізді жǩне т.б. ғылым кандидаттарын ерекше атап өтуге 

болады.

Институт қызметінің негізгі бағыттары:

Экономика ғылымдары саласындағы ғылыми • 

зерттеулердің басым бағыттарын анықтау.

Қазақстан Республикасының экономикалық жǩне • 

ǩлеуметтік дамуындағы стратегиялық міндеттерді жүзеге асы-

ру бағыттары мен тетіктерінің ғылыми негіздемесі.

Елдің экономикасын тұрақты жǩне теңгермелі • 

дамытудағы басым мǩселелер бойынша іргелі жǩне қолданбалы 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау.

Экономика саласындағы іргелі, қолданбалы ғылыми-• 

зерттеу жұмыстарын үйлестіру.

Тапсырыстар, келісімшарттар, гранттар жǩне • 

конкурстық жобалар, халықаралық жобаларды қоса алғанда, 

бойынша ҒЗЖ орындау.

Ғылыми зерттеулердің нǩтижелерін шаруашылықтық • 

қызмет тǩжірибесіне енгізу жǩне республиканың мемлекеттік 

органдарымен қарым-қатынас жасау.

Ғылыми басылымдар жариялау.• 

Даму проблемалары бойынша ұлттық бағдарламалық • 

құжаттарды, нормативтік жǩне заң актілерін ǩзірлеуге қатысу.

Заң жобалары мен бағдарламаларға сараптама жасау.• 

Жоғары білікті кадрлар дайындау.• 

Экономикалық зерттеулер саласында талдамалық, • 

сраптамалық сипаттағы қызметтер көрсету.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар-• 

ды ұйымдастыру жǩне өткізу.

ůлемдегі жетекші ғылыми орталықтармен • 

шығармашылық байланыстарды дамыту. 

ҚР БжҒМ ҒК Экономика институты қазір жǩне таяу 

болашақта экономикалық дамудың  теориялық-ǩдістемелік 

мǩселелерін жǩне олардың тǩжірибемен өзара тығыз байланы-

сын зерттейтін бірден-бір жетекші ғылыми-зерттеу мекемесі 

болып қала береді. Институттың іргелі зерттеулері бірегей 

болып табылады, өйткені олар Қазақстан бойынша жǩне 

Қазақстан үшін, оның экономикасы үшін жүргізіледі, оның 

басқа бір елде жүргізілуі мүмкін де емес.   

 Үдемелі индустриалды даму, инновациялар мен білімге 

негізделген «жаңа экономиканың» қалыптасуы жағдайларында, 

күрделі жаһандану үрдістерінің аясында Қазақстан іргелі 

сипаттағы отандық экономика ғылымының дамуына аса мұқтаж 

болып отыр.  Ол  ҚР-ның Президенті Н.ů. Назарбаевтың эко-

номиканы нығайту, халықтың ǩл-ауқатын арттыру бойынша 
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жасаған Жолдауында белгіленген түбегейлі жаңа жǩне күрделі 

міндеттерді шешуге бағытталған.  

Бұл  Экономика институтына, оның қызметін ұйымдастыруды 

жетілдіре түсуге, кадрлар ǩлеуетін нығайтуға жоғары талаптар 

қояды.  

Институтты дамытудың перспективалық бағыттарын 

айқындайтын зерттеулердің жǩне Институтта қалыптасқан 

ғылыми мектептің ерекшеліктері  мыналар болып табылады:

Біріншіден, экономиканы жǩне социумды серпінді, яғни бір 

даму кезеңінен екінші даму кезеңіне өтуді жǩне ǩлеуметтік-

экономикалық үрдістердің сапалы өзгеруін ескере отырып,  

дамыту зерттеулерін жүргізу.  

Екіншіден, Экономика институтының ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының басты ерекшелігі төмендегі мǩселелерді 

зерттеуді қоса айтқанда, үрдістер мен құбылыстарды кешенді, 

жүйелі түрде зерделеу болып табылады: ұлттық экономикалық 

мүдделерді қорғау; қоғамды жǩне адам ǩлеуетін ǩлеуметтік да-

мыту; жұмыспен қамту жǩне еңбек ресурстары; индустриалды-

инновациялық даму, құрылымдық ілгерілеулер жǩне «білім» 

экономикасын қалыптастыру; басқару жǩне мемлекеттік рет-

теу мǩселелері; қаржы-несие жǩне бюджет саясаты; кеңістіктік 

даму; ұтымды жǩне  экологиялық қауіпсіз табиғат пайдала-

ну; Қазақстан экономикасының бǩсекеге қабілеттілігін арт-

тыру, өңірлік бірігуді дамыту жǩне экономиканы ǩлемдік 

шаруашылықтық байланыстарға  қосу.

Институтта экономикалық дамудың институционалдық 

аспектілері белсенді түрде зерттелуде. Мұнда басқаруды 

жǩне мемлекеттік  реттеуді ұйымдастыруды зерттеу, меншік 

қатынастарының өзгеруі мен шағын бизнес бойынша ең озық 

ғылыми мектептердің бірі қалыптасқан. Экономиканы жǩне 

тек экономикалық өсуді ғана емес, сол сияқты қоғамның 

ǩлеуметтік тұрақтылығын жǩне адамның тұрмыс-тіршілігінің 

экологиялық қауіпсіздігін де көрсететін қоғамды тұрақты 

дамыту мǩселелерін зерттеу Институттың ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының жетістігі болып табылады.  

Үшіншіден, Экономика институтының зерттеулері шынайы 

көзқарасқа негізделген жǩне тікелей іс-тǩжірибемен байла-

нысты, олардың нǩтижелері нақты процестерді көрсетеді 

жǩне оларды жетілдіруге бағытталған.   Институттың ғылыми 

өнімдерін негізгі тұтынушылар мемлекет жǩне мемлекеттік 

үкімет  органдары болып табылады.

Төртіншіден, Экономика институтының зерттеулері ұлттық 

ерекшеліктерді ескере отырып, ǩлемдік үрдістер негізінде 

Қазақстанның ұзақ мерзімдік ǩлеуметтік-экономикалық даму 

тұжырымдамасын жасауға бағытталған.  

Институт зерттеулерінің бағыттары мейлінше жан-жақты.  

Іргелі зерттеулер жүйелі, ǩрі кешенді түрде бірнеше ғылыми 

бағытта жүргізіледі жǩне экономика ғылымының ǩлемдік даму 

үрдістеріне де, сондай-ақ қоғам мен экономиканың ǩртүрлі 

аспектілерінің теориясы мен практикасын дамытуға деген 

Қазақстанның сұранысына сǩйкес.    

Қазақстандағы іргелі зерттеулердің орталығы ретінде 

Институт ǩлеуетті қалыптастырады жǩне елдегі экономи-

ка ғылымының мǩртебесін айқындайды. 

Қолданбалы зерттеулер мейлінше мақсатты түрде 

бағытталған жǩне олар нақты тапсырыстар бойынша, яғни 

Қазақстанның ǩлеуметтік-экономикалық даму саласында 

стратегиялық міндеттерді жǩне бағдарламалық құжаттарды 

іске асыру талаптарына сǩйкес орындалады.    

Қалыптасу жǩне даму кезеңдері

Экономика институтының дамуын бірнеше кезеңге бөлуге 

болады – қалыптасу, даму, тǩуелсіздік жылдары нарықтық 

өзгеру жǩне елдегі іргелі экономика ғылымының көшбасшысы 

ретіндегі тұғырын нығайту.1

1   Кітапта ҚР ҒА Экономика институтының 25 жылдығына, 40 жылдығына, ҚР Ғылым 

академиясының 50 жылдығына, ҚР БжҒМ ҒК Экономика институтының 50 жылдығына 

орай шығарылған материалдар пайдаланылды. 
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Бірінші кезеңде (1952-1965 жж.) зерттеулер негізінен 

салалық бөліктерде жүргізілді,  ал олардың нǩтижелері 

қолданбалы  сипатта болды.  Бұл кезеңде бастапқы ақпаратты 

жинақтау процесі іске асырылды, теориялық жағынан 

тұжырымдалды, Институттың ғылыми бейіні айқындалды. 

Осы уақыт аралығында өнеркǩсіп мǩселелері бойынша 41 

тақырып, 8 – ауылшаруашылығынан, 5 – көлік мǩселесінен, 

3 – халықшаруашылығы тарихынан, 3 – социализм саяси 

экономиясынан жǩне 4 – басқа мǩселелер бойынша зерттеу 

тақырыптары аяқталды.   

1963 жылы Қазақ ССР ҒА Президиумы мынадай мǩселелер 

бойынша жаңа зерттеу бағыттарын бекітті:

-социалистік құрылыстың экономикалық заңдылықтары;

- республиканың экономикалық аудандарының маманда-

нуы; 

- Қазақстанның өндіргіш күштерін оңтайлы орналастыру;

- күрделі салымдар мен жаңа техниканың экономикалық 

тиімділігі;

- еңбек ресурстарын қалыптастыру жǩне оларды қоғамдық 

өндірісте пайдалану мǩселелерін зерттеу жǩне т.б.

Осы бағыттарға сǩйкес екінші кезеңде (1966-1976 жж.) 

экономикалық жǩне ǩлеуметтік бес ірі мǩселені зерттеу 

жүзеге асырылды: республиканы дамытудың экономикалық 

заңдылықтары; өндірісті материалдық ынталандыру жǩне 

шаруашылық есеп; өндірісті басқару; халықшаруашылығын 

ұзақмерзімдік дамыту: ғылыми-техникалық прогресс.

Бұл кезеңде Институт ғылыми зерттеулерінің теориялық 

деңгейі жǩне республиканың халықшаруашылығы үшін 

олардың практикалық маңыздылығы біршама артты. Институт 

ұжымының басты назары қоғамдық өндірістің экономикалық 

тиімділігін арттыруға бағытталды, бұл елдің ғылыми-зерттеу 

мекемелерінің жүйесінде  Институттың бейінін айқындай 

түсті.  

Осы жылдар аралығында  жалпы ғылыми қызметкерлер 

санындағы ғылым докторлары мен кандидаттарының үлесі 

1965 жылғы 31% -дан 1975 жылы 58% -ға артты.

Институт ұжымы құрылған күннен бастап зерттеулер 

нǩтижелерін енгізуге  баса мǩн берді. Институт жоғары 

органдарға баянхаттар, анықтамалар  түрінде  (50-ден астам)  

нақты ұсыныстар жасап отырады, олар бұл ұсыныстарды 

маңызды экономикалық міндеттерді шешу барысында пайда-

ланады.   Осы кезеңдерде  Институт көлемі 630 б.т. 55 моногра-

фияны, 150 б.т. 13 мақалалар жинағын, көптеген брошюралар 

мен  мақалаларды жарыққа шығарды. Олардың қатарында  ака-

демик С.Б.Бǩйішев, мүше-корреспонденттер Г.Ч.Чулановтың, 

Т.ů.ůшімбаевтың, О.Баймұратовтың, Р.М.Петухов, эконо-

мика ғылымдарының докторлары М.Г.Исаева, экономика 

ғылымдарының кандидаттары Р.Е. Қосмамбетова, А.Қошанов, 

Ш.Үрпеков, Л.А.Квон, В.Л.Гальянов жǩне т.б. ғылыми 

еңбектерін атап өтуге болады.  

Экономика ғылымына лайықты үлес қосқаны үшін 

КСРО Министрлер Кеңесі ғылым жǩне техника бойынша 

Мемкомитетінің, КСОР ҒА еңбек жǩне еңбекақы бойынша 

Мемкомитетінің жǩне КСРО Қаржы министрлігінің бірлесіп  

шығарған шешімімен Экономика институты 1975 жылы 

еңбекақы төлеудің бірінші санатына көтерілді.  

Институт  өзінің 25  жылдығына  қарай (1977ж.)  

Қазақстанның экономикалық институттарының арасында да, 

одақтас академиялық институттар жүйесінде де экономикалық 

мǩселелерді зерттеу жағынан арнайы ғылыми маманданған  ірі 

ғылыми мекемеге айналды.  Оның ұжымы 120 адамға дейін 

артты,  олардың 75-і ғылыми қызметкер, Қазақ ССР ҒА-ның 1 

академигі, 1 мүше-корреспонденті,  экономика ғылымдарының 

2 докторы жǩне 38 кандидат.  

1968 жылдан бастап Институт жанында Қазақ ССР ҒА 

ҚҒБ экономикалық ғылымдар бойынша диссертациялар 

қорғайтын Ғылыми кеңестің ұйымдастырылуына байланысты 
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ол республикаға ғылыми мамандар даярлайтын орталық бо-

лып саналды.  

Үшінші кезеңді (1977-1991жж.) айқындайтын  сексенінші 

жылдары  Институт ғылыми зерттеулерді жүзеге асырудың 

бағдарламалық-мақсатты ǩдістеріне көшті.  Барлық зерттеулер 

төмендегі үш мақсатты кешенді институттық бағдарламалар 

аясында жүзеге асырылды: «Өндірістік қатынастарды сапалы 

өзгертудің ǩлеуметтік-экономикалық мǩселелері», «Нарықтық 

механизм жǩне шаруашылықты басқару тиімділігі мǩселелері», 

«Өңірлік экономиканы құрылымдық ілгерілету жǩне тиімділігі 

мǩселелері». Институт сонымен қатар «Адам. Ғылым. Қоғам», 

«Экология», «Ақпараттану» тǩрізді т.б. республикалық 

ғылыми-зерттеу бағдарламаларына  қатысады.  

1980-1990  жылдары Институт бас ұйым жǩне үйлестіруші 

ретінде 20 жылға (1986-2005жж.) жǩне  (1991-2010жж.) 

арналған республика ғылыми-техникалық прогресінің 

Кешенді бағдарламаларын  жǩне Қазақ ССР-інің экономика-

сын қарқындандырудың аумақтық-салалық  «Қарқындандыру 

- 90» бағдарламасын ойдағыдай жүзеге асырды.  

1988 жылы Институт құрылымында  ǩлеуметтік құрылым 

жǩне демографиялық саясат, шаруашылықты басқарудың 

жаңа нарықтық жағдайларында республика тұрғындарының 

өмір сүру сапасы мен ǩл-ауқаты  мǩселелерін зерттеуді  жүзеге 

асыратын  ůлеуметтік зерттеулер орталығы құрылды.  1989 

жылы Қарағандыда Қазақ ССР Ғылым академиясы Экономика 

институтының филиалы  Қоғамдық ғылымдар орталығы  жұмыс 

істеді. Оның міндеті Орталық Қазақстанның облыстары мен ау-

дандарын ǩлеуметтік-экономикалық жǩне ғылыми-техникалық 

дамыту тұжырымдамасы мен бағдарламаларын ғылыми 

негіздеу болды.  Кейін ůлеуметтік зерттеулер орталығы 

ҒА-ның Философия институтына (1993 ж.) берілді де, ал 

Қарағандыдағы орталық дербес ғылыми бөлімшеге айналды 

(1994 ж.).

  Институт дамуының  кезекті төртінші кезеңі 1991 жылы 

республика мемлекеттік тǩуелсіздікке ие болып, елде түбегейлі 

экономикалық реформалардың басталуына  орайлас болды.  

Институттың қалыптасуы мен дамуы ұдайы бірқалыпты 

бола қоймады. Қоғамдық жүйе мен ǩлеуметтік қатынастардың  

ажырамас бөлігі ретінде республиканың экономика ғылымы 

барлық қоғамдық ғылымдар өткергендей тең дǩрежеде үлкен 

қиындықтарды бастан кешірді, дағдарыстар мен жеңілістерге 

ұшырады.  

Жалпы республика үшін, оның ішінде ғылым үшін осы бір 

аса күрделі кезеңде    Институт елеулі қайта ұйымдастыруларға, 

қаржыландыру мен штат санының қысқаруына, жастардың 

мемлекеттік билік органдарына жǩне банктік құрылымдарға 

кете бастауына қарамастан отандық іргелі экономика 

ғылымының орталығы ретіндегі өзінің тұғырын сақтап 

қалды.        

1994 жылы Өндіргіш күштерді зерттеу бойынша Кеңестің 

(СОПС) қайта ұйымдастырылуына байланысты оның 

қызметкерлерінің бір бөлігі Институт ұжымына қосылды.  

1996 жылы Институттың құрамына ҚР Ғылым академиясының 

бұрынғы Сыртқы экономика орталығы бөлім болып кірді.      

Нǩтижесінде Институт ҚР Ғылым академиясының құрамында 

экономикалық бейіндегі бірден-бір құрылым болып қалды  

жǩне 1997 жылдың басында  штат санының бірнеше рет 

қысқартылуына қарамастан  онда 114 адам жұмыс істеді. 

Институтты нығайтуға жǩне республикадағы экокноми-

ка ғылымының жетекші орталығына айналдыру барысына, 

өзекті нарықтық мǩселелерді шешуге оны қайта бағдарлауға  

шығармашылық жǩне ұйымдастырушылық бар күш-жігерлерін 

салған Институт директорлары: академиктер Т.А.ůшімбаев 

пен А.Қ.Қошановты,  экономика ғылымдарының докторы, 

профессор М.Б.Кенжеғозинді ерекше атап өтуге болады.

Осы кезеңнен бастап Институттың негізгі ғылыми 

зерттеулері ҚР Білім жǩне ғылым министрлігі конкурстарының 
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қорытындылары бойынша жасалған іргелі, қолданбалы жǩне 

ізденушілік зерттеу бағдарламалары мен жобалары аясында 

жүзеге асырыла бастады.  Институт тек зерттеуші ғана емес, 

сол сияқты 1997 жылдан бастап Қазақстандағы іргелі экономи-

ка ғылымы саласында ІЗБ бойынша қоса орындаушылардың 

ғылыми зерттеулерін үйлестіретін жǩне ұйымдастыратын бас 

ұйым болып саналды.    1997-2011 жылдар аралығында осын-

дай 5 бағдарлама орындалса, қазіргі кезде 21 гранттық тақырып 

бойынша ҒЗЖ жүзеге асырылуда.   

Институттың ғылыми зерттеулері бұл кезеңде түбегейлі 

өзгерістерге ұшырады. Ғалымдардың басты назары Қазақстанда 

нарықтық қатынастарды қалыптастырудың теориялық жǩне 

практикалық мǩселелерін зерттеуде болды.  

Қазақстанның жаңа демократиялық-нарықтық даму пара-

дигмасына өту жǩне жаһандық бірігу процестерін күшейту 

жағдайында  Қазақстан экономика ғылымының жǩне Эконо-

мика институтының алдына күрделі міндеттер қойылды. Эко-

номика ғылымы саласындағы ғылыми ізденістер орталығына  

ауқымды ǩлемдік үрдістерге де, сол сияқты елдің өзіндік 

ерекшеліктеріне де сүйенетін нарықтық экономиканың 

қазақстандық үлгісі ұсынылды.  Бұл ізденістер  ǩлемдік эконо-

мика ғылымында шаруашылықты басқарудың ǩміршіл-ǩкімшіл 

жүйесінен  нарықтық жүйеге көшудің теориялық-ǩдістемелік 

негіздері болмағандықтан күрделі болып шықты.  

Институттың бұл кезеңде (1991-2000 жж.) қол жеткізген 

негізгі ғылыми нǩтижелерінің ішінде төмендегілерді  атап 

өту қажет:

Өтпелі кезеңдегі ǩлеуметтік-экономикалық қатынастарды 

өзгерту мǩселелерін зерттеу саласында.

Мемлекет иелігінен алу жǩне жекешелендіру процестері 

зерттелді,  меншік қатынастарын өзгертудің негізгі жолдары 

зерттелді, транзиттік экономика жағдайында мемлекеттік жǩне 

жеке меншік түрлерінің өзара іс-қимылы туралы теориялық 

қағидалар қарастырылды;  өтпелі кезеңдегі жеке кǩсіпкерлік 

қызметті дамыту тетіктері анықталды. Аралас экономика үлгісі 

мен оны дамыту басымдықтары ǩдістемелік жағынан негізделді;  

ǩртүрлі экономикалық укладтардағы шаруашылық өмірді 

ұйымдастырудың экономикалық негіздері мен принциптері 

зерттелді, елдің шаруашылық өмірін монополияландырудың 

жǩне меншікті интернационалдандырудың басты аспектілері  

зерделенді. Постсоциалистік меншік қатынастарын  өзгертудің 

негізгі үрдістері  айқындалып, оларды реттеу тетіктерін 

қалыптастыру бойынша ұсынымдар ǩзірленді.  

Макроэкономикалық реттеу жǩне нарық институттары 

мен тетіктерін жетілдіру мǩселелерін зерттеу саласында.

ůлемдік экономика ғылымында теңдесі жоқ мемлекет эко-

номикасын өзгертудің  тұжырымдамалық негіздері жасал-

ды; қазақстандық өтпелі экономика типінің экономикалық 

заңдылықтары мен ерекшеліктері айқындалды;  нарықтық 

экономиканың кешенді қазақстандық үлгісін жасаудың 

теориялық-ǩдістемелік негіздері жǩне Қазақстанның ерекшелігі 

ескеріле отырып оны жүзеге асыру тетіктері  қарастырылды; 

қаржы саясатының үлгісін жасаудың тұжырымдамалық 

негіздері анықталып, несие-банк жǩне бюджеттік-салық 

жүйелерін реформалаудың негізгі бағыттары айқындалды. 

Экономикалық процестерді басқаруды жетілдіру (инфляцияны, 

жұмыссыздықты, валюта бағамын),  барлық постсоциалистік 

елдерге тǩн ақы төлемеу мǩселелерін шешу, сыртқы жǩне ішкі 

борыштарды төлеу жǩне қайта құрылымдау, қор нарығын, 

оның инфрақұрылымын жǩне басқа да нарық институтта-

рын құру жǩне оның тиімді ǩрекет етуі, экономиканы қайта 

құрылымдау, қаржы ресурстарын нақты экономикалық секторға 

қайта бағдарлау,  ірі кǩсіпорындардың қызметі жǩне мемле-

кет мүддесін қамтамасыз ету жǩне т.б.  бойынша теориялық 

негіздемелер мен практикалық ұсынымдар қарастырылды.   

Өңірлік экономика мǩселелерін зерттеу саласында.

ůлеуметтік-экономикалық өзгерістерді өңірлендірудің 

теориялық-ǩдістемелік негіздері зерттелді. Оны 
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жүзеге асырудың экономикалық тетіктерін саралаудың 

тұжырымдамалық негіздері жасалды. Нарықтық қатынастарды 

қалыптастыру жағдайында  өңірлік жүйелердің тиімді қызмет 

етуінің теориялық негіздері қарастырылды жǩне Қазақстандағы 

өңірлік экономикалық жүйелердің тиімділігін ǩдіснамалық 

жǩне ǩдістемелік тұрғыдан  бағалау  негізделді. Тоқырап қалған 

өңірлер мǩселелері жǩне оларды бұл  жағдайдан шығару жол-

дары зерттелді. Мемлекеттік басқаруды жекелеу мǩселелері 

зерделенді. 

Ғылыми-техникалық даму жǩне оны инвестициялық 

қамтамасыз ету мǩселелерін зерттеу саласында.

Нарық жағдайында ғылыми-техникалық өнімдер нарығын 

қалыптастыру ерекшеліктері  зерттелді, технологиялық 

укладтар ауысуының негізінде ғылыми-технологиялық 

даму заңдылықтары мен перспективалары айқындалды. 

Инновациялық кǩсіпкерлікті қалыптастыру ерекшеліктері 

зерттелді, отандық өнеркǩсіпті жаңарту бағыттары анықталды,  

экономикалық өсудегі инвестициялық-инновациялық саясаттың 

бағыттары қарастырылды, өнеркǩсіпті инновациялық дамы-

ту басымдықтары анықталды, ғылым мен техниканың даму 

кезеңділігі зерттелді, техникалық-экономикалық дамудың 

ұлттық үлгісі негізделді.

Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық 

мǩселелерін зерттеу саласында.

Көмірсутегі шикізатын кешенді пайдаланудың 

экономикалық мǩселелері зерттелді, пайдалы қазбалар қорын 

бағалау ǩдістемесі дайындалды,  жер қойнауын пайдаланудың 

нарықтық тетігі негізделді. Жер қойнауын ұтымды жǩне 

экологиялық қауіпсіз пайдаланудың теориялық жǩне 

ǩдіснамалық қағидалары негізделді, мұнай жǩне газ кешендері 

аудандарындағы қоршаған ортаның экологиялық жағдайы 

зерттелді, толық бейінді мұнайгаз кешенін қалыптастыру жǩне 

оны перспективалық дамыту мǩселелері қарастырылды.

Қазақстанның ǩлемдік шаруашылық байланыстарға 

тиімді қатысуының перспективалық бағыттары айқындалды.   

Қазақстандық тұрақты экономикалық өсу үлгісіне  жǩне оны 

жүзеге асыру тетіктеріне теориялық-ǩдіснамалық негіздеме 

жасалды.

Осылайша Институт  ғалымдары  күрделі жағдайларда  

біздің қоғамда туындап жатқан қарама-қайшылыққа толы 

жǩне шиеленісті ǩлеуметтік-экономикалық процестерді  

терең талдау, қоғамдық прогрестің жаһандық бағыттарын  

шығармашылықпен пайымдау  негізінде  меншік түрі көп, 

оңтайлы бǩсекелестігі, жауапты кǩсіпкерлігі бар,  шетел ин-

весторлары саналы түрде қатысатын ǩлеуметтік бағыттағы 

нарықтық экономиканы қалыптастыру мақсатын ғылыми 

негіздеуге қол жеткізе алды.   Нарықтық экономика үлгісінің 

негізіне нарықтық күштердің стихиялы ойынына емес,  

мемлекеттің реттеушілік рөліне сүйенетін шаруашылықты 

басқару типіне көшу  қажеттілігі идеясы алынды.   Зерттеулердің 

нǩтижелері сол кездегі Институт директоры э.ғ.д., профессор 

М.Б.Кенжеғозиннің басқаруымен жарыққа шыққан  «Ры-

ночная экономика Казахстана: проблемы становления и раз-

вития» (Алматы, 2001.  384 б.) атты 2 томдық ұжымдық  

ғылыми еңбекте көрініс тапты.   Тǩуелсіздік жылдарындағы 

республиканың экономикалық дамуын жан-жақты баяндай-

тын құнды монография ретінде бұл еңбек республикадағы 

жǩне одан тыс жерлердегі ғылыми қауым арасында кең таны-

мал  болды.  Ол сондай-ақ  Қазақстан Республикасының Пре-

мьер – Министрі Қ.К.Тоқаевтың берген жоғары бағасына жǩне 

ҚР Экономика жǩне сауда министрлігінің атынан алғысқа ие 

болды  (11.09.2011ж. ҚР ЭжСМ № 1-2776/2 хаты). 

Экономика ғылымы нарықтық қатынастардың қалыптасуын 

ғылыми негіздеу арқылы бір мезгілде  бұрынғы шаруашылық 

басқару жүйесіне тамырын тереңге жайған дағдарыстан шығу 

жолдарын қарастыру, сонымен қатар 1997-1998жж. жǩне 2007-
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2008жж. жаһандық экономикалық дағдарыс салдарларын жою 

барысында күрделі міндеттерді шешті.

ůртүрлі заңнамалық жǩне нормативтік құжаттарды дайын-

дауда, ағымдағы экономикалық мǩселелер бойынша шешімдер 

қабылдағанда билік құрылымдары тарапынан Институттың 

ғылыми зерттеулеріне деген қажеттілік артты. Институт 

зерттеулерінің практикалық бағыттылығы барынша күшейтіле 

түсті.  

Экономика институты қызметкерлерінің тікелей 

қатысуымен  1996 жылы 22 мамырда  ҚР Үкіметінің  № 631 

Қаулысымен бекітілген  ҚР тұрғындарын жұмыспен қамту 

мемлекеттік саясатының тұжырымдамасы  жǩне  1996 

жылы 9 қыркүйекте ҚР Үкіметінің  № 10-97 Қаулысымен 

бекітілген ҚР өңірлік саясатының тұжырымдамасы тǩрізді 

үкіметтік құжаттар дайындалды. 

 Экономика институтының ұсыныстары мен ұсынымдары ǩртүрлі 

заңнамалық жǩне нормативтік құжаттарды дайындауда, ағымдағы 

экономикалық мǩселелер бойынша шешімдер қабылдағанда пай-

даланылды.  Институт ұжымы ҚР Үкіметінің дағдарысқа қарсы 

бағдарламасын,  «Технологиялық серпін», «Импорталма-

стырушы өндірістерді дамыту» ұлттық бағдарламалар жо-

баларын,  1996-1998 жылдарға арналған  реформаны тереңдете 

түсу бойынша ҚР Үкіметінің іс-қимыл Бағдарламасы мен Жо-

спарын жасауға қатысты. Институттың ұсыныстары  1996 ж.,  

1999-2005 жж. арналған индикативтік жоспарларды,  1996-

2000 жж. арналған  Қазақстанды ǩлеуметтік-экономикалық да-

мыту стратегиясын дайындау кезінде пайдаланылды.

Сол кезеңдегі Институт зерттеулерінің практикалық 

нǩтижелерінің қатарына мыналарды да жатқызуға болады: 

мемлекеттік басқаруды жекелеу; қаржы ресурстарын нақты 

экономикалық секторға қайта бағдарлау; қаржы саласында 

дағдарыстық құбылыстар дамуының алдын-алу; реформалардың 

ǩлеуметтік бағыттылығын күшейту; төлемеушілік мǩселелерін 

шешу; мемлекеттік құнды қағаздар нарығын қалыптастыру; 

мұнайгаз кешенін дамыту; ҚР сыртқы экономикалық байланыста-

рын жетілдіру; бюджетаралық қатынастарды жетілдіру; кедейлік пен 

ең төменгі күнкөріс деңгейінің шегін анықтау бойынша ұсыныстар 

жасалды. Шағын кǩсіпкерлікті дамыту жǩне қолдау көрсету 

Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру; Тұрғындарды жұмыспен 

қамту бағдарламасы; ůйелдердің жағдайын жақсарту бойын-

ша ұлттық іс-қимыл жоспары;  Кедейлік жǩне жұмыссыздықпен 

күрес жөніндегі мемлекеттік бағдарлама; Ғылымды дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы; Ғылыми-техникалық саясат 

тұжырымдамасы жǩне т.б. құжаттар бойынша ұсыныстар ǩзірленді 

жǩне енгізілді.  

Экономика институтының ғалымдары мемлекеттің қызметін 

реттейтін заңдар мен нормативтік-құқықтық актілерді 

дайындауға қатысты.  Институт ҚР Конституциясының жоба-

сын дайындау кезінде жұмыс тобының құрамында болды.  Ин-

ститут қызметкерлері жұмыс комиссияларының мүшелері жǩне 

сарапшы-аналитиктер ретінде шетелдік инвестициялар, сыртқы 

экономикалық байланыстар, жекеменшік, мемлекет иелігінен 

алу жǩне жекешелендіру, жер салығы, мұнай, кǩсіпкерлік, 

ғылым жǩне ғылыми-техникалық саясат, салықтар жǩне басқа 

да міндетті төлемдер, валюталық реттеу, республикалық бюджет, 

инвестициялық қорлар, банкроттық, сыртқы қарызды басқару, 

зейнетақымен қамтамасыз ету туралы жǩне т.б. заң жобаларын 

ǩзірледі.  

Аталып отырған кезең ішінде (1991-2000жж.) Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне, министрліктер мен 

ведомстволарға шамамен 200 ғылыми баяндама,  ұсыныстар, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының 30 шақты заңының 

жобасына ұсыныстар,  оның ішінде 2000 жылы мүдделі 

ведомстволарға 50-ден астам материал дайындалып берілді.  

Сонымен қатар Экономика институтының ғалымдары 

жүргізілген нарықтық реформалардың нǩтижелеріне 

де өз үлестерін қосты,   олардың ішіндегі ең бастысы - 

ǩкімшіл-ǩміршіл экономиканы нарықтық экономикаға өзгерту 
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процесінің қайтымсыз сипатта болғандығы еді.   Бұл жол-

да экономиканы ырықтандыруды, оның көпукладтылық 

негіздерін қалыптастыруды, нарықтық инфрақұрылымды 

құруды, бǩсекелестік пен еркін кǩсіпкерлік тетіктерін іске 

қосуды қамтамасыз ететін түбегейлі жүйелік өзгерістер жүзеге 

асырылды.  

Орын алған өзгерістердің нǩтижесінде тǩуелсіз шетелдік 

сарапшылар республиканың экономика мен қоғамды өзгерту 

процестерін дамыту жағынан ТМД елдерінің арасында 

жетекші орында тұрғандығы туралы қорытынды жасады.  

Экономикалық дамудың жаңа сатысы – тұрақты экономикалық 

өсу сатысына өту үшін  қолайлы алғышарттар белгіленді.   

Күрделі өтпелі кезең жағдайында Экономика институтының 

ғалымдары  шетелдік ғылыми-зерттеу ұжымдарымен қарым-

қатынас орнатуға ерекше мǩн берді.  АҚШ, Германия, ҚХР, 

Франция, Жапония, МХР, Оңтүстік Корея, Тайвань жǩне 

т.б. елдердегі ғылыми орталықтармен ғылыми байланыстар 

қалыптасты.  Институтта  құрылған шығармашыл ғылыми 

топтар бірлескен зерттеулер жүргізу үшін Сасакава (Жапо-

ния) Бейбітшілік қорымен,  ШҰАР Қоғамдық ғылымдар 

академиясымен,  Штутгарт қ. (Германия) университетінің 

Өңірлік экономика институтымен, Тайваньдағы Чанг-Хуа 

Экономикалық зерттеулер   институтымен келісімшарт жа-

састы, ТМД жǩне Шығыс Еуропа елдерімен сауда жөніндегі 

Жапон қауымдастығымен ғылыми ынтымақтастық (РОТО-

БО) бағдарламасы іске асырылды, Моңғолияның Табиғат 

жǩне қоршаған орта министрлігімен ғылыми байланыстар 

орнатылған.      

Жаңа ғасырдың келуіне сǩйкес келетін жаңа кезеңде  

(2001-2012жж.)  Институт ғалымдарының алдына елді 

дамытудың ұзақмерзімдік перспективасының  теориялық  

ұстанымдарын айқындау,  елді дамытудың ұзақмерзімдік 

перспективасына арналған жаңаша ұстанымдарды, ғылыми 

түсініктер мен көзқарастарды негіздеу бойынша жаңа 

міндеттер қойылды жǩне шешімдер қабылданды.   Институт 

ғалымдарының тек сол кездің қажеттілігімен ғана шектелмей, 

экономика ғылымы мен тǩжірибесінің дамуындағы ǩлемдік 

үрдістерді қадағалай отырып, үнемі алдын ала болжап білу 

арқылы  шешімдер қабылдап отырғандықтарын атап өткен 

жөн.   Сондықтан зерттеу тақырыптарын таңдау ǩлемдегі 

жǩне Қазақстандағы ǩлеуметтік-экономикалық проце-

стерден үнемі озық болды.

Сонымен, 2000 жылдардың басында-ақ біздің алдымызға 

жаһандануды ұлғайту жағдайында елді тұрақты экономикалық 

дамыту ǩдістерін, жолдары мен түрлерін ғылыми негіздеу 

мǩселесі қойылды жǩне дер кезінде шешімін тапты.  Зерттеулердің 

нǩтижелері ҚР БжҒМ ҒК Экономика институты жүргізген 

жǩне үйлестірген  «Экономикалық жǩне инновациялық-

технологиялық өсудің теориялық негіздері мен тетіктерін 

зерттеу» (2000-2002жж.), «Жалпыұлттық идея жǩне 

Жаһандану жағдайында Қазақстанды тұрақты дамыту  

мǩселесі» (2003-2005жж.) іргелі зерттеу бағдарламаларының 

аясында көрініс тапты. Бұл бағдарламаларды орындаудың 

қорытындысы 250-ден астам ғылыми баяндама, ұсыныстар 

түрінде жүзеге асты,   олардың қатарында  ҚР демографиялық 

саясатының тұжырымдамасы (2000 ж. 17.08 Үкіметтің 

№272 қаулысымен бекітілген), Павлодар облысының өндіргіш 

күштерін дамыту жǩне орналастыру тұжырымдамасы  

( 28.04.2001ж. бекітілген), Табиғи ресурстарды ұтымсыз 

пайдаланғандық үшін айыппұл төлемдерін белгілеу бойын-

ша ǩдістемелік ұсынымдар  жǩне т.б.  Ғылыми зерттеулердің 

нǩтижелері 2003-2015 жылдарға арналған ҚР индустриалдық-

инновациялық даму стратегиясында; 2004-2010 жылдарға 

арналған демографиялық жǩне көші-қон саясатының 

бағдарламасында;  2015 жылға дейінгі ҚР экологиялық 

қауіпсіздігі тұжырымдамасында; 2005-2009 жылдарға арналған 

ПРООН Ел бағдарламасында; ҚР Экокодексінің жобасында; 
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2015 жылға дейін білім жүйесін дамыту тұжырымдамасында;  

2015 жылға дейін ҚР тұрақты даму тұжырымдамасының жо-

басында жǩне еліміздің бірқатар бағдарламалық құжаттарында 

берілді.   

Тек 2003-2005жж. өзінде ҚР Президенті ůкімшілігінің 

тапсырысы бойынша тиісті ұлттық бағдарламаларды дайын-

дау кезінде пайдаланылған елді мемлекеттік басқару  жүйесін 

реформалауға, орташа топты қалыптастыру, экономика мен 

ǩлеуметтік саланы жаңарту үшін жағдайлар жасауға, елдегі 

кедейлік мǩселесін шешуге бағытталған жобалар ойдағыдай 

орындалды.  

Зерттеулер нǩтижелері 665 ғылыми еңбекте, оның ішінде 25 

монографияда жарияланды.

2006-2011жж. Институтты  ҚР  ҰИА  академигі, э.ғ.д., 

профессор О.Сǩбден басқарды.  Бұл кезеңде Институттың 

кадрлық құрамы біршама жасарды, ǩсіресе 2006-2011 жыл-

дары бөлімдерді толықтыру үшін 35 жас ғылыми қызметкер 

қабылданды.

Жаһандық жаңа жаңғырулар, экономикалық дамудың жаңа 

факторлары инновациялар мен технологияларға сүйенетін 

жаңа сападағы бǩсекеге қабілетті экономиканы қалыптастыру, 

экономикалық өсудің материалдық емес факторы – интеллекту-

алды адам жǩне ǩлеуметтік капиталдарды дамыту үшін жаңаша 

зерттеулер талап етті.  Осы мақсаттар негізінде «Жаһандану 

жағдайында экономиканың жаңа сапасын қалыптастыру 

жǩне дамыту: стратегия, институттар жǩне тетіктері» 

(2006-2008жж.) атты іргелі зерттеу бағдарламасы жүзеге асы-

рылды.  

Институт, Қазақстандағы іргелі экономика ғылымы 

саласындағы осы бағдарламалар бойынша бас ұйым ретінде  

экономика ғылымы саласындағы ЖОО,  жекеше ғылыми 

ұйымдар мен шығармашыл ұжымдардың ізденістерін 

біріктіріп, үйлестіріп отырды.  Атап айтқанда, талданып 

отырған кезеңде экономика ғылымы саласы бойынша  іргелі 

зерттеулердің республикадағы жалғыз бағдарламасының 27 

тақырыбынан  11-ін Институт жǩне Астана қаласындағы оның 

филиалы  орындаса,  ал 16 тақырыпты Қазақстанның қоса 

орындаушы-ұйымдары, университеттер мен институттар іске 

асырды.  

Осы бағдарлама аясында Қазақстанның экономикасын  

зерттеу жаһандық шаруашылық байланыстарды дамыту 

реалийлерін жǩне ǩлемдік экономикалық жүйеге енуді еске-

ре отырып жүргізілді.  Ол жаһандық үрдістер мен жоғары 

ұлттық мүдделерді мойындаудың негізінде Қазақстанның ұзақ 

мерзімдік ǩлеуметтік-экономикалық даму тұжырымдамасын 

жасауға бағытталған. Бұрын орындалған бағдарламалардан 

бұл бағдарламаның басты айырмашылығы мынада болды: ол 

экономиканың сандық жағынан емес, сапалық жағынан арту-

ын ғылыми негіздеуді көздейді. Жаңа экономика жағдайында 

өсу сапасын қамтамасыз ету индустриалдық-инновациялық 

даму, экономиканың шикізатты бағыттылығының алдын 

алу, ǩлеуметтік даму жǩне адам ǩлеуетінің сапасын арттыру, 

шаруашылықты аумақтық ұйымдастыруды жǩне экономикалық 

кеңістік сапасын жақсарту, мемлекеттік реттеу ǩдістері мен 

институттарын жетілдіру, жер қойнауын экологиялық қауіпсіз 

пайдалану жǩне Қазақстанның ǩлемдегі тиімді дамып отырған 

елдер жүйесіне енуі мǩселелерімен тығыз байланысты болды.  

Ғылыми бағыт бойынша аяқталған зерттеулердің 

нǩтижесінде  Қазақстанда алғаш рет экономиканың жаңа 

сапасын қалыптастырудың теориялық-ǩдіснамалық 

негіздері жасалды, жаһандану жǩне жаңа технологияларды 

игеру талаптарына сай  оның серпінді дамуын арттыру инсти-

туттары мен тетіктері, стратегиясы негізделді.  

Осы іргелі зерттеу бағдарламасының жаңа ғылыми 

нǩтижелеріне мыналарды жатқызуға болады:

Біріншіден, ұлттық экономиканың перспективалық 

құрылымына баға берілді,  инновациялық даму типіне өту 
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жағдайында құрылымдық-технологиялық жаңарту страте-

гиясы негізделді жǩне оны жүзеге асыру тетіктері бойын-

ша ұсыныстар ǩзірленді. Ұсынылып отырған құрылымдық 

жаңарту стратегиясының басты басымдықтары шетелдік 

технологияларды барынша мол тартуға бағытталған 

прогрессивтік технологиялық укладтарды іске асыратын  

өндірістер болуы тиіс. Ол  үшін елге шикізаттық емес ҰАК,  ең 

алдымен салық салудың қолайлы жағдайларын жасау арқылы  

жоғарытехнологиялық корпорациялардың келуі есебінен 

жаһандық технологиялық тізбеге белсенді түрде қосылу тиіс.  

Екіншіден, ǩлеуметтік саясаттың басым бағыттары негізделді 

жǩне республика тұрғындарының өмір сүру сапасының 

ǩлеуметтік стандарттарын қамтамасыз етудің экономикалық 

тетіктері;  елдегі адам ǩлеуетінің жаңа сапасын қалыптастыру, 

дамыту жǩне пайдалану тетіктері жасалды. Қазақстан 

қоғамында адам ǩлеуетін дамытуға жǩне тұрғындардың 

жоғары сапада  өмір сүруіне кезеңдей қол жеткізу қажеттілігі 

негізделді.  Заманауи қамтамасыз ету кезеңі адам өмір  сүруінің 

қажетті стандартын қамтамасыз етуге ғана емес, сол сияқты 

қоғамдағы адам ǩлеуетінің сапасын арттыру жǩне дамыту үшін 

жағдайлар жасауға да бағытталған ǩлеуметтік саясатты жүзеге 

асырумен  байланысты.  

Үшіншіден, ірі экономикалық субъектілердің меншік 

қатынастарын жүзеге асырудың тиімді тетіктерін жасау жǩне 

корпоративтік кǩсіпкерлікті ұтымды ұйымдастыру бойын-

ша ұсыныстар ǩзірленді. Қоғамның ǩрбір мүшесінің мүддесі 

мен құқығын қорғайтын экономикалық, ǩлеуметтік жǩне 

адамгершілік нормаларының негізінде ǩлеуметтік ǩділдік пен 

экономикалық тиімділікті көздейтін ǩлеуметтік бағыттағы 

бизнестің қажеттілігі негізделді.  

Төртіншіден, ұлттық экономиканың тұрақты дамуын ын-

таландыратын салық-бюджет жǩне қаржы-несие тетіктері 

негізделді.  Біздің экономикамызда орын алып отырған  

шикізатқа тǩуелді болу, инновациялық жǩне инвестициялық 

белсенділіктің, ǩлеуметтік жǩне экологиялық жауапкершіліктің 

төмендігі тǩрізді олқылықтарды ескере отырып, экономикалық 

қауіпсіздік тұрғысынан мемлекеттік бюджетке баға беруге 

елеулі мǩн беріліп отыр.  Қазіргі кезде осы бағыттар анағұрлым 

ǩлсіз болып табылады жǩне мемлекет тарапынан айрықша мǩн 

берілуін талап етеді.  

Бесіншіден, экономикалық өсудің, ǩлеуметтік жǩне 

экологиялық қауіпсіздіктің жаңа сапасын қамтамасыз ету та-

лаптары ескеріле отырып, өңірлік жүйелерді жаңартудың 

стратегиялық басымдықтары мен оларды іске асыру тетіктері 

негізделді. «Өсу нүктелерінің» даму принципіне негізделген 

өндіргіш күштерді аумақтық орналастыру тұжырымдамасын 

таяу болашақта  «желілік даму ǩсері»  тұжырымдамасына 

өзгерту  қажеттілігі негізделді.  Мұнда ірі елді мекендердің 

шекараларын ұлғайту жǩне кеңейту туралы жǩне жақын 

орналасқан елді мекендерді, өмір сүруге жǩне жұмыс істеуге 

ыңғайлы қалалардың беделін жасау тǩжірибесін қолданатын 

орта жǩне шағын қалаларды кешенді дамыту туралы  сөз бо-

лып отыр.  

Алтыншыдан, табиғи-шикізатты салаларда бǩсекеге 

қабілетті кластерлерді қалыптастыру стратегиясы жǩне 

оны іске асыру тетіктері ǩзірленді.  Кластерлер дамуын 

болжаудың ǩдістемелік принциптері бǩсекеге қабілеттілік 

жǩне экологиялылық ескеріле отырып жасалды.   Кластер даму 

динамикасының  үлгісі  ұсынылды, ол, ең алдымен кластерлік 

дамуды қолдауға бағытталған мемлекеттік саясатты негіздеу 

кезінде қажет.    Жасалатын саясатты іске асырудың ықтимал 

салдарларын болжау оның тиімділігін бағалауға мүмкіндік 

береді. Кластер дамуын стратегиялық тұрғыда анағұрлым 

ұтымды болжамдық сценариймен жоспарлау ұсынылады.   

Кластер дамуын болжау үшін 2 үлгіні пайдалану ұсынылады: 

баланстық жǩне имитациялық.

Жетіншіден, жаһандану, өңірлендіру жǩне 

ұлтаралықтандыру жағдайында Қазақстанның ǩлемдік тауар 
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жǩне қаржы нарықтарына тиімді қатысуының перспективалық 

стратегиясы жасалды.  ҚР негізгі интеграциялық бағыттары 

анықталды.  Еуропалық бірігу тармағы Қазақстанның 

сыртқы экономикалық саясатындағы басты бағыттардың 

бірі ретінде анықталды.  Бұл үрдістің негізгі себебі – осы ЕО 

елдеріндегі нақты экономикалық секторлардың тұрақтылығы 

жǩне  олардың тарапынан Қазақстан шикізатына, негізінен, 

мұнайға деген сұранысты арттыру. Практикалық өзара іс-

қимыл нǩтижесі ретінде бұл бағытта энергоресурстар жеткізу 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Еуропаға мұнай жǩне газ 

тасымалдау бойынша бірлескен коммуникациялық жүйелер 

жасау көзделіп отыр.  

Экономиканың бǩсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстанда 

оны жаңарту мǩселелеріне соңғы жылдары  мемлекет та-

рапынан баса мǩн берілуде. Бұл сала бойынша белгіленген 

міндеттер Қазақстанның ǩлемдегі анағұрлым бǩсекеге 

қабілетті 50 елдің қатарына кіруі Стратегиясында барынша 

жан-жақты көрсетілген. Аталмыш бағыттағы жаңа міндеттер 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.ů.Назарбаевтың 

ел халқына жасаған «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық 

өсу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» Жолдауын-

да  белгіленді.  Онда Қазақстанның дамуы үшін түбегейлі 

жаңа бағдарлар ұсынылады.  «Ақылды» экономиканың 

негіздерін қалыптастыру, жаңа технологияларды, идеялар мен 

көзқарастарды пайдалану, инновациялық экономиканы дамы-

ту міндеттері қойылып отыр.    

Тұрақсыз жаһандық экономикалық процестер жағдайында 

ұлттық экономиканың бǩсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

елдің шаруашылығын жаңаша басқаруды, ǩлемдік экономикалық 

жүйедегі оның бǩсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің басым 

бағыттарын анықтауды, мемлекеттің ǩлеуметтік-экономикалық 

саясатын жүргізудің институционалдық, экономикалық, 

қаржылық, ұйымдастырушылық жǩне ǩлеуметтік  жаңа 

тетіктерін негіздеуді талап етеді.   

Сондықтан  Институт ғалымдары ұлттық экономиканың 

халықаралық тауарлар мен қызметтер нарығындағы бǩсекеге 

қабілеттілігін арттыру жолдары мен тетіктерін жасауға 

бар күш-жігерлерін салды.  Мұнда  ұлттық экономиканың 

ерекшеліктері мен заманауи ǩлемді дамыту үрдістері басты 

назарға алынады.  

Осыған байланысты Экономика институты бас ұйым 

ретінде 2009 жылы 28 ақпанда ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің 

№ 20 бұйрығына сǩйкес құрастырылған жǩне 17 тақырыпты 

қамтитын 6.8 «Инновациялар жǩне адам капиталын дамыту 

негізінде ұлттық экономиканың бǩсекеге қабілеттілігінің 

артуы: жаңа парадигма, тұрақсыз жаһандық экономикалық 

процестер жағдайында жүзеге асыру басымдықтары 

мен тетіктері» (2009-2011жж.) ғылыми бағыты бойынша 

іргелі зерттеулер Бағдарламасын орындады жǩне үйлестірді,  

оның 10 тақырыбын Институт зерттеді,   қалған 2-ін – Аста-

на қаласындағы оның филиалы жǩне 5 тақырыпты – қоса 

орындаушы-ұйымдар, Қазақстанның жетекші университеттері 

мен институттары іске асырды. Бағдарлама бойынша зерттеу-

лер 7 басым бағытта жүргізілді:  

1. Қазақстанның ǩлеуметтік-экономикалық дамуын 

басқаруды ол ǩлемдік шаруашылық байланыстарға белсенді 

кірген жǩне жаһандық экономикалық тǩуекелдіктер өршіп 

тұрған кезеңде жетілдірудің теориялық-ǩдіснамалық жǩне 

практикалық мǩселелерін  зерттеу. 

2. Жаһандық технологиялық ілгерілеулер жағдайында 

ұлттық экономиканы  құрылымдық жаңартудың теориялық-

ǩдіснамалық негіздерін зерттеу.  

3. Жаһандық қаржы тұрақсыздығы жағдайында 

ǩлеуметтік экономиканы дамытудың жǩне адам факторын 

капиталдандырудың қаржы жǩне инвестициялық тетіктерін 

қалыптастырудың теориялық-ǩдіснамалық негіздері мен прак-

тикасын зерттеу.   
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4. Материалдық емес факторлардың рөлін күшейту 

жағдайында Қазақстанның нақты экономикалық секторының 

бǩсекеге қабілеттілігін арттыру тетіктері мен теориялық-

ǩдіснамалық негіздерін зерттеу.  

5. Өңіраралық өзара іс-қимылды күшейту бағытында 

ұлттық экономиканы аумақтық дамыту заңдылықтары мен 

принциптерін зерттеу.   

6. Жаһандық экологиялық тǩуекелдер күшейген жағдайда 

ұлттық экономиканы тұрақты ресурс үнемдеуші ретінде да-

мытуды қамтамасыз етудің тұжырымдамалық қағидалары мен 

тетіктерін зерттеу.  

7. Жаһандық экономикалық тǩуекелдер мен қауіп-

қатерлерден шығу  тетіктерін жасау жǩне жаһандық 

бǩсекелестікті дамытудың негізгі үрдістерін зерттеу.  

 Бағдарлама бойынша зерттеулердің негізгі нǩтижесі ин-

новациялар мен адам капиталын дамыту негізінде ұлттық 

экономиканың бǩсекеге қабілеттілігін арттырудың жаңа пара-

дигмасын, сонымен қатар тұрақсыз жаһандық экономикалық 

процестер жағдайында оны іске асырудың басым бағыттары 

мен институционалдық, экономикалық, қаржылық, 

ұйымдастырушылық жǩне ǩлеуметтік  жаңа тетіктерін  

теориялық-ǩдіснамалық жǩне практикалық негіздеу болып та-

былады.    

 Жаңа ғылыми нǩтижелерге төмендегілерді жатқызуға 

болады:

1) Тұрақсыз жаһандық экономикалық процестер жағдайында 

ұлттық экономиканың көпқырлы дамуын стратегиялық 

басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар ғылыми негізделді;  

Қазақстан экономикасында толыққанды бǩсекелес ортаның 

дамуын қамтамасыз етуге қабілетті жергілікті жағдайларға 

бейімделген жǩне қолданыстағы тетіктерді жасау жǩне пайда-

лану бойынша ғылыми-практикалық ұсыныстар негізделді.

2) Жаһандық технологиялық ілгерілеулер мен инновациялық 

жǩне ǩлеуметтік экономиканы қалыптастыруды ескере отырып, 

Қазақстан экономикасының бǩсекеге қабілеттілігін арттырудың 

құрылымдық-инновациялық факторын пайдаланудың 

негізгі бағыттары мен тетіктері жасалды; Қазақстан эконо-

микасын оның бǩсекеге қабілеттілігін арттыру мүддесінде 

технологиялық жаңартудың негізгі бағыттары мен техноло-

гиялар нарығын реттеу тетіктері негізделді. 

3) Ұлттық экономиканы дамытудың ǩлеуметтік 

бағыттылығын күшейту жǩне оның бǩсекеге қабілеттілігін 

арттыру бағытында мемлекеттік меншік қызметін ұйымдық-

экономикалық реттеу тетіктерін жетілдіру бойынша ғылыми-

практикалық ұсыныстар негізделді; елдің жǩне ǩлеуметтік 

прогрестің бǩсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету бағытында 

нарықты реттеу жǩне экономика ǩлеуметтенуінің теңестірілген 

процестері негізінде ұлттық ǩлеуметтік экономика үлгісін 

жасау тетіктері негізделді; адам капиталының бǩсекелік 

артықшылықтарын дамыту басымдықтары мен перспективасы 

анықталды жǩне ұлттық экономиканың бǩсекеге қабілеттілігін 

жǩне тұрақтылығын қамтамасыз ету жағдайында оларды іске 

асыру тетіктері негізделді;  жаһандық қаржы тұрақсыздығы 

жағдайында Қазақстанның бǩсекеге қабілеттілігін арттыруды 

қамтамасыз ететін қаржы-несие жүйесін дамыту стратегия-

сын жүзеге асыру бойынша ғылыми-практикалық ұсыныстар 

ǩзірленді.  

4) Ұлттық экономиканың нақты секторын, оның ішінде 

мұнайгазхимиялық,  машина жасау, тау кен-металлургиялық, 

көлік-коммуникациялық жǩне агроөнеркǩсіптік кешендерді 

олардың ǩлемдік нарықтағы бǩсекеге қабілеттілігін арт-

тыру мақсатында жаңарту стратегиясын, тактикасы мен 

басымдықтарын жүзеге асыру тетіктерін пайдалану бойынша 

ғылыми-практикалық ұсыныстар жасалды.  

5) Жаһандық қаржы тұрақсыздығы жағдайында өңірлік 

экономиканың бǩсекеге қабілеттілігін  қамтамасыз етудің 

стратегиялық бағыттары негізделді; Қазақстан өңірлерінің 
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бǩсекелік артықшылықтарын қалыптастырудың жǩне 

пайдаланудың ұйымдастырушылық-экономикалық, инвести-

циялық жǩне институционалдық-басқарушылық тетіктері 

ǩзірленді.  

6) Қазақстан тұрғындарының ǩл-ауқатын  жǩне оның 

экономикасының бǩсекеге қабілеттілігін арттыру мүддесінде 

ресурс-энергия үнемдеуші жǩне экологиялық таза технология-

ларды енгізу арқылы экономиканың табиғат үнемдеуші даму 

типіне анағұрлым ыңғайлы жǩне тиімді өтуді мемлекеттік 

реттеудің ұзақмерзімдік басымдықтары, кезеңдері жǩне 

тетіктері негізделді;    ренталық негізде тұрақты жер пай-

далануды ынталандыру тетіктері негізделді жǩне жер-

мүліктік қатынастарды реттеуді жетілдіру бойынша ғылыми-

практикалық ұсынымдар  ǩзірленді.

7) Қазақстанның бǩсекеге қабілеттілігін арттыруды 

қамтамасыз ететін Еуразиялық экономикалық бірігуді күшейту 

басымдықтары негізделді; ǩлемдік экономикалық дамудың 

жǩне олардың ұлттық экономикаға ықпалының  болжамдық 

сценарийлері жасалды; жаһандық өңірлендірудің жаңа 

серпіні мен ǩлемдік қаржы дағдарысы жағдайында ұлттық 

экономиканың интеграциялық қорғаушы тетіктерін іске асыру 

бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар ǩзірленді.  

Іргелі зерттеулер бағдарламасын орындау нǩтижелері Ин-

ститут зерттеулерінің пионерлік сипатта екендігін көрсетеді. 

Институт ғалымдары мемлекеттік басқару органдарына берген 

ғылыми есептері мен көптеген практикалық ұсынымдарында, 

жарияланымдарында елімізде алғаш рет жаңа ғылыми идея-

лар ұсынды жǩне Қазақстан экономикасы үшін өзекті сала-

ларда оларды жүзеге асыру бойынша нақты ұсыныстар жаса-

ды.  

Осы идеялар мен ұсыныстардың ішінде ғылыми ǩлеуетті 

институционалдық қайта құрылымдау қажеттілігін негіздеу, 

технопарктер құру, венчурлік қаржыландыру, ұлттық 

инновациялық жүйені қалыптастыру, технологиялар нарығын 

дамыту, ғылым мен инновацияны дамыту мүддесінде табиғи 

рентаны пайдалану, жаңа технологиялық укладтарды иге-

ру негізінде экономика құрылымын жетілдіру, экономика-

ны факторлық-мақсатты реттеу жǩне т.б. атап өтуге болады.  

Соңғы жылдары инновациялық-технологиялық даму мǩселесі 

бойынша іргелі зерттеулер жүргізілді, инновациялық жǩне 

технологиялық саясат, ұлттық инновациялық жүйе құру 

мǩселелері көтерілген ғылыми баяндамалар, жазбалар ǩзірленіп, 

ҚР Үкіметіне берілді.  Өндіргіш күштерді қалыптастыру жǩне 

дамыту Тұжырымдамасы ǩзірленді, экономиканы ғылыми-

технологиялық дамытудың ұлттық үлгісі негізделді, Қазақстан 

Республикасының индустриалды-инновациялық  Стратегия-

сына, Үдемелі индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік 

бағдарламасына ұсыныстар жасалды. Бұл ұсыныстарды 

Қазақстанның инновациялық-технологиялық дамуының 

жаңа парадигмасының негізі ретінде  қарастыруға болады.   

Институт ғалымдары алғашқылардың бірі болып тұрақты 

даму, «жасыл өсу», ұтымды   табиғаттты пайдалану, 

индустриалдық жаңарту, орта  буынды қалыптастыру, 

экономикалық дамудағы мемлекеттік меншіктің рөлін 

қайта айқындау идеяларын ұсыну арқылы жаңа сападағы 

экономикалық өсу қажеттілігін негіздеді. Институтта 

ǩлеуметтік жаңарту, жаңа өңірлік саясат мǩселелері 

белсенді түрде зерттелуде.   

Қолданбалы зерттеулер жүргізу

Институт іргелі бағдарламалармен қатар қолданбалы 

зерттеулер де жүргізеді. Атап айтқанда, 2006-2009 жыл-

дары практикалық сипаттағы экономиканың өзекті, кезек 

күттірмейтін мǩселелері бойынша  12 тақырып, оның ішінде 

«Ұлттық идея – Қазақстанның тұрақты даму негізі»  

бағдарламасының аясында 9 тақырып орындалды.  Олардың 



32 33

ішінде: «Жер қойнауын пайдалану рентасын мемлекеттік рет-

теу тетіктері», «Қазақстан экономикасында технологиялар-

ды беру тетіктерін қалыптастыру жǩне дамыту», «Шанхай 

ынтымақтастық ұйымы шеңберінде Қазақстанның Қытаймен 

экономикалық бірігу перспективалары» жǩне т.б. зерттеулерді 

атап айтуға болады.   Бұл зерттеулер барысында мынадай 

нǩтижелерге қол жеткізілді: 

- отандық зерттеулерде алғаш рет Грубел-Ллойд индексі 

бойынша жасалған коэффициент негізінде экспорттық 

өнімдерге авторлық баға берілді; шағын бизнестің кǩсіпкерлік 

құрылымдарына ǩртүрлі қаржылай қызметтер мен өнімдердің 

қолжетімділігіне кепілдік беретін қаржылай қолдау көрсету 

жǩне оның бǩсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету формалары 

анықталды;  

- Қазақстанды аумақтық дамыту Стратегиясын жүзеге асыру 

ерекшеліктері айқындалды жǩне мемлекеттік-жеке серіктестік 

тетіктерін дамыту бойынша ұсынымдар ǩзірленді; 

- қазіргі кезеңдегі ҚР ОЭК салалары қызметінің өзіндік 

ерекшеліктері жǩне экологиялық-экономикалық жағдайы 

анықталды; Қазақстан өңірлерінің рекреациялық қызметіне 

жǩне туризмді дамытудың қазіргі жағдайына, жекелеген 

өңірлер шеңберінде туристік бағдарламаларды жүзеге асыру 

мүмкіндіктеріне талдау жасалды; 

- Қазақстанда шығарылатын тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтерді сыртқы нарыққа шығару экспортын  ілгерілету 

мүмкіндіктері ретінде өңірлік ынтымақтастық формаларын 

пайдалану бойынша ұсыныстар негізделді.

 Институт қызметкерлері «Түркия, Өзбекстан, ůзірбайжан 

жǩне басқа елдердің тǩжірибелерін зерделеу арқылы қазақ 

жазуының латын графикасына өтуі бағытында ғылыми зерт-

теулер жүргізу» қолданбалы ғылыми-зерттеу тақырыбына 

қатысты. ҚР БжҒМ конкурсының нǩтижелері бойынша Инсти-

тут қызметкерлері 2012-2014жж. Қазақстан экономикасының 

дамуында орасан практикалық мǩні бар қолданбалы 12 тақырып 

зерттеді.

2009 жылы ҚР Үкіметінің мемлекеттік тапсырысы бойын-

ша «Тұрғындардың аз қамтылған бөлігіне ǩлеуметтік қолдау 

көрсету жǩне атаулы ǩлеуметтік көмек көрсету тиімділігін 

бағалау жǩне тұрғындарға қосымша ǩлеуметтік қолдау көрсету 

формалары бойынша ұсыныстар» тақырыбы ойдағыдай орын-

далып, ҚР Үкіметінің жанындағы Экономикалық кеңесшілер 

мǩжілісінде бекітілді.  

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Қорының 

конкурсы аясында 2008ж. жǩне  2011ж. Институттың жас 

ғалымдары  «Мемлекет тǩуекелі жǩне ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету» тақырыбы бойынша зерттеу жүргізді. 

Институт қызметкерлері Халықаралық ұйымдардың да 

гранттары бойынша зерттеулерді жүзеге асырды.

Зерттеулер нǩтижелерінің енгізілуі 

Зерттеулер нǩтижелері Қазақстанның жǩне оның 

өңірлерінің тұрақты жǩне серпінді ǩлеуметтік-экономикалық 

дамуын қамтамасыз ету бойынша ғылыми баяндамалар, 

жазбалар, ұсыныстар мен ұсынымдар түрінде Қазақстан 

шаруашылығының практикасына белсенді түрде енгізілді 

жǩне үлкен сұранысқа ие.  

2006-2011 жж.  аралығындағы зерттеулер  нǩтижелерінің 

қорытындысы бойынша Экономика институты Қазақстанның 

ǩлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мǩселелері бой-

ынша шамамен 300-дей ғылыми баяндама, ұсыныстар мен 

ұсынымдар, талдама жазбаларды мемлекеттік билік орган-

дарына пайдалануға ǩзірлеп берді.   Оның ішінде:  2006 ж. – 

43,  2007 ж. – 40,  2008 ж. – 38,  2009 . – 52,  2010 ж. – 65,  

2011 ж. – 53.  Бұл ұсыныстар Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.ů.Назарбаевқа, ҚР Президентінің ůкімшілігіне, 

ҚР Парламентінің Мǩжілісіне, ҚР Премьер-министріне, ҚР 

Білім жǩне ғылым министрлігіне, ҚР Экономикалық даму жǩне 

сауда министрлігіне, ҚР Индустрия жǩне жаңа технологиялар 
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министрлігіне, ҚР Мұнай жǩне газ министрлігіне, ҚР Қоршаған 

ортаны қорғау министрлігіне, ҚР БжҒМ Ғылым комитетіне 

жǩне тағы да басқа мүдделі ұйымдар мен ведомстволарға 

берілді.  

Олардың ішіндегі анағұрлым маңыздылары:

ҚР Президентіне – «Қазақстан Республикасында адам 

капиталының бǩсекеге қабілеттілігін арттыру», «Қазақстан 

экономикасының бǩсекеге қабілеттілігін тұрақтандыру жǩне 

арттыру», «Қазақстан экономикасын инновациялық дамы-

ту жǩне ғылымның рөлі» ғылыми баяндамалары.  Бұл мате-

риалдарды Мемлекет басшысы қолдап, нǩтижелері бойынша 

барлық министрліктер Институт ǩлеуетін жан-жақты пайдала-

ну жөнінде нұсқаулар алды.  

ҚР Президентінің ůкімшілігіне, ҚР Үкіметіне  практикада 

пайдалану үшін ғылыми баяндамалар, талдама жазбалар дайын-

далып берілді, олардың ішінде: «Жаһандық қаржы дағдарысы 

жағдайында ұлттық экономиканың кейбір мǩселелерін 

шешу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар»; «Дағдарысқа 

қарсы шаралар жǩне экономиканы мемлекеттік реттеу»;  

«Инновациялық-технологиялық даму мǩселелері»; «Аумақтық 

дамуды ұйымдастыру жǩне басқаруды жетілдірудің кейбір 

бағыттары жөнінде»; «Экономикалық дамудың  дағдарыстық 

кейбір үрдістері жǩне Қазақстан экономикалық саясатының 

алдын-алу шаралары жөнінде»; «Қазақстан Республикасын-

да ғылымды басқаруды жǩне дамытуды жетілдіру бойын-

ша ұсыныстар»; «Қазақстан экономикасының «тым қызып 

кету» қаупін төмендету бойынша ұсыныстар»; «Қазақстанда 

Форсайт-жобаларды ǩзірлеу бойынша ұсыныстар»; «Ғылыми-

техникалық саладағы дағдарысқа қарсы шаралар бойын-

ша ұсыныстар»; «Нақты салалық секторлар кешендерінің 

бǩсекеге қабілеттілігін оларды ǩртараптандыру жǩне жаңарту 

жағдайында арттыру»; «Қазақстанның мұнайгазхимия 

кешендерін жаңарту басымдықтары»; «Қазақстанда 

технологиялық жаңарту жǩне инновацияны дамыту бойынша 

ұсыныстар»; «Елдің экономикалық өсуін қамтамасыз етуде адам 

капиталын тиімді пайдалануды бағалау», ҚР «Ғылым туралы» 

Заңына жǩне заңдық актілерге ұсыныстар; негізгі ǩлеуметтік-

экономикалық мǩселелерді шешудің профилактикалық шара-

лары бойынша ұсыныстар; ғылымның дамуын  ұзақмерзімдік 

болжау жǩне жоспарлау тетіктері бойынша ұсыныстар; 

ғылымды дамытудың Салалық бағдарламасына ұсыныстар 

жǩне басқалар. 

Ғылыми зерттеулердің жоғары билік органдары 

қызметінің практикасында пайдаланылуы жǩне олардың 

маңыздылығы туралы тиісті құжаттар мен оң пікірлерден 

көруге болады, оның ішінде:

- ҚР Президенті Н.ů.Назарбаевтың 2009 жылы 16 қаңтарда 

берген «Институтты мемлекет мүддесіне дұрыс пайдалану ту-

ралы» № 413 тапсырмасы;

- ҚР Президенті Н.ů.Назарбаевтың 2009 жылы 24 маусым-

да берген     № 3216 тапсырмасы;

 - К.В.Бішімбаев  жǩне А.Күлсейітовтердің (ҚР Президенті 

ůкімшілігінің ǩлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімі) 

ҚР президенті ůкімшілігінің басшысы А.Е. Мусинге жǩне ҚР 

Президентінің көмекшісі А.О. Исекешовке  берген 2009 жылы 

18 ақпандағы  № 61-7/413 жǩне 2009 жылы 25 ақпандағы № 

61-7/413-2  «Экономика институтының ғылыми-аналитикалық 

материалы туралы» жазбалары; 

- Президент ůкімшілігінің басшысы А.Мусиннің Институт 

ǩлеуетін мемлекет қажетіне пайдалану туралы 2 наурызда бер-

ген № 413 тапсырмасы;

- ҚР Премьер – министрі Кеңсесінің басшысы  Г. 

Абдрахимовтың: МЭБП –  Б.Т.Сұлтановқа, БжҒМ –  

Ж.Қ.Түймебаевқа,  ҚР МИТ –  В.С.Школьникке, «Самұрық-

Қазына» ХАҚ -  Қ.Н.Келімбетовке, МЭМР – С.М.Мыңбаевқа, 

ҚМ – Б.Б.Жǩмішевке, ДМ – Ж.А.Досқалиевқа, АИС – 

К.Б.Есекеевке, ЕХůҚМ – Г.Н. ůбдіхалықоваға  Институт 
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ǩлеуетін мемлекет қажетіне пайдалану туралы 2 наурызда бер-

ген № 20-55/1816 тапсырмасы жǩне т.б. 

Институт ҚР Үкіметінің ǩртүрлі заң жобаларын, 

бағдарламалық құжаттарын сараптауға, ǩзірлеуге үнемі 

қатысып отырады.  Атап көрсететін болсақ, ҚР-ның «Ғылым 

туралы» жаңа Заңын ǩзірлеуге, ҚР Үкіметі жанындағы ВНТК-

да жǩне ҚР Президенттігінде өткен мǩжілістерге ғылымды 

дамыту мǩселелері бойынша  материалдар дайындауға 

айрықша көңіл бөлінді. Экономика институтының ғалымдары 

сондай-ақ мынадай заңдар мен заңдық актілер жобаларына, 

бағдарламалық құжаттарға ұсыныстар мен ұсынымдар жа-

сады: «ҚР-ның Салық кодексі»; «Мемлекеттік бюджет тура-

лы»; «ҚР-дағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы»; 2011-2020 

жылдарға арналған ҚР-да білімді дамытудың Мемлекеттік 

бағдарламасы; 2015 жылға дейін технологиялық даму 

Бағдарламасы; 2011-2015 жылдарға арналған Қазақстан Ре-

спубликасында ғылымды дамытудың Салалық бағдарламасы; 

2014 жылға дейін ҚР-ын үдемелі индустриалды-инновациялық 

дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы жǩне т.б.

Институт елдің заң жобалары мен бағдарламалық 

құжаттарын талқылау  бойынша ҚР Парламенті Мǩжілісі 

жанындағы Қоғамдық Палатаның, ҚР Үкіметі жанындағы 

Экономикалық кеңесшілер Кеңесінің, ҚР Қауіпсіздік 

Кеңесі жанындағы Сарапшылық кеңесінің жǩне ЕурАзЭҚ 

Жоғары технологиялар орталығы Қадағалау кеңесінің 

жұмыстарына қатысып отырады.    

Ғылыми-басылымдық қызметі

Ғылыми зерттеулер нǩтижелері ǩртүрлі ғылыми ізденістер 

бағыттары бойынша Институт қызметкерлерінің жариялаған 

монографияларда, брошюраларда, жинақтар мен мақалаларда 

көрініс тауып отырады. Атап айтқанда,  2006-2008 жж. жал-

пы көлемі 1107,2 б.т. 587 ғылыми еңбек жарық көрді, оның 

ішінде   ІЗБ жǩне қолданбалы зерттеулер аясында дайындалған 

15 монография, 5 кітап, 31 брошюра, «Мǩдени мұра» 

Мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 10 томдық «Экономи-

ка. ůлемдік классика», биобиблиография, екі орысша-қазақша 

сөздік, 1 оқу құралы, 523 мақала,  жаңа «Экономика: стра-

тегия жǩне практика» журналының тоғыз саны, сол сияқты 

жыл сайын шығарылатын «ҚР  ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық 

ғылымдар сериясы» журналы. Республикада алғаш рет ұлттық 

экономиканың бǩсекеге қабілеттілігіне арналған екі кітап 

жарық көрді. Қазақ тілінде 55 еңбек жарияланды. 

2006 ж. бастап Институт өзінің Орталық Азияның барлық 

елдеріне бағытталған республикадағы жалғыз «Экономи-

ка: стратегия жǩне практика» экономикалық  журналын 

шығарады (27.04.2006 ж. ҚР МКИ Ақпарат жǩне мұрағаттар 

комитеті берген  №7158-Ж куǩлік), ол ҚР БжҒМ ККСОН 

ұсынған басылымдар тізіміне кіреді.  Сонымен қатар тек 

Қазақстанда ғана емес, Орталық Азия елдеріне де тарала-

ды жǩне ҚР Президентінің идеяларын жүзеге асыру аясында 

Орталық Азия мемлекеттерінің ǩлеуметтік-экономикалық да-

муы мен бірігуінің қолданбалы міндеттерін шешуде елеулі рөл 

атқарады.  Қазір журнал ǩлеуметтік-экономикалық аса маңызды 

заманауи мǩселелерге арналған белгілі отандық жǩне шетелдік 

ғалымдар мен тǩжірибеден өтуші мамандардың мақалалары 

жарияланатын ғылыми басылым ретінде танымал болды.   

Төмендегідей ірі ғылыми еңбектер жарық көрді:

Ұжымдық монография.   3 кітаптан тұрады. Устойчивое раз-

витие Казахстана в условиях глобализации: модели, стратегии, 

приоритеты и механизмы реализации. / Ред. басқ.  О. Сǩбден 

жǩне Н.К. Нұрланова – Алматы: ҚР БжҒМ ЭИ, 2008.

Экономика Казахстана в  условия глобализации: ме-

ханизм модернизации и функционирования. /Ред.басқ.  

М.Б.Кенжеғозин. - Алматы:  ҚР БжҒМ ЭИ, 2005. – 24,5 б.т.



38 39

Ұжымдық монография. Конкурентоспособность нацио-

нальной экономики: критерии оценки и пути повышения. / 

Ред.басқ. О. Сǩбден. – Алматы, Экономика, 2007. – 11 п.л.

 Ұжымдық монография. Ұлттық экономиканың бǩсекеге 

қабілеттілігі: бағалау критерийлері мен арттыру жолдары. 

Жалпы ред. басқарған О. Сǩбден. Алматы, 2008. – 11 б.т. 

Шанхайская организация сотрудничества: экономическая 

интеграция и национальные интересы / под общ. ред. акад. 

РАН А.И. Татаркина. Екатеринбург: УрОРАН, 2010. 774 с.

Барлыбаева Н.А. Национальная инновационная система 

Казахстана. – Алматы, 2006. – 199 б. – 11,5 б.т. 

Кенжеғозин М.Б., Дінішев Ф.М., ůлжанова Ф.Ғ. Наука и 

инновации в рыночной экономике: мировой опыт Казахстан. – 

Алматы, 2006. – 16 б.т., Ш.Уǩлиханов атындағы сыйлыққа 

ие болған еңбек. 

Қошанов А.К. Национальные экономические интересы и 

отношения собственности. – Алматы, ИД «Эксклюзив», 2009. 

– 27,0 б.т. 

ůлжанова Ф.Г. Рынок технологий в условиях глобализации: 

институты и механизмы развития в Казахстане. – Алматы, 

2007. – 11,5 б.т. 

Қосмамбетова Р.Е. Организация стратегического управле-

ния экономикой в условиях глобализации: теория, методоло-

гия, механизм. – Алматы, 2007. – 24,2 б.т.

Татібеков Б.Л. Рынок труда и занятость человеческих ре-

сурсов Казахстана в условиях глобализации. – Алматы, 2007. 

– 16,5 б.т. 

Кǩрібжанов Е.С. и др. Демократизация и экономический 

рост. Монография. – Алматы, «Экономика», 2009. – 11,2 б.т. 

Интеллектуалды экономика – ХХI ғасырдың технологиялық 

жаңғыруы. / С.Ю. Глазьев, С.О. Сǩбден, А.Е. Арменский, Е.А. 

Наумов. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2010. – 

340 б.

Нұрланова Н.К. Региональная парадигма устойчивого раз-

вития Казахстана: проблемы теории и практики. Монография 

/  - Алматы:  ҚР БжҒМ ЭИ, 2010. – 328 б. 

Дүйсен Г.М. Монография «Рекреационное освоение регио-

нов Казахстана в условиях вхождения в мировой туризм: тео-

рия, стратегия и практика» (13,0 б.т.) Алматы, 2010. 

Кǩрібжанов Е.С. Международная экономика и Казахстан / 

Ред.басқ. профессор Кǩріпжанов Е.С.– Алматы, Экономика, 

2010, 30 б.т. (автормен бірге) жǩне т.б.

 2009-2011 жж. аралығында  Институт қызметкерлері 721 

ғылыми еңбек, оның ішінде: 10 таңдамалы том; 19 моногра-

фия; 5 халықаралық конференция материалдары; 21 томдық 

«Экономика» таңдамалы еңбектері; 1 кітап; 4 брошюра; 664 

ғылыми мақала;  «ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық ғылымдар 

сериясы» журналы, 2009-2011; «Экономика: стратегия жǩне 

практика» журналы, №1-4, 2009-2011 жж.

Тǩуелсіз Қазақстанды ǩйгілендіру үшін елдің 20 жыл 

ішіндегі экономикалық өзгеру мǩселелері жǩне дағдарыстан 

кейінгі кезеңдерде экономика мен қоғамды дамыту пер-

спективалары бойынша ғылыми еңбектер топтамасы дай-

ындалды,  оның ішінде:  

Ұжымдық монография. Новый Казахстан в меняющемся 

мире: стратегия экономической трансформации и путь к ли-

дерству.- Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. - 288 б.

Ұжымдық  монография. Высокоиндустриальная экономика 

Казахстана: новые и традиционные факторы развития.- Алма-

ты:    ҚР БжҒМ ЭИ, 2011. -  207 б.

 Ұжымдық  монография. Модернизация и рост конкурен-

тоспособности экономики Казахстан. – Алматы: «Қазақ энци-

клопедиясы», 2011. – 344 б.

Проблемы и перспективы посткризисного развития эко-

номики Казахстана». ҚР-сы тǩуелсіздігінің 20 жылдығына 

арналған ғылыми еңбектер жинағы.- Алматы: ҚР БжҒМ ЭИ, 

2011. – 707 б.
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Пǩнаралық монографиядағы авторлар ұжымының тараула-

ры. Становление и развитие независимого Казахстана: социо-

гуманитарный анализ. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 

2011. - 365 б.

Сǩбден О.С., Егоров О.И., Чигаркина О.А. Энергоэкологи-

ческая безопасность Казахстана и новые возможности ком-

плексного использования углеводородных ресурсов – Алматы: 

«Қазақ энциклопедиясы», 2011. - 176 б.

Сǩбден О. Монография «Инновациялық экономика». – 15,6 

п.л. (Үшінші басылым).- Алматы: ҚР БжҒМ ЭИ, 2011. -  220 б.

Сǩбден О., А.Е. Арменский, С.Э.Кочубей, Е.А. Наумов, 

М.М. Халитова. Устойчивое развитие национальных экономик 

и мировые финансы в ХХI  веке. –  Астана,  «Елорда» 2011г. 

– 480 б.

Бірімбетова Н. Ж. Модернизация территориального инду-

стриального развития Казахстана: методология и приоритеты. 

Монография. – Алматы: ҚР БжҒМ ЭИ. -2011. – 229 б.

Н.ů.Назарбаевтың интеллектуалды ұлт қалыптастыру, 

оны жүзеге асыру жолдары мен мүмкіндіктері туралы иде-

яларын айқындайтын бірқатар жарияланымдар жарық 

көрді:    

Формирование и развитие конкурентоспособного человече-

ского капитала в Казахстане. Сб. материалов Междунар. науч.-

практ. конф. – Алматы: ҚР БжҒМ ЭИ, 2010. – 408 б.

Мелдеханова М.Қ. Человеческий капитал и устойчивое раз-

витие Казахстана: теория, приоритеты и механизм реализации. 

– Алматы. – 232 б.

Повышение конкурентоспособности человеческого капита-

ла в Республике Казахстан. Брошюра. Алматы: ҚР БжҒМ ЭИ, 

2010. – 52б. жǩне  т.б.

«Мǩдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасын орындау бой-

ынша ҚР Президентінің Жарлығын жүзеге асыру мақсатында    

жалпы көлемі 300 б.т.10 томдық «Экономикалық класси ка» 

кітаптар топтамасы жарық көрді,  оның ішінде:

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 1-том: Экономи-

ка ғылымының бастаулары / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Ал-

маты; «Таймас» баспа үйі, 2006. – 336 бет. Құрастырушылар: 

Қабдиев Д.Қ., ůлиев О.Ж. Аудармашы Жұмаш ů.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 2-том: 

Меркантилистік, физиократтық жǩне классикалық ағымдар / 

Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 

2006. – 440 бет. Құрастырушылар: Кенжеғозин М.Б., ůлиев 

О.Ж. Аудармашы Жұмаш ů.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 3-том: Маржина-

лизм жǩне кǩсіпкерлік негіздері / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – 

Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 456 бет. Құрастырушылар: 

Алшанов Р.А., ůшімбаева А.Т. Аудармашы Арпабеков С.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 4-том: Неоклас-

сика / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа 

үйі, 2006. – 504 бет. Құрастырушылар: Кенжеғозин М.Б., Бол-

санбек Б.Т. Аудармашы Болсанбек Б.Т.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 5-том: 

Экономикалық өсу жǩне бǩсеке теориясы / Жетекшісі 

М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 528 

бет. Құрастырушылар: Елемесов Р.Е., ůбішев ů.ů. Аударма-

шы Байгісиев М.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 6-том: Неоли-

берализм жǩне ǩлеуметтік-рыноктық экономика / Жетекшісі 

М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 480 

бет. Құрастырушылар: Қошанов А.Қ., Төлегенова М.С. Аудар-

машы Жорабеков Қ.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 7-том: Институ-

ционализм / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» 

баспа үйі, 2006. – 512 бет. Құрастырушылар: Тазабеков Қ.ů., 

Аханов С.А. Аудармашы Тоқсанбай С.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 8-том: Өтпелі 

экономика теориялары / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алма-
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ты; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 560 бет. Құрастырушылар: 

Қошанов А.Қ., Жатқанбаев Е.Б. Аудармашы Ысқақ Е.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 9-том: 

Мемлекеттік сектор, халықаралық бǩсеке жǩне менеджмент 

теориясы / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» 

баспа үйі, 2006. – 472 бет. Құрастырушылар: Сағадиев К.ů. Ау-

дармашы Қожамқұлов Т.Қ.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 10-том: 

Қазақстанда экономикалық ойдың дамуы / Жетекшісі 

М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 512 

бет. Құрастырушылар: ůубǩкіров Я.А., Қажымұрат К.Қ. Ау-

дармашы Тоқсанбай С.

Зерттеу нǩтижелерінің мақұлдануы

Институт өз зерттеулерінің нǩтижелерін белсенді 

түрде мақұлдандырып отырады.  Мысалы, 2006-2008 жж. 

аралығында Институт  6 конференция жǩне  4 дөңгелек үстел, 

1 халықаралық семинар,  2009-2011 жж.  –5 конференция, 

1 халықаралық форум, 9 дөңгелек үстел, оның ішінде 1-уі 

ҚР Президенті Н.ů.Назарбаевтың Қазақстан халқына жыл 

сайынғы Жолдауларына арналған. Олардың ішінде Қазақстан, 

Ресей, Өзбекстан, Украина, Қырғызстан, ůзірбайжан, Түркия, 

Моңғолия, АҚШ сияқты елдердің көрнекті экономист-

ғалымдары мен тǩжірбиесін өтеуші мамандар  жǩне мемлекеттік 

билік органдарының, бизнес, үкіметтік емес жǩне халықаралық 

ұйымдардың, БҰҰ АТМЭůК өкілдері қатысқан:

«Өңірлік интеграция жǩне Орталық Азия елдерінің  

экономикалық серіктестігі: ашық ынтымақтастық 

сұқбаты», 13 қараша 2009 ж.  Алматы қ. ҚР СІМ-мен бірлесе 

өткізген форум. 

Институттың бірінші директоры, ҚР ҰҒА-ның мүше-

корреспонденті С.Е.Толыбековтың 100 жылдығына арналған 

«Экономика ғылымының өзекті мǩселелері жǩне акаде-

мик С.Е. Толыбековтың шығармашылық мұралары» атты 

Халықаралық ғылыми-тǩжірибиелік конференция, 11 сǩуір 

2007 ж.  Алматы қ. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетімен бірлесе өткізілді. 

«Ұлттық экономиканы тұрақты ǩлеуметтік-

экономикалық дамыту Стратегиясын жүзеге асырудың 

негізгі бағыттары мен тетіктері» атты Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция, 21 сǩуір 2007ж.   Көкшетау қ.  

Көкшетау экономика жǩне менеджмент институты жǩне Омбы 

аграрлық университетімен бірлесе өткізілді. 

«Табыстар мен тұрғындардың жұмыспен қамтылуын 

жоспарлауда, мониторингі мен бағалауда жергілікті жǩне 

өңірлік басқару органдарының ǩлеуетін арттыру» атты 

Халықаралық семинар, 29-30 қазан 2007 ж. БҰҰ Азия жǩне 

Тынық мұхиты елдерінің Экономикалық жǩне ǩлеуметтік ко-

миссиясымен (АТМЭůК)  бірлесе өткізілді 

«Түркі тілдес елдер ұлттық экономикасының бǩсекеге 

қабілеттілігін арттыру мǩселелері» атты Қазақстанның бас 

қаласы – Астана қ. 10 жылдығына арналған Халықаралық 

ғылыми-тǩжірибелік конференция,       2-3 маусым 2008 ж.  

Алматы қ. Шет тілдер жǩне іскерлік карьера университетімен 

бірлесе өткізілді. 

 «Жаһандану жағдайында  ұлттық экономиканың 

бǩсекеге қабілеттілігін арттыру: шешу проблемалары, 

басымдықтары,  жолдары» атты Халықаралық ғылыми-

тǩжірибелік конференция,     2010ж., маусым, Алматы қ.

 «Ұлттық экономика жǩне білім: жаһандану жағдайында 

дамыту стратегиясы» атты  академик С.Б. Бǩйішевтің 100 

жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тǩжірибелік кон-

ференция, 1-2 қазан 2009 ж.   Ақтөбе қ.  Сақтаған Бǩйішев 

атындағы Ақтөбе  университетімен бірлесе өткізілді. 

«Ақпараттық-инновациялық парадигма қалыптастыру 

жағдайындағы Қазақстанның қоғамдық ғылымдары» 

атты ҚР ҰҒА академигі, профессор А.Қ.Қошановтың  75 
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жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тǩжірибелік 

конференция, 12 қазан 2009 ж.  Алматы қ. Абай атындағы 

ҚазҰПУ-мен бірлесе өткізілді.  Осылайша Экономика ин-

ституты қоғамдық-гуманитарлық бейіндегі ғылыми-зерттеу 

мекемелерінің арасында бірінші болып пǩнаралық конферен-

ция  өткізді.

«Қазақстан экономикасына Қытайдың ықпалы: қауіп-

қатерлер жǩне мүмкіндіктер» тақырыбында дөңгелек үстел, 

7 сǩуір 2010 жылы   Алматы қ. Инвестициялар рентабельдігін 

зерттеу агенттігімен бірлесе өткізілді. 

 «Қазақстанда бǩсекеге қабілетті адам капиталын 

қалыптастыру жǩне дамыту» атты Халықаралық ғылыми-

тǩжірибелік конференция, 23   маусым 2010 ж.  Алматы қ. 

«Қазақстан экономикасының дағдарыстан кейін 

даму проблемалары жǩне перспективалары» атты ҚР-сы 

тǩуелсіздігінің 20 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-

тǩжірибелік конференция,  (24 маусым 2011 ж.).

Белгілі экономист-ғалым, экономика ғылымдарының док-

торы, профессор М.Б.Кенжеғозиннің 70 жылдығына арналған 

Қазақстан экономикасының бǩсекеге қабілеттілігі  про-

блемалары бойынша дөңгелек үстел, 28 мамыр 2009 ж.,  ҚР 

ҰҒА ЭИ, Алматы қ.

Қазақстан тǩуелсіздігінің 20 жылдығына жǩне ШЫҰ 10 

жылдығына арналған Халықаралық қатынастар, шығыстану, 

саясаттану, экономика салаларындағы жетекші мамандар, 

сарапшылар, сол сияқты «Шанхай ынтымақтастық ұйымы 

– Орталық Азиядағы  перспективалық жан-жақты өзара іс-

қимыл тетігі: басты жетістіктер жǩне қызмет проблемалары» 

дипломатиялық корпусының өкілдері қатысқан  Дөңгелек 

үстел, ҚР ҰҒА ҒК     Р.Б. Сүлейменов ат. Шығыстану институ-

тымен бірлесе өткізілді (19 сǩуір 2011 ж.).

Азия-Тынық мұхиты өңіріндегі сауда жǩне инвестиция-

лар бойынша БҰҰ АТМЭůК дайындаған Баяндаманың 

тұсаукесеріне арналған Дөңгелек үстел (19 қазан 2011 ж.). 

Көрнекті мемлекет жǩне қоғам қайраткері Д.А.Қонаевтың 

100 жылдығына арналған  «Тǩуелсіздіктің 20 жылы ішінде 

Қазақстан дамуының өзгеруі» атты Дөңгелек үстел, ҚР ҰҒА 

ҒК Ш.Уǩлиханов ат. Тарих жǩне этнология институтымен 

бірлесе өткізілді (9 желтоқсан 2011 ж.) жǩне т.б.

 Барлық конференциялар жұмыстарының қорытындылары 

бойынша мемлекеттік билік органдарының пайдалануына 

ұсыныстар ǩзірленіп берілді.   Конференциялар материалдары  

ғылыми басылымдар түрінде жарық көрді. 

Институттың жетекші ғалымдары шетелдік форумдарға, 

семинарларға, конференцияларға қатыса отырып, өз 

зерттеулерінің нǩтижелерін белсенді түрде мақұлдандырып 

отырады.   Атап айтқанда: 

Еуропалық экономикалық форум  Крыница Здруй қ. (Поль-

ша), 6-9 қыркүйек 2006ж.;  «Тұрақты дамудың эко-тиімді 

индикаторларының жүйесін қалыптастыру проблемалары»  

атты Халықаралық ғылыми семинар, Бангкок қ. Тайланд 

Корольдігі), 12-13 мамыр 2008 ж.; «Шетелдік тікелей ин-

вестициялар жǩне ұлттық экономикалар қауіпсіздігі», Гази 

университетінің KARTURK түркі тілдес елдер мен Қара теңіз 

өңірін экономикалық жǩне ǩлеуметтік зерттеу Орталығы  Ан-

кара қ.  (Түркия), 14-18 қазан 2008 ж.;   “Human Resources and 

Economic Development in the Age of Globalization” Revival of 

Silk Road: Opportunities and Perspectives» атты халықаралық 

семинар, Орталық Азияны зерттеу Орталығы, Кашмир 

университеті,  Сринагар қ. (Үндістан), 30 қазан 2008 ж.; 

«Өңірлік ғылым» атты жас ғалымдардың IX Халықаралық 

ғылыми конференциясы, РФ ЭДМ СОПС  жǩне  РҒА Мǩскеу 

қ. (Ресей);  «India-Kazakhstan Relations: New Horizons» атты 

халықаралық семинар, Халықаралық істер жөніндегі Үндістан 

кеңесі жǩне Үндістандағы Қазақстан елшілігі, Нью-Дели қ. 

(Үндістан);   «Түркі тілдес елдердің экономикасына жаһандық 

қаржы дағдарысының ықпалы» атты халықаралық конфе-
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ренция, Гази университетінің КАРТЮРК орталығы, Анта-

лия (Түркия); халықаралық  ғылыми-тǩжірибелік конферен-

ция «Дағдарыстан кейінгі кезеңде ұлттық экономика үлгісін 

қалыптастырудың  негізгі қағидалары», Түркия,  Бурса қ., 16-19 

ақпан 2010 ж.;   халықаралық конференция «Жаһандық қаржы 

жǩне экономикалық дағдарыс жǩне оның дамуға ықпалы», 

Англия,  Лондон қ.,  23-26 қаңтар 2010 ж.;  «Өркениеттер 

серіктестігін  дамыту перспективалары мен стратегиясы» атты 

ІV Өркениеттік форум, ЭКСПО-2010, 12-14 қазан 2010 ж. 

Қытай,   Шанхай қалалары жǩне т.б. 

Кадрлар даярлау

1968 жылдан 2010 жылға дейін  институтта жалпы елге 

белгілі  Докторлық диссертациялық кеңес  жұмыс істеді,  ол 

соңғы 7 жылдың ішінде (2003-2010 жж.) 150-ден астам жоғары 

білікті маман, оның ішінде 28 ғылым докторын дайындап 

шығарды,  олардың көпшілігі  ел өңірлеріндегі ǩртүрлі сала-

ларда, ҒЗИ-да жǩне жоғары оқу орындарында еңбек етіп жүр.  

Институтта экономика ғылымын дамыту жǩне экономиканы 

жаңартудың  заманауи  барлық  бағыттары бойынша ірі ғылыми 

мектептер қалыптасып, даму үстінде.  Институттың жалпы 

ғылыми қызметкерлерінің шамамен үштен бірін құрайтын  

жас ғалымдар академиялық ғылым дǩстүрлерін жалғастыра 

отырып, ұлттық экономиканы жаңа сапада қалыптастырудың 

жǩне Қазақстанның ǩлемдік экономикаға, өңірлік одақтарға,  

ДСҰ-на бірігуінің өзекті мǩселелері бойынша зерттеулер 

жүргізуде.  

ЖОО жǩне ҒЗИ-мен  қарым-қатынас

Институт ғалымдардың республика жоғары оқу 

орындарындағы білім беру процестеріне қатысуы, бірлескен 

конференциялар өткізуі, ғылыми жобаларды орындау арқылы 

елдің жоғары оқу орындарымен ойдағыдай қарым-қатынас 

орнатып отыр.  Шығармашылық ынтымақтастық жөнінде 

РҒА Экономика институты, ǩл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

ті, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университет, 

Халықаралық бизнес университет,  Халықаралық бизнес 

академиясымен жǩне басқа да жоғары оқу орындармен жаңа 

келісімшарттар жасалды.  

Институт ғалымдары рухани құндылықтарды насихат-

тау жǩне  Қазақстан Республикасы тұрғындарының арасын-

да отансүйгіштікті тǩрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыруға 

белсенді түрде қатысады.  Олар бұқаралық ақпарат 

құралдарында ғылыми жǩне көпшіліктік мақалалар жария-

лап, студенттерге, магистранттар мен PhD докторанттарға 

Қазақстан Республикасының тǩуелсіздігі кезеңіндегі экономика 

ғылымының  жетістіктерімен жǩне даму перспективасымен  

таныстыру мақсатында елдің жетекші ЖОО-ларында дǩрістер 

оқиды: ǩл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ 

экономикалық университеті, Абай атындағы ҚазҰПУ, ҚБТУ,  

«Тұран» университеті, ХБУ, ХБА.  Институт қызметкерлері 

ǩдістемелік семинарлар өткізіп, тǩуелсіз Қазақстанның даму 

перспективаларын  студенттерге, магистранттар мен PhD 

докторанттарға Экономика институтында өткізетін өндірістік 

тǩжірибе жинақтау кезінде түсіндіріп отырады.  

Сонымен,  Институт қызметкерлері Тǩуелсіз Қазақстанды 

зерделеуге, талдап-түсіндіруге жǩне жариялауға бар күш-

жігерлерін жұмсауда.   

 Институтта жастар саясаты белсенді жүргізіледі.  Жас 

ғалымдар кеңесі жұмыс істейді.  2 жас ғалым  2009-2010 жж. 

ҚР БжҒМ сыйлығының стипендиаттары атанды. Экономика 

институты Жас ғалымдар кеңесінің мүшелері Қазақстан Ре-

спубликасы Тұңғыш Президентінің Қоры жанында өткізілген 

«Жастар ғылымда - 2010» Екінші Халықаралық жастар фору-

мына қатысты.  
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Халықаралық байланыстар жǩне шығармашылық 

ынтымақтастық

Институт шетелдік ғылыми-зерттеу мекемелер жǩне 

ғалымдар, оның ішінде  РҒА Экономика институт, РҒА 

Халықшаруашылығын болжау институты, Өзбекстан Ресспу-

блика ҒА  Экономика институты, Қырғыз Республикасы ҰҒА 

академик Ж. Алышбаев атындағы Экономикалық зерттеулер 

институты, ММУ Экономика факультеті, Орталық Азия ин-

ституты (ШҰАР, ҚХР),  Кеннесо мемлекеттік университеті 

(АҚШ), Экология жǩне даму институты (Ұлыбритания), Хи-

тосубаши университетінің Экономикалық зерттеулер институ-

ты (Жапония), Экономикалық зерттеулер институты (Малай-

зия), Халықаралық тұрақты даму институты (Канада), Қара 

теңіз елдері мен Түркі тілдес мемлекеттердің ǩлеуметтік жǩне 

экономикалық зерттеулер Орталығы (КАРТЮРК), РҒА  Кольск 

ғылыми орталығының Г.П. Лузин атындағы экономикалық  

проблемалар институтымен  жǩне т.б. тығыз қарым-қатынас 

жасайды.  

Халықаралық ғылыми жобалар мен зерттеулерге қатысады. 

Мысалы,  жергілікті жǩне өңірлік деңгейлерде табыстарды 

жǩне жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету бағдарламаларын жо-

спарлау, мониторингі жǩне болжау үшін ОА елдерінде ǩлеуетті 

арттырудың Халықаралық жобасы аясында БҰҰ ЭСКАТО-мен 

қарым-қатынас орнатылған, Бангкок қ. (Тайланд).

2005-2007 жылдары Франция, Англия, Өзбекстан 

ғалымдарымен бірлесе отырып, «Қазақстан жǩне 

Өзбекстандағы ұлттық қауіпсіздік: еңбек, көші-қон жǩне 

қауіпсіздік»  тақырыбындағы Халықаралық  INTAS  жобасы 

аяқталды.  

2007-2008 жылдары «Қазақстандағы еңбек жағдайы: 

халықаралық стандарттарға сǩйкестігі» тақырыбында 

Халықаралық жоба жүзеге асырылды.  

Институт «Ресей жǩне Қазақстан ХХІ ғасырдың 

энергоэкологиялық революциясында» ХХІІ  Пǩнаралық  

пікірсайысының ұсынымдарына сǩйкес «Өркениеттердің 

энергоэкологиялық болашағы» атты жаһандық болжамды 

ǩзірлеу бойынша 2007-2009 жж. арналған Халықаралық жобаға 

қатысты.       Институт қызметкерлері Ресей Жаратылыстану 

ғылымдары академиясымен (РФ), ЕурАзЭҚ стратегиялық зерт-

теулер институтымен (РФ)   бірлесе «2010 жылы Қазақстан Ре-

спубликасында жаңартылатын энергетиканы дамыту (2 кезең)» 

бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысына қатысты.    

ЕурАзЭҚ мемлекеттері басшыларының шешімімен жǩне 

ҚР Президентінің  елді инновациялық дамыту идеяларын іске 

асыру мақсатында  Институт ЕурАзЭҚ  Жоғары технологиялар 

орталығы құрылтайшыларының жǩне Директорлар кеңесінің 

мүшесі  болды. 

Экономика институты РҒА Экономика институтының 

Оралдағы филиалымен бірлесе зерттеулер жүргізеді ( Екате-

ринбург қ.), нǩтижесінде «Шанхай ынтымақтастық ұйымы: 

экономикалық интеграция жǩне ұлттық мүдделер» атты моно-

графия жарық көрді.  

Институт қызметкерлері Азия даму банкінің гранттары 

бойынша  «Competitiveness of trade policy of Kazakhstan and 

Kyrgyzstan under conditions of the global economic crisis» (2009-

2010 жж.), «Кедендік одаққа мүше-елдердің бірыңғай сыртқы 

сауда саясаты» (2010 ж.) жобаларына қатысты.

 2011 жылы ҚР-ның «Ғылым туралы» жаңа Заңының 

қабылдануына жǩне  3 қаржыландыру түрінің белгіленуіне 

байланысты Институттың материалдық-техникалық базасы-

на қолдау көрсету үшін негізгі қаржыландыру жүзеге асыры-

лып, Институт қызыметкерлерінің іргелі жǩне қолданбалы 

зерттеулер жүргізуге арналған конкурстарға қатысуына үлкен 

мүмкіндіктер туып отыр.   
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Қазіргі кезде  Экономика институты мен оның 

Астана қаласындағы филиалы  конкурста гранттық 

қаржыландырылатын іргелі жǩне қолданбалы 20 зерттеу 

тақырыбын жеңіп алды,  бұл ұжымның Қазақстандағы іргелі 

экономика ғылымының көшбасшысы ретіндегі Институттың  

тұғырын нығайтуға жǩне жаңа зерттеу нǩтижелерін алуға де-

ген сенімін арттырып отыр.  

2012-2014 жылдары гранттық қаржыландыру аясында Ин-

ститут орындайтын жаңа жобалардың арасында төмендегілерді 

атауға болады:

Қазақстан өңірлерін индустриалдық-инновациялық 

жаңартудың жаңа үлгісі: экономикалық, интеллектуалдық 

жǩне ǩлеуметтік ǩлеуеттер, жүзеге асыру институттары мен 

тетіктері. 

Қазақстан экономикасындағы прогресті технологиялық 

укладтарды қалыптастыру жǩне дамыту тетіктері.

Қазақстан Республикасының мұнайгаз кешеніндегі өндіруші 

жǩне қайта өңдеуші секторларының теңгерімділік проблема-

ларын шешу жолдарын зерттеу.

Өңірлік экономикалық бірлестіктердің бірыңғай сауда 

саясаты жǩне жаһандану жағдайында олардың экспорттық 

ǩлеуетінің бǩсекеге қабілеттілігін арттыру.  

Ұлттық экономиканы дағдарыстан кейін дамыту жағдайында 

мемлекеттің  инновациялық тǩуекелдерін бағалау.

Мемлекеттік сектордың ǩкімшілік реформаларын тиімді 

басқару жүйесін ұйымдастыру.

Индустриалдық жаңарту жағдайында ұлттық экономи-

каны инновациялық дамыту: институттар, тетіктері мен 

басымдықтары.

Қазақстан экономикасын индустриалдық-инновациялық 

дамытудың бǩсекелес факторларын қалыптастыру жǩне пай-

далану: теория жǩне  практика.

Қазақстан Республикасында инновациялық экономиканы 

қалыптастыру үшін білікті мамандар даярлау ұсыныстарын 

ǩзірлеу.

Қазақстан Республикасын инновациялық индустриаланды-

руды стратегиялық басқарудың факторлық-мақсатты үлгісі.

Қазақстанның құнды қағаздар нарығында инвестициялық 

белсенділікті арттыру бағыттары мен ǩдістері.

ůлемдік қаржы жүйесінің жағдайында Қазақстанның 

зейнетақы жүйесінің  активтерін тиімді басқару тетіктерін жа-

сау.

Креативтік экономика: Қазақстанда қалыптастыру 

жағдайлары мен тетіктері.

Қазақстан өңірлерінің ǩлеуметтік-экономикалық саясатын 

зерттеу.

Аз қамтылған тұрғындар үшін тұтынушылық  нарыққа 

қолдау көрсету тетіктері.

Индустриалдық-технологиялық өзгертулер бағытында 

Қазақстанның нақты экономикалық салаларын дамыту 

тиімділігі: проблемалар, ресурстар, перспективалар.

Қазақстанның ǩлеуметтік жаңаруы – тұрғындар ǩл-ауқаты 

артуының жǩне елдің интеллектуалдық ǩлеуетін дамытудың аса 

маңызды негізі: басымдықтары, ресурстары жǩне тетіктері.

Кезеңдік ауытқулар жағдайында Қазақстанның жоғары 

индустриалы экономикасын қалыптастыруды қаржылай 

қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру: теория жǩне практика.

Қазақстанның инновациялық индустриалануы жағдайында 

тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етудің жаңа стратегиясы: 

теориясы, жүзеге асыру басымдықтары мен тетіктері.

Ақпараттық ǩлеуетті тиімді пайдалану бағытында Қазақстан 

Республикасының кадастрлық жүйесін инновациялық 

жаңарту.

Экономика  институты ҚР БжҒМ ҒК қоғамдық-гуманитарлық 

ғылымдар бейініндегі өзге институттармен бірлесе отырып, 
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қоғамдық-гуманитарлық институттар Пǩнаралық кеңесінің 

«Ғылыми қазына» Мақсатты бағдарламасының (2012-

2014 жж.) «Экономикалық ғылыми ой: ерекшеліктері, 

ǩлеуеті, үрдістері жǩне перспективалары» тарауы бойынша 

зерттеулерді жүзеге асырады.  

 Институт ғалымдары 2020 жылға дейін дайындалған 

Институтты дамыту Стратегиясында  белгіленген ғылыми 

экономикалық зерттеулердің перспективалық басым 

бағыттарына сǩйкес ғылыми конкурстарға белсенді түрде 

қатысып отырады.   

                                Нұрланова Н.К ., 

                                                       э.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ ҒК                                                                       

                                                      Экономика институты 

                                                      директорының м.а.

ИНСТИТУТТЫҢ  ҒЫЛЫМИ  

БӨЛІМДЕРІ

Ұлттық экономика теориясы жǩне институттық 

саясат бөлімі  

1995 жылдан бастап ұзақ жылдар бойы бөлімді ҚР ҰҒА 

академигі, э.ғ.д., профессор А.Қ. Қошанов басқарып келді. 

ůртүрлі уақыт кезеңдерінде бөлімде э.ғ.д. А.А. Рамазанов, 

э.ғ.д. М.У. Спанов, э.ғ.к. С.Ш. Сағандықова, э.ғ.к. Н.А. Фесен-

ко, э.ғ.к., доцент В.В. Шевченко, э.ғ.к., доцент А.Ж. Панзабеко-

ва, э.ғ.к. Р.М. Рузанов, э.ғ.к. А.А. Барлыбаев, э.ғ.к. А.А. Завали-

шина, э.ғ.к. Э.М. Канцерова жǩне тағы басқалары еңбек етті.

Бүгінде, бөлімде 1 академик, экономика ғылымдарының 

докторы жǩне 4 ғылым кандидаты жұмыс істейді. Бөлімді 

э.ғ.к., доцент  А.Ж. Панзабекова басқарады.  

Ұлттық экономика теориясы жǩне институттық саясат 

бөлімі ҚР БҒМ ҒК Экономика институты құрылымының 

маңызды бөлімшесі болып табылады. Оның тіршілік етуінің 

ұзақ жылғы тарихында өзектілігі мен ғылыми мақсаттылығына 

қарай бөлімде экономика теориясының (бұрынғы – 

социализмнің саяси экономикасы) ǩртүрлі мǩселелеріне, оның 

ішінде социалистік құрылыстың, социалистік кеңейтілген 

ұдайы өндірістің, өнеркǩсіптік қарым-қатынастарды сапалы 

жетілдірудің, Қазақстандағы аралас экономика мен нарықтық 

қатынастарды қалыптастыру ǩдістемелерінің заңдылықтарына 

зерттеу жүргізілді.

Қазіргі таңда, бөлім жергілікті экономикалық реформа 

жағдайларында меншік қатынасы эволюциясын жǩне оның 

дамуын іргелі зерттеумен айналысатын еліміздегі бірден-

бір ғылыми бөлімше болып табылады. Бөлімнің ғылыми 

бағыттарының қатарына мемлекеттік жǩне жеке кǩсіпкерлікті 

қалыптастыру жǩне дамыту, ұлттық экономиканың корпоративті 

секторын қалыптастыру мǩселелері де жатады.  
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Бөлім қызметкерлерінің төмендегідей іргелі, қолданбалы 
жǩне ізденістік ғылыми-зерттеу жобаларын ǩзірлеуде қомақты 
тǩжірибесі бар: «Ұлттық экономиканың корпоративті секторын 
қалыптастырудың институттық жағдайларының меншіктік 
жǩне жетілдіру қатынастырының жаңа парадигмасы: теория 
жǩне практика» (2012-2014жж.), «Дағдарыстан кейінгі ұлттық 
экономиканың даму жағдайындағы мемлекеттік инновациялық 
тǩуекелдерін бағалау» (2012-2013жж.), «ůлеуметтік экономи-
ка жағдайындағы мемлекеттік меншік: теориясы, оның рөлін 
күшейтудің ǩдістемесі мен тетіктері» (2009-2011жж.), «Ұлттық 
мүдде мǩн-мǩтініндегі шетелдік капиталды реттеу жǩне на-
турализациялау тетіктері» (2007-2009жж.), «Корпоративті 
жǩне шағын кǩсіпкерліктегі меншік қатынастарын жүзеге 
асырудың тиімді тетіктерін қалыптастыру» (2006-2008 жж.), 
«Жер қойнауын пайдаланудағы ренттерді мемлекеттік басқару 
тетіктері» (2006ж.), «Қазақстандағы реформаларды тереңдету 
жағдайларындағы ұлттық экономикалық мүдделер мен меншік 
қатынастары» (2003-2005жж.).

Бөлім қызметкерлерінің ғылыми зерттеулерінің нǩтижелері 
Институттың үкімет органдарына жǩне мүдделі ұйымдарға 
ұсынған ғылыми баяндамаларынан, нұсқаулықтары мен 
ұсыныстарынан көрініс тапты, мемлекеттің экономикалық 
қызметін (тұжырымдамалар, заңдар, мемлекеттік жǩне 
ғылыми-техникалық бағдарламалар) реттейтін негіз болатын 
құжаттарды, сондай-ақ жеке материалдарды ǩзірлеу кезінде 
пайдаланылды.   

Бөлім зерттеулерінің нǩтижелері бойынша оның 
қызметкерлері ұжымдық жǩне жеке монографияларын, 
кітапшаларын жǩне ғылыми мақалалары мен баяндамаларының 
айтарлықтай санын ǩртүрлі басылымдарға жариялады. 
Оның ішінде төмендегілер бар: «Отношения собственно-
сти в рыночной трансформации Казахстана» (2003ж.); «На-
циональные экономические интересы и отношения соб-

ственности в условиях глобализации» (2005ж.); «Малое 
предпринимательство: теория, мировой опыт в Казахста-
не» (2001ж.); А.К. Кошанов Трудное восхождение. На пу-
тях к рынку» (2004ж.);  А.Қ. Қошанов (автормен бірлескен) 
«Отношения собственности и развитие иностранных пред-
приятий» (2004ж.); А.К. Кошанов «Национальные эконо-
мические интересы и отношения собственности» (2009ж.); 
А.А. Рамазанов «Диалектика отношений собственности» 
(2004ж.) жǩне т.б.

Соңғы жылдары бөлім қызметкерлері «Мемлекеттің 
тǩуекелдері жǩне ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (2008-
2009жж.); «Қазақстан Республикасының экономикалық 
қауіпсіздігін талдау жǩне бағалау индикативті жүйесін 
ǩзірлеу» (2011-2012жж.) тақырыптары бойынша зерттеуде 
жас қазақстандық ғалымдарды қолдауға арналған «Қазақстан 
Республикасының Бірінші Президентінің қоры» Қоғамдық 
Қорының екі мǩрте грант иегерлері атанды.

 Ғылымды дамытуға жǩне халықаралық ғылыми орта-
мен белсенді байланыс жасауға сіңірген еңбегі үшін акаде-
мик А.Қ. Қошанов Халықаралық Кембридж биографиялық 
орталығының (Англия) «XXI ғасырдың көрнекті зияткері» 
(2004 ж.) құрмет медалімен марапатталды, сондай-ақ Аме-
рика биографиялық институты мен халықаралық зерттеулер 
департаментінің  (Нью-Йорк) «Жыл адамы – 2004» құрметті 
атағына ие болды. 2005 ж. академик А.Қ. Қошанов жемісті 
ғылыми, ұйымдастырушылық, педагогикалық жǩне қоғамдық 
қызметі үшін «Парасат» орденімен марапатталды.

ůлеуметтік мǩселелер жǩне өмір сүру сапасы бөлімі  

Бөлімнің құрамы: бөлім меңгерушісі, э.ғ.д. С.Н. Ғайсина,  
ғылыми қызметкер ů.Т.ůбдразақова, ғылыми қызметкер А.Н. 
Мұратова, экономист Н.М. Жұмашев.
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Бөлім зерттеулерінің негізгі бағыттары: ұлттық 

экономиканың ǩлеуметтік-бағдарлық даму мǩселелері, 

мемлекеттің, қоғамның жǩне тұлғаның ǩлеуметтік қауіпсіздігі, 

халықтың  тұрмыс деңгейі мен сапасы, қазақстандық қоғамның 

азық-түлік қауіпсіздігі, экономикалық стратификациясының 

ǩлеуметтік аспектілері, ǩлеуметтік нормативтер, көрсеткіштер 

жǩне индикаторлар жүйесін құрудың ǩдістемелік негіздері.   

Бөлімнің құрылуының қысқаша тарихы. ůлеуметтік 

мǩселелер жǩне өмір сүру сапасы бөлімі 1970 жылы құрылған 

ǩлеуметтік-экономикалық мǩселелер бөлімінің негізінде 

қалыптасты. Ол кезеңде ғылыми зерттеулерге ҚР ҰҒА академигі 

А.Қ. Қошанов жетекшілік еткен болатын. Зерттеулердің 

негізгі бағыттары кǩсіпорындардың, аймақтардың ǩлеуметтік 

даму мǩселелері, одақтас республикалардың ǩлеуметтік-

экономикалық даму деңгейлерін теңестіру, кеңестік өмір 

сүру салтын қалыптастыру болатын. Қазақстандық қоғамды 

қалыптастыру жǩне дамыту бойынша зерттеулер КСРО 

ҒА ůлеуметтік зерттеулер институтының ғылыми зерттеу 

бағдарламаларына енгендігін атап өткен жөн.     

Республикадағы нарықтық түрдегі экономиканың қалыптасу 

үдерістерінің жағымсыз ǩлеуметтік салдарының болмауы 

мүмкін емес еді. 90-жылдары бөлім зерттеулері аса өзекті 

болды, өйткені бұл зерттеулер нарыққа көшу жағдайындағы 

халықтың жеткілікті түрде қамтамасыз етілмеген топтарын 

ǩлеуметтік қорғау тетіктерін қалыптастыруға жǩне халықты 

ǩлеуметтік қорғаудың тиімді ұлттық жүйесін қалыптастыруға 

бағытталған болатын.     

2000 жылдан бастап бөлім зерттеулері мемлекет пен 

қазақстандық қоғамның тұрақты ǩлеуметтік даму үлгісін 

құрудың концептуалды негіздері мен нақты тетіктерін ǩзірлеуге 

бағытталған болатын. 2000-2005жж.  «Қазақстандық қоғамның 

ǩлеуметтік даму үлгісінің теориялық-ǩдістемелік негіздері мен 

оны жүзеге асыру тетіктері» жǩне «Қазақстанның тұрақты 

ǩлеуметтік даму үлгісінің теориялық-ǩдістемелік негіздемесі 

жǩне оны жүзеге асыру тетіктері» тақырыптары бойынша 

іргелі зерттеулер жасалды.  

2006-2008 жылдары орындалған «Жаңа экономиканың 

қалыптасу жағдайындағы республика халқының өмір сүру 

сапасы» жǩне «Қазақстандағы ǩлеуметтік экономиканың 

қалыптасуы: концептуалды негіздері, басымдылықтары мен 

даму тетіктері» тақырыптары бойынша 2009-2011 жылдары 

орындалған бөлімнің іргелі зерттеулері ǩлеуметтік үдерістер 

мен олардың Қазақстан халқы тұрмысының өсуіне жǩне 

мемлекеттегі адамзат капиталының дамуына тигізетін ǩсері 

зерттеуіндегі аса өзекті ǩрі жаңа тǩсілімен ерекшеленді.  

Бұл кезеңде бөлім зерттеулерінде Қазақстан халқының 

өмір сүру жағдайларының сапалы көрсеткіштерін ǩзірлеуге 

баса назар аударылды, бұл қазіргі кезде мемлекеттің 

инновациялық даму жағдайындағы «жаңа өмір сүру сапа-

сы» категориясының қалыптасуы бойынша міндеттерді алға 

қоюға себеп болды. Қазақстан халқының лайықты өмір сүру 

жағдайын қалыптастыру жағдайларын қамтамасыз етуге 

бағытталған ǩлеуметтік экономиканың ұлттық үлгісін жүзеге 

асыру басымдылықтары мен тетіктерін ғылыми негіздеуге 

Қазақстанның ǩлемдік қауымдастықтағы орнын бекіту, 

дағдарыс үдерістеріне қарсы ǩрекет ету, халықтың өмір сүру 

сапасын жақсарту бойынша мемлекеттің жаңа стратегиялық 

міндеттері себеп болды.  

Қазіргі таңда бөлім 2012-2014 жылдары орындалады деп 

болжалған «Қазақстанның ǩлеуметтік жетілуі халық тұрмысы 

өсуінің жǩне мемлекеттің зияткерлік ǩлеуеті дамуының 

маңызды негізі ретінде: басымдылықтар, ресурстар жǩне 

тетіктер» тақырыбы бойынша зерттеулермен айналысуда. 

Бөлім Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының 

тапсырмасы бойынша ǩлеуметтік-экономикалық бағыттағы 

ғылыми-зерттеу жобаларын бірнеше рет орындады. 1993ж. 

бөлім Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің 

(Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің 1992 
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жылғы 20 қазандағы №888 қаулысы, 6-тармағы) тапсырысы 

бойынша «Экстремалды табиғи-климаттық жағдайлар жǩне 

аумақтардың аймақтық-экономикалық дамуы жалақының 

аймақтық саралау факторлары ретінде» тақырыбын орындады. 

Бұл зерттеулердің маңызды нǩтижелері экологиялық жағдай 

жǩне жалақыға деген экологиялық коэффициенттерді ǩзірлеу 

деңгейіне қарай республика аумақтарын ауданға бөлу болды.     

1995 ж. Ғылым жǩне жаңа технологиялар гранты бойын-

ша бөлім «Еңбек қарым-қатынасындағы еңбек ақысын төлеу 

саласындағы ǩлеуметтік кепілдіктер жүйесін қалыптастыру» 

тақырыбы бойынша зерттеу жүргізді.  

2003-2004 жж. Қазақстан Республикасы Президенті 

ǩкімшілігінің тапсырмасы бойынша «Орта тапты 

қалыптастыруға арналған ǩлеуметтік-экономикалық жǩне сая-

си жағдайлар: қалыптастыру заңдылықтары мен ерекшеліктері, 

Қазақстан үшін ǩлемдік тǩжірибе жǩне нұсқаулықтар (ǩлеуметтік 

зерттеу)» жǩне «Қазақстандағы кедейлік мǩселелері: жағдайы, 

шешу тǩжірибесі, мемлекеттік органдар үшін нұсқаулықтар  

(ǩлеуметтік зерттеу)» тǩрізді Бастамашыл жобаларды жүзеге 

асырды.    

Қазақстандық орта тапты қалыптастыру мǩселелері бой-

ынша жүргізілген зерттеулердің нǩтижелері Қазақстан Ре-

спубликасы Президенті ǩкімшілігінің басшылығы тарапынан 

жоғары бағаға ие болды. Қазақстан Республикасы Президенті 

ǩкімшілігі басшылығының тапсырмасына сǩйкес (2003 жылғы 

8 желтоқсандағы № 16-20-113 хат) зерттеу нǩтижелері ғылыми-

ǩдістемелік нұсқаулықтар күйінде тǩжірибелік жұмыстарда 

пайдалану үшін 2001 жылы Қазақстан Республикасы Премьер-

министрі Кеңсесіне, Қазақстан Республикасы Мǩдениет жǩне 

ақпарат министрлігіне, Қазақстан Республикасы Еңбек жǩне 

ǩлеуметтік қорғау министрлігіне, Қазақстан Республикасы 

Экономика жǩне бюджетті жоспарлау министрлігіне жолданды.   

2004ж. бөлім қызметкерлері АТМЭůК жобасының ая-

сында орындалған «Ауыспалы экономикалық кезеңдегі Орта 

Азия мемлекеттеріндегі халықтың осал тобының кірістері мен 

жұмыспен қамтылуын бекіту» тақырыбы бойынша зерттеуге 

қатысты.  

2009ж. Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырысы 

бойынша бөлім «Адрестік ǩлеуметтік көмекті қоса алғанда, 

халықтың жеткілікті түрде қамтамасыз етілмеген тобын 

тиімді ǩлеуметтік қолдауды бағалау жǩне халыққа ǩлеуметтік 

қолдау көрсетудің қосымша нысандары бойынша ұсыныстар 

ǩзірлеу» тақырыбы бойынша зерттеуді табысты орындады. 

Бұл зерттеудің аса маңыздылығы республикадағы халықтың 

жеткілікті түрде қамтамасыз етілмеген тобына тиімді 

ǩлеуметтік қолдау жасауда жǩне олардың кіріс, жұмыспен 

қамтылу, білім беру, денсаулық сақтау, коммуналды-тұрғын үй 

саласындағы қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету 

салаларын қолдау бойынша ұсыныстар ǩзірлеуде болып отыр.  

Бөлімнің ғылыми-зерттеу қызметінде Қазақстан Респу-

бликасы Президенті ǩкімшілігіне, Қазақстан Республика-

сы Премьер-министрі Кеңсесіне, Қазақстан Республикасы 

министрліктері мен ведомстволарына арнап дайындалған 

ǩлеуметтік саясаттың ǩртүрлі мǩселелері бойынша ǩдістемелік 

ǩзірлемелер, аналитикалық баяндамалар маңызды орынға 

ие болды, оның ішінде мыналар бар: «Ең төменгі күнкөріс 

деңгейінің ǩдістемелік негіздері мен кедейлік сатысын анықтау», 

«Экономикалық реформалардың ǩлеуметтік бағыттылығының 

күшеюі: басымдылықтар, тетіктер», «Халықтың өмір сүруін 

қамтамасыз ету деңгейі: ǩлеуметтік жǩне аймақтық диффе-

ренциация факторлары», «Қоғамның ǩлеуметтік тұрақтылығы 

жǩне оның шекті-ауыспалы көрсеткіштері», «Қазақстандағы 

кедейлік: қалыптасу ерекшеліктері, бағалау жǩне шешу 

жолдары», «Халықтың ǩлеуметтік-экономикалық ǩлеуеті 

жǩне оның нарыққа бейімделу нысандары», «Қазақстан 

Республикасындағы адамзат капиталының бǩсекеге 

қабілеттілігін арттыру»,  «Қазақстандық қоғамның ǩлеуметтік 



60 61

тұрақтылығын қолдауға бағытталған негізгі ǩлеуметтік 

мǩселелер бойынша шаралар туралы» жǩне т.б.

Бөлім Қазақстан Республикасының заң жобалары мен 

Мемлекеттік бағдарламаларына ескертулер мен ұсыныстар 

даярлауға үнемі қатысады, олардың көбі «1999-2003 

жылдардағы мемлекеттік өнеркǩсіп саясатының негізгі 

бағыттары», «2000-2002 жылдардағы Кедейлікпен жǩне 

жұмыссыздықпен күрес жөніндегі мемлекеттік бағдарлама»,    

«2001-2005 жылдардағы Ауылды ǩлеуметтік-экономикалық 

дамыту» мемлекеттік бағдарламасы, «Мемлекеттік жастар 

саясатының концепциясы», «Қазақстан Республикасы халқын 

ǩлеуметтік қолдау концепциясы» жǩне басқа да құжаттарды 

ǩзірлеу кезінде пайдаланылған.   

Бөлім қызметкерлерінің зерттеу нǩтижелері халықаралық 

конференциялар мен семинарларда бірнеше мǩрте 

талқыланған.  

Бөлім қызметкерлерінің негізгі басылымдары: келесі 

ұжымдық монографиялардағы бөлімдер: «Социальная поли-

тика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоре-

чия, механизмы» (2001ж.), «Рыночная экономика Казахстана: 

проблемы становления и развития» (2001ж.), «Казахстанская 

модель социально-экономического развития: научные основы 

построения и реализации» (2005ж.) жǩне басқалары.

Еңбек жǩне адам ресурстарын дамыту бөлімі  

Бөлімнің құрамы: б.ғ.қ., э.ғ.д. М.Қ. Мелдеханова (2009-2012 

жж. бөлім меңгерушісі); бөлім меңгерушісі (2012ж. наурыздан 

бастап), директор орынбасарының міндетін атқарушы, э.ғ.д., 

қауымдастырылған профессор С.А. Қалиева;  б.ғ.қ., э.ғ.д., 

профессор Е.С. Кǩрібжанов; а.ғ.қ., э.ғ.к. Ұ.Р. Бекмұханбетова; 

к.ғ.қ. А.С. Үсенова; экономист М.О. Ағатаев.

Бөлімнің ғылыми зерттеу саласына макроэкономика жǩне 

аймақтар деңгейіндегі жұмыспен қамту мен экономикалық 

өсудің өзара ǩрекеттесуінің өзекті мǩселелері; экономиканы 

қайта құрылымдаумен өзара ǩрекеттесудегі еңбек нарығын 

жǩне ǩлеуметтік-экономикалық салдарды реттеу мǩселелері; 

адамзат ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету жǩне 

халықаралық интеграция жағдайында адамзат ǩлеуетінің жаңа 

сапасын қалыптастыру мǩселелері; адамзат капиталының жаңа 

сапасы мен жұмыспен қамту жǩне жаһандық еңбек нарығы 

саласындағы оның бǩсекеге қабілеттілігі; стандартты емес 

жұмыспен қамту жǩне оның көрініс табу нысандары жǩне т.б. 

мǩселелер енеді.  

Кеңестік дǩуірдегі ғылыми зерттеулердің көбі еңбек 

ресурстарының, ірі қалалардағы миграциялық үдерістерді рет-

теу, жұмысшыларды жаңадан игерілген аудандарға тарту жǩне 

олардың бейімделуі, тарихнама жǩне демография көзі ретіндегі 

халықтың орынды орын алмастыру мǩселелерін көтерген. 

Қазақстандағы қарқынды миграциялық қозғалыстар, тың 

жерлерді игерудің жалғасуы, соғыстан кейінгі күшті даму, 

өнеркǩсіптік кǩсіпорын құрылысы, урбандалу үдерістерінің 

жылдамдауы 1960 жылдардағы зерттеудің назарында болды.  

Бөлімнің құрылуы Қазақ КСР Ғылым академиясының 

география секторында 1940-50 жылдары Қазақстандағы 

демографиялық зерттеулерді жүзеге асырудың басталуымен 

байланысты болды, бұл 50-жылдардың басында (1952ж.) 

г.ғ.к. Б.Н.Гладышева басшылық еткен ҚАЗКСР ҒА Экономи-

ка институтының «Тұрғын халықтар жǩне еңбек ресурстары» 

бөлімі болып қайта аталды. Бөлімнің ǩрі қарай Қазақстандағы 

демографиялық зерттеулерді тереңдету, дамыту жǩне кеңейту 

бойынша одақ деңгейіндегі алдыңғы қатарлы ғылыми орталық 

ретінде орнын күшейту 70-80-жылдары   э.ғ.к. Л.А. Квонның 

басшылығымен болды. 1973ж. КСРО ҒА Ғылыми кеңесінің 

нұсқаулықтары бойынша КСРО ҒА Ғылыми кеңесінің жұмыс 

жоспарына сǩйкес Қазақстанда ғылыми-демографиялық 

зерттеулерді үйлестіру бойынша аймақтық секция құрылды.   
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Бөлім ҚазКСР Президенті, академик А.М. Қонаевтың 

төрағалығымен  «Халық жǩне еңбек ресурстары» бөлімі бой-

ынша 1991-2010 жылдарға Қазақ КСР-ның кешенді ғылыми-

техникалық прогресінің концепциясын ǩзірлеуге қатысты.    

Зерттеудің жеке нǩтижелері «ҚР демографиялық саясат кон-

цепциясы» (2000ж.) жобасын, «Жұмыспен қамту туралы заң» 

жобасын, «Еңбек қатынастары концепциясы» (2001ж.) жоба-

сын, ҚР миграциялық саясат шараларының бағдарламалары 

мен жоспарларын ǩзірлеу кезінде пайдаланылды, бұл келесі 

баяндама күйінде көрініс тапқан:

- ҚР Президенті ůкімшілігіне «Қазақстан Республикасындағы 

адамзат капиталының бǩсекеге қабілеттілігін арттыру» 

(2010ж.);

-  ҚР Еңбек жǩне ǩлеуметтік қорғау министрлігіне «Адам-

зат ресурстарын тиімді пайдалану» (2006ж.);  «Қазақстан 

Республикасындағы адамзат ресурстары сапасы дамуының жаңа 

бағыттары мен үдерістері» (2006 ж.); «Адамзат капиталының 

бǩсекеге қабілеттілігі: мǩселелері мен нұсқаулықтары» 

(2011ж.).

Бөлім бастығы, э.ғ.д. М.Қ.Мелдаханова ҚР Президенті 

– Ұлт көшбасшысы Н.ů.Назарбаевтың «ůлеуметтік-

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының негізгі век-

торы» атты Қазақстан халқына Жолдауы бойынша  «ҚР 

халқының жұмыспен қамтылуы туралы мǩселе» мақаласын 

дайындады (Айқын газеті,  2012 ж.), Қазақстан тǩуелсіздігінің 

20-жылдығына арналған «Человеческий капитал и устойчивое 

развитие Казахстана: теория, приоритеты и механизм реализа-

ции» жеке монографиясын (2011ж.) жазды.

Бөлім қызметкерлері «Новый Казахстан в меняющемся 

мире: стратегия экономической трансформации и путь к ли-

дерству» (2011ж.);  «Модернизация и рост конкурентоспо-

собности экономики Казахстана» (2011 ж.) атты ұжымдық 

монографияларға тарау дайындаған.  

Бөлім қызметкерлері Үндістанның Кашмир қаласындағы 

(2006ж.); Францияның Париж қаласындағы (2007ж.); 

Үндістанның Шрингагар қаласындағы (2008ж.) жǩне басқа 

да халықаралық конференцияларға, АТМЭůК семинарларына 

қатысқан.   

Б.ғ.қ., э.ғ.д. М.Қ.Мелдаханова ҚР білім саласында қол 

жеткізген жетістіктері үшін ҚР БҒМ алғысына ие болды, ҚР 

БҒМ «Қазақстан Республикасындағы ғылымның дамуына 

қосқан үлесі үшін» Төсбелгісімен марапатталды.    

Қызметкерлерде ҚР Тǩуелсіздігінің 20-жылдық құрметіне 

берілген Институттың мақтау қағаздары бар.   

Аумақтық дамыту мǩселелері бөлімі  

Бөлімнің қазіргі құрамы: 1 э.ғ.д., профессор, 6 э.ғ.к., 1 ма-

гистр, оның ішінде кадрлық қызметкерлер: бөлім меңгерушісі, 

ҚР БҒМ ҒК Экономика институты директорының міндетін 

атқарушы, э.ғ.д., проф. Н.К. Нұрланова, э.ғ.к., доцент Н.Ж. 

Бірімбетова; э.ғ.к. М.Н. Дауранов; э.ғ.к. А.А. Киреева; э.ғ.к. М. 

Томанов; магистр Н. Үсібалиева.

Бөлім  дамуының қысқаша тарихы. Экономика институтының 

жеке ғылыми бөлімшесі ретінде бөлім 1965 жылдан ба-

стап қызмет етіп келеді. Қазақ КСР ҒА Президиумы 1963 ж. 

зерттеудің жаңа бағыттарының қатарынан республиканың 

экономикалық аудандарын мамандандыру жǩне Қазақстанның 

өнімділік күштерін ұтымды орналастыру мǩселелерін бекітуіне 

байланысты аталған бөлім құрылған  

Бөлімнің бастау көзінде экономика ғылымдарының док-

торы, профессор М.Г. Исаева болды, сонымен қатар ол 

аймақтық экономика бойынша Өзбекстанда диссертация 

қорғаған республикадағы алғашқы жǩне бірден-бір ғылым 

докторы болды. ůр кезеңдерде бөлімде э.ғ.д. Р.З. Жалелева, 

экономика ғылымдарының кандидаттары Т.В. Абдулвалиева, 

А.К. Зақұмбаев, В.В. Жихарева, В.Милкин, Г.Ж. Нұрмұханова, 

А.Ш. Бейсенбина жǩне басқалары қызмет етті.  
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Зерттеу басымдылықтарына қарай бөлім атауын өзгертіп 

отырды: алғашында ол «Өнеркǩсіпті орналастыру бөлімі» деп 

аталған, кейінірек, зерттейтін мǩселелердің кеңеюіне байла-

нысты бөлім «Өндірісті аумақтық жǩне салалық ұйымдастыру 

бөлімі» деген жаңа атауға ие болды. Қайта құрылу жылдары 

бөлім «Аймақтық, өзіндік қаржыландыру жǩне шаруашылық 

есеп айырысу қатынастары» мǩселелерінің бөлімі деп атала 

бастады, содан кейін нарықтық экономиканың республикада 

қалыптасу деңгейіне қарай «Аймақтық экономика мǩселелері 

бөлімі» деген анағұрлым жинақтау атауына ауыстырылды.   

2000-2012 жылдары, жаңа мыңжылдықта бөлімнің 

зерттеу тақырыптары Қазақстан экономикасы дамуының 

басымдылықтарына сǩйкес өзгеріп отырды: «Экономикалық 

өсуге көшу жағдайындағы Қазақстан экономикасының өзгеру 

мǩселелері» (ҚР БҒМ қолданбалы тақырыбы),  «Қазақстан 

аймақтарының тұрақты даму үлгісін жǩне оның жүзеге 

асу басымдылықтарын негіздеу»; «Табиғат жǩне қоғам 

қатынастарының өзгеру жағдайындағы аймақтық жүйелер: 

жаңғыртудың теориялық-ǩдістемелік негіздері мен реттеу 

тетіктері» (ҚР БҒМ ӨҚҚ аясында); «Қазақстанның Аумақтық 

даму стратегиясын жүзеге асырудағы жергілікті билік ор-

гандары мен бизнестің өзара ǩрекеттесу тетіктері» (ҚР БҒМ 

қолданбалы тақырыбы); «Жаһандық қаржы тұрақсыздығы 

жағдайындағы Қазақстан аймақтары экономикасының бǩсекеге 

қабілеттілігін арттыру: бағыт жǩне тетік факторлары» (ҚР БҒМ 

ӨҚҚ аясында).

Бүгінде бөлім қызметкерлері Қазақстан аймақтарын 

индустриалды-инновациялық жаңғырту, аймақтық-ǩлеуметтік 

саясатты жүзеге асырудағы мемлекет пен бизнестің серіктестігі 

мǩселелері бойынша іргелі жǩне қолданбалы зерттеулерді 

орындауда. 

 Бөлім зерттеулерінің нǩтижелері Қазақстан мен оның 

аймақтарының шаруашылық өмір сүру тǩжірибесіне белсенді 

енген:

1) Бөлім қызметкерлері келесі мемлекет үшін маңызды 

құжаттарды дайындауға тікелей қатысқан: Қазақстанның 

өзіндік басқару жǩне өзіндік қаржыландыру концепциялары 

(қыркүйек, 1989ж.); ҚР Үкіметінің 1996 жылғы 9 қыркүйектегі 

№ 10-97 Қаулысымен бекітілген ҚР аймақтық саясат концеп-

циясы; 2015 жылға дейінгі кезеңдегі Павлодар облысының 

өнімділік күштерін дамыту жǩне орналастыру концепциялары 

(2001 ж.). 

2) Бөлім қызметкерлері зерттеулерінің практикалық 

нǩтижелерінің қатарына мыналар жатады: мемлекеттік 

басқаруды децентрализациялау бойынша; бюджетаралық 

қатынастарды жетілдіру бойынша, жаһандық қаржы дағдарысы 

жағдайларындағы ұлттық экономиканың кейбір мǩселелерін 

шешу бойынша, «Аумақтық даму жǩне инфрақұрылым» 

тарауы бойынша 2005-2007 жылдардағы Қазақстанның 

ǩлеуметтік-экономикалық дамуының қысқа мерзімді жоспары 

бойынша, аймақтың тұрақтылық деңгейін бағалау бойынша, 

Қазақстанның дүниежүзіндегі  анағұрлым бǩсекеге қабілетті 

50 мемлекеттің қатарына ену Стратегиясындағы ҚР Президенті 

Н.ů.Назарбаевтың алға қойған мақсаттарын жүзеге асыру бой-

ынша, өнімділік күштерін аймақтық орналастыру концепция-

сын өзгерту бойынша мемлекеттік билік органдарына арналған 

ұсыныстар мен нұсқаулықтар.

3) Соңғы жылдары практикалық тұрғыдан пайдалану 

үшін республикалық жǩне аймақтық үкімет органдарына 

төмендегідей ғылыми баяндамалар, аналитикалық жазбалар 

дайындалып, бағытталды: «Аймақтық жүйелердің тиімділігі 

мен қызметін бағалау ǩдістері мен практикасы»; «Аймақтық 

жүйелердің инвестициялық ресурстарын тиімді пайдала-

нуды бағалау ǩдістері»; «Қазақстан аймақтарындағы өмір 

сүруді қамтамасыз ету жүйелерін бағалау»; «Қазақстанның 

тұтынушылық нарықтары мен тұтынушылық сұранысты 

қалыптастыру ерекшеліктерін дамыту»; «Шағын қалалардың 

депрессивтілігін бағалау ǩдістемесі мен практикасы»;  
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«Қазақстанның шағын қалаларын дамыту ерекшеліктері мен 

олардың депрессивтілігін жеңу тетіктері»; Институттың «2015 

жылға дейінгі мемлекеттің экономикалық жǩне ǩлеуметтік 

саясатының басым мǩселелері, міндеттері мен бағыттары» 

атты аналитикалық баяндамасындағы «Аймақтық саясат» 

тарауы;  «Қазақстан аймақтарының даму тұрақтылығы: 

бағалау жǩне ұсыныс жасау»; «Қазақстан аймақтарының 

шаруашылық құрылымдарын жетілдіру басымдылықтары»; 

«ůлеуметтік-экономикалық дифференциация жǩне олардың 

дамуының стратегиялық басымдылықтары»; «Аймақтық да-

муды ұйымдастыруды жǩне басқаруды жетілдірудің кейбір 

бағыттары туралы»; «Қазақстан экономикасы бǩсекеге 

қабілеттілігінің тұрақтылығы мен өсуі»; «Жер қойнауы жǩне 

жер қойнауын пайдалану туралы» (қазақстандық кадрларды 

оқыту бойынша қажеттілік деңгейін анықтау ǩдістемесінің 

есебі) жǩне басқалары.

Бөлімнің басылымдары.

1959-1974 жж. – бұл жылдардағы басылымдар негізінен 

өнеркǩсіп салаларын орналастыру мǩселелеріне арналды.

1975-1985 жж. – «Проблемы региональной экономики 

Казахстана», «Эффективность региональной экономики», 

«Уровень развития и отраслевая структура ТПК» жǩне т.б. 

монографияларының сериясы пайда болды.

1986-1996 жж. – бұл жылдардағы басылымдар Қазақстан 

нарықтық қатынастарға көшу жағдайындағы аймақтық 

мǩселелерге арналды.

1997-2012 жж. – бұл жылдардағы басылымдар аймақтардың, 

Қазақстан аймақтары экономикасының бǩсекеге қабілеттілігінің 

тұрақты дамуына арналды.   

Соңғы жылдары бөлім қызметкерлері 300-ден астам 

мақала, 10 монография жариялады. Оның ішінде төмендегідей 

ұжымдық жǩне жеке монографиялар бар:  «Экономика Север-

ного Казахстана: потенциал и перспективы развития» (1997ж.), 

«Региональная политика РК: экономический механизм реализа-

ции» (1998ж.),  «Конкурентоспособность регионов Казахстана: 

потенциал и механизмы обеспечения» (2012ж.), Нурланова Н.К. 

«Формирование и использование инвестиций в экономике 

Казахстана: стратегия и механизм» (1998ж.), Нурланова Н.К. 

«Региональная парадигма устойчивого развития Казахстана: 

проблемы теории и практики» (2010ж.). Нурланова Н.К. (ав-

тормен бірлескен) «Казахстан в системе экономический ди-

намики цивилизаций» (2012ж.), Бримбетова Н.Ж. «Модифи-

кация территориального развития Казахстана: методология 

и приоритеты» (2011ж.), сондай-ақ Институттың ұжымдық 

монографияларындағы бірқатар ірі тараулар.

Бөлім қызметкерлері біліктілігі жоғары кадрларды 

даярлауға белсенді қатысуда. Демек, М.Г.Исаева өз дǩуірінде 

40-қа жуық ғылым кандидаттары мен докторларын дайында-

ды, Н.К.Нұрланова 19 ғылым кандидатын, 4 ғылым доктор-

ын, 3 PhD докторын дайындады, Н.Ж.Бірімбетова 4 ғылым 

кандидатын дайындады, олардың көбі мемлекеттік органдар-

да, ғылым саласында жǩне жоғары оқу орындарында қызмет 

етіп жатыр. Сондай-ақ бөлім қызметкерлері ǩртүрлі жобалар-

ды, бағдарламаларды, заңнамалық актілерді, концепцияларды, 

ережелерді ғылыми қамтамасыз етуге жǩне сараптама жасауға 

белсенді қатысады.  

Бөлім бастығы Н.К.Нұрланова ҚР БҒМ «Қазақстан 

Республикасындағы ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін» 

белгісімен марапатталды (2005ж.), ғылым мен техниканы 

дамытуға қосқан үздік үлесі үшін ғалымдар мен мамандарға 

арналған мемлекеттік ғылыми шǩкіртақының иегері (2006-

2008 жж.) болып табылады.   
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Инновациялық-технологиялық дамыту мǩселелері 

бөлімі  

Бөлімнің құрамы: бөлім меңгерушісі. э.ғ.д., проф. Ф.М. 

Дінішев, б.ғ.қ., э.ғ.д. Ф.Г. ůлжанова, ғ.қ. А.М.Ысмайылова, 

к.ғ.қ. Д.А. Қорғасбеков, экономист М.А. Медетбекова.

1980-90-жылдары бөлім ҚР ҰҒА  өнімділік күштерін зерттеу 

жөніндегі Кеңестің (ӨКЗК) құрамына енген. Бұл кезеңде бөлім 

«1996-2015 жылдардағы Қазақстанның ғылыми-техникалық 

жǩне ǩлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді болжамы» 

атты ірі жобаны ǩзірлеу барысындағы бас бөлімше қызметтерін 

атқарған. Оның ǩзірлемесіне 12 академиялық жǩне салалық 

ҒЗИ жǩне жоғары оқу орындарының қызметкерлері тартыл-

ды.  

1994 ж. ӨКЗК-ның қайта құрылуына байланысты бөлім 

Экономика институтының құрамына берілді. Бұл ғылыми 

бөлімшенің құрамына Институтта 60-80-жылдары қызмет 

еткен ғылыми-техникалық прогресс бөлімінің қызметкерлері 

енді, бөлім бастығы алғашында ҚР ҰҒА академигі У.Б. 

Баймұратов, ал 80-жылдары жǩне 90-жылдардың басында – 

э.ғ.д., профессор К.Қ. Қажымұратов болды. 80-жылдары атал-

мыш бөлім Қазақ КСР 2005 жылға жǩне 2010 жылға дейінгі 

ғылыми-техникалық жǩне ǩлеуметтік-экономикалық дамуының 

Кешенді бағдарламасын, сондай-ақ «Қарқындандыру - 90» 

Мемлекеттік бағдарламасын ǩзірлеу жөніндегі бас бөлімшенің 

қызметтерін атқарған.    

ůр жылдары бөлімде Ф.М. Дінішев, А.Г. Кравцов, Р.В. Баси-

на, В.И. Макалкин, Н.Матецкая, Ж.О. Ілясов, Р.Р. Кенжеғозина, 

Н.К. Нұрланова, С.К. Каженбаев, В.А. Хан, Н.А. Барлыбае-

ва, П.П. Черватюк, М.Г. Сабырǩлиев жǩне басқаларда тǩрізді 

ғылым докторлары мен кандидаттары қызмет етті.

1994 жылдан бастап бөлім э.ғ.д., проф. Ф.М. Дінішевтің 

ғылыми жетекшілігімен жұмыс істеп келеді жǩне 1960-жылда-

ры  Институтта  академик У. Баймұратовтың ғылыми мектебі 

негізін қалаған дǩстүрлерді дамытып келеді.  

Бөлім ғылыми-технологиялық жǩне инновациялық даму 

саласында жүйелі іргелі жǩне қолданбалы зерттеулер жүргізіп 

келе жатқан мемлекеттегі шағын  ғылыми ұяшықтардың бірі 

болып табылады. Осылайша, бөлім ӨҚҚ аясында 6 зерттеу 

жǩне 5 қолданбалы зерттеу жобасын орындады. Қазіргі таңда, 

бөлім ҚР БҒМ гранттары бойынша қаржыландырылатын үш 

жоба бойынша зерттеулерді жүргізіп келеді.  

Бөлім зерттеулерінде мемлекеттің ғылыми-техникалық 

дамуының жаңа парадигмасы негізделген, Қазақстанның жаңа 

мемлекеттілігін қалыптастыру жǩне нарықтық қатынастарға 

көшу кезеңіндегі инновациялық-технологиялық факторының 

басты рөлі кезіндегі ұлттық өнімділік күштерді қалыптастыру 

жǩне дамыту стратегиясы ǩзірленген; ǩлемдік техника-

экономикалық прогресс қарқынымен ұлттық өнімділік күштерді 

дамытудың синхрондалуын қамтамасыз ететін инновациялық-

технологиялық дамудың плюралистік стратегиясы ǩзірленген; 

тең даму элементтері бар озық даму стратегиясының үйлесіміне 

бағытталған техника-экономикалық дамудың интерактивті 

үлгісі негізделген.

1994 жылдан 2011 жылға дейін ӨҚҚ аясында «Нарықтық 

қайта құру жǩне жоғары индустриалды экономиканың 

қалыптасу жағдайында ұлттық өнімділік күштерін 

қаыптастыру жүйелері», «Технологиялық тǩртіптің ауысу 

жǩне теңдестірілген экономикалық өсу жағдайларындағы 

ұлттық өндіруші күшінің заңдылықтары мен даму болашағы», 

«Экономикалық өсу кезеңіндегі инновациялық-технологиялық 

даму стратегиясы мен басымдылықтары», «Техножаһандану 

жағдайындағы ұлттық инновациялық жүйе: құрылымдар, ин-

ституттар, тетіктер», «Дамудың инновациялық түріне көшу 

жағдайындағы Қазақстан экономикасындағы құрылымдық 

ілгерушіліктер: басымдылықтар мен тетіктер», «Қазақстан 
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экономикасының бǩсекеге қабілетті жүйесіндегі технология-

лар нарығы» тақырыптары жүзеге асырылды.  

Ғылыми ізденістер орталығына тұрақты экономикалық өсуді 

қамтамасыз ететін ғылыми-технологиялық жǩне инновациялық 

дамудың жаңа стратегиясын негіздеу ұсынылды. Бөлім отандық 

экономикалық ғылымда алғаш рет ұлттық инновациялық 

жүйені қалыптастыру жǩне дамыту, технологиялар нарығы, 

болашағы бар инновациялық контурлар мен технологиялық 

платформалар мǩселелерін зерттеді, инновациялық түрге көшу 

жағдайындағы құрылымдық жаңғырту стратегиясы негізделді, 

кейінгі индустриалды парадигма аясында технологиялық даму 

үлгісі ǩзірленді, дамудың энергия-шикізаттық, индустриал-

ды, инновациялық-технологиялық тізімдерін есепке алғанда, 

Қазақстан экономикасының технологиялық дамуының 

болашағы бар траекториясы негізделді.   

Қазіргі таңда бөлім индустриалды жаңғырту жағдайындағы 

инновациялық даму, прогрессивті технологиялық тǩртіптің да-

муы жǩне Қазақстандағы креативті экономиканың қалыптасуы 

мǩселелерін зерттеуде.  

Бөлімнің зерттеу нǩтижелері, ұсыныстары мен 

нұсқаулықтары бірқатар заң жобаларын ǩзірлеу кезінде пайда-

ланылды. Экономика институтының ғылыми-техникалық жǩне 

инновациялық саясат, индустриалды жǩне технологиялық 

даму саласындағы концепциялары мен бағдарламалық 

құжаттарының ұсыныстарына енді.  

1994 ж. бастап бөлім қызметкерлері мен ізденушілер 5 

докторлық жǩне 7 кандидаттық диссертация қорғады. 2006 

ж.  Ф.М. Дінішев, Ф.Г. ůлжанова бөлімінің қызметкерлері 

М.Б. Кенжеғозинмен бірлесіп жазылған «Наука и инновации 

в рыночной экономике: мировой опыт и Казахстан» атты кітап 

үшін Ш.Уǩлиханов ат. сыйақыға ие болды.  

Бөлімнің басылымдары.

Бөлім 200-ден астам ғылыми жұмыс жариялады, 

оның ішінде ұжымдық жǩне жеке монографиялар да бар: 

Ф.М.Дінішев «Научно-техническое развитие в условиях ста-

новления национальных производительных сил: стратегия 

и механизм» (1996 ж.), М.Кенжегузин, Ф.Днишев «Форми-

рование и развитие национальных производительных сил» 

(1996 ж.), Ф.Днишев, Ф.Альжанова  «Национальная модель 

технико-экономического развития» (2000 ж.), М.Кенжегузин, 

Ф.Днишев, Ф.Альжанова «Наука и инновации в рыночной эко-

номике: мировой опыт и Казахстан» (2005ж.), Н.А.Барлыбаева 

«Национальная инновационная система Казахстана: перспек-

тивы и механизм развития» (2006ж.), «Конкурентоспособность 

национальной экономики: критерии оценки и пути повыше-

ния» (2006ж.), Ф.Г.Альжанова «Рынок технологий в условиях 

глобализации: институты и механизмы развития в Казахстане» 

(2007ж.), 2050 жылға дейінгі кезеңге арналған «Будущее ци-

вилизаций» жаһандық болжамының «Прогноз инновационно-

технологической динамики цивилизаций» 5-бөлігі (2009ж.), 

«Наука и развитие инновационной экономики в Казахстане» 

(2008ж.), «Высокоиндустриальная экономика Казахстана: но-

вые и традиционные факторы развития» (2011ж.).

Экономиканың нақты секторын дамыту мǩселелері 

бөлімі  

Бөлімнің құрамы: бөлім меңгерушісі, э.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА 

академигі О.С. Сǩбден, э.ғ.д., проф. О.И. Егоров, э.ғ.к. Т.В. Аб-

дулвалиева, э.ғ.к., доцент О.А. Чигаркина, э.ғ.к, доцент Д.ů. 

Айтжанова, э.ғ.к., доцент Г.А. Бодаубаева, э.ғ.к. Н.Д. Тілегенов, 

экономист П.Ж. Орынбет.

«Экономиканың нақты секторын дамыту мǩселелері» 

бөлімі 2006 жылы құрылды. Оның ғылыми қызметінің негізгі 

бағыттары: салалық кешендердің жүйелі дамуы, өндірісті 

жаңғырту, диверсификациялау жǩне қайта құрылымдаудың 

негізінде олардың тиімділігін арттыру жолдарын ǩзірлеу бо-

лып табылады.     
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2009-2011 жж. аралығында бөлім қызметкерлері «Қазақстан 

Республикасы экономикасының нақты секторын жаңғырту 

бǩсекеге қабілеттіліктің маңызды фактор ретінде: стратегия-

сы, ǩдісі, тетіктері» тақырыбы бойынша іргелі ғылыми зерттеу 

жүргізді.    

2012 жылы бөлім «Индустриалды-технологиялық өзгерістер 

мǩнмǩтініндегі Қазақстан экономикасының нақты секторы 

салаларының даму тиімділігі: мǩселелер, ресурстар, болашағы» 

атты іргелі жобаны жǩне  «ҚР мұнай-газ кешеніндегі қазып ала-

тын жǩне өңдейтін секторлардың теңдестірілген мǩселелерін 

шешу жолдарын ǩзірлеу» атты қолданбалы жобаны жүзеге 

асыруға кірісті.  

Ғылыми зерттеу нǩтижелері ҚР Президент ůкімшілігіне, 

ҚР Парламент Мǩжілісіне, профильді министрліктерге 

бағытталған ғылыми баяндамаларда, аналитикалық жазбалар-

да жǩне нұсқаулықтарда жүзеге асырылды. Олардың ішінде: 

«ůлемдік көшбасшылар қатарына ену ǩлеуеті бар Қазақстан 

Республикасы экономикасының салаларын дамыту бойынша 

ұсыныстар»; «ҚР өнеркǩсібін индустриалды-инновациялық 

дамыту бойынша ұсыныстар»; «Дағдарыстан кейінгі даму 

жағдайларындағы экономиканың нақты секторындағы салалық 

кешендердің бǩсекеге қабілеттілігін арттыру концепция-

сы»; «Қазақстанның мұнай-газ-химия кешендерін жаңғырту 

басымдылықтары».

Бөлім қызметкерлерінің негізгі басылымдары: О. Сǩбден 

«Экономика». Таңдамалы еңбектері. «ХХІ ғасырға қандай 

экономикамен кіреміз» (2009 ж.), О. Сǩбден «Интеллектуал-

ды экономика – ХХI ғасырдың технологиялық жаңғыруы» 

(2010ж.),  О.Сǩбден «Устойчивое инновационное развитие и 

мировые финансы в ХХI веке» (2010ж), Д.ů. Айтжанова «Со-

временный маркетинг» оқу құралы (2010 ж.). О. Сǩбден  жǩне 

т.б. «Устойчивое развитие национальных экономик и мировые 

финансы в ХХI веке» (2011ж.),  О. Сǩбден  «Инновациялық 

экономика» (2011ж.) жǩне басқалары.

Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық 

мǩселелері бойынша ғылыми бағыт  

1991 жылдан бастап Экономика Институтында «Минералды-

шикізат ресурстарын пайдалану үшін төлем жасау теориясы 

мен практикасы» атты жаңа бағыт бойынша ғылыми зерттеу-

лер басталды. Осыған байланысты, «Ақылы табиғатты пай-

далану» бөлімі құрылды, оны  экономика ғылымдарының 

докторы, профессор З.Қ. Қарғажанов басқарды, бөлім 2000 

жылы «Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық 

мǩселелері» бөлімі болып атын өзгертті.    

2001 жылдан бастап ǩр кезеңдерде бөлімді э.ғ.д., профессор 

З.Қ. Қарғажанов, э.ғ.д., профессор О.И. Егоров, э.ғ.д. Б.Қ.  Есе-

кина, т.ғ.к. Ғ.Т. Есенова, э.ғ.к. Г.Е. Ысмағұловалар басқарды.  

ůр дǩуір кезеңдерінде бөлімнің қызметкерлері э.ғ.д. Г.М. 

Дүйсен, э.ғ.к., доцент Г.Е. Ысмағұлова, э.ғ.к., доцент О.А. Чи-

гаркина, э.ғ.к., доцент Д.ů. Айтжанова, э.ғ.к. С. Жұмабекова, 

э.ғ.к. Ш. Сапарғали, А.М. Ысмайловалар болды. 

Бөлімнің негізгі ғылыми бағыттары: Табиғатты жǩне ре-

сурсты сақтаудың негізгі мǩселелері, экономиканың табиғатты 

сақтап дамуы, өндіретін жǩне өңдейтін салалар қызметінің 

экология-экономикалық мǩселелері.

Бөлім ұжымы іргелі, қолданбалы жǩне халықаралық зерт-

теу жобаларын ǩзірлеуге қатысты, оның ішінде төмендегілер 

бар: «Қазақстан Республикасының пайдалы қазба ресурста-

рын тиімді жǩне экологиялық қауіпсіз пайдалану стратегия-

ларын ǩзірлеу» (2000-2002 жж.); «Жаһандану жағдайындағы 

Қазақстан Республикасының минералды-шикізаттық 

кешенінің тұрақты, экологиялық тұрақты дамуының стратеги-

яларын ǩзірлеу» (2003-2005 жж.); «Қазақстан экономикасының 

табиғи-шикізат секторындағы бǩсекеге қабілетті кластерлерді 

қалыптастыру стратегиясы» (2006-2008жж.); «Өндіріс пен 

тұтынудың қалдықтарын басқару саласындағы заңнамаларды 
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жетілдіру» (UNEP жобасы, 2006 ж.); «Жаһандық 

экономикалық тұрақсыздық жǩне экологиялық қауіптердің 

күшею жағдайларындағы ұлттық экономиканың табиғатын 

сақтап даму: теориялық-ǩдістемелік негіздер, мемлекеттік 

реттеудің басымдылықтары мен тетіктері» (2009-2011жж.); 

«Қазақстанның жаңа экоэнергетикалық саясатын жүзеге асы-

ру принциптері мен тетіктерін ǩзірлеу»  (2007-2009 жж.) жǩне 

басқалары.

Қызмет еткен жылдарында бөлім қызметкерлері ҚР Энер-

гетика жǩне табиғи ресурстар министрлігіне, ҚР Президенті 

ůкімшілігіне, ҚР ҚОҚМ ғылыми баяндама түрінде нұсқаулықтар 

мен ұсыныстар жасаған. Олардың ішінде: «Қазақстан Респу-

бликасы мұнай өңдеу жǩне мұнай-химия өндірісінің даму 

концепциясы», «Ұзақ мерзімді болашақта ҚР өнеркǩсібін да-

мыту бойынша ұсыныстар»; «Қазақстан Республикасындағы 

өнеркǩсіптің мұнай-химия саласын дамыту бағдарламасы 

жобасының ұсыныстары», «Қоршаған ортаны ластағаны үшін 

төлемді есептеу ǩдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар», 

«ҚР Экокодекс жобасындағы ұсыныстары»; «Қазақстан үшін 

экоэнергетикалық саясат қағидаттары»; «Кластерлі тǩсілдің 

негізінде тау-металлургия кешенінің бǩсекеге қабілеттілігін 

арттыру»; «Ұлттық экономиканың табиғатты сақтап дамуға 

жүйелі көшуінің тиімді нарықтық құралдары мен тетіктері» 

жǩне басқалары.

Бөлімнің негізгі басылымдары: О.И.Егоров «Нефтегазовые 

ресурсы как фактор устойчивого развития экономики в услови-

ях рынка» (1999ж.), З.К Каргажанов. «Платежи и налоги за не-

дропользование в Республике Казахстан» (2001 ж.), О.И.Егоров, 

О.А.Чигаркина  «Нефтегазовый комплекс Казахстан: пробле-

мы развития и эффективного функционирования» (2003 ж.), 

О.А.Чигаркина «Правовые основы проведения нефтяных опе-

раций (2005  ж.), О.И.Егоров, О.А.Чигаркина «Перспективы 

повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли за 

счет комплексного использования углеводородных ресурсов» 

(2007ж.), Г.М.Дуйсен «Рекреационное освоение регионов 

Казахстана в условиях вхождения в мировой туризм: теория, 

стратегия и практика» (2010ж.), Б.К.Есекина, Н.К.Нурланова, 

Г.Е.Исмагулова, С.А.Жумабекова, Б.К.Елеусизова жǩне 

басқалары «Возможности использования и внедрения механиз-

мов «Зеленого роста» в систему стратегического планирования 

Республики Казахстан» (2010 ж.), О.С.Сабден, О.И.Егоров, 

О.А.Чигаркина «Энергоэкологическая безопасность Казахста-

на и новые возможности комплексного использования углево-

дородных ресурсов» (2011 ж.).

 

Экономиканы басқару мǩселелері бөлімі  

Бөлімнің құрамы: бөлім меңгерушісі, б.ғ.қ., э.ғ.д. Р.З. 

Жǩлелева; ж.ғ.қ., э.ғ.к. профессор Р.Е. Қосмамбетова; а.ғ.қ., 

э.ғ.к. С.А. Шевелев; а.ғ.қ., э.ғ.к. Р.Б. Габдуллин; ғ.қ., э.ғ.к. 

З.Жұбалиева; жетекші экономист М.Ж. Ахметов.

Бөлімнің кадрлық ǩлеуеті жетілген, өздерін жақсы жағынан 

көрсеткен, ғылыми-зерттеу ізденісінің үздік мектебінен өткен 

жǩне ғылыми жұмыстың заманауи ǩдістері мен тǩсілдерін 

игерген ғылыми қызметкерлерден құралған.   

Экономика институтының экономиканы басқару мǩселелері 

бөлімі Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасында 

қызмет ететін ǩртүрлі экономикалық жүйелерді мемлекеттік 

реттеу жǩне басқару тақырыбы бойынша зерттеулер ǩзірлеуді 

жүзеге асырады.  

Пайда болған сǩтінен бастап бөлім шаруашылық қызметті 

басқаруды ұйымдастыру мǩселелерімен табысты айналысып 

келеді. Сонымен қатар зерттеу объектілері республиканың 

ǩртүрлі кǩсіпорындары болып табылады, атап айтқанда 

«Қарағанды көмір» өндірістік бірлестігі, АХБК жǩне 

республиканың басқа да көптеген ірі кǩсіпорындары мен 

ұйымдары. Ведомствоаралық бытыраңқылықты жеңу үшін 
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бөлім Павлодар-Екібастұз АӨК жǩне басқаларын мысалға 

келтіре отырып, салалық жǩне аймақтық басқару мǩселелерін 

біріктіру тǩрізді күрделі міндетті шешті.    

Бөлімнің ǩзірлемелері үлкен сұранысқа ие ǩрі отандық жǩне 

шетелдік мамандар тарапынан оң бағаға ие болды. Бірыңғай 

халық шаруашылық кешен болған кезеңде бөлімді ҚазКСР ҒА 

академигі Р.М. Петухов пен Р.Е. Қосмамбетова басқарған бола-

тын, олар зерттеудің сандық ǩрі сапалы ǩдістерін органикалық 

тұрғыдан біріктірген өзіндік басқару мектебінің негізін қалады. 

Қайта құру жылдары бөлімді аз уақыт аралығында Д. Горен-

ман, К.Н. Нǩрібаев жǩне Г.П. Сидорецтер басқарды.

Тǩуелсіз Қазақстан қалыптасқан кезеңде бөлім өзгерген фор-

мация жағдайларында басқарудың аса маңызды мǩселелерімен 

айналысты. Экономикалық өзгерістердің бастапқы кезеңінде 

тǩртібі көп нарықтық экономиканы құру үдерістерін мемлекеттік 

реттеу жүйесін қалыптастыру мǩселелері шешілді. Кейінгі жыл-

дары зерттеушілер ұжымы «Қазақстан-2030» Стратегиясының 

жалпы мǩн мǩтінінде ұлттық экономиканы тұрақты дамытудың 

факторлық-мақсаттық ǩдістемесін дайындауға кірісті. Осы 

кезеңде мемлекеттік басқаруда түбегейлі жаңа тǩсілдің негіздері 

қаланды. Келесі кезеңде ұжым ұлттық экономикалық жүйенің 

бǩсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған нарықтық 

шаруашылық жүйесін экспантеграциялық жаңғыртудың 

авторлық ǩдістемесін ǩзірлеуді жүзеге асырды. Жаһандық 

экономикалық дағдарыстың қиын-қыстау жылдары бөлім 

стратегиялық гевементті жǩне менеджментті пайдаланудың 

негізінде ұлттық экономиканы көп векторлы дамытудың жǩне 

басқарудың дағдарысқа қарсы ǩдістемесін ǩзірлеуге күш 

жұмсады. Іргелі зерттеу тақырыптары бойынша жобалармен 

қатар бөлім қызметкерлері қолданбалы жобаларды орындауға 

да қатысты.  

Экономика ғылымдары үшін қиын-қыстау жылдары бөлімді 

э.ғ.д., профессор М.Б. Кенжеғозин басқарды, ол еліміздің 

экономикасын мемлекеттік басқару практикасына ғылыми 

ǩзірлемелерді енгізуді тікелей жүзеге асырды. Кейін бөлімді 

басқару қызметін э.ғ.д. В.Ю. Додонов қолына алды, ол бөлімнің 

іргелі зерттеулердегі креативті элементтерін енгізді.    

Қазіргі таңда, бөлім факторлық-мақсаттық басқарудың 

авторлық ǩдістемесін пайдалану арқылы инновациялық инду-

стриалдануды басқару мǩселесі бойынша зерттеу жүргізуде. 

Сонымен қатар, бөлім халықтың жеткілікті түрде қамтылмаған 

тобы үшін тұтынушылар нарығының тиімді қызмет етуін арт-

тыру бойынша енгізу жобасын жүзеге асыруда. Аталған жоба-

лар шетелдік жǩне отандық сарапшылардың жоғары бағасына 

ие болды.  

Жалпы, бөлімнің зерттеу нǩтижелері көптеген ғылыми мо-

нографияларда, кітапшаларда жǩне мақалаларда көрініс тапты, 

оның ішіндегі монографиялар: «Казахстан в системе экономи-

ческой динамики цивилизаций» (2012 ж.), «Многовекторное 

развитие экономики Казахстана» (2012 ж.), Р,И. Космамбетова 

«Организация стратегического управления экономикой в усло-

виях глобализации: теория, методология, механизм» (2007 ж.), 

«Факторно-целевое регулирование экономики: теория, мето-

дология, механизмы» (2002), «Крупные экономические струк-

туры в условиях перехода Казахстана к рынку (организация и 

управление)» (1997 ж.). 

Бөлім қызметкерлері нарықтық экономиканы дамытудың 

өзекті мǩселелері бойынша халықаралық ғылыми-тǩжірибелік 

конференцияларына үнемі қатысып тұрады. Ғылыми баянда-

ма жǩне аналитикалық жазбалар күйінде рǩсімделген ғылыми 

зерттеу нǩтижелері еліміздің заң шығарушы жǩне атқарушы 

органдарына үнемі ұсынылып отырады. Бөлім қызметкерлері 

ғылыми-педагогикалық қызметін белсенді түрде жүзеге асыру-

да. Бөлімнің алдыңғы қатарлы ғалымдарының басшылығымен 

экономика ғылымдарының докторлық жǩне кандидаттық 

ғылыми дǩрежесін алу диссертацияларының 20-дан астамы 

қорғалды.     
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Ұлттық қаржыны зерттеу бөлімі  

Бөлім ұлттық экономиканы нарықтық реформалау жǩне 

Қазақстанның жас тǩуелсіз мемлекет ретінде қалыптасқан 

кезеңде 1995 жылы құрылды. Осылайша, Институтта жаңа 

ғылыми бағыт ашылды.  

1995 жылдан бастап ǩр дǩуір кезеңдерінде бөлімде э.ғ.д., 

профессор Н.Н. Хамитов, э.ғ.к. К.Б.  Берентаев, э.ғ.к. М.М. 

Махмұтова, э.ғ.к. И.Н. Дауранов, э.ғ.к.  Т.В.Абдулвалиева жǩне 

басқалары қызмет етті.

Бүгінде бөлімде 2 экономика ғылымдарының докторы, 5 

ғылым кандидаты жǩне 1 к.ғ.қ. жұмыс істейді. Бөлімді э.ғ.д., 

қауымдастырылған профессор М.М. Халитова басқарады.

Ұлттық қаржыны зерттеу бөлімі Экономика институтының 

құрылымындағы маңызды бөлімше болып табылады. Өзінің 

қызмет етуінің айтарлықтай ұзаққа созылмаған тарихына 

қарамастан, бөлімнің зерттеу бағыттары көп қырлылығымен 

жǩне алға қадам басуға ұмтылумен ерекшеленеді. Аралас эко-

номиканы жǩне нарықтық қатынастарды қалыптастырудың 

көшпелі кезеңінде бөлім қаржы жүйесін жǩне қаржы-кредиттік 

қатынастарды реформалаудың, сондай-ақ сол кезеңдегі ǩлі жас 

Қазақстан Республикасындағы қаржы-кредиттік ресурстарды 

реттеудің ǩртүрлі мǩселелеріне зерттеу жүргізді. 

Соңғы 10 жылда бөлімнің ғылыми қызметіне екі бағыт 

бойынша жүргізілген жұмыстары енді. Біріншісі – Қазақстан 

Республикасындағы тұрақты экономикалық өсуді қаржылық 

қамтамасыз ету (2000-2002жж.), жаһандану жағдайындағы 

Қазақстан экономикасын қаржылай реттеу (2003-2005 жж.), 

Қазақстан экономикасын жаңғыртуды жǩне қарқынды дамы-

туды қаржылық қамтамасыз ету (2006-2008 жж.), жаһандық 

қаржы тұрақсыздығы жағдайындағы қаржы-кредиттік жүйені 

теңдестіре дамыту (2009-2011 жж.) мǩселелерін көтерген 

іргелі зерттеу бағдарламалары бойынша жүргізілген ғылыми 

зерттеулер. 

Бөлім қызметінің екінші бағыты қолданбалы зерттеулер 

бойынша жұмыстар болып табылады. 1997 ж. бөлім бағалы 

қағаздардың тиімді қоржынын қалыптастыру бойынша зерттеу 

жүргізді. Сонымен қатар, бөлім қызметкерлері Институттың 

басқа да бөлімшелерімен бірлесіп, экономикалық өсуге көшу 

жағдайларында Қазақстан экономикасын өзгерту мǩселелері 

жǩне аумақтық дамыту стратегиясын жүзеге асырудағы 

жергілікті билік органдары мен бизнестің өзара ǩрекеттесу 

мǩселелері (2008-2010жж.) бойынша қолданбалы ғылыми 

зерттеулерді орындауға қатысты.    

Бүгінде бөлім қызметкерлері іргелі, қолданбалы жǩне 

ізденістік ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асыруда, оның 

ішінде келесілер бар: «Циклдік ауытқулар жағдайындағы 

Қазақстанның жоғары индустриалды экономикасын қаржылық 

қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру: теория жǩне практика» 

(2012-2014 жж.); «Қазақстанның бағалы қағаздар нарығындағы 

инвестициялық белсенділікті арттыру бағыттары мен 

ǩдістері» (2012-2014 жж.); «ůлемдік тұрақсыз қаржы жүйесі 

жағдайындағы зейнетақы жүйесінің активтерін тиімді басқару 

тетігін ǩзірлеу» (2012-2014 жж.).

Бөлім қызметкерлерінің ғылыми зерттеулерінің нǩтижелері 

мемлекеттің экономикалық қызметін реттейтін (тұжырымдама, 

заңдар, мемлекеттік жǩне ғылыми-техникалық бағдарламалар) 

негізгі құжаттарды ǩзірлеу кезінде, атап айтқанда, салық 

заңнамасына өзгерістер енгізу, ҚР 2007 жǩне 2008 жылғы 

«ҚР Мемлекеттік бюджет туралы» заң жобасына жасалған 

ұсыныстар, 2007 ж. ҚР БҒМ Ғылым комитетіне экономикалық 

ғылым саласындағы ғылыми зерттеулердің құнын бағалау 

ǩдістемесін ǩзірлеу, Қазақстан экономикасындағы «қатты 

қызу» қаупін төмендету бойынша ұсыныстар, дағдарысқа 

қарсы басқару мǩселелері бойынша ұсыныстар, мемлекеттік 

меншікті тиімді басқару тетігін ǩзірлеу, «Самғау» ұлттық 

ғылыми-технологиялық холдингі», «ҚазАгро» ұлттық 

холдингі» қызметтерінің тиімділігін, айқындығын жǩне бағалау 
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критерийлерін қамтамасыз ететін тетіктерді өндіру бойынша 

ұсыныстар, дағдарысқа қарсы басқару бойынша ұсыныстар 

жǩне т.б. бойынша билік органдарына мүдделі мекемелерге 

ұсынылған ғылыми баяндамалардан, нұсқаулықтардан жǩне 

ұсыныстардан көрініс тапты.

2001-2011 жж. өзінде бөлім қызметкерлері шамамен 10 

ұжымдық жǩне жеке монографияларды, 4 кітапшаны жǩне 

айтарлықтай жеткілікті ғылыми мақалалар мен баяндамалар-

ды жариялады. Оның ішінде төмендегілер бар: «Русско-англо-

казахский словарь менеджера» (2009 ж.); «Устойчивое разви-

тие национальных экономик и мировые финансы в 21 веке» 

(2011 ж.); «Мировой кризис и тенденции экономического раз-

вития Казахстана» (2011 ж.). 

Соңғы жылдары бөлім қызметкерлеріне, 2008 жылы ҚР 

БҒМ «Тǩуелсіз Қазақстанның рухани жǩне ǩлеуметтік даму 

саласында жеткен табыстары үшін» грамотасы тапсырылды, 

сондай-ақ 2012 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің  

«Болашақ» халықаралық шǩкіртақысының иегерлері болды.    

Жаһандану жǩне интеграцияны зерттеу бөлімі

1996-2011 жылдар кезеңінде бөлімде э.ғ.д., профессор Е.С. 

Кǩрібжанов, э.ғ.д. Б.Д Хұсаиынов, э.ғ.д. С.А. Қалиева, эконо-

мика ғылымдарының кандидаттары К.А. Түркеева, И.А. На-

мазбаева, Н.Н. Жанақова, Г.А. Бодаубаева А. Наметша, А.А. 

Құрбанбаева, сондай-ақ ғылыми қызметкер С.А. Шеменова 

қызмет етті.

Институттың экономикалық зерттеулерінде Қазақстанның 

қазіргі дүниежүзілік шаруашылық байланыстарындағы 

Қазақстан интеграциясының мǩселесі 1991-1996жж. 

республиканың сыртқы экономикалық байланыстарын дамы-

ту концепциясынан көрініс тапты, аталған концепция 1990 

жылы Қазақ КСР Министрлер кеңесінің тапсырмасы бойынша 

ǩзірленген болатын. Қазақстан КСР Одағының құрамындағы 

осындай маңызды стратегиялық құжат дайындалған алғашқы 

жǩне бірден-бір республика болатын.   

Соның салдарынан, 1996 жылы Ұлттық ғылым 

академиясының қайта құрылған Сыртқы экономика 

орталығының негізінде «Дүниежүзілік экономика жǩне 

халықаралық қатынастар» бөлімі құрылды, бөлімді 2010 жылға 

дейін э.ғ.д., профессор Е.С. Карибджанов басқарды. Құрылған 

сǩттен қазірге дейінгі кезеңде бөлімде сапалы өзгерістер орын 

алды. Үш докторлық жǩне алты кандидаттық диссертация 

қорғалды, негізінен, 08.00.14 «Дүниежүзілік шаруашылық 

жǩне халықаралық экономикалық қатынастар» мамандығы 

бойынша қорғалды. 

Осы жылдары бес іргелі жобалар бойынша зерттеу жүргізілді:  

«Дүниежүзілік экономика дамуының жалпы үдерістері жǩне 

Қазақстан. Шетел мемлекеттеріндегі ұлттық экономиканы 

реттеу тǩжірибесі мен ағымдағы жағдайы (1997-1999жж.); 

«Қазақстанның ХХІ ғасыр басында ǩлемдік экономикалық 

үдерістерге қатысуының болжамды үлгісін ǩзірлеу» (2000-

2002 жж.); «Трансұлттану, аймақтану жǩне жаһандану 

жағдайындағы Қазақстанның ǩлемдік экономикалық жүйемен 

өзара ǩрекеттесу мǩселелері мен болашағы» (2003-2005жж.); 

«Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның ǩлемдік тауар жǩне 

қаржы нарығына қатысу мǩселелері мен болашағы» (2006-

2008 жж.); «ůлемдік дағдарыс жǩне жаһандық аймақтанудың 

жаңа қарқыны жағдайындағы Еуразия экономикалық интегра-

циясы жǩне Қазақстан: өзара ǩрекеттесудің басымдылықтары 

мен тетіктері» (2009-2011 жж.). Сонымен қатар, бөлім 

қызметкерлері төрт қолданбалы жоба бойынша зерттеулер 

жүргізді: «ТМД елдерінің даму жағдайы мен болашағы» 

(1998-1999жж.); «Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясындағы 

Қазақстанның Қытаймен экономикалық интеграциясының 

болашағы» (2006ж.); «Қазіргі трансұлттану жǩне жаһандану 

жағдайындағы ҚР ұлттық экономикалық мүддесін қорғау 

тетіктері» (2007-2009жж.); «Қазақстан экономикасының 
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бǩсекеге қабілеттілігі ұлттық идеяны жүзеге асыру ретінде» 

(2007-2009жж.). 

Қазіргі таңда, бөлімде «Аймақтық экономикалық 

бірлестіктердің бірыңғай сауда саясаты жǩне жаһандану 

жағдайындағы олардың экспортты ǩлеуетінің бǩсекеге 

қабілеттілігін арттыру» (2012-2014жж.) тақырыбы бойынша 

қолданбалы зерттеу жүргізіліп жатыр.   

Бөлім қызметкерлері ǩртүрлі уақыт кезеңдерінде 

Қазақстанның мемлекеттік басқару органдарына арнап 

аналитикалық жазбалар мен материалдар дайындады. Оның 

ішінде: елбасы Н.ů.Назарбаевқа бағытталған «Қазақстанның 

ДСҰ-ға қосылу реалийлері туралы мǩселе» (Хусаинов Б.Д,) 

аналитикалық жазбасы, сондай-ақ Қазақстан Республика-

сы Президенті жанындағы Қауіпсіздік кеңесіне, экономи-

ка профилінің министрліктері мен ведомстволарына арнап 

дайындалған басқа да материалдар. 

Бөлім қызметкерлері халықаралық конференциялар, се-

минар жұмыстарына жиі қатысады. Оның ішінде Еуропа 

Экономикалық Форумы (Польша), Астана экономикалық фо-

румы (Астана) жǩне бірқатар басқаларын да атап өткен жөн, 

онда бөлім қызметкерлері ǩлемдік жǩне ұлттық экономиканың 

өзекті мǩселелері бойынша баяндама жасаған жǩне ғылыми 

секциялардың жетекшілері болған.  

Бөлім қызметкерлері халықаралық жобаларға қатысқан. 

Осылайша, Б.Д. Хұсаиынов Еуропа одағының экономика бой-

ынша «Support for the Development of the Policy Dialogue Advice 

Programme» (2008ж.) атты жобасының бас сарапшысы болған, 

Азия даму банкінің «Қазақстан мен Қырғызстанның экспорт-

ты секторының бǩсекеге қабілеттілігі» (2009–2010 жж.) атты 

жобасының жетекшісі; Еуразия даму банкінің «Кеден одағына 

мүше мемлекеттердің бірыңғай сыртқы сауда саясаты» (2010–

2011жж.) атты жобасының жетекшісі.

Бөлім қызметкерлері оннан астам ұжымдық жǩне жеке 

монография, Австрия, Ұлыбритания, Германия, Голландия, 

Қытай, Корей Республикасы, Франция, Швеция, Ресей, АҚШ, 

Түркия, Жапония жǩне басқа да мемлекеттерде жарияланған 

(ағылшын, қытай, корей, жапон жǩне түрік тілдерінде) 300-ге 

жуық ғылыми мақала жариялады. Оның ішіндегі монография-

лар: «Интеграция Казахстана в мировую экономику: проблемы 

и перспективы» (1999ж.), «Основные тенденции и проблемы 

развития мировой экономики на пороге XXI века» (2001ж.), 

«Международная миграция капитала и развитие национальных 

экономик» (2005ж.), «ШОС: экономическая интеграция и на-

циональные интересы» (2010ж.) атты РҒА Орал бөлімшесімен 

бірігіп жазылған ұжымдық монография жǩне басқалары.

Астанадағы Экономика институтының филиалы  

Қазіргі таңда филиалда 2 экономика ғылымдарының док-

торы, 8 экономика ғылымдарының кандидаты, 1 экономика 

магистрі қызмет етеді.  

Филиалдың директоры, э.ғ.к. Ж.Е. Шымшықов,, э.ғ.д., ж.ғ.қ. 

О.Ж. ůлиев,  э.ғ.д., ж.ғ.қ. Н.А. ůлмереков,  э.ғ.к., б.ғ.қ. В.В. 

ůкімов,  э.ғ.к., ж.ғ.қ. А.Н. Догалов, э.ғ.к., а.ғ.қ. К.Б. Жұманазаров, 

э.ғ.к., а.ғ.қ. Э.В. Белоусова, э.ғ.к., а.ғ.қ. Р.Т. Есіркепов,  э.ғ.к., 

а.ғ.қ. С. Бақтымбет, э.ғ.к., ғ.қ. Н.Б. ůбдрахманова,  ғ.қ. Г.Х. 

Махметова, экономика магистрі А. Жанбозова.

ůлеуметтік-экономикалық зерттеулер орталығы – ҚР БҒМ 

ҒК  «Экономика институты» РМҚК Астана қаласындағы фи-

лиалы, қызметін 2000 жылы бастады.   

Он жыл ішінде Институт филиалы жергілікті өзіндік 

басқарудың экономикалық үлгісін ǩзірлеу бойынша, аймақтық 

деңгейдегі бǩсекеге қабілетті бизнесті дамыту бағыттарын 

анықтау бойынша, ҚР «ҚР «ҚР ǩкімшілік-аймақтық құрылысы 

туралы» Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

заң жобасының концепциясын ǩзірлеу бойынша, бǩсекеге 

қабілетті қатынастарды дамыту жǩне Қазақстанның ǩлемдік 

экономикаға интеграциялануы жағдайындағы бǩсекеге 

қабілетті ортаны монополияға қарсы реттеу тетіктерін негіздеу 
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практикасы бойынша, салық-бюджет жүйесінің қаржылай 

аймақтануының тиімді үлгісін ǩзірлеу бойынша, венчур 

бизнесін құру концепциялары мен тетіктерін негіздеу бойын-

ша, жер-мүліктік қатынастарды реттеу тетіктерін негіздеу бой-

ынша іргелі жǩне қолданбалы зерттеулер жүргізді.    

Қазіргі таңа, Институт филиалының қызметкерлері ғылыми 

жетекші - Ж.Е. Шымшықов «Қазақстан экономикасының 

индустриалды-инновациялық дамуының бǩсекеге қабілетті фак-

торларын қалыптастыру жǩне пайдалану: теория жǩне практи-

ка» жǩне ғылыми жетекшісі - В.В. ůкімов «Ақпараттық ǩлеуетті 

тиімді пайдалану мǩн мǩтініндегі Қазақстан Республикасының 

кадастр жүйелерін инновациялық жаңғырту» тақырыптары 

бойынша іргелі жǩне қолданбалы зерттеулерді орындауға ат 

салысуда (2012-2014жж.). 

2003-2011 жылдар кезеңінде ҚР БҒМ Экономика 

институтының филиалы 4 Халықаралық ғылыми-тǩжірибелік 

конференция өткізді. 

Осы жылдарда Институт филиалының қызметкерлері 

сарапшы, оппонент, ǩртүрлі экономикалық форумдардың 

қатысушылары болды. Үкіметтің экономикалық бағамын БАҚ 

құралдарында белсенді түрде насихаттады.  

РГКП «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ» К ОМИТЕТА 
НАУКИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РК – ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ КАЗАХСТАНА

Общая характеристика

В 2012 году  Институт экономики - ведущий научно-

исследовательский институт в области фундаментальной 

экономической науки в Республике Казахстан – отмечает 

свой 60-летний юбилей. Он был основан в 1952г. в системе 

Академии наук. Организация Института была вызвана на-

стоятельной необходимостью исследования фундаменталь-

ных экономических проблем  и научного обоснования пер-

спектив развития Казахстана.  

В становление и развитие Института, в разработку фун-

даментальных и прикладных экономических исследований 

существенный вклад внесли ведущие ученые-экономисты 

республики: академики Академии наук Казахской ССР 

С.Б. Баишев, Т.А. Ашимбаев, А.К. Кошанов, члены-

корреспонденты Академии наук Казах ской ССР С.Е. Толы-

беков, Г.Ч. Чуланов, P.M. Петухов, У.Б. Баймуратов, докто ра 

экономических наук, профессора М.Г. Исаева,  З.К. Карга-

жанов, К. Кажмуратов, С.С. Сатубалдин, П.С. Шим и др.

Первым директором Института был С.Е. Толыбеков, за-

тем его в разные годы возглавляли  С.Б. Баишев, P. M. Пе-

тухов, Т.А. Ашимбаев, А.К. Кошанов, М.Б. Кенжегузин, О. 

Сабден.

Создание Института способствовало формированию в 

республике крупных научных направлений и академиче-

ских школ по фундаментальным проблемам макро- и регио-

нальной экономики, экономики отраслей хозяйства респу-

блики, преобразования производственных отношений и 

социально экономических основ уровня и образа жизни на-

селения.  
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К концу 1952г. в Институте работало 2 доктора, 11 канди-

датов экономических наук, 20 младших научных сотрудни-

ков, всего 63 человека с техническим персоналом. К началу 

рыночных реформ в 1990г. численность работающих воз-

росла до 172, в т.ч. два академика, один член-коррес пондент 

Академии наук Казахской ССР, один заслуженный деятель 

науки Казахской ССР, один заслуженный экономист Казах-

ской ССР, 10 док торов экономических наук, 66 кандидатов 

экономических наук, 96 научных сотрудников.  

У истоков Института экономики стоял его первый ди-

ректор член-корреспондент АН РК С.Е. Толыбеков, хоро-

шо известный своими исследованиями кочевого общества 

казахов Х1Х-ХХ вв. Всемерно способствовал укреплению 

научного потенциала, много содействовал строительству 

специального здания для Института экономики академик 

С.Б.Баишев. Значительное внимание исследованиям научно-

практического плана уделялось при члене-корреспонденте 

Р.М.Петухове.

В течении 60 лет структура Института постоянно меня-

лась. Первоначально Институт состоял из отделов, постро-

енных по отраслевому признаку: экономики промышленно-

сти, экономики сельского хозяйства, экономики торговли, 

экономики транспорта и истории народного хозяйства. В 

1959г. на базе отдела общих проблем экономики сельского 

хозяйства, имевшего в своем составе 5 кандидатов и 3 на-

учных сотрудников, был организован Институт экономики 

и организации сельского хозяйства Министерства сельского 

хозяйства Казахской ССР. В 1962г. отдел экономики транс-

порта из 8 человек был передан во вновь организованный 

научно-исследовательский экономический институт при 

Госплане республики, где на его основе был создан отдел 

транспортных проблем. 

В последующем в структуре Института стал четко 

прослежи ваться проблемный принцип формирования на-

учных подразделений по ак туальным и приоритетным на-

правлениям экономической науки. В 1988г. при Институте 

был организован Центр социологических исследований, 

осуществляющий изучение проблем социальной структу-

ры и демографической политики, качества жизни и благо-

состояния, культуры и быта населения республики в новых 

рыночных условиях хозяйствования. С 1989г. в Караганде 

функционировал Центр общественных наук - филиал  Ин-

ститута экономики АН Казахской ССР, в задачи ко торого 

входило научное обоснование концепции и программ со-

циально- экономического и научно-технического развития 

областей и районов Центрального Казахстана.

За годы независимости направления исследований Ин-

ститута претерпели существенные изменения, соответ-

ственно и структура Института гибко менялась и подчинена 

приоритетам исследований в мировой  экономической науке 

и стратегическим задачам развития экономики и социума в 

Казахстане. Сегодня в Институте функционирует  9 отделов, 

информационно-внедренческий сектор. Институт имеет 

свой филиал в г.Астане – Центр социально-экономических 

исследований, созданный по приказу МОН РК № 496 от 2 

октября 2000г. С 1968г. по 2010г. успешно работал первый 

в Казахстане докторский  диссертационный совет по эко-

номическому профилю, подготовивший плеяду докторов и 

кандидатов наук для всех сфер экономики Казахстана.

Институт экономики КН МОН РК располагает высоким 

научным кадровым потенциалом и имеет достаточно разви-

тую материально-техническую базу. В Институте трудятся 

110 человек, в том числе 1 академик НАН РК, 1 академик 

НИА РК, 16 докторов наук и профессоров, 33 кандидата наук 

и доцента. По уровню остепененности научных сотрудни-

ков (71%) Институт занимает ведущее место в республике 

среди НИИ и вузов. 
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Сегодня известны своими научными трудами академик 

НАН РК Кошанов А.К., академик НИА РК Сабден О., док-

тора экономических наук и профессора - Нурланова Н.К., 

Альжанова Ф.Г., Гайсина С.Н., Днишев Ф.М., Егоров О.И., 

Жалелева Р.З., Мельдаханова М.К., Карибджанов Э.С., Ка-

лиева С.А., Космамбетова Р.И., Халитова М.М., Хусаинов 

Б.Д.; кандидаты наук и доценты – Айтжанова Д.А., Абдул-

валиева Т.В., Бекмуханбетова У.Р., Бримбетова Н.Ж., Дау-

ранов И.Н., Панзабекова А.Ж., Туркеева К.Ф., Черманова 

М.Б., Чигаркина О.А., Шевченко В.В., Шевелев С.А. и мно-

гие другие.

В Институте сохраняется преемственность научных ка-

дров, плодотворно работают молодые ученые, составляю-

щие около трети общей численности научных работников 

Института, продолжающие традиции академической науки. 

Среди можно назвать кандидатов наук: Бодаубаеву Г.А., Габ-

дуллина Р.Б., Завалишину А.А., Ибрагимову К.И., Канцеро-

ву Э.М., Кирееву А.А., Нурпеисову А.А., Османова Ж.Д., 

Турсынбаеву Д.К. и другие.

Основные направления деятельности Института:

Определение приоритетных направлений научных • 

исследований в области экономических наук.

Научное обоснование направлений и механизмов ре-• 

ализации стратегических задач экономического и социаль-

ного развития Республики Казахстан.

Выполнение фундаментальных и прикладных • 

научно-исследовательских работ по приоритетным пробле-

мам устойчивого и сбалансированного развития экономики 

страны.

Координация фундаментальных, прикладных научно-• 

исследовательских работ в области экономики.

Выполнение НИР по заказам, договорам, грантам и • 

конкурсным проектам, включая международные.

Внедрение результатов научных исследований в • 

практику хозяйственной деятельности и сотрудничество с 

государственными органами республики.

Публикация научных изданий.• 

Участие в разработке национальных программных • 

документов, нормативных и законодательных актов по про-

блемам развития.

Экспертиза законопроектов и программ.• 

Подготовка кадров высшей квалификации.• 

Оказание услуг аналитического, экспертного харак-• 

тера в области экономических исследований.

Организация и проведение международных научно-• 

практических конференций.

Развитие творческих связей с ведущими научными • 

центрами мира. 

На сегодняшний день и на ближайшую перспективу Ин-

ститут экономики КН МОН РК остается ведущим научно-

исследовательским учреждением по разработке теоретико-

методологических проблем экономического развития и их 

органической увязки с практикой.  Фундаментальные ис-

следования Института являются своего рода уникальными, 

так как проводятся по Казахстану и для Казахстана, его эко-

номики, что не делается ни в одной другой стране мира. 

 В условиях форсированного индустриального развития, 

формирования «новой экономики», основанной на иннова-

циях и знаниях, на фоне сложных процессов глобализации 

Казахстан остро нуждается в развитии отечественной эко-

номической науки фундаментального характера. Она при-

звана решать принципиально новые и сложные задачи, по-

ставленные в Послании Президента РК Н.А.Назарбаева по 

укреплению экономики, повышению благосостояния народа. 

Это предъявляет большие требования к Институту эконо-

мики, совершенствованию организации его деятельности, 

укреплению кадрового потенциала.
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Особенностями исследований и сложившейся в Институ-

те экономики научной школы, определяющими перспектив-

ные направления его развития, являются:

Во-первых, проведение исследований развития экономики 

и социума в динамике, то есть с учетом перехода от одного 

этапа развития к другому и качественных преобразований 

социально-экономических процессов.

Во-вторых, отличительной чертой научно-

исследовательской деятельности Института экономики яв-

ляется комплексный, системный подход к изучению про-

цессов и явлений, включая исследование проблем: защиты 

национальных экономических интересов; социального раз-

вития общества и человеческого потенциала; занятости и 

трудовых ресурсов; индустриально-инновационного разви-

тия, прогрессивных структурных сдвигов и формирования 

экономики «знаний»; проблем управления и государствен-

ного регулирования; финансово-кредитной и бюджетной 

политики; пространственного развития; рационального и 

экологобезопасного природопользования; повышения кон-

курентоспособности экономики Казахстана, развития ре-

гиональной интеграции и включения экономики в мирохо-

зяйственные связи.

В Институте активно изучаются институциональные 

аспекты экономического развития. Здесь сложилась одна из 

лучших научных школ по изучению организации управле-

ния и государственного регулирования, по трансформации 

отношений собственности и малому бизнесу. Достижением 

научно-исследовательской работы Института являются раз-

работки проблем устойчивого развития экономики и обще-

ства, предполагающего не только экономический рост, но и 

социальную устойчивость общества и экологическую безо-

пасность жизнедеятельности человека.

В-третьих, исследованиям Института экономики присущ 

реалистический подход и связь с практикой, когда результа-

ты исследований отражают реальные процессы и нацелены 

на их совершенствование. Основными потребителями науч-

ной продукции Института являются государство и органы 

государственной власти.

В-четвертых, исследования Института экономики направ-

лены на формирование долгосрочной концепции социально-

экономического развития Казахстана, исходя из мировых 

тенденций и с учетом национальных особенностей.

Направления исследований Института представлены до-

статочно широко. Фундаментальные исследования прово-

дятся по нескольким научным направлениям, носят систем-

ный, комплексный характер и соответствуют как мировым 

тенденциям развития экономической науки, так и потреб-

ностям Казахстана в развитии теории и практики различных 

аспектов функционирования экономики и общества.

Как центр фундаментальных исследований в Казах-

стане Институт формирует потенциал и определяет ста-

тус  экономической науки в стране.

Прикладные исследования имеют более целевую направ-

ленность и выполняются либо по конкретным заказам, либо 

в соответствии с требованиями реализации стратегических 

задач и программных документов в области социально-

экономического развития Казахстана.

Этапы становления и развития

В развитии Института экономики можно выделить не-

сколько этапов – формирования, становления, развития, 

рыночной трансформации в годы независимости и укрепле-

ния позиций как флагмана фундаментальной экономической 

ауки в стране.1

1 В книге использованы материалы, изданные к 25-летию, 40-летию Ин-

ститута экономики АН РК,  к 50-летию Академии наук РК, к 50-летию 

Института экономики КН МОН РК.
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На первом этапе (1952-1965 годы) исследования велись 

в основном в отраслевом разрезе, а результаты их носи-

ли преимущественно прикладной характер. В этот период 

происходил процесс накопления исходной информации, ее 

теоретическое осмысление, определялся научный профиль 

Института. В течение этого времени было завершено иссле-

дование 41 темы по проблемам промышленности, 8 - сель-

ского хозяйства, 5 - транспорта, 3 - истории народного хо-

зяйства, 3 - политэкономии социализма и 4-х - по прочим 

проблемам.

В 1963г. Президиум АН Казахской ССР утвердил новые 

направления исследований по следующим проблемам:

- экономические закономерности социалистического 

строительства;

- специализация экономических районов республики; 

- рациональное размещение производительных сил Ка-

захстана;

- экономическая эффективность капитальных вложений и 

новой техники;

- изучение проблем формирования трудовых ресурсов и 

использования их в общественном производстве и др.

В соответствии с этими направлениями на втором этапе 

(1966-1976гг.) проводилось изучение пяти крупных эконо-

мических и социальных проблем: экономических законо-

мерностей развития республики; хозяйственного расчета и 

материального стимулирования производства; управления 

производством; долгосрочного развития народного хозяй-

ства: научно- технического прогресса.

В этот период заметно повысились теоретический уро-

вень научных исследований Института и их практическая 

значимость для народного хозяйства республики. Основ-

ное внимание коллектива было направлено на повышение 

экономической эффективности общественного производ-

ства, что определило профиль Института в системе научно-

исследовательских учреждений страны. 

За эти годы доля докторов и кандидатов наук в общей чис-

ленности научных сотрудников выросла с 31% в 1965г. до 

58% в 1975г.

Коллектив Института со дня основания уделял большое 

внимание внедрению результатов исследований. Инсти-

тут представлял конкретные рекомендации и предложения 

в форме докладных записок, справок в вышестоящие ор-

ганы (свыше 50), которые использовали их при решении 

важных экономических задач. За это время Институт из-

дал 55 монографий объемом 630 п.л., 13 сборников статей 

объемом 150 п.л., большое количество брошюр, статей. В 

числе их можно назвать работы академика С.Б.Баишева, 

членов-корреспондентов Г.Ч.Чуланова, Т.А.Ашимбаева, 

УБаймуратова, Р.М.Петухова, доктора экономических 

наук М.Г.Исаевой, кандидатов экономических наук 

Р.И.Космамбетовой, А.Кошанова, Ш.Урпекова, Л .А.Квон, 

В.Л.Гальянова и др.

За достойный вклад в экономическую науку совместным 

решением Госкомитета Совета Министров СССР по науке 

и технике, Госкомитета по труду и заработной плате АН 

СССР и Министерства финансов СССР Институт экономи-

ки в 1975г. переведен в первую категорию по оплате труда.

К своему 25-летию (1977г.) Институт превратился в круп-

ное научное учреждение, имеющее определенную научную 

специализацию по исследованию экономических проблем, 

как среди экономических институтов Казахстана, так и в си-

стеме союзных академических институтов. Коллектив его 

вырос до 120 человек, из которых 75 научных работников, 

из них 1 академик 1 член-корреспондент АН Казахской ССР, 

2 доктора экономических наук, 38 кандидатов.

Институт стал центром подготовки научных кадров для 

республики в связи с тем, что с 1968г. при нем был органи-
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зован Ученый совет по защите диссертаций по экономиче-

ским наукам ООН АН Казахской ССР. 

В восьмидесятые годы, определившие третий этап 

(1977- 1991гг.) Институт перешел к программно-целевым 

методам реализации научных исследований. Все разработ-

ки осуществлялись в рамках трех целевых комплексных 

институтских программ: «Социально-экономические про-

блемы качественного преобразования производственных 

отношений «, «Проблемы рыночного механизма и эффек-

тивности хозяйствования», «Проблемы структурных сдви-

гов и эффективности региональной экономики». Институт 

также включается в разработку республиканских научно-

исследовательских программ «Человек. Наука. Общество», 

«Экология», «Информатика» и др.

В 1980-1990гг. Институт в качестве головной организации 

и координатора успешно осуществил разработку Комплекс-

ных программ научно-технического прогресса республики 

на 20 лет (1986-2005гг.) и (1991-2010гг.), территориально-

отраслевой программы интенсификации экономики Казах-

ской ССР «Интенсификация-90».

В 1988г. в структуре Института был организован Центр 

социологических исследований, осуществлявший изучение 

проблем социальной структуры и демографической полити-

ки, качества жизни и благосостояния населения республи-

ки в новых условиях хозяйствования. В 1989г. в Караганде 

стал функционировать Центр общественных наук Институ-

та экономики АН Казахской ССР, в задачи которого входило 

научное обоснование концепции и программы социально-

экономического и научно-технического развития областей и 

районов Центрального Казахстана. Со временем Центр со-

циологических исследований был передан Институту фило-

софии АН (1993г.), а Карагандинский центр стал самостоя-

тельным научным подразделением (1994г.).

Очередной, четвертый этап развития Института начался 

в 1991 году, с приобретением республикой государственной 

независимости и началом коренных экономических реформ 

в стране.  

Становление и развитие Института не было постоянным 

восхождением. Будучи неотъемлемой частью общественной 

системы и социальных отношений, экономическая наука 

республики испытывала большие трудности, претерпевала 

кризисы и поражения, в равной мере переживаемые всеми 

общественными науками.

В этот сложный для республики в целом, и для науки, в 

частности, период Институт, несмотря на значительные ре-

организации, сокращения финансирования и штатов, уход 

молодежи в органы государственной власти, бизнес и бан-

ковские структуры, сумел сохранить свои позиции как цен-

тра отечественной фундаментальной экономической науки. 

В 1994г. в связи с реорганизацией Совета по изучению 

производительных сил (СОПСа), часть его сотрудников пе-

решла в коллектив Института. В 1996г. в состав Института 

вошел в качестве отдела бывший Центр внешней экономики 

Академии наук РК. В итоге  Институт остался единственной 

структурой экономического профиля в составе Академии 

наук РК и на начало 1997г. в нем, несмотря на неоднократ-

ные сокращения штатной численности, работало 114 чело-

век.

Много творческих и организаторских усилий по укрепле-

нию и превращению Института в ведущий центр экономи-

ческой науки в республике и переориентации его на реше-

ние актуальных рыночных проблем приложили директора 

Института: академики Т.А.Ашимбаев и А.К.Кошанов, док-

тор экономических наук, профессор М.Б.Кенжегузин.

Основные научные исследования Института, начиная с 

этого периода,  осуществлялись в рамках программ и про-
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ектов фундаментальных, прикладных и поисковых исследо-

ваний, сформированных по итогам конкурса Министерства 

образования и науки РК. Институт являлся не только раз-

работчиком, но и, начиная с 1997г., головной организацией 

по ПФИ в области фундаментальной экономической науки 

в Казахстане, координируя и организуя научные исследова-

ния соисполнителей. За период 1997-2011 гг. выполнены 5 

таких программ, в настоящее время осуществляются НИР 

по 21 грантовым темам.

Научные исследования Института в этот период пре-

терпели принципиальные изменения. Основное внимание 

ученых сосредоточено на разработке теоретических и прак-

тических вопросов формирования рыночных отношений в 

Казахстане.

В условиях перехода Казахстана к новой демократически-

рыночной парадигме развития и усиления глобальных инте-

грационных процессов перед экономической наукой Казах-

стана  и Институтом экономики были поставлены сложные 

задачи. В центр научных поисков в области экономической 

науки выдвинута разработка казахстанской модели рыноч-

ной экономики, опирающейся как на глобальные мировые 

тенденции, так и на специфические особенности страны. 

Поиски эти оказались сложными из-за отсутствия в мировой 

экономической науке теоретико-методологических основ 

осуществления перехода от командно-административной к 

рыночной системе хозяйствования.

Среди полученных основных научных результатов Ин-

ститута  на этом этапе (1991-2000гг.) необходимо отме-

тить следующие:

В области исследования проблемы трансформации 

социально-экономических отношений в переходный период.

Изучены процессы разгосударствления и приватизации, 

исследованы основные пути преобразования отношений 

собственности, разработаны теоретические положения о 

взаимодействии государственной и частной форм собствен-

ности в условиях транзитной экономики; определены меха-

низмы развития частнопредпринимательской деятельности 

в переходный период. Методологически обоснована модель 

смешанной экономики и приоритеты ее развития; исследо-

ваны экономические основы и принципы организации хо-

зяйственной жизни в различных экономических укладах, 

изучены основные аспекты монополизации хозяйственной 

жизни страны и интернационализации собственности. Вы-

явлены основные тенденции трансформации постсоциали-

стических отношений собственности и разработаны реко-

мендации по формированию механизма их регулирования.

В области исследования проблемы макроэкономического 

регулирования и совершенствования институтов и меха-

низмов рынка.

Разработаны концептуальные основы трансформации эко-

номики государства, не имеющие аналогов в мировой эко-

номической науке; выявлены основные экономические за-

кономерности и особенности казахстанского типа переход-

ной экономики; разработаны теоретико-методологические 

основы построения комплексной казахстанской модели 

рыночной экономики и механизмы ее реализации с уче-

том специфики Казахстана; выработаны концептуальные 

основы построения модели финансовой политики и опре-

делены основные направления реформирования кредитно-

банковской и бюджетно-налоговой систем. Разработаны 

теоретические обоснования и практические рекомендации 

по совершенствованию управления экономическими про-

цессами (инфляцией, безработицей, валютным курсом), 

решению типичной для всех постсоциалистических стран 

проблемы неплатежей, по реструктуризации и выплате 

внешних и внутренних долгов, по формированию и эффек-
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тивному функционированию фондового рынка, его инфра-

структуры и других рыночных институтов; по реструктури-

зации экономики, по переориентации финансовых ресурсов 

на реальный сектор экономики, по деятельности крупных 

предприятий и обеспечению интересов государства и др.

В области исследования проблем региональной экономики.

Исследованы теоретико-методологические основы ре-

гионализации социально-экономических преобразований. 

Выработаны концептуальные основы дифференциации эко-

номического механизма ее реализации. Разработаны теоре-

тические основы эффективного функционирования регио-

нальных систем в условиях становления рыночных отноше-

ний, обоснованы методологические и методические подхо-

ды к оценке эффективности региональных экономических 

систем в Казахстане. Исследованы проблемы депрессивных 

регионов и разработаны подходы к выводу их из этого со-

стояния. Исследованы проблемы децентрализации государ-

ственного управления. 

В области исследования проблем научно-технологического 

развития и его инвестиционного обеспечения.

Исследованы особенности формирования рынка научно-

технической продукции в условиях рынка, выявлены зако-

номерности и перспективы научно-технологического раз-

вития на основе смены технологических укладов. Иссле-

дованы особенности формирования инновационного пред-

принимательства, определены направления модернизации 

отечественной промышленности, разработаны направления 

инвестиционно-инновационной политики экономического 

роста, определены приоритеты инновационного развития 

промышленности, исследованы цикличность развития нау-

ки и техники, обоснована национальная модель технико-

экономического развития.

В области исследования эколого-экономических проблем 

природопользования.

Исследованы экономические проблемы комплексного ис-

пользования углеводородного сырья, разработана методика 

оценки запасов полезных ископаемых, обоснован рыночный 

механизм недропользования. Обоснованы теоретические и 

методологические положения рационального и экологобе-

зопасного недропользования, исследовано экологическое 

состояние окружающей среды в районе нефтегазового ком-

плекса, разработаны проблемы формирования и перспектив-

ного развития нефтегазового комплекса полного профиля.

Разработаны перспективные направления эффективно-

го участия Казахстана в мирохозяйственных связях. Дано 

теоретико-методологическое обоснование казахстанской 

модели устойчивого экономического роста и механизмов ее 

реализации.

Таким образом, в сложных условиях ученым Института 

удалось на основе глубокого анализа сложных и противоре-

чивых социально-экономических процессов, происходящих 

в нашем обществе, творческого осмысления глобальных на-

правлений общественного прогресса научно обосновать 

курс на формирование социально ориентированной 

рыночной экономики с многообразием форм собственно-

сти, здоровой конкуренцией, ответственным предпринима-

тельством, разумным участием иностранных инвесторов. В 

основу модели рыночной экономики была положена идея 

необходимости перехода к типу хозяйствования, который 

базируется не на стихийной игре рыночных сил, а на регу-

лирующей роли государства. Результаты разработок нашли 

отражение в 2-х томном коллективном научном труде, выпу-

щенном под редакцией директора Института того времени 

– д.э.н., профессора М.Б.Кенжегузина: «Рыночная экономи-

ка Казахстана: проблемы становления и развития». – Алма-

ты,2001. – 384с. Как солидная монография, многопланово 

освещающая экономическое развитие республики за годы 
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независимости, этот труд получил широкое признание среди 

научной общественности внутри и за пределами республи-

ки. Он также заслужил высокую оценку Премьер-Министра 

Республики Казахстан Токаева К.К. и благодарность от име-

ни Министерства экономики и торговли РК (письмо МЭиТ 

РК № 1-2776/2 от 11.09.2011г.).

Экономическая наука одновременно с научным обосно-

ванием становления рыночных отношений решала сложные 

задачи разработки рекомендаций по преодолению глубоко-

го кризиса, корнями своими уходящего в прежнюю систе-

му хозяйствования, а также по преодолению последствий 

глобальных экономических кризисов 1997-1998гг. и 2007-

2008гг.

Возросла востребованность научных разработок Институ-

та со стороны властных структур при подготовке различных 

законодательных и нормативных документов, выработке ре-

шений по текущим экономическим вопросам. Значительно 

усилена практическая направленность разработок Института.

При непосредственном участии сотрудников Ин ститута 

экономики подготовлены такие правительственные доку-

менты, как Концепция государственной политики заня-

тости населения РК, утвержденная Постановлением 

Правительства РК № 631 от 22 мая 1996г., и Концеп ция ре-

гиональной политики РК, утвержденная Поста новлением 

Правительства РК № 10-97 от 9 сентября 1996г. 

Предложения и рекомендации Института экономики ис-

пользовались  при подготовке различных законодательных, 

нормативных и программных документов, выработке реше-

нии по текущим экономическим вопросам. Коллектив Ин-

ститута принимал участие в разра ботке Антикризисной 

программы Правительства РК, проектов национальных 

программ «Технологический прорыв», «Развитие импор-

тозамещающих производств», Программы и Плана дей-

ствий Правительства РК по углублению реформ на 1996-

1998 гг. Предложения Ин ститута использовались при под-

готовке индикативных планов на 1996 г., на 1999-2005 гг., 

Стратегии социаль но-экономического развития Казахстана 

на 1996-2000гг.

К числу практических результатов исследований Ин-

ститута экономики того периода относятся также: пред-

ложения по децентрализации государственного управления; 

по переориентации финансовых ресурсов на реальный сек-

тор экономики; по предотвращению развития кризисных 

явлений в финансовой сфере; по усилению социальной на-

правленности реформ; по решению проблемы неплатежей; 

по формированию рынка государственных ценных бумаг; 

развитию нефтегазового комплекса; совершенствованию 

внешнеэкономических связей РК; по совершенствованию 

межбюджетных отношений; по определению черты бед-

ности и прожиточного минимума. Разработаны и внедрены 

рекомендации по реализации Государственной программы 

развития и поддержки малого предпринимательства; Про-

граммы занятости населения, Национального плана дей-

ствий по улучшению положения женщин, Государственной 

программы по борьбе с бедностью и безработицей, Государ-

ственной программы развития науки, Концепции научно-

технической политики и многие другие. 

Активное участие принимали ученые Института экономики 

в разработке законов и нормативно-правовых актов, регули-

рующих деятельность государства. Институт был представлен 

в составе  рабочей  группы в подготовке проекта Конституции 

РК. В качестве членов рабочих комиссий и экспертов-аналитиков 

сотрудники Института разрабатывали проекты законов об ино-

странных инвестициях, внешнеэкономической деятельности, 

собственности, разгосударствлении и приватизации, земель-

ном налоге, нефти, предпринимательстве,  науке и научно-
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технической политике, налогах и других обязательных  плате-

жах, валютном регулировании, республиканском бюджете, инве-

стиционных фондах, банкротстве, управлении внешним долгом, 

пенсионном обеспечении и других.

За этот период (1991-2000гг.) было подготовлено и пере-

дано в Правительство Республики Казахстан,  министерства 

и ведомства около 200 научных докладов, рекомендаций, 

предложений, а также представлены предложения к про-

ектам около 30 законов Республики Казахстан, в том числе 

в 2000 г. было подготовлено и передано заинтересованным 

ведомствам более 50 материалов. 

Тем самым, ученые Института экономики внесли свой 

вклад в результаты проведенных рыночных реформ, 

главным из которых является то, что процесс трансформа-

ции административно-командной экономики в рыночную 

принял необратимый характер. На этом пути осуществлены 

коренные системные преобразования, обеспечившие либе-

рализацию экономики, формирование основ ее многоуклад-

ности, создание рыночной инфраструктуры, запуск меха-

низмов конкуренции и свободного предпринимательства.

Проведенные преобразования позволили зарубежным не-

зависимым экспертам сделать вывод о том, что республика 

лидирует среди стран СНГ по развитию процессов транс-

формации экономики и общества. Созданы благоприятные 

предпосылки для перехода к новой стадии экономического 

развития – стадии устойчивого экономического роста. 

В сложных условиях переходного периода ученые Инсти-

тута экономики уделяли значительное внимание установле-

нию контактов с зарубежными научно-исследовательскими 

коллективами. Сложились научные связи с научными цен-

трами США, Германии, КНР, Франции, Японии, МНР, Юж-

ной Кореи, Тайваня и др. стран. В Институте были сфор-

мированы творческие научные группы по разработке со-

вместных исследований с Фондом мира Сасакава (Япония), 

подписаны намерения с Академией общественных наук 

СУАР, Институтом региональной экономики университета 

г.Штутгарта (Германия), Институтом экономических иссле-

дований Чанг-Хуа Тайваня, осуществлялась программа на-

учного сотрудничества с Японской ассоциацией по торговле 

со странами СНГ и Восточной Европы (РОТОБО), имеются 

научные связи с Министерством природы и окружающей 

среды Монголии.

На новом этапе, совпадающем с приходом нового века 

(2001-2012гг.), перед учеными Института были поставлены 

и решались новые задачи по выработке теоретического ви-

дения долгосрочных перспектив развития страны, по обо-

снованию новых подходов, научных представлений и взгля-

дов обоснованию новых подходов, научных представлений 

и взглядов на долгосрочную перспективу развития страны. 

Следует отметить, что ученые Института шли не только в 

ногу со временем, но и всегда обладали даром предвидения, 

отслеживая мировые тенденции в развитии экономической 

науке и практике. Поэтому выбор тематики исследований 

всегда шел на опережение социально-экономических про-

цессов в мире и Казахстане.

Так, уже в начале 2000 годов нами были поставлены и по-

следовательно решались проблемы научного обоснования 

путей, форм и методов  устойчивого экономического разви-

тия страны в  условиях расширения глобализации. Резуль-

таты исследований были представлены в рамках Программ 

фундаментальных исследований, разрабатываемых и коор-

динируемых Институтом экономики КН МОН РК: «Исследо-

вать теоретические основы и механизмы экономического 

и инновационно-технологического роста» (2000-2002гг.), 

«Общенациональная идея и проблемы устойчивого разви-

тия Казахстана в условиях глобализации» (2003-2005гг.). 
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Итогом выполнения этих программ стало более 250 на-

учных докладов, рекомендаций, предложений, в числе 

которых проект Концепции демографической полити-

ки РК (утвержден постановлением Правительства №272 

от17.08.2000г.), Концепция развития и размещения про-

изводительных сил Павлодарской области (утверждена 

28.04.2001г.), Методические рекомендации по установле-

нию штрафных платежей за нерациональное использо-

вание природных ресурсов и другие. Результаты научных 

исследований нашли отражение Стратегии индустриально- 

инновационного развития РК на 2003-2015 гг.; Программе 

демографической и миграционной политики на 2004-2010, 

Концепции экологиче ского безопасности РК до 2015г., 

Страновой Программе ПРООН на 2005-2009гг., Проекте 

Экокодекса РК, Концепции развития системы образования 

до 2015г., проекте Концепции устойчивого развития РК до 

2015г. и ряде других программных документов страны. 

Только за 2003-2005гг. по заказу Администрации Пре-

зидента РК были успешно выполнены проекты, направлен-

ные на реформирование системы государственного управ-

ления страны, создание условий для формирования средне-

го класса, модернизации экономики и социальной сферы, на 

решение проблем бедности в стране, которые были исполь-

зованы при подготовке соответствующих национальных 

программ.

Результаты исследований опублико ваны  в научных 665 

работах, в том числе в 25 монографиях.

В 2006-2011гг. Институт возглавлял академик НИА РК, 

д.э.н., профессор О.Сабден. В этот период кадровый состав 

Института существенно омолодился, в частности, за 2006-

2011г. было принято 35 молодых научных сотрудников для 

укомплектования отделов.

Новые глобальные вызовы, новые факторы экономиче-

ского развития потребовали разработки новых подходов к 

формированию конкурентоспособной экономики нового ка-

чества, базирующейся на инновациях и технологиях, разви-

тии нематериальных факторов экономического роста - ин-

теллектуального человеческого и социального капиталов. В 

этих целях была разработана программа фундаментальных 

исследований «Формирование и развитие нового качества 

экономики в условиях глобализации: стратегия, инсти-

туты и механизмы»(2006-2008гг.). 

Институт, как головная организация по этим программам 

в области фундаментальной экономической науки в Казах-

стане, объединял и координировал изыскания вузов, част-

ных научных организаций и творческих коллективов в об-

ласти экономической науки. В частности. в анализируемом 

периоде из 27 тем единственной в республике Программы 

фундаментальных исследований в области экономической 

науки 11 выполнялись Институтом и его филиалом в г. Аста-

не и 16 – организациями-соисполнителями, университетами 

и институтами Казахстана. 

В рамках данной Программы исследование казахстанской 

экономики проводилось с учетом реалий развития глобаль-

ных мирохозяйственных связей и органического включения 

в мировую экономическую систему. Оно было направле-

но  на разработку концепции долгосрочного социально-

экономического развития Казахстана, исходя из глобальных 

мировых тенденций и признания высших национальных 

интересов. Принципиальным отличием Программы от ра-

нее выполненных явилось то, что она нацелена на научное 

обоснование не количественного экономического роста, а 

на повышение его качества. Обеспечение качества роста 

в условиях новой экономики было связано с вопросами 

индустриально-инновационного развития, преодоления сы-

рьевой направленности экономики, социального развития 

и повышения качества человеческого потенциала, улучше-
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ния территориальной организации хозяйства и улучшения 

качества экономического пространства, совершенствования 

методов и институтов государственного регулирования, эко-

логобезопасного недропользования и вхождения Казахстана 

в систему эффективно развивающихся стран мира.

В результате завершения исследований по научному на-

правлению впервые в Казахстане были разработаны 

теоретико-методологические основы формирования но-

вого качества экономики, обоснованы стратегия, институ-

ты и механизмы повышения ее динамичного развития в со-

ответствии с требованиями глобализации и освоения новых 

технологий.

К новым научным результатам данной программы 

фундаментальных исследований можно отнести сле-

дующие:

Во-первых, дана оценка перспективной структуры на-

циональной экономики, обоснована стратегия структурно-

технологической модернизации в условиях перехода к ин-

новационному типу развития и разработаны рекомендации 

по механизмам ее реализации. Главными приоритетами 

предлагаемой стратегии структурной модернизации долж-

ны стать производства, воплощающие прогрессивные тех-

нологические уклады с ориентацией на широкое привлече-

ние зарубежных технологий. Для этого предложено активно 

включаться в глобальные технологические цепочки за счет 

прихода в страну ТНК несырьевого сектора, высокотехно-

логичных корпораций посредством создания благоприят-

ных, прежде всего налоговых условий. 

Во-вторых, обоснованы приоритетные направления соци-

альной политики и разработаны экономические  механизмы 

обеспечения социальных стандартов качества жизни насе-

ления республики; разработаны механизмы формирования, 

развития и использования нового качества человеческого 

потенциала страны. Обоснована необходимость поэтапного 

достижения высокого качества жизни населения и развития 

человеческого потенциала казахстанского общества. Совре-

менный этап обеспечения связан с реализацией социальной 

политики, направленной не только на обеспечение необхо-

димого стандарта жизнеобеспечения человека, но и на соз-

дание условий для развития и повышения качества челове-

ческого потенциала общества. 

В-третьих, разработаны рекомендации по формированию 

эффективных механизмов реализации отношений собствен-

ности крупных субъектов экономической деятельности и 

рациональной организации корпоративного предпринима-

тельства. Обоснована необходимость социальной ориента-

ции бизнеса, конвергирующей социальную справедливость 

и экономическую эффективность, которая исходит из эконо-

мических, социальных и нравственных норм, защищающих 

интересы и права каждого члена общества. 

В-четвертых, обоснованы налогово-бюджетные и 

финансово-кредитные механизмы, стимулирующие ста-

бильное развитие национальной экономики. Достаточ-

но серьезное внимание уделено оценке государственного 

бюджета с позиции экономической безопасности с учетом 

существующих в нашей экономике изъянов: зависимость 

от сырья, низкая инновационная и инвестиционная актив-

ность, социальная и экологическая ответственность. Имен-

но эти направления являются в настоящее время наиболее 

уязвимыми и требующими особого внимания со стороны 

государства.

В-пятых, обоснованы стратегические приоритеты модер-

низации региональных систем и механизмы их реализации 

с учетом требований обеспечения нового качества экономи-

ческого роста, социальной и экологической безопасности 

Обоснована необходимость трансформации концепции тер-

риториального размещения производительных сил, осно-
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ванной на принципах развития «точек роста», в ближайшем 

будущем в концепцию «эффект сетевого развития». Речь 

идет об укрупнении и расширении границ крупных населен-

ных пунктов и комплексном развитии близлежащих насе-

ленных пунктов, средних и малых городов, использующих 

опыт создания имиджа городов, благоприятных для прожи-

вания и работы. 

В-шестых, разработана стратегия формирования конку-

рентоспособных кластеров в природно-сырьевых отраслях  

и механизмы ее реализации. Разработаны методические 

принципы прогнозирования развития кластеров с учетом по-

казателей конкурентоспособности и экологичности. Смоде-

лирована динамика развития кластера, что необходимо, пре-

жде всего, при формировании государственной политики, 

направленной на поддержку кластерного развития. Прогно-

зирование возможных последствий реализации формируе-

мой политики позволяет сделать оценку ее эффективности. 

Стратегическое планирование развития кластера рекомен-

довано строить на наиболее рациональном прогнозном сце-

нарии. Для прогнозирования развития кластеров предложе-

но использовать 2 модели: балансовую и имитационную.

В-седьмых, разработана перспективная стратегия эффек-

тивного участия Казахстана в мировых товарных и финан-

совых рынках в условиях глобализации, регионализации и 

транснационализации. Определены основные интеграци-

онные направления РК. Европейский вектор интеграции 

определен как одно из ключевых на правлений во внеш-

неэкономической политике Казахстана. Основная причина 

данной тенденции − стабильность реаль ных секторов эконо-

мики этих стран ЕС и, соответственно, увели чение с их сто-

роны спроса на казахстанское сырье, в основном, нефть. В 

качестве результата практического взаимодействия в данном 

направлении выделено создание интегрированных систем 

коммуникации по транспортировке нефти и газа в Европу 

для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов.

Проблеме повышения конкурентоспособности экономи-

ки, ее модернизации в Казахстане в последние годы уделя-

ется большое внимание со стороны государства. В наиболее 

развернутом виде задачи в этой области сформулированы в 

Стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее кон-

курентоспособных стран мира.  Новые задачи в этом на-

правлении поставлены в Послании Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу страны «Новое десяти-

летие – новый экономический подъем – новые возможности 

Казахстана». Оно задает принципиально новые ориентиры 

для развития Казахстана. Ставится задача формирования 

основ «умной» экономики, использования новых техноло-

гий, идей и подходов, развития инновационной экономики. 

Обеспечение конкурентоспособности национальной эко-

номики в условиях неустойчивых глобальных экономиче-

ских процессов потребовало выработки новых подходов к 

управлению хозяйством страны, определению приоритет-

ных направлений обеспечения его конкурентоспособности 

в мировой экономической системе, обоснования новых ин-

ституциональных, экономических, финансовых, организа-

ционных и социальных механизмов проведения социально-

экономической политики государства. 

Поэтому ученые Института усилили внимание к разра-

ботке путей и механизмов повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики на международных рынках 

товаров и услуг. При этом принимаются во внимание осо-

бенности национальной экономики и тенденции развития 

современного мира. 

В этой связи Институт экономики в качестве головной ор-

ганизации выполнил и осуществил координацию Програм-

мы фундаментальных исследований по научному направ-

лению 6.8 «Рост конкурентоспособности национальной 
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экономики на основе инноваций и развития человеческого 

капитала: новая парадигма, приоритеты и механизмы 

реализации в условиях неустойчивых глобальных эконо-

мических процессов» (2009-2011 гг.), сформированной в со-

ответствии с приказом Комитета науки МОН РК № 20-пр от 

28 февраля 2009 г. и объединяющей 17 тем, 10 из которых 

разрабатывались Институтом, 2 – его филиалом в г.Астане 

и 5 – организациями-соисполнителями, ведущими универ-

ситетами и институтами Казахстана. Исследования по Про-

грамме проводились по 7-приоритетным направлениям: 

1. Исследование теоретико-методологических и практи-

ческих проблем совершенствования управления социально-

экономическим  развитием Казахстана на этапе его актив-

ного включения в мирохозяйственные связи и нарастания 

глобальных экономических рисков.

2. Исследование теоретико-методологических основ 

структурной модернизации национальной экономики в 

условиях глобальных технологических сдвигов. 

3. Исследование теоретико-методологических основ и 

практики формирования финансовых и инвестиционных 

механизмов развития социальной экономики и капитализа-

ции человеческого фактора в условиях глобальной финансо-

вой нестабильности.

4. Исследование теоретико-методологических основ и 

механизмов повышения конкурентоспособности реального 

сектора экономики Казахстана в условиях усиления роли 

нематериальных факторов.

5. Исследование закономерности и принципы территори-

ального развития национальной экономики в контексте уси-

ления межрегионального взаимодействия.

6. Исследование концептуальных подходов и механизмов 

к обеспечению стабильного ресурсосберегающего развития 

национальной экономики в условиях усиления глобальных 

экологических рисков. 

7. Исследование основные тенденции развития глобаль-

ной конкуренции и разработать механизмы по преодолению 

глобальных экономических рисков и угроз.

 Основным результатом исследований по программе 

явилась разработка новой парадигмы роста конкуренто-

способности национальной экономики на основе иннова-

ций и развития человеческого капитала, а также теоретико-

методологическое и практическое обоснование приоритетов 

и новых институциональных, экономических, финансовых, 

организационных и социальных механизмов ее реализации 

в условиях неустойчивых глобальных экономических про-

цессов.

К новым научным результатам можно отнести сле-

дующие:

1) Научно обоснованы рекомендации по совершенство-

ванию стратегического управления многовекторным раз-

витием национальной экономики в условиях неустойчивых 

глобальных экономических процессов;  обоснованы научно-

практические рекомендации по формированию и использо-

ванию адаптированных к местным условиям и действенных 

механизмов, способных  обеспечить развитие полноценной 

конкурентной среды в экономике Казахстана.

2) Разработаны основные направления и механизмы по 

использованию структурно-инновационного фактора роста 

конкурентоспособности экономики Казахстана с учетом гло-

бальных технологических сдвигов и формирования иннова-

ционной и социальной экономики; обоснованы механизмы 

регулирования  рынка технологий и основные направления 

технологической модернизации экономики Казахстана в ин-

тересах повышения ее конкурентоспособности. 

3) Обоснованы научно-практические рекомендации по 

совершенствованию организационно-экономических меха-

низмов регулирования функций государственной собствен-

ности в контексте усиления социальной направленности 
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развития национальной экономики и повышения ее конку-

рентоспособности; обоснованы механизмы формирования 

национальной модели социальной экономики на основе 

сбалансированности процессов социализации экономики и 

рыночного регулирования в контексте обеспечения конку-

рентоспособности страны и социального прогресса; опре-

делены приоритеты и перспективы развития конкурентных 

преимуществ человеческого капитала и обоснованы меха-

низмы их реализации в условиях обеспечения конкурен-

тоспособности и стабильности национальной экономики; 

разработаны научно-практические рекомендации по реали-

зации стратегии развития финансово-кредитной системы, 

обеспечивающей повышение конкурентоспособности Ка-

захстана в условиях глобальной финансовой нестабильно-

сти.

4) Разработаны научно-практические рекомендации по 

использованию механизмов реализации стратегии, тактики 

и приоритетов модернизации реального сектора националь-

ной экономики, в том числе нефтегазохимического, маши-

ностроительного, горно-металлургического, транспортно-

коммуникационного и агропромышленного комплексов в 

контексте повышения их конкурентоспособности на миро-

вых рынках.

5) Обоснованы стратегические направления обеспече-

ния конкурентоспособности региональной экономики в 

условиях глобальной финансовой нестабильности; разра-

ботаны организационно-экономические, инвестиционные и 

институционально-управленческие механизмы формирова-

ния и использования конкурентных преимуществ регионов 

Казахстана.

6) Обоснованы долгосрочные приоритеты, этапы и ме-

ханизмы государственного регулирования наиболее мягко-

го и эффективного перехода к природосберегающему типу 

развития экономики за счет внедрения ресурсо- энергосбе-

регающих и экологически чистых технологий в интересах 

повышения благосостояния  населения Казахстана и роста 

конкурентоспособности его экономики;  обоснованы меха-

низмы стимулирования устойчивого землепользования на 

рентной основе и разработаны научно-практические реко-

мендации по совершенствованию регулирования земельно-

имущественных отношений.

7) Обоснованы приоритеты усиления Евразийской эко-

номической интеграции, обеспечивающие повышение 

конкурентоспособности Казахстана; разработаны про-

гнозные сценарии мирового экономического развития и их 

влияния на национальную экономику; разработаны научно-

обоснованные рекомендации по реализации интеграци-

онных защитных механизмов национальной экономики в 

условиях новой динамики глобальной регионализации и 

мирового финансового кризиса. 

Таким образом, итоги выполнения программ фундамен-

тальных исследований свидетельствуют, что исследования 

Института носят пионерный характер. В своих публика-

циях, научных отчетах и многочисленных практических 

рекомендациях, переданных в органы государственного 

управления ученые Института впервые в стране выдвину-

ли новые научные идеи и дали конкретные предложения 

по их реализации в актуальных для казахстанской экономи-

ки сферах.    

Среди этих идей и рекомендаций можно выделить обо-

снование необходимости институциональной реструкту-

ризации научного потенциала, создания технопарков, вен-

чурного финансирования,  формирования национальной 

инновационной системы, развития рынка технологий, ис-

пользования природной ренты в интересах развития науки 

и инноваций, совершенствования структуры экономики на 

базе освоения новых технологических укладов, факторно-
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целевого регулирования экономики. За последние годы 

были проведены фундаментальные исследования по пробле-

ме инновационно-технологического развития, был разрабо-

тан и передан в Правительство РК ряд научных докладов, 

записок, где подняты вопросы инновационной и техноло-

гической политики, создания национальной инновационной 

системы. Была разработана Концепция формирования и 

развития производительных сил, обоснована национальная 

модель научно-технологического развития экономики, даны 

предложения к Стратегии индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан, Государственной Програм-

ме форсированного индустриально-инновационного раз-

вития.  Эти предложения можно рассматривать как основу 

новой парадигмы инновационно-технологического разви-

тия Казахстана.

Одними из первых ученые Института обосновали  не-

обходимость нового качества экономического роста,  вы-

двинув идеи устойчивого развития, «зеленого роста», 

рационального природопользования, индустриальной мо-

дернизации, формирования среднего класса,  переосмыс-

ления роли госсобственности в экономическом развитии. 

В Институте активно разрабатываются проблемы социаль-

но модернизации, новой региональной политики. 

Проведение прикладных исследований

Институт наряду с разработкой фундаментальной про-

граммы выполняет прикладные исследования. В частно-

сти, за 2006-2009 годы выполнено 12 таких тем по наиболее 

острым, актуальным проблемам экономики практического 

характера, в том числе в рамках программы «Националь-

ная идея как основа устойчивого развития Казахстана» 

- 9. Из них следующие: «Механизмы государственного ре-

гулирования ренты в недропользовании»; «Формирование и 

развитие механизма передачи технологий в экономике Ка-

захстана»; «Перспективы экономической интеграции Казах-

стана с Китаем в рамках Шанхайской организации сотруд-

ничества» и другие. Были получены следующие результа-

ты: 

- впервые в отечественных исследованиях предложен ав-

торский подход к оценке конкурентоспособности экспорт-

ной продукции, в основе которого лежат коэффициенты, 

разработанные по типу индекса Грубела-Ллойда; опреде-

лены формы финансовой поддержки предпринимательских 

структур малого бизнеса и обеспечения его конкурентоспо-

собности, гарантирующие доступность разнообразных фи-

нансовых услуг и продуктов; 

- выявлены особенности реализации Стратегии террито-

риального развития Казахстана и разработаны рекоменда-

ции по развитию механизмов государственно-частного пар-

тнерства; 

- определены эколого-экономическое состояние и харак-

терные особенности функционирования отраслей ТЭК РК 

на современном этапе; проанализированы современное со-

стояние развития туризма и рекреационной деятельности 

регионов Казахстана и возможности реализации прорывных 

туристических проектов в рамках отдельных регионов; 

- обоснованы предложения по активному использованию 

региональных форм сотрудничества как возможности про-

движения экспорта существующих казахстанских товаров и 

услуг на внешние рынки.

Сотрудники Института участвовали в прикладной научно-

исследовательской теме: «Проведение научных исследова-

ний по переходу казахского письма на алфавит на основе ла-

тинской графики с изученеием опыта Турции, Узбекистана, 

Азербайджана и других стран». По результатам конкурса 

МОН РК сотрудники Института в 2012-2014гг. выполняют 
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12 тем прикладного характера, имеющих большое практиче-

ское значение для развития экономики Казахстана.

По государственному заказу Правительства РК в 2009 г. 

успешно выполнено и утверждено на совещании Совета 

экономических консультантов при Правительстве РК ис-

следование по теме: «Оценка эффективности социальной 

поддержки малообеспеченных слоев населения, включая 

адресную социальную помощь, и предложения по дополни-

тельным формам социальной поддержки населения». 

В рамках конкурса Фонда Первого Президента Республи-

ки Казахстан в 2008г. и в 2011г. молодыми учеными Ин-

ститута выполнено исследование на тему: «Риски государ-

ства и обеспечение национальной безопасности».

Сотрудниками Института выполнялись также исследова-

ния по грантам Международных организаций.

Внедрение результатов исследований 

Результаты исследований востребованы и активно внедря-

ются в практику хозяйственной жизни Казахстана в форме 

научных записок, докладов, предложений и рекомендаций 

по обеспечению устойчивого и динамичного социально-

экономического развития Казахстана и его регионов.

По итогам исследований за 2006-2011 гг. Институтом эко-

номики были подготовлены и переданы для использования 

в органы государственной власти около 300 научных докла-

дов, предложений и рекомендаций, аналитических записок 

и других материалов по актуальным вопросам социально-

экономического развития Казахстана. В том числе: в 2006 

г. – 43, в 2007 г. – 40, в 2008 г. – 38, в 2009 г. – 52, в 2010 г. 

– 65, в 2011 г. – 53.  Эти предложения и рекомендации были 

адресованы Президенту Республики Казахстан Назарбаеву 

Н.А., в Администрацию Президента РК, Мажилис Парла-

мента РК, Премьер-министру РК, Министерство образова-

ния и науки РК, Министерство экономического развития и 

торговли РК, Министерство индустрии и новых технологий 

РК, Министерство нефти и газа РК, Министерство охраны 

окружающей среды РК, Комитет науки МОН РК и в другие 

ведомства  и заинтересованные организации. 

Среди них наиболее значимые:

Президенту РК – научные доклады «Повышение конку-

рентоспособности человеческого капитала в Республике 

Казахстан»,  «Стабилизация и рост конкурентоспособности 

экономики  Казахстана»; «Инновационное развитие эконо-

мики Казахстана и роль науки». Данные материалы были 

одобрены Главой государства и по результатам этой работы 

все министерства получили указание более полно использо-

вать потенциал Институт. 

В Администрацию Президента РК, Правительству РК 

для практического использования были подготовлены и на-

правлены научные доклады, аналитические записки, в чис-

ле которых: «Предложения и рекомендации по решению 

некоторых проблем национальной экономики в условиях 

глобального финансового кризиса»; «Антикризисные меры 

и государственное регулирование экономики»;  «Проблемы 

инновационно-технологического развития»; «О некоторых 

направлениях совершенствования организации и управле-

ния территориальным развитием»; «О некоторых кризис-

ных тенденциях экономического развития и превентивных 

мерах экономической политики Казахстана»; «Предложе-

ния по совершенствованию управления  и развитию нау-

ки в Республике Казахстан»; «Предложения по снижению 

угрозы «перегрева» казахстанской экономики; «Предложе-

ния по разработке Форсайт-проектов в Казахстане»; «Пред-

ложения по антикризисным мерам в научно-технической 

сфере»; «Повышение конкурентоспособности отраслевых 

комплексов реального сектора в условиях их диверсифика-
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ции и модернизации»; «Приоритеты модернизации нефте-

газохимических комплексов Казахстана»; «Предложения 

по технологической модернизации и развитию инноваций 

в Казахстане»; «Оценка эффективного функционирования 

человеческого капитала в обеспечении экономического ро-

ста страны», предложения к Закону РК «О науке» и подза-

конным актам; предложения по профилактическим мерам 

решения ключевых социально-экономических вопросов; 

предложения по долгосрочным механизмам прогнозирова-

ния и планирования развития науки; предложения к Отрас-

левой программе развития науки  и многие другие. 

Об использовании научных разработок в практике 

деятельности высших органов власти и их значимости 

свидетельствуют соответствующие документы и отзывы, в 

том числе следующие:

- Поручение Президента РК Назарбаева Н.А. «О правиль-

ном использовании Института в интересах государства» от 

16 января 2009 г. № 413;

- Поручение Президента РК Назарбаева Н.А. от 24 июня 

2009 г. № 3216;

- Записка Бишимбаева К.В. и Кульсеитова А. (отдел 

социально-экономического мониторинга Администрации 

Президента РК) руководителю Администрации Президента 

РК Мусину А.Е. и помощнику Президента РК Исекешову 

А.О. «О научно-аналитическом материале Института эко-

номики» от 18 февраля 2009 г. № 61-7/413 и от 25 февраля 

2009 г. № 61-7/413-2; 

- Поручение руководителя Администрации Президента 

РК Мусина А. по использованию потенциала института для 

нужд государства от 2 марта № 413;

- Поручение руководителя Канцелярии Премьер-министра 

РК Абдрахимова Г.: МЭБП – Султанову Б.Т., МОН – Туй-

мебаеву Ж.К., МИТ РК – Школьнику В.С., ФНБ «Самрук-

Казына» - Келимбетову К.Н., МЭМР – Мынбаеву С.М., МФ 

– Жамишеву Б.Б., МЗ – Доскалиеву Ж.А., АИС – Есекееву 

К.Б., МТСЗН – Абдыкаликовой Г.Н. по вопросу использова-

ния потенциала института для нужд государства от 13 марта 

2009 г. № 20-55/1816 и другие. 

Институт постоянно участвует в экспертизе, под-

готовке различных законопроектов, программных доку-

ментов Правительства РК. В частности, большое внимание 

было уделено подготовке нового Закона РК «О науке», мате-

риалов для заседаний по вопросам развития науки на ВНТК 

при Правительстве РК и совещании у Президента РК. Уче-

ные Института экономики также представили предложения 

и рекомендации к проектам таких законов и подзаконных 

актов, а также программных документов страны, как:  «На-

логовый кодекс РК»; «О Государственном бюджете»; «О 

местном самоуправлении в РК»; Государственная  програм-

ма  развития образования в РК на 2011-2020гг.; Программа 

технологического развития до 2015г.; Отраслевая программа 

развития науки в Республике Казахстан на 2011-2015гг.; Го-

сударственная программа форсированного индустриально-

инновационного развития  РК до 2014 г. и др.

Институт участвует в работе Общественной Палаты при 

Мажилисе Парламента РК по обсуждению законопроек-

тов и программных документов страны, в работе Совета 

экономических консультантов при Правительстве РК, в 

работе Экспертного совета при Совете Безопасности РК, 

в работе Наблюдательного совета Центра высоких тех-

нологий ЕврАзЭС. 

Научно-издательская деятельность

Результаты научных исследований находят отражение в 

публикациях монографий, брошюр, сборников и статей со-

трудников Института по различным направлениям научных 
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изысканий. В частности, в 2006-2008 гг. было опубликова-

но 587 научных работ общим объемом 1107,2 п.л., в том 

числе 15 монографий, 5 книг, 31 брошюра, подготовлен-

ных в рамках ПФИ и прикладных исследований, 10 томов 

«Экономика. ůлемдік классика» в рамках Государственной 

программы «Культурное наследие», биобиблиография, два 

русско-казахских словаря, 1 учебное пособие, 523 статьи, 

девять номеров нового журнала «Экономика: стратегия и 

практика», а также ежегодные номера журнала «Известия 

НАН РК. Серия общественных наук». Впервые в республи-

ке выпущены две книги, посвященные конкурентоспособ-

ности национальной экономики. На казахском языке опу-

бликовано 55 работ. 

Начиная с 2006г. Институтом начал издаваться собствен-

ный экономический журнал, единственный в республике, 

ориентированный на все страны Центральной Азии: «Эко-

номика: стратегия и практика» (свидетельство № 7158-Ж 

от 27.04.2006 г. Комитета информации и архивов МКИ РК), 

включенный в список изданий, рекомендованных ККСОН 

МОН РК. Он распространяется не только в Казахстане, но и 

в странах Центральной Азии и призван играть значительную 

роль в решении прикладных задач социально-экономического 

развития и интеграции Центрально-Азиатских государств в 

рамках реализации идеи Президента РК. На сегодняшний 

день журнал приобрел популярность как научное издание, 

в котором публикуются статьи известных отечественных и 

зарубежных ученых и практиков, посвященные важнейшим 

социально-экономическим проблемам современности. 

Изданы такие крупные научные труды, как:

Коллективная монография. В 3 книгах. Устойчивое разви-

тие Казахстана в условиях глобализации: модели, стратегии, 

приоритеты и механизмы реализации. / Под ред. О. Сабдена 

и Н.К. Нурлановой – Алматы: ИЭ МОН РК, 2008.

Экономика Казахстана в  условия глобализации: ме-

ханизм модернизации и функционирования. /Под ред. 

М.Б.Кенжегузина. - Алматы: ИЭ МОН РК, 2005. – 24,5 п.л.

Коллективная монография. Конкурентоспособность наци-

ональной экономики: критерии оценки и пути повышения. / 

Под ред. О. Сабдена. – Алматы, Экономика, 2007. – 11 п.л.

Коллективная монография. Ұжымдық монография. 

Ұлттық экономиканың бǩсекеге қабілеттілігі: бағалау 

критерийлері мен арттыру жолдары. Жалпы ред. басқарған 

О. Сǩбден. Алматы, 2008. – 11 б.т. 

Шанхайская организация сотрудничества: экономическая 

интеграция и национальные интересы / под общ. ред. акад. 

РАН А.И. Татаркина. Екатеринбург: УрОРАН, 2010. 774 с.

Барлыбаева Н.А. Национальная инновационная система 

Казахстана. – Алматы, 2006. – 199 с. – 11,5 п.л. 

Кенжегузин М.Б., Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Наука 

и инновации в рыночной экономике: мировой опыт Казах-

стан. – Алматы, 2006. – 16 п.л., получившая премию им.Ч. 

Валиханова. 

Кошанов А.К. Национальные экономические интересы 

и отношения собственности. – Алматы, ИД «Эксклюзив», 

2009. – 27,0 п.л. 

Альжанова Ф.Г. Рынок технологий в условиях глобализа-

ции: институты и механизмы развития в Казахстане. – Ал-

маты, 2007. – 11,5 п.л. 

Космамбетова Р.И. Организация стратегического управ-

ления экономикой в условиях глобализации: теория, мето-

дология, механизм. – Алматы, 2007. – 24,2 п.л.

Татибеков Б.Л. Рынок труда и занятость человеческих 

ресурсов Казахстана в условиях глобализации. – Алматы, 

2007. – 16,5 п.л. 

Карибджанов Е.С. и др. Демократизация и экономиче-

ский рост. Монография. – Алматы, «Экономика», 2009. – 

11,2 п.л. 
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Интеллектуалды экономика – ХХI ғасырдың технологиялық 
жаңғыруы. / С.Ю. Глазьев, С.О. Сǩбден, А.Е. Арменский, 
Е.А. Наумов. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 
2010. – 340 б.

Нурланова Региональная парадигма устойчивого разви-
тия Казахстана: проблемы теории и практики. Монография 
/ Н.К.Нурланова. - Алматы: Институт экономики КН МОН 
РК, 2010. – 328с. 

Дуйсен Г.М. Монография «Рекреационное освоение реги-
онов Казахстана в условиях вхождения в мировой туризм: 
теория, стратегия и практика» (13,0 п.л.) Алматы, 2010. 

Карибджанов Е.С. Международная экономика и Казах-
стан / Под ред. профессора Карибджанова Е.С.– Алматы, 
Экономика, 2010, 30 п.л. (в соавторстве) и многие другие.

За период 2009-2011 гг. сотрудниками Института опу-

бликовано 721 научных работ, в том числе: 10 избранных 
томов; 19 монографий; 5 сборников материалов междуна-
родных конференций; «Экономика» избранные труды в 21 
томе; 1 книга; 4 брошюры; 664 научных статей;  журнал 
«Известия НАН РК. Серия общественных наук», 2009-2011; 
журнал «Экономика: стратегия и практика», №1-4, 2009-
2011 гг.

Для популяризации независимого Казахстана подго-

товлена серия научных трудов по проблемам экономи-

ческой трансформации страны за 20 лет и перспективам 

развития экономики и общества в посткризисный пери-

од, в числе которых:  
Коллективная монография. Новый Казахстан в меняю-

щемся мире: стратегия экономической трансформации и 
путь к лидерству.- Алматы: «Ќазаќ энциклопедиясы», 2011. 
- 288 с.

Коллективная монография. Высокоиндустриальная эко-
номика Казахстана: новые и традиционные факторы раз-

вития.- Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2011. 
-  207 с.

 Коллективная монография. Модернизация и рост конку-
рентоспособности экономики Казахстан. – Алматы: «Ќазаќ 
энциклопедиясы», 2011. – 344 с.

Проблемы и перспективы посткризисного развития эконо-
мики Казахстана». Сборник научных трудов, посвященный  
20-летию независимости Республики Казахстан.- Алматы: 
Институт экономики КН МОН РК, 2011. – 707 с.

Разделы коллектива авторов в междисциплинарной моно-
графии. Становление и развитие независимого Казахстана: 
социогуманитарный анализ. - Алматы: «Ќазаќ энциклопе-
диясы», 2011. - 365 с.

Сабден О.С., Егоров О.И., Чигаркина О.А. Энергоэколо-
гическая безопасность Казахстана и новые возможности 
комплексного использования углеводородных ресурсов – 
Алматы: «Ќазаќ энциклопедиясы», 2011. - 176 с.

Сабден О. Монография «Инновациялыќ экономика». – 
15,6 п.л. (Їшінші басылым).- Алматы: Институт экономики 
КН МОН РК, 2011. -  220 с.

  Сабден О., А.Е. Арменский, С.Э.Кочубей, Е.А. Наумов, 
М.М. Халитова. Устойчивое развитие национальных эконо-
мик и мировые финансы в ХХI  веке. –  Астана,  «Елор-
да» 2011г. – 480 с.

Бримбетова Н. Ж. Модернизация территориального ин-
дустриального развития Казахстана: методология и приори-
теты. Монография. – Алматы: ИЭ МОН РК. -2011. – 229с.

Осуществлен ряд публикаций, раскрывающих идею 

Назарбаева Н.А. о формировании интеллектуальной на-

ции, о путях и возможностях ее реализации, в том числе 
такие, как:

Формирование и развитие конкурентоспособного челове-
ческого капитала в Казахстане. Сб. материалов Междунар. 
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науч.-практ. конф. – Алматы: Институт экономики КН МОН 

РК, 2010. – 408 с.

Мельдаханова М.К. Человеческий капитал и устойчивое 

развитие Казахстана: теория, приоритеты и механизм реа-

лизации. – Алматы. – 232 с.

Повышение конкурентоспособности человеческого капи-

тала в Республике Казахстан. Брошюра. Алматы: Институт 

экономики КН МОН РК, 2010. – 52с. и другие.

В целях реализации Указа Президента РК по выполне-

нию Государственной программы  «Культурное наследие» 

была издана серия книг «Экономическая класси ка» 10 то-

мов, объемом 300 п.л., в том числе:

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 1-том: Экономика 

ғылымының бастаулары / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Ал-

маты; «Таймас» баспа үйі, 2006. – 336 бет. Құрастырушылар: 

Қабдиев Д.Қ., ůлиев О.Ж. Аудармашы Жұмаш ů.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 2-том: 

Меркантилистік, физиократтық жǩне классикалық ағымдар 

/ Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 

2006. – 440 бет. Құрастырушылар: Кенжеғозин М.Б., ůлиев 

О.Ж. Аудармашы Жұмаш ů.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 3-том: 

Маржинализм жǩне кǩсіпкерлік негіздері / Жетекшісі 

М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 456 

бет. Құрастырушылар: Алшанов Р.А., ůшімбаева А.Т. Ау-

дармашы Арпабеков С.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 4-том: Нео-

классика / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» 

баспа үйі, 2006. – 504 бет. Құрастырушылар: Кенжеғозин 

М.Б., Болсанбек Б.Т. Аудармашы Болсанбек Б.Т.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 5-том: 

Экономикалық өсу жǩне бǩсеке теориясы / Жетекшісі 

М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 528 

бет. Құрастырушылар: Елемесов Р.Е., ůбішев ů.ů. Аудар-

машы Байгісиев М.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 6-том: Неоли-

берализм жǩне ǩлеуметтік-рыноктық экономика / Жетекшісі 

М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 480 

бет. Құрастырушылар: Қошанов А.Қ., Төлегенова М.С. Ау-

дармашы Жорабеков Қ.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 7-том: Инсти-

туционализм / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Тай-

мас» баспа үйі, 2006. – 512 бет. Құрастырушылар: Тазабеков 

Қ.ů., Аханов С.А. Аудармашы Тоқсанбай С.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 8-том: Өтпелі 

экономика теориялары / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Ал-

маты; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 560 бет. Құрастырушылар: 

Қошанов А.Қ., Жатқанбаев Е.Б. Аудармашы Ысқақ Е.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 9-том: 

Мемлекеттік сектор, халықаралық бǩсеке жǩне менеджмент 

теориясы / Жетекшісі М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» 

баспа үйі, 2006. – 472 бет. Құрастырушылар: Сағадиев К.ů. 

Аудармашы Қожамқұлов Т.Қ.

Экономика. ůлемдік классика. 10 томдық. 10-том: 

Қазақстанда экономикалық ойдың дамуы / Жетекшісі 

М.Б.Кенжеғозин. – Алматы; «Таймас» баспа үйі, 2005. – 512 

бет. Құрастырушылар: ůубǩкіров Я.А., Қажымұрат К.Қ. Ау-

дармашы Тоқсанбай С.

Апробация результатов исследований

Институт активно апробирует результаты своих иссле-

дований. Так, например, за  2006-2008 гг. Институт про-

вел 6 конференций и 4 круглых стола, 1 международный 

семинар, в 2009-2011 гг. –5 конференций, 1 международ-

ный форум, 9 круглых столов, в том числе посвященных 
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ежегодным Посланиям Президента РК Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана. Из них можно отметить следующие, 

в которых приняли участие видные ученые-экономисты 

и практики Казахстана, России, Узбекистана, Украины, 

Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Монголии, США, 

а также представители органов государственной власти, 

бизнеса, неправительственных и международных организа-

ций, ЭСКАТО ООН: 

Международный форум «Региональная интеграция и 

экономическое партнерство стран Центральной Азии: 

открытый диалог сотрудничества», 13 ноября 2009 г. в г. 

Алматы совместно с Министерством иностранных дел РК. 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономической науки и 

творческое наследие академика Толыбекова С.Е.», 

посвященная 100-летию со дня рождения члена-

корреспондента НАН РК Толыбекова С.Е., первого директора 

Института экономики, 11 апреля 2007г. в г. Алматы совмест-

но с Казахским национальным педагогическим университе-

том им. Абая. 

Международная научно-практическая конференция 

«Основные направления и механизмы реализации 

Стратегии устойчивого социально-экономического 

развития национальной экономики», 21 апреля 2007г. в г. 

Кокшетау совместно с Кокшетауским институтом экономи-

ки и менеджмента и Омским аграрным университетом. 

Международный семинар на тему «Повышение потен-

циала местных и региональных органов управления в 

планировании, мониторинге и оценке доходов и занято-

сти населения», 29-30 октября 2007 г. совместно с Эконо-

мической и социальной комиссией ООН по странам Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО). 

Международная научно-практическая конференция на 

тему «Проблемы повышения конкурентоспособности 

национальных экономик тюркоязычных стран», посвя-

щенная 10-летию столицы Казахстана – г. Астане, 2-3 июня 

2008 г. в г.Алматы с участием Университета иностранных 

языков и деловой карьеры. 

Международная научно-практическая конференция «По-

вышение конкурентоспособности национальной эконо-

мики в условиях глобализации: проблемы, приоритеты,  

пути решения».  В июне 2010г. в г.Алматы.

Международная научно-практическая конференция «На-

циональная экономика и образование: стратегия разви-

тия в условиях глобализации», посвященная 100-летию 

академика С.Б. Баишева, 1-2 октября 2009 г. в г. Актобе со-

вместно с Актюбинским университетом им. Сактагана Баи-

шева. 

Международная научно-практическая конференция «Об-

щественные науки Казахстана в условиях формирова-

ния информационно-инновационной парадигмы», по-

священная 75-летию д.э.н., профессора, академика НАН РК 

Кошанова А.К., 12 октября 2009 г. в г. Алматы совместно 

с КазНПУ им. Абая. Таким образом, Институт экономи-

ки первым среди научно-исследовательских учреждений 

общественно-гуманитарного профиля провел междисци-

плинарную конференцию. 

Круглый стол на тему «Влияние Китая на экономику 

Казахстана: угрозы и возможности», 7 апреля 2010 года в 

г. Алматы совместно с Агентством по исследованию рента-

бельности инвестиций. 

Международная научно-практическая конференция 

«Формирование и развитие конкурентоспособного чело-

веческого капитала в Казахстане», 23   июня 2010 г. в г. 

Алматы. 

Международная научно-практическая конференция «Про-

блемы и перспективы посткризисного развития эконо-
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мики Казахстана», посвященная 20-летию независимости 

Республики Казахстан (24 июня 2011 г.).

Круглый стол по проблемам конкурентоспособности 

экономики Казахстана, посвященный 70-летию известно-

го ученого-экономиста, доктора экономических наук, про-

фессора М.Б. Кенжегузина, 28 мая 2009 года, ИЭ КН МОН 

РК, г.Алматы.

Круглый стол, в работе которого приняли участие веду-

щие специалисты, эксперты в сфере международных отно-

шений, востоковедения, политологии, экономики, а также 

представители дипломатического корпуса - «Шанхайская 

организация сотрудничества как перспективный механизм 

многостороннего взаимодействия в Центральной Азии: 

основные достижения и проблемы деятельности», посвя-

щенный 20-летию Независимости Казахстана и 10-летию 

ШОС, совместно с Институтом востоковедения им. Р.Б. Су-

лейменова КН МОН РК (19 апреля 2011 г.).

Круглый стол по презентации Доклада по торговле и 

инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подготов-

ленного Экономической и Социальной комиссией ООН для 

Азии и Тихого Океана (19 октября 2011 г.). 

Круглый стол «Трансформация развития Казахстана 

за 20 лет независимости, посвященный 100-летию видно-

го государственного  и общественного деятеля Д.А. Ку-

наева, совместно с Институтом истории и этнологии им. 

Ч.Ч.Валиханова КН МОН РК (9 декабря 2011 г.) и другие.

 По итогам работы всех конференций были выработаны 

рекомендации и направлены для практического использова-

ния в органы государствнной власти. Материалы всех кон-

ференции опубликованы в виде научных изданий. 

Ведущие ученые Института активно апробируют резуль-

таты своих исследований, участвуя в зарубежных фору-

мах, семинарах, конференциях, таких, как:

Европейский экономический форум в г. Крыница Здруй 

(Польша), 6-9 сентября 2006г.; Международный научный се-

минар «Проблемы формирования системы эко-эффективных 

индикаторов устойчивого развития» в г.Бангкок (Королев-

ство Таиланд), 12-13 мая 2008 г.; «Прямые иностранные 

инвестиции и безопасность национальных экономик», 

Центром экономических и социальных исследований тюр-

коязычных стран и черноморского региона KARTURK Уни-

верситета Гази в г.Анкара (Турция), 14-18 октября 2008 г.; 

международный семинар “Human Resources and Economic 

Development in the Age of Globalization” Revival of Silk Road: 

Opportunities and Perspectives», Центр по изучению Цен-

тральной Азии, университет Кашмир в г. Сринагар (Индия), 

30 октября 2008 г.; IX Международная научная конференция 

молодых ученых «Региональная наука», СОПС МЭР РФ и 

РАН в г. Москва (Россия); международный семинар «India-

Kazakhstan Relations: New Horizons», Индийский совет по 

международным делам и Посольство Казахстана в Индии в г. 

Нью-Дели (Индия); международная конференция «Влияние 

глобального финансового кризиса на экономику тюркоязыч-

ных стран», Центр КАРТЮРК университета Гази Анталия 

(Турция); международная научно-практическая конферен-

ция «Основные положения формирования национальной 

экономической модели в посткризисный период», Турция, г. 

Бурсе, 16-19 февраля 2010 г.;  международная конференция 

«Глобальный финансовый и экономический кризис и его 

влияние на развитие», Англия, г. Лондон,  23-26 января 2010 

г.;  IV-й  Цивилизационный форум «Перспективы развития 

и стратегия партнерства цивилизаций» на ЭКСПО-2010, 12-

14 октября 2010 г. в Китае,  г. Шанхай и другие. 
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Подготовка кадров

С 1968 по 2010г.  в институте работал известный в стра-

не Докторский диссертационный совет, подготовивший 

только за последние 7 лет (2003-2010 гг.) более 150 специ-

алистов высшей квалификации, включая 28 докторов наук, 

многие из которых трудятся в различных сферах и отраслях, 

НИИ и вузах регионов страны. 

В Институте сложились и развиваются крупные научные 

школы по всем современным направлениям модернизации 

экономики и развития экономической науки. Молодые уче-

ные, составляющие около трети общей численности науч-

ных работников Института, продолжая традиции академи-

ческой науки ведут исследования по актуальным проблемам 

формирования национальной экономики нового качества 

и интеграции Казахстана в мировую экономику, включая 

проблемы интеграции  Казахстана в региональные союзы,  

включая интеграцию в ВТО.

Сотрудничество с вузами и НИИ

Институт успешно взаимодействует с вузами страны по-

средством участия ученых в образовательном процессе в 

высших учебных заведениях республики, проведением со-

вместных конференций, выполнением научных проектов. 

Заключены новые договора о творческом сотрудничестве 

с Институтом экономики РАН, Институтом экономики АН 

РУз., КазНУ им.аль-Фараби,  Казахским экономическим 

университетом им. Т.Рыскулова, Университетом междуна-

родного бизнеса, Международной академией бизнеса и дру-

гими вузами страны. 

Ученые Института активно участвуют в организации ра-

боты по пропаганде  духовных ценностей и воспитанию 

патриотизма среди населения Республики Казахстан.  Они 

публикуют начные и популярные стать в средствах массо-

вой информации, проводят лекции в ведущих  ВУЗах страны 

по  ознакомлению студентов, магистрантов и докторантов 

PhD с достижениями и  перспективами развития экономи-

ческой науки и экономическими проблемами в период не-

зависимости Республики Казахстан: КазНУ им.аль-Фараби, 

КазЭУ им. Т.Рыскулова, КазНПУим. Абая, КБТУ, Универси-

тете «Туран», UIB, МАБ. Сотрудники Института проводят 

методические семинары и осуществляют разъяснение пер-

спектив развития независимого Казахстана для студентов, 

магистрантов, PhD-докторантов в период производственной 

практики в Институте экономики.

Таким образом, сотрудники Института экономики прила-

гают все усилия на изучение, разъяснение и популяризацию 

Независимого Казахстана.

 В Институте проводится активная молодежная полити-

ка, работает Совет молодых ученых, 2 молодых ученых в 

2009-2010гг. были стипендиатами премии МОН РК. Члены 

Совета молодых ученых Института экономики приняли уча-

стие во Втором Международном молодежном форуме «Мо-

лодежь в науке – 2010», проводимого при Фонде Первого 

Президента Республики Казахстан.

Международные связи и творческое сотрудничество.

Институт тесно сотрудничает с зарубежными научно-

исследовательскими учреждениями и учеными, в том чис-

ле с Институтом экономики РАН, Институтом народнохо-

зяйственного прогнозирования РАН, Институтом экономи-

ки АН РУз, Институтом экономики им. ак. Дж.Алышбаева 

НАН  Кыргызской Республики, Институтом экономических 

исследований Кыргызстана, экономическим факультетом 

МГУ, Институтом Центральной Азии (СУАР, КНР), Госу-

дарственным Университетом Кеннесо (США), Институ-
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том экологии и развития (Великобритания), Институтом 

экономических исследований Университета Хитосубаши 

(Япония), Институтом экономических исследований (Ма-

лайзия), Международным институтом устойчивого разви-

тия (Канада), Центром социальных и экономических ис-

следований стран Черноморья и Тюркоязычных государств 

(КАРТЮРК), Институтом экономических проблем им. Г.П. 

Лузина Кольского научного центра РАН и другими. 

Участвует в международных научных проектах и иссле-

дованиях. Так, например, сотрудничает с Экономической и 

социальной комиссией ООН для стран Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), г. Бангкок (Таиланд), в рамках Международного 

проекта по наращиванию потенциала в странах ЦА для пла-

нирования, мониторинга и оценки программ по обеспече-

нию доходов и трудоустройства на местных и региональных 

уровнях (см. приложение 13). 

Завершен Международный проект INTAS на тему «На-

циональная безопасность в Казахстане и Узбекистане: труд, 

миграция и безопасность» в сотрудничестве с учеными 

Франции, Англии, Узбекистана, 2005-2007 гг. 

Выполнен Международный проект МОТ на тему «Усло-

вия труда в Казахстане: соответствие международным стан-

дартам», 2007-2008 гг.

Институт участвовал в Международном проекте на 2007-

2009 гг. по разработке глобального прогноза «Энергоэко-

логическое будущее цивилизаций», в соответствии с реко-

мендациями XXII Междисциплинарной дискуссии «Россия 

и Казахстан в энергоэкологической революции XXI века». 

Сотрудники Института  принимали участие совместно с 

Российской академией естественных наук (РФ), Институ-

том стратегических исследований ЕврАзЭС (РФ) в научно-

исследовательской работе по программе «Развитие возоб-

новляемой энергетики в Республике Казахстан (2 этап) на 

2010 год». 

По решению глав государств ЕврАзЭС и в целях реали-

зации идей Президента РК по инновационному развитию 

страны Институт выступил в качестве одного из учредите-

лей и членов совета директоров Центра высоких техноло-

гий ЕврАзЭС (г. Москва). 

Институт экономики проводит совместные исследования 

с Уральским филиалом Института экономики РАН (г. Екате-

ринбург), в результате чего издана монография: Шанхайская 

организация сотрудничества: экономическая интеграция и 

национальные интересы.

Сотрудники института участвовали в разработке проектов 

по грантам Азиатского банка развития «Competitiveness of 

trade policy of Kazakhstan and Kyrgyzstan under conditions of 

the global economic crisis» (2009-2010 гг.), «Единая внешне-

торговая политика стран-членов Таможенного союза» (2010 

г.).

Сегодня, в связи с принятием нового закона РК «О на-

уке»  в 2011г. и установлением 3-х форм финансирования 

осуществляется базовое финансирование для поддержки 

материально-технической базы Института,  у сотрудников 

Института расширяются возможности по участию в конкур-

сах на проведение фундаментальных и прикладных  иссле-

дований.

В настоящее время Институт экономики и его филиал в 

г.Астане выиграл конкурс на грантовое финансирование 

20-ти тем фундаментальных и прикладных исследований, 

что вселяет уверенность в коллективе в получении новых 

результатов исследований и укреплении позиций Института 

как флагмана фундаментальной экономической науки в Ка-

захстане.

Среди новых проектов, выполняемых Институтом в 2012-

2014гг. в рамках грантового финансирования, следующие:

Новая модель индустриально-инновационной модерни-

зации регионов Казахстана: экономический, интеллекту-
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альный и социальный потенциалы, институты и механизмы 

реализации. 

Механизмы формирования и развития прогрессивных 

технологических укладов в экономике Казахстана.

Разработка путей решения проблемы сбалансированно-

сти добывающего и перерабатывающего секторов в нефте-

газовом комплексе Республики Казахстан.

Единая торговая политика региональных экономических 

объединений и повышение конкурентоспособности их экс-

портного потенциала в условиях глобализации.

Оценка инновационных рисков государства в условиях 

посткризисного развития национальной экономики.

Организация эффективной системы управления админи-

стративными реформами государственного сектора.

Инновационное развитие национальной экономики в 

условиях индустриальной модернизации: институты, меха-

низмы и приоритеты.

Формирование и использование конкурентных факторов 

индустриально-инновационного развития экономики Казах-

стана: теория и практика.

Разработка предложений по подготовке квалифицирован-

ных кадров для формирования инновационной экономики в 

Республике Казахстан.

 Факторно-целевая модель стратегического управления 

инновационной индустриализацией Республики Казахстан

Направления и методы повышения инвестиционной ак-

тивности на рынке ценных бумаг Казахстана.

Разработка механизмов эффективного управления актива-

ми пенсионной системы Казахстана в условиях нестабиль-

ности мировой финансовой системы.

Креативная экономика: условия и механизмы формирова-

ния в Казахстане.

Разработка предложений по механизмам партнерства го-

сударства и бизнеса в реализации социальной политики ре-

гионов Казахстана.

Механизмы поддержки потребительских рынков для ма-

лообеспеченного населения.

Эффективность развития отраслей реального секто-

ра экономики Казахстана в контексте индустриально-

технологических преобразований: проблемы, ресурсы, пер-

спективы.

Социальная модернизация Казахстана как важнейшая 

основа роста благосостояния населения и развития интел-

лектуального потенциала страны: приоритеты, ресурсы и 

механизмы.

Совершенствование системы финансового обеспечения 

формирования высокоиндустриальной экономики Казахста-

на в условиях циклических колебаний: теория и практика.

Новая стратегия обеспечения занятости населения в усло-

виях инновационной индустриализации Казахстана: теория, 

приоритеты и механизм реализации.

Инновационная модернизация кадастровых систем Ре-

спублики Казахстан в контексте эффективного использова-

ния информационного потенциала.

Институт экономики совместно с другими институтами 

общественно-гуманитарного профиля КН МОН РК осу-

ществляет выполнение  совместных исследований по Целе-

вой программе Междисциплинарного совета общественно-

гуманитарных институтов  «Ғылыми Қазына» (2012-

2014гг.) по разделу «Экономическая научная мысль: осо-

бенности, потенциал, тенденции и перспективы».

  Ученые Института активно участвуют в конкурсах на-

учных проектов в соответствии с перспективными приори-

тетными направлениями научных экономических исследо-

ваний, определенными в разработанной Стратегии развития 

Института до 2020г.   

                                                                Н.К.Нурланова, 

                                       д.э.н., профессор, и.о. директора 

                                Института экономики КН МОН РК
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА

Отдел теории национальной экономики и институ-

циональной политики

С 1995 года на протяжении долгих лет отдел возглавлял 

академик НАН РК, д.э.н., профессор А.К. Кошанов. В раз-

ные периоды времени в отделе трудились: д.э.н. А.А. Рама-

занов, д.э.н. М.У. Спанов, к.э.н. С.Ш. Сагандыкова, к.э.н. 

Н.А. Фесенко, к.э.н., доцент В.В. Шевченко, к.э.н., доцент 

А.Ж. Панзабекова, к.э.н. Р.М. Рузанов, к.э.н. А.А. Барлуба-

ев, к.э.н. А.А. Завалишина, к.э.н. Э.М. Канцерова и другие.

Сегодня в нем работают 1 академик, доктор экономиче-

ских наук и 4 кандидата наук. Возглавляет отдел к.э.н., до-

цент  А.Ж. Панзабекова,

Отдел теории национальной экономики и институциональ-

ной политики является важным подразделением в структуре 

Института экономики КН МОН РК. На протяжении продол-

жительной истории его существования в зависимости от ак-

туальности и научной целесообразности в нем проводились 

исследования различных вопросов экономической теории (в 

прошлом политической экономии социализма), в том числе 

закономерностей социалистического строительства, социа-

листического  расширенного воспроизводства, качественно-

го совершенствования производственных отношений, мето-

дологии формирования смешанной экономики и рыночных 

отношений в Казахстане.

В настоящее время отдел является единственным науч-

ным подразделением в нашей стране, которое занимается 

фундаментальными исследованиями эволюции отношений 

собственности и их трансформации в условиях коренных 

экономических реформ. К числу научных направлений от-

дела относятся также исследование теоретических и прак-

тических вопросов становления и развития государственно-

го и частного предпринимательства, формирования корпо-

ративного сектора национальной экономики.

Сотрудники отдела обладают большим опытом в разра-

ботке фундаментальных, прикладных и поисковых научно-

исследовательских проектов, среди которых: «Новая па-

радигма отношений собственности и совершенствование 

институциональных условий формирования корпоратив-

ного сектора национальной экономики: теория и практика» 

(2012-2014 гг.), «Оценка инновационных рисков государства 

в условиях посткризисного развития национальной эко-

номики» (2012-2013 гг.), «Государственная собственность 

в условиях социальной экономики: теория, методология и 

механизмы усиления ее роли» (2009-2011 гг.), «Механизмы 

регулирования и натурализации иностранного капитала в 

контексте национальных интересов» (2007-2009 гг.), «Фор-

мирование эффективных механизмов реализации отноше-

ний собственности в корпоративном и малом предприни-

мательстве» (2006-2008 гг.), «Механизмы государственного 

регулирования ренты в недропользовании» (2006 г.), «Наци-

ональные экономические интересы и отношения собствен-

ности в условиях углубления реформ в Казахстане» (2003-

2005 гг.).

Результаты научных исследований сотрудников отдела 

нашли отражение в научных докладах, рекомендациях и 

предложениях, представленных Институтом экономики в 

органы власти и заинтересованные организации, использо-

вались при разработке основополагающих документов, ре-

гулирующих экономическую деятельность государства (кон-

цепций, законов, государственных и научно-технических 

программ), а также самостоятельных материалах.

По результатам исследований отдела его сотрудниками 

были опубликованы в различных изданиях коллективные 
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и индивидуальные монографии, брошюры и значительное 
количество научных статей и докладов. Среди них такие, 
как: «Отношения собственности в рыночной трансфор-
мации Казахстана» (2003 г.); «Национальные экономи-
ческие интересы и отношения собственности в условиях 
глобализации» (2005 г.); «Малое предпринимательство: 
теория, мировой опыт и Казахстане» (2001 г.); А.К. Ко-
шанов Трудное восхождение. На путях к рынку» (2004 г.); 
А.К. Кошанов (в соавторстве) «Отношения соб-
ственности и развитие иностранных предприятий» 
(2004 г.); А.К. Кошанов «Национальные экономиче-
ские интересы и отношения собственности» (2009 г.); 
А.А. Рамазанов «Диалектика отношений собственности» 
(2004 г.) и др.

В последние годы сотрудники отдела дважды станови-
лись обладателями грантов Общественного Фонда «Фонд 
Первого Президента Республики Казахстан» для поддержки 
молодых казахстанских ученых на исследования по темам: 
«Риски государства и обеспечение национальной безопас-
ности (2008-2009 гг.); «Разработка индикативной системы 
анализа и оценки экономической безопасности Республики 
Казахстан» (2011-2012 гг.).

За заслуги в развитии науки и активную связь с между-
народными научными кругами академик А.К. Кошанов на-
гражден Международным Кембриджским биографическим 
центром (Англия) почетной медалью «Выдающийся интел-
лектуал XXI века» (2004 г.), а также Американским биогра-
фическим институтом и департаментом международных 
исследований (Нью-Йорк) удостоен почетного звания «Че-
ловек года 2004». В 2005 г. академик А.К. Кошанов за пло-
дотворную научную, организационную, педагогическую и 
общественную деятельность был награжден орденом «Па-
расат».

Отдел социальных проблем и качества жизни

Состав отдела: заведующая отделом, д.э.н. С.Н. Гайсина,  
научный сотрудник А.Т. Абдразакова, научный сотрудник 
А.Н. Муратова, экономист Н.М. Джумашев.

Основные направления исследований отдела: проблемы 
социально-ориентированного развития национальной эко-
номики, социальной безопасности государства, общества и 
личности, уровня и качества жизни населения, социальные 
аспекты продовольственной безопасности, экономической 
стратификации казахстанского общества, методические 
основы построения системы социальных нормативов, пока-
зателей и индикаторов.

Краткая история создания отдела. Отдел социальных 
проблем и качества жизни сформирован на базе отдела 
социально-экономических проблем,  созданного в 1970 г. 
В тот период  руководство научными исследованиями осу-
ществлял академик НАН РК А.К. Кошанов. Основными на-
правлениями исследований были проблемы социального 
развития предприятий, регионов, выравнивания уровней 
социально-экономического развития союзных республик, 
формирования социалистического образа жизни. Необходи-
мо отметить, что исследования по формированию и разви-
тию образа жизни казахстанского общества входили в науч-
ную программу исследований Института социологических 
исследований АН СССР.  

Процессы становления в республике  экономики рыноч-
ного типа не могли не иметь негативных социальных по-
следствий. Исследования отдела в 90-е годы   имели особую 
актуальность, так как они были направлены на разработку 
механизмов социальной защиты малообеспеченных слоев 
населения в условиях перехода к рынку и формирование 
эффективной национальной системы социальной защиты 
населения.
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Начиная с 2000 г.  исследования отдела были направлены 

на разработку концептуальных основ и реальных механиз-

мов построения модели устойчивого социального развития 

страны и казахстанского общества. В 2000-2005 гг.  были 

выполнены фундаментальные исследования по темам: 

«Теоретико-методологические основы социальной модели 

развития казахстанского общества и механизма ее реализа-

ции» и «Теоретико-методологическое обоснование модели 

устойчивого социального развития Казахстана и механизмы 

ее реализации».

Особой актуальностью и новизной подходов в исследова-

нии социальных процессов и их влияния на рост благосо-

стояния населения Казахстана и развитие человеческого ка-

питала страны отличаются фундаментальные исследования 

отдела по темам: «Качество жизни населения республики 

в условиях становления новой экономики», выполненной 

в 2006-2008 гг. и  «Формирование социальной экономики 

в Казахстане: концептуальные основы, приоритеты и меха-

низмы развития», выполненной в 2009-2011 гг. 

В исследованиях отдела в этот период был сделан акцент 

на разработку качественных параметров условий жизни на-

селения Казахстана, что обусловило на современном эта-

пе постановку задач по формированию категории  «ново-

го качества жизни» в условиях инновационного развития 

страны. Научное обоснование приоритетов и механизмов 

реализации национальной модели социальной экономики, 

направленных на обеспечение достойных условий жизни 

населения  Казахстана, было обусловлено новыми страте-

гическими задачами государства по укреплению позиций 

Казахстана в мировом сообществе, противодействию кри-

зисным процессам, улучшению качества жизни населения. 

В настоящее время отдел занимается исследованиями по 

теме: «Социальная модернизация Казахстана как важней-

шая основа роста благосостояния населения и развития ин-

теллектуального потенциала страны: приоритеты, ресурсы 

и механизмы», выполнение которой рассчитано на 2012-

2014 гг.

Отдел неоднократно выполнял научно-исследовательские 

проекты социально-экономической направленности по за-

данию государственных органов Республики Казахстан. В 

1993 г. отдел выполнил тему  по заказу Кабинета Министров 

Республики Казахстан (Постановление Кабинета Мини-

стров Республики Казахстан от 20 октября 1992 г. № 888, 

п. 6) «Экстремальные природно-климатические условия и 

территориально-экономическое развитие регионов как фак-

торы региональной дифференциации заработной платы». 

Важнейшими результатами данного исследования явились 

проведение районирования территории республики в зави-

симости от степени экологической ситуации и разработка 

экологических коэффициентов к заработной плате.

В 1995 г. по гранту Министерства науки и новых техноло-

гий отдел выполнил исследование по теме: «Формирование 

системы социальных гарантий  в области оплаты труда тру-

довых отношений».

В 2003-2004 гг. по заданию Администрации Президента 

Республики Казахстан отдел выполнил Инициативные про-

екты «Создание социально-экономи ческих и политических 

условий для формирования среднего класса: закономерно-

сти и особенности формирования, мировой опыт и рекомен-

дации для Казахстана (социологическое исследование)» и 

«Проблемы бедности в Казахстане: состояние, опыт реше-

ния, рекомендации для государственных органов (социоло-

гическое исследование)». 

Результаты проведенного исследования по проблемам 

формирования казахстанского среднего класса получили 

высокую оценку со стороны руководства Администрации 

Президента Республики Казахстан. В соответствии с по-

ручением руководства Администрации Президента Респу-
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блики Казахстан (письмо № 16-20-113 от 8 декабря 2003 г.) 

результаты исследования в виде научно-методических реко-

мендаций были направлены в 2004 г. в Канцелярию Премьер-

министра Республики Казахстан, в Министерство культуры 

и информации Республики Казахстан, в Министерство труда 

и социальной защиты Республики Казахстан, в Министер-

ство экономики и бюджетного планирования Республики 

Казахстан для использования в практической работе.

В 2004 г. сотрудники отдела участвовали в исследовании 

по теме: «Укрепление доходов и занятости поколения для 

уязвимых групп населения в Центрально-Азиатских стра-

нах в переходный экономический период», выполненного в 

рамках проекта ЭСКАТО.

В 2009 г. по заказу Правительства Республики Казахстан 

отделом  было успешно выполнено исследование по теме: 

«Оценка эффективности социальной поддержки малообес-

печенных слоев населения, включая адресную социальную 

помощь, и разработка предложений по дополнительным 

формам социальной поддержки населения». Особая зна-

чимость данного исследования заключается в проведении 

оценки эффективности социальной поддержки малообес-

печенных слоев населения республики и разработке пред-

ложений по их  поддержке в сфере доходов, занятости, по 

обеспечению доступности услуг образования, здравоохра-

нения, в жилищно-коммунальной сфере.

Важнейшее место в научно-исследовательской деятель-

ности отдела занимают методические разработки, анали-

тические доклады по различным вопросам социальной по-

литики, подготовленные для Администрации Президента 

Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-министра Ре-

спублики Казахстан, министерств и ведомств Республики 

Казахстан, в числе которых: «Методологические основы 

прожиточного минимума и определение порога бедности», 

«Усиление социальной направленности экономических ре-

форм: приоритеты, механизмы», «Система жизнеобеспече-

ния населения: факторы социальной и региональной диф-

ференциации», «Социальная устойчивость общества и ее 

предельно-критические показатели», «Бедность в Казахста-

не: особенности формирования, оценка и пути решения», 

«Социально-экономический потенциал населения и формы 

его адаптации к рынку», «Повышение конкурентоспособно-

сти человеческого капитала в Республике Казахстан»,  «О 

мерах по ключевым социальным проблемам, направленных 

на поддержание социальной стабильности казахстанского 

общества» и др.

Отдел постоянно участвует в подготовке замечаний и 

предложений к законопроектам и Государственным про-

граммам Республики Казахстан, многие из которых были 

использованы при разработке таких проектов, как «Основ-

ные направления государственной промышленной полити-

ки на 1999-2003 гг.», Государственная программа по борьбе 

с бедностью и безработицей на 2000-2002 гг., Государствен-

ная программа «Социально-экономическое развитие села на 

2001-2005 гг.», «Концепция государственной молодежной 

политики», «Концепция социальной защиты населения Ре-

спублики Казахстан» и других документов. 

Результаты исследований сотрудниками отдела неодно-

кратно докладывались и обсуждались на международных 

конференциях и семинарах. 

Основные публикации сотрудников отдела: разделы в кол-

лективных монографиях: «Социальная политика в постсо-

циалистическом обществе: задачи, противоречия, механиз-

мы» (2001 г.), «Рыночная экономика Казахстана: проблемы 

становления и развития» (2001 г.), «Казахстанская модель 

социально-экономического развития: научные основы по-

строения и реализации» (2005 г.) и другие.
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Отдел труда и развития человеческих ресурсов

Состав отдела: г.н.с., д.э.н. М.К. Мельдаханова (зав. от-

делом 2009-2012 гг.); зав. отделом (с марта 2012 г.), и.о. зам. 

директора, д.э.н., ассоциированный профессор С.А. Калие-

ва;  г.н.с., д.э.н., профессор Е.С. Карибджанов; с.н.с., к.э.н. 

У.Р. Бекмуханбетова; м.н.с. А.С. Усенова; экономист М.О. 

Агатаев

Область научных исследований отдела включает актуаль-

ные проблемы взаимодействия занятости и экономическо-

го роста на уровне макроэкономики и регионов; проблемы 

регулирования рынка труда во взаимосвязи с реструктури-

зацией экономики и социально- экономическими послед-

ствиями; вопросы обеспечения эффективного использова-

ния человеческих ресурсов и формирования нового каче-

ства человеческого потенциала в условиях международной 

интеграции; новое качество человеческого капитала и его 

конкурентоспособность в сфере занятости и на глобальных 

рынках труда; нестандартная занятость и формы ее прояв-

ления и т.д.  

Большинство научных исследований советского време-

ни затрагивали проблемы рационального размещения на-

селения как источника трудовых ресурсов, регулирования 

миграционных процессов в крупных городах, привлечения 

рабочих в районы нового освоения и их приживаемости, 

историографии и демографии.

Интенсивные миграционные движения, продолжающее-

ся освоение целинных земель, мощное послевоенное инду-

стриальное развитие, строительство промышленных пред-

приятий, ускорение урабанизационных процессов в Казах-

стане оказались в фокусе исследований в 1960- е годы.

Становление отдела было связано с началом осуществле-

ния демографических исследований в Казахстане в 1940-50-

е годы в секторе географии Академии Наук Казахской ССР., 

который в начале 50-х годов (1952 г.) был переименован в 

отдел проблем народонаселения и трудовых ресурсов Ин-

ститута Экономики АН КАЗССР под руководством к.г.н. 

Гладышевой Б.Н. Дальнейшее усиление позиций отдела в 

качестве ведущего научного центра на союзном уровне по 

углублению, развитию и расширению демографических ис-

следований в Казахстане происходило в 70-80-е годы под 

руководством к.э.н. Л.А. Квон. В 1973 г. по рекомендации 

Научного совета АН СССР была создана территориальная 

секция по координации научных демографических исследо-

ваний в Казахстане в соответствии с планом работы Науч-

ного совета АН СССР.

Отдел принимал участие в разработке Концепции Ком-

плексной программы  научно-технического прогресса Ка-

захской ССР на 1991-2010 гг. под председательством ака-

демика А.М. Кунаева, Президента АН Каз ССР, по разделу 

«Население и трудовые ресурсы».

Отдельные результаты исследований были использованы 

при разработке проекта «Концепция демографической по-

литики РК» (2000 г.), проекта «Закон о занятости», «Кон-

цепция трудовых отношений» (2001 г.), программы и плана 

мероприятий миграционной политики РК, представлены в 

виде докладов:

- в Администрацию Президента РК «Повышение конку-

рентоспособности человеческого капитала в Республике 

Казахстан» (2010 г.);

-  в Министерство труда и социальной защиты РК «Мо-

дель эффективного использования человеческих ресурсов» 

(2006г.);  «Новые направления и тенденции развития каче-

ства человеческих ресурсов Республики Казахстан (2006 г.); 

«Конкурентоспособность человеческого капитала: пробле-

мы и рекомендации» (2011 г.).



146 147

Руководителем отдела, д.э.н. Мельдахановой М.К. были 

подготовлены  статья  «К вопросу о занятости населения 

РК» по Посланию Президента РК – Лидера Нации Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая 

модернизация – главный вектор развития Казахстана» (газе-

та Айкын,  2012 г.), индивидуальная монография  «Челове-

ческий капитал и устойчивое развитие Казахстана: теория, 

приоритеты и механизм реализации», посвященная 20-ле-

тию  Независимости Казахстана, (2011г.).

Сотрудниками отдела подготовлены разделы в коллектив-

ных монографиях: «Новый Казахстан в меняющемся мире: 

стратегия экономической трансформации и путь к лидер-

ству» (2011 г.);  «Модернизация и рост конкурентоспособ-

ности экономики Казахстана» (2011 г.). 

Сотрудники отдела участвовали в международных кон-

ференциях в г.Кашмир, Индия (2006 г.); г.Париж, Франция 

(2007 г.); г.Шрингагар, Индия (2008 г.) и др., участвовали в 

семинарах ЭСКАТО.

Г.н.с., д.э.н. Мельдаханова М.К. имеет благодарности 

МОН РК, за достигнутые в области науки РК успехи, на-

граждена Нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки 

Республики Казахстан» МОН РК. 

Сотрудники имеют похвальные грамоты Института в 

честь 20-летия Независимости РК.

Отдел проблем территориального развития

Современный состав отдела: 1 д.э.н., профессор, 6 к.э.н., 

1 магистр, в том числе кадровые сотрудники: зав. отделом, 

и.о. директора Института экономики КН МОН РК, д.э.н., 

проф. Н.К. Нурланова, к.э.н., доцент Н.Ж. Бримбетова; 

к.э.н. М.Н. Дауранов; к.э.н. А.А. Киреева; к.э.н. М. Томанов; 

магистр Н. Усибалиева.

Краткая история развития отдела. Как самостоятельное 

научное подразделение Института экономики отдел функ-

ционирует с 1965 года. Он был создан в связи с тем, что 

в 1963 г. Президиум АН Казахской ССР в числе новых на-

правлений исследований утвердил проблемы специализа-

ции экономических районов республики и рационального 

размещения производительных сил Казахстана. 

У истоков отдела стояла докто р экономических наук, 

профессор М.Г. Исаева, которая, к тому же была первым и 

единственным в республике доктором наук, защитившим 

диссертацию в Узбекистане по проблемам региональной 

экономики. В разное время в отделе работали д.э.н. Р.З. Жа-

лелева, кандидаты экономических наук Т.В. Абдулвалиева, 

А.К. Закумбаев, В.В. Жихарева, В.Милкин, Г.Ж. Нурмуха-

нова, А.Ш. Бейсенбина и другие. 

В зависимости от приоритетов исследований отдел ме-

нял свое название: первоначально он именовался «Отдел 

размещения промышленности», позднее, с расширением 

изучаемых проблем, он  был переименован в «Отдел тер-

риториальной и отраслевой организации производства». В 

годы перестройки он стал называться отделом проблем ре-

гионального самофинансирования и хозрасчетных отноше-

ний, затем по мере формирования в республике рыночной 

экономики сменил название на более обобщенное – «Отдел 

проблем региональной экономики».

Тематика исследований отдела в 2000-2012 гг. в новом 

тысячелетии менялась в соответствии с приоритетами раз-

вития экономики Казахстана:  «Проблемы трансформации 

экономики Казахстана в условиях перехода к экономиче-

скому росту» (прикладная тема, МОН РК),  «Обоснование 

модели устойчивого развития регионов Казахстана и прио-

ритетов ее реализации»; «Региональные системы в услови-

ях изменения отношений природы и общества: теоретико-
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методологические основы модернизации и механизмы ре-

гулирования» (в рамках ПФИ, МОН РК); «Механизмы взаи-

модействия местных органов власти и бизнеса в реализации 

Стратегии территориального развития Казахстана» (при-

кладная тема МОН РК); «Повышение конкурентоспособно-

сти экономики регионов Казахстана в условиях глобальной 

финансовой нестабильности: факторы направления и меха-

низмы» (в рамках ПФИ, МОН РК).

Сегодня сотрудники отдела выполняют фундаментальные 

и прикладные исследования по проблемам индустриально-

инновационной модернизации регионов Казахстана, пар-

тнерства государства и бизнеса в реализации региональной 

социальной политики. 

 Результаты исследований отдела активно внедрялись в 

практику хозяйственной жизни Казахстана и его регионов:

1)Сотрудники отдела непосредственно участвовали в раз-

работке следующих значимых для страны документов: Кон-

цепции самоуправления и самофинансирования Казахстана 

(сентябрь, 1989г.); Концепции региональной политики РК, 

утвержденной Поста новлением Правительства РК № 10-

97 от 9 сентября 1996г.; Концепции развития и размещения 

производительных сил Павлодарской области на период до 

2015 года (2001 г.). 

2) К числу практических результатов исследований со-

трудников отдела относятся предложения и рекомендации 

для органов государственной власти: по децентрализации 

государственного управления; по совершенствованию меж-

бюджетных отношений; по решению некоторых проблем на-

циональной экономики в условиях глобального финансового 

кризиса; по реализации Среднесрочного плана социально-

экономического развития Казахстана на 2005-2007 гг. по 

разделу «Территориальное развитие и инфраструктура»; по 

оценке уровня устойчивости региона; по реализации задач,  

поставленных Президентом РК Н.А. Назарбаевым в Стра-

тегии вхождения Казахстана в число 50-ти  наиболее конку-

рентоспособных  стран мира; по трансформации концепции 

территориального размещения производительных сил.

3) За последние годы для практического использования 

были подготовлены и направлены в республиканские и ре-

гиональные органы власти научные доклады, аналитические 

записки, в числе которых:  «Методы и практика оценки эф-

фективности и функционирования региональных систем»; 

«Методы оценки эффективности использования инвести-

ционных ресурсов региональных систем»; «Оценка систем 

жизнеобеспечения в регионах Казахстана»; «Развитие по-

требительских рынков Казахстана и особенности форми-

рования потребительского спроса»; «Методика и практика 

оценки депрессивности малых городов»;  «Особенности 

развития малых городов Казахстана и механизмы преодоле-

ния их депрессивности»; раздел «Региональная политика» 

в аналитическом докладе Института «Приоритетные про-

блемы, задачи и направления экономической и социальной 

политики государства до 2015 г.»;  «Устойчивость развития 

регионов Казахстана: оценка и предложения»; «Приорите-

ты совершенствования структуры хозяйства регионов Ка-

захстана»; «Социально-экономическая дифференциация и 

стратегические приоритеты их развития»; «О некоторых на-

правлениях совершенствования организации и управления 

территориальным развитием»; «Стабилизация и рост кон-

курентоспособности экономики  Казахстана»; «О недрах и 

недропользовании» (расчет методики определения уровня 

потребности по обучению казахстанских кадров) и другие.

Публикации отдела.

1959-1974 гг. – публикации были посвящены в основном 

проблемам размещения отраслей промышленности.

1975-1985 гг. – появилась серия монографий: «Проблемы 

региональной экономики Казахстана», «Эффективность ре-
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гиональной экономики», «Уровень развития и отраслевая 

структура ТПК» и др.

1986-1996 гг.– публикации посвящались региональным 

проблемам в условиях перехода Казахстана к рыночным от-

ношениям.

1997-2012 гг. – публикации посвящены устойчивому раз-

витию регионов, конкурентоспособности экономики регио-

нов Казахстана и ее модернизации. 

За последние годы сотрудниками отдела опубликовано 

более 300 статей, 10 монографий. Среди них коллективные 

и индивидуальные монографии:  «Экономика Северного 

Казахстана: потенциал и перспективы развития» (1997г.), 

«Региональная политика РК: экономический механизм реа-

лизации» (1998г.),  «Конкурентоспособность регионов Ка-

захстана: потенциал и механизмы обеспечения» (2012г.), 

Нурланова Н.К. «Формирование и использование инвести-

ций в экономике Казахстана: стратегия и механизм» (1998г.), 

Нурланова Н.К. «Региональная парадигма устойчивого раз-

вития Казахстана: проблемы теории и практики» (2010г.). 

Нурланова Н.К. (в соавт.) «Казахстан в системе экономи-

ческий динамики цивилизаций» (2012 г.), Бримбетова Н.Ж. 

«Модификация территориального развития Казахстана: ме-

тодология и приоритеты» (2011 г.), а также ряд крупных раз-

делов в коллективных монографиях Института.

Сотрудники отдела активно участвуют в подготовке ка-

дров высшей квалификации. Так, Исаевой М.Г. в свое время 

было подготовлено около 40 кандидатов и докторов наук, 

Нурланова Н.К. подготовила 19 кандидатов наук, 4 доктора 

наук, 3 доктора PhD, Бримбетова Н.Ж. подготовила 4х кан-

дидатов наук, многие из которых трудятся в государствен-

ных органах, научной сфере и в высших учебных заведени-

ях. Сотрудники отдела также активно участвуют в научном 

обеспечении и экспертизе различных проектов, программ, 

законодательных актов, концепций, положений. 

Руководитель отдела Нурланова Н.К. награждена Знаком 

МОН РК “За заслуги в развитии науки» Республики Казах-

стан” (2005 г.), являлась обладателем государственной науч-

ной стипендии для ученых и специалистов, внесших выда-

ющийся вклад в развитие науки и техники (2006-2008 гг.).

Отдел проблем инновационно-технологического 

развития

Состав отдела: зав. отделом. д.э.н., проф. Ф.М. Днишев, 

г.н.с., д.э.н. Ф.Г. Альжанова, н.с. А.М. Исмаилова, м.н.с. 

Д.А. Коргасбеков, экономист М.А. Медетбекова.

В 1980-90-е годы  отдел входил в состав Совета по из-

учению производительных сил НАН РК (СОПС). В этот 

период отдел выполнял функции головного подразделения 

при разработке крупного проекта «Комплексный прогноз 

научно-технического и социально-экономического развития 

Казахстана на 1996-2015 гг.» К его разработке привлекались 

сотрудники 12 академических и отраслевых НИИ и вузов. 

В 1994 г. в связи с реорганизаций СОПСа отдел был пе-

редан в состав Института экономики. В состав этого на-

учного подразделения вошли сотрудники отдела научно-

технического прогресса, функционировавшего в Институте 

в 60-80-е годы, руководителями которого первоначально 

был академик НАН РК У.Б. Баймуратов, а в 80-е годы и 

начале 90-х – д.э.н., профессор К.К. Кажмуратов. Данный 

отдел в 80-е годы также выполнял функции головного под-

разделения по разработке Комплексной программы научно-

технического и социально-экономического развития Казах-

ской ССР до 2005 г. и до 2010 г., а также Государственной 

программы «Интенсификация - 90». 

В разные годы в отделе работали доктора и кандидаты 

наук Ф.М. Днишев, А.Г. Кравцов, Р.В. Басина, В.И. Макал-

кин, Н.Матецкая, Ж.О. Ильясов, Р.Р. Кенжегузина, Н.К. Нур-
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ланова, С.К. Каженбаев, В.А. Хан, Н.А. Барлыбаева, П.П. 

Черватюк М.Г. Сабралиев Г. Д и другие.

Начиная с 1994г. отдел работает под научным руковод-

ством д.э.н., проф. Ф.М. Днишева и развивает традиции, за-

ложенные в Институте в 1960-е годы научной школой ака-

демика У. Баймуратова.

Отдел является одной из немногих в стране научных 

ячеек, ведущих систематические фундаментальные и при-

кладные исследования в области научно-технологического 

и инновационного развития. Так, отделом было выполнено 

6 исследовательских проектов в рамках ПФИ и 5 приклад-

ных исследований. В настоящее время отдел выполняет ис-

следования по трем проектам, финансируемым по грантам 

МОН РК.

В исследованиях отдела обоснована новая парадигма 

научно-технического развития страны, разработана страте-

гия становления и развития национальных производитель-

ных сил при ведущей роли инновационно-технологического 

фактора на этапе формирования новой государственно-

сти Казахстана и перехода к рыночным отношениям; раз-

работана плюралистическая стратегия инновационно-

технологического развития, обеспечивающая синхрони-

зацию развития национальных производительных сил с 

динамикой мирового технико-экономического прогресса; 

обоснована интерактивная модель технико-экономического 

развития, ориентирующая на сочетание стратегии догоняю-

щего развития с элементами равного развития.

С 1994 по 2011 гг. в рамках ПФИ выполнялись темы: 

«Формирование системы национальных производительных 

сил в условиях рыночных преобразований и становления 

высокоиндустриальной экономики», «Закономерности и 

перспективы развития национальных производительных 

сил в условиях смены технологических укладов и сбалан-

сированного экономического роста», «Стратегия и приори-

теты инновационно-технологического развития на этапе 

экономического роста», «Национальная инновационная си-

стема в условиях техноглобализма: структуры, институты, 

механизмы», «Структурные сдвиги в экономике Казахста-

на в условиях перехода к инновационному типу развития: 

приоритеты и механизмы», «Рынок технологий в системе 

конкурентоспособности экономики Казахстана». 

В центр научных поисков было выдвинуто обоснование 

новой стратегии научно-технологического и инновационно-

го развития, обеспечивающей устойчивый экономический 

рост. Отделом впервые в отечественной экономической 

науке были исследованы проблемы формирования и раз-

вития национальной инновационной системы, рынка тех-

нологий, перспективных инновационных контуров и техно-

логических платформ, обоснована стратегия структурной 

модернизации в условиях перехода к инновационному типу, 

разработана модель технологического развития в рамках 

позднеиндустриальной парадигмы, обоснована перспек-

тивная траектория технологического развития экономики 

Казахстана с учетом энерго-сырьевого, индустриального, 

инновационно-технологического  сценариев развития. 

В настоящее время отделом исследуются проблемы инно-

вационного развития в условиях индустриальной модерни-

зации, развития прогрессивных технологических укладов и 

формирования креативной экономики в Казахстане.

Результаты исследований, предложения и рекомендации 

отдела использовались при разработке ряда законопроектов, 

вошли в предложения Института экономики  к концепциям 

и программным документам  в области научно-технической 

и инновационной политики, индустриального и технологи-

ческого развития.

Начиная с 1994 г. сотрудниками и соискателями отдела 

было защищено 5 докторских  и 7 кандидатских диссерта-
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ций. В 2006 г. сотрудники отдела Ф.М. Днишев, Ф.Г. Аль-

жанова были удостоены премии им.Ч.Валиханова за книгу 

«Наука и инновации в рыночной экономике: мировой опыт и 

Казахстан», написанную в соавторстве с М.Б. Кенжегузиным.

Публикации отдела.

Отделом опубликовано более 200 научных работ, в том 

числе коллективные и индивидуальные монографии: Дни-

шев Ф.М. «Научно-техническое развитие в условиях ста-

новления национальных производительных сил: стратегия 

и механизм» (1996 г.), Кенжегузин М., Днишев Ф. «Форми-

рование и развитие национальных производительных сил» 

(1996 г.), Днишев Ф., Альжанова Ф.  «Национальная модель 

технико-экономического развития» (2000 г.), Кенжегузин М., 

Днишев Ф., Альжанова Ф. «Наука и инновации в рыночной 

экономике: мировой опыт и Казахстан» (2005 г.), Барлыбае-

ва Н.А. «Национальная инновационная система Казахстана: 

перспективы и механизм развития» (2006 г.), «Конкуренто-

способность национальной экономики: критерии оценки и 

пути повышения» (2006 г.), Альжанова Ф.Г. «Рынок техно-

логий в условиях глобализации: институты и механизмы 

развития в Казахстане» (2007 г.), «Прогноз инновационно-

технологической динамики цивилизаций», Часть 5 Глобаль-

ного прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 

года (2009 г.), «Наука и развитие инновационной экономики 

в Казахстане» (2008 г.), «Высокоиндустриальная экономи-

ка Казахстана: новые и традиционные факторы развития» 

(2011 г.).

Отдел проблем развития реального сектора 

экономики

Состав отдела: зав. отделом, д.э.н., проф., академик НИА 

РК О.С. Сабден, д.э.н., проф. О.И. Егоров, к.э.н. Т.В. Абдул-

валиева, к.э.н., доцент О.А. Чигаркина, к.э.н, доцент Д.А. 

Айтжанова, к.э.н., доцент Г.А. Бодаубаева, к.э.н. Н.Д. Тиле-

генов, экономист П.Ж. Орынбет.

Отдел проблем развития реального сектора экономики 

был создан в 2006 году. Основными направлениями его на-

учной деятельности являются: системное развитие отрасле-

вых комплексов, разработка путей повышения их эффектив-

ности на основе модернизации, диверсификации и реструк-

туризации производств.

В течение 2009-2011 гг. сотрудниками отдела выпол-

нялось фундаментальное научное исследование по теме: 

«Модернизация реального сектора экономики Республики 

Казахстан как важнейший фактор конкурентоспособности: 

стратегия, тактика, механизмы». 

В 2012 году отдел приступил к реализации фундаменталь-

ного проекта «Эффективность развития отраслей реального 

сектора экономики Казахстана в контексте индустриально-

технологических преобразований: проблемы, ресурсы, пер-

спективы»  и прикладного - «Разработка путей решения 

проблемы сбалансированности добывающего и перераба-

тывающего секторов в нефтегазовом комплексе РК».

Результаты научных исследований реализованы в науч-

ных докладах,  аналитических записках и  рекомендациях, 

направленных в Администрацию Президента РК, Мажилис 

Парламента РК, профильным министерствам. В их числе: 

«Предложения по развитию отраслей экономики Респу-

блики Казахстан, имеющих потенциал вхождения в чис-

ло мировых лидеров»; «Предложения по индустриально-

инновационному развитию промышленности РК»; «Кон-

цепция повышения конкурентоспособности отраслевых 

комплексов реального сектора экономики в условиях пост-

кризисного развития»; «Приоритеты модернизации нефте-

газохимических комплексов Казахстана».

Основные публикации сотрудников отдела: О. Сабден 

«Экономика». Таңдамалы еңбектері. «ХХІ ғасырға қандай 
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экономикамен кіреміз» (2009 г.), О. Сабден «Интеллектуал-

ды экономика – ХХI ғасырдың технологиялық жаңғыруы» 

(2010 г.),  Сабден О. «Устойчивое инновационное развитие 

и мировые финансы в ХХI веке» (2010 г.), Д.А. Айтжано-

ва Учеб. пособие.  «Современный маркетинг» (2010 г.). О. 

Сабден  и др. «Устойчивое развитие национальных эконо-

мик и мировые финансы в ХХIвеке» (2011 г.),  О. Сабден  

«Инновациялық экономика» (2011 г.) и другие.

Научное направление по эколого-экономическим 

проблемам природопользования

С 1991 года в Институте экономики были начаты на-

учные исследования по новому направлению – теория и 

практика платежей за пользование минерально-сырьевыми 

ресурсами. В связи с этим был создан отдел платного при-

родопользования, который возглавил доктор экономических 

наук, профессор З.К. Каргажанов, который в 2000 году был 

переименован в отдел эколого-экономических проблем при-

родопользования. 

С 2001 года в разные периоды времени отдел возглавля-

ли д.э.н., профессор З.К. Каргажанов, д.э.н., профессор О.И. 

Егоров, д.э.н. Б.К.  Есекина, к.т.н. Г.Т. Есенова, к.э.н. Г.Е. 

Исмагулова.  

Сотрудниками отдела в разные периоды времени являлись: 

д.э.н. Г.М. Дуйсен, к.э.н., доцент Г.Е. Исмагулова, к.э.н., до-

цент О.А. Чигаркина, к.э.н., доцент Д.А. Айтжанова, к.э.н. 

С. Жумабекова, к.э.н. Ш. Сапаргали, А.М. Исмаилова. 

Основные научные направления отдела: проблемы при-

родо- и ресурсосбережения, природосберегающее развитие 

экономики, эколого-экономические проблемы функциони-

рования добывающих и перерабатывающих отраслей.

Коллектив отдела участвовал в разработке  фундаменталь-

ных, прикладных и международных исследовательских про-

ектах, в  числе которых: «Разработка стратегии эффективно-

го и экологически безопасного использования недровых ре-

сурсов Республики Казахстан» (2000-2002 гг.); «Разработка 

стратегии устойчивого, экологически стабильного развития 

минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан в 

условиях глобализации» (2003-2005 гг.); «Стратегия фор-

мирования конкурентоспособных кластеров в природно-

сырьевых секторах экономики Казахстана и механизмы ее 

реализации» (2006-2008 гг.); «Совершенствование законода-

тельства в области управления отходами производства и по-

требления» (проект UNEP, 2006 г.); «Природосберегающее 

развитие национальной экономики в условиях глобальной 

экономической нестабильности и усиления экологических 

рисков: теоретико-методологические основы, приоритеты 

и механизмы государственного регулирования» (2009-2011 

гг.); «Разработка принципов и механизмов реализации но-

вой экоэнергетической политики Казахстана»  (2007-2009 

гг.) и другие.

За годы деятельности отдела сотрудниками были пред-

ставлены рекомендации и предложения в форме научных 

докладов в Министерство энергетики и природных ресур-

сов РК, Администрацию Президента РК, МООС РК. В их 

числе: «Концепция развития нефтеперерабатывающего и 

нефтехимического производства Республики Казахстан», 

«Предложения по развитию промышленности РК в долго-

срочной перспективе»; «Предложения к проекту Програм-

мы развития нефтехимической отрасли промышленности 

Республики Казахстан», «Предложения по совершенство-

ванию методики исчисления платежей за загрязнение окру-

жающей среды», «Предложения в проект Экокодекса РК»; 

«Принципы экоэнергетической политики для Казахстана»; 

«Проблемы оценки устойчивого развития энергетики  Ка-

захстана»; «Повышение конкурентоспособности горно-

металлургического комплекса на основе кластерного под-
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хода»; Эффективные рыночные инструменты и механизмы 

системного перехода национальной экономики к природос-

берегающему развитию» и другие.

Основными публикациями отдела явились: Егоров О.И. 

«Нефтегазовые ресурсы как фактор устойчивого развития 

экономики в условиях рынка (1999 г.), Каргажанов З.К. 

«Платежи и налоги за недропользование в Республике Ка-

захстан» (2001 г.), Егоров О.И., Чигаркина О.А.  «Нефтегазо-

вый комплекс Казахстан: проблемы развития и эффективно-

го функционирования» (2003 г.), Чигаркина О.А. «Правовые 

основы проведения нефтяных операций (2005  г.), Егоров 

О.И., Чигаркина О.А. «Перспективы повышения конкурен-

тоспособности нефтегазовой отрасли за счет комплексного 

использования углеводородных ресурсов» (2007 г.), Дуйсен 

Г.М. «Рекреационное освоение регионов Казахстана в усло-

виях вхождения в мировой туризм: теория, стратегия и прак-

тика» (2010 г.), Есекина Б.К., Нурланова Н.К., Исмагулова 

Г.Е., Жумабекова С.А., Елеусизова Б.К. и др. «Возможности 

использования и внедрения механизмов «Зеленого роста» в 

систему стратегического планирования Республики Казах-

стан» (2010 г.), Сабден О.С., Егоров О.И., Чигаркина О.А. 

«Энергоэкологическая безопасность Казахстана и новые 

возможности комплексного использования углеводородных 

ресурсов» (2011 г.)

 

Отдел проблем управления экономикой

Состав отдела: зав. отделом, г.н.с., д.э.н. Р.З. Жалеле-

ва; в.н.с., к.э.н. профессор Р.И. Космамбетова; с.н.с., к.э.н. 

С.А. Шевелев; с.н.с., к.э.н. Р.Б. Габдуллин; н.с., к.э.н. 

З.Джубалиева; ведущий экономист М.Ж. Ахметов.

Кадровый потенциал отдела сформирован из сложивших-

ся, хорошо зарекомендовавших себя научных сотрудников, 

прошедших хорошую школу научно-исследовательского 

поиска и владеющих современными методами и приемами 

научной работы. 

Отдел проблем управления экономикой Института эконо-

мики осуществляет разработку исследований по тематике 

государственного регулирования и управления различными 

экономическими системами, функционирующими в нацио-

нальной экономике Республики Казахстан.

С момента своего возникновения отдел успешно зани-

мался вопросами организации управления хозяйственной 

деятельностью. При этом объектами исследования были 

различные предприятия республики и, в частности, про-

изводственные объединения «Караганда уголь», АХБК и 

многие другие крупные предприятия и объединения респу-

блики. Для преодоления межведомственной разобщенности 

отделом решалась сложная задача соединения проблема-

тики отраслевого и регионального управления на примере 

Павлодар-Экибастузского ТПК и другие. 

Разработки отдела имеют большую востребованность и 

получили положительные оценки отечественных и зарубеж-

ных специалистов. В период существования единого народ-

нохозяйственного комплекса отдел возглавляли Академик 

АН КазССР Р.М. Петухов и Р.И. Космамбетова, которые за-

ложили основы оригинальной школы управления, органи-

чески соединившие количественные и качественные мето-

ды исследований. В годы перестройки непродолжительное 

время отделом руководили Д. Горенман, К.Н. Нарибаев и 

Г.П. Сидорец.

В период становления независимого Казахстана отдел за-

нимался насущными проблемами управления в условиях из-

менившейся формации. На начальном этапе экономических 

преобразований решались проблемы формирования систе-

мы государственного регулирования процессами создания 

многоукладной рыночной экономики. В последующие годы 

коллектив исследователей приступил к разработке факторно-

целевой методологии устойчивого развития национальной 
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экономики в общем контексте Стратегии «Казахстан-2030». 

В этот период были заложены основы принципиально ново-

го подхода в государственном управлении. На следующем 

этапе коллектив осуществлял разработку авторской методо-

логии экспантеграционной модернизации системы рыноч-

ного хозяйства, которая была нацелена на повышение кон-

курентоспособности национальной экономической систе-

мы. В сложные годы глобального экономического кризиса 

отдел сконцентрировал усилия на разработке антикризис-

ной методологии многовекторного развития национальной 

экономики и управления на базе применения стратегическо-

го гавемента и менеджмента. Одновременно с проектами по 

темам фундаментальных исследований сотрудники отдела 

участвовали в выполнении прикладных проектов.

В сложные для экономической науки годы отдел возгла-

вил д.э.н., профессор М.Б. Кенжегузин, непосредственно 

осуществлявший внедрение научных разработок в практи-

ку государственного управления экономикой страны. В по-

следующем руководство отделом принял на себя д.э.н. В.Ю. 

Додонов, который привнес элементы креативности в фунда-

ментальные исследования отдела.

В настоящее время отдел выполняет исследования по про-

блематике управления инновационной индустриализацией с 

использованием авторской методологии факторно-целевого 

управления. Одновременно с этим коллектив осуществляет 

внедренческий проект по повышению эффективности функ-

ционирования потребительских рынков для малообеспечен-

ных слоев населения. Данные проекты получили высокие 

оценки зарубежных и отечественных экспертов.

В целом результаты исследования отдела отражены в мно-

гочисленных научных монографиях, брошюрах и статьях, 

среди них монографии: «Казахстан в системе экономиче-

ской динамики цивилизаций» (2012 г.), «Многовекторное 

развитие экономики Казахстана» (2012 г.), Р,И. Космамбе-

това «Организация стратегического управления экономикой 

в условиях глобализации: теория, методология, механизм» 

(2007 г.), «Факторно-целевое регулирование экономики: те-

ория, методология, механизмы» (2002), «Крупные экономи-

ческие структуры в условиях перехода Казахстана к рынку 

(организация и управление)» (1997 г.). 

Сотрудники отдела регулярно участвовали в междуна-

родных научно-практических конференциях по актуальным 

проблемам развития рыночной экономики. Результаты науч-

ных исследований, оформленные в виде научных докладов и 

аналитических записок, регулярно представлялись в органы 

законодательной и исполнительной власти страны. Сотруд-

ники отдела активно осуществляют научно-педагогическую 

деятельность. Под руководством ведущих ученых отдела 

защищено свыше 20-ти диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата экономических наук.      

Отдел исследования национальных финансов

Отдел сформирован в 1995 г. в период рыночного рефор-

мирования национальной экономики и становления Казах-

стана как молодого независимого государства. Тем самым, в 

Институте было открыто новое научное направление.

С 1995 года в разные периоды времени в отделе работали: 

д.э.н., профессор Н.Н. Хамитов, к.э.н. К.Б.  Берентаев, к.э.н. 

М.М. Махмутова, к.э.н. И.Н. Дауранов, к.э.н.  Абдулвалиева 

Т.В. и другие.

Сегодня в нем работают 2 доктора экономических наук, 5 

кандидатов наук и 1 м.н.с. Возглавляет отдел д.э.н., ассоции-

рованный профессор М.М. Халитова.

Отдел исследования национальных финансов является 

важным подразделением в структуре Института экономики. 

Несмотря на достаточно непродолжительную историю сво-

его существования, исследовательские направления отдела 
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отличаются своей многогранностью и стремлением идти на 

шаг вперед. В переходный период формирования смешан-

ной экономики и рыночных отношений отделом проводи-

лись исследования различных вопросов реформирования 

финансовой системы и финансово-кредитных отношений, а 

также регулирования финансово-кредитных ресурсов в тог-

да еще молодой Республике Казахстан. 

За последние 10 лет программа научной деятельности от-

дела включает работу по двум направлениям. Первое − на-

учные исследования по программе фундаментальных иссле-

дований, которые затрагивают проблемы финансового обе-

спечения устойчивого экономического роста в Республике 

Казахстан (2000-2002 гг.), финансового регулирования эко-

номики Казахстана в условиях глобализации (2003-2005 гг.), 

финансового обеспечения модернизации и динамичного 

развития экономики Казахстана (2006-2008 гг.), сбалансиро-

ванного развития финансово-кредитной системы в условиях 

глобальной финансовой нестабильности (2009-2011 гг.). 

Вторым направлением деятельности отдела является ра-

бота по прикладным исследованиям. В 1997 г. отделом про-

водилось исследование по формированию эффективных 

портфелей ценных бумаг. Кроме того, совместно с другими 

подразделениями Института сотрудники отдела принимали 

участие в выполнении прикладных научных исследований 

по проблематике трансформации экономики Казахстана в 

условиях перехода к экономическому росту и вопросам вза-

имодействия местных органов власти и бизнеса в реализа-

ции стратегии территориального развития (2008-2010гг).

Сегодня сотрудники отдела выполняют фундаментальные, 

прикладные и поисковые научно-исследовательские проек-

ты, среди которых: «Совершенствование системы финан-

сового обеспечения формирования высокоиндустриальной 

экономики Казахстана в условиях циклических колебаний: 

теория и практика» (2012-2014 гг.); «Направления и методы 

повышения инвестиционной активности на рынке ценных 

бумаг Казахстана» (2012-2014 гг.); «Разработка механизма 

эффективного управления активами пенсионной системы в 

условиях нестабильности мировой финансовой системы» 

(2012-2014 гг.).

Результаты научных исследований сотрудников отдела 

нашли отражение в научных докладах, рекомендациях и 

предложениях, представленных в органы власти и заинте-

ресованные организации, при разработке основополагаю-

щих документов, регулирующих экономическую деятель-

ность государства (концепций, законов, государственных 

и научно-технических программ), в частности: предложе-

ния по внесению изменений в налоговое законодательство; 

предложения к Проекту Закона РК «О Государственном 

бюджете РК на 2007 и 2008 гг.; предложения по разработке 

методики оценки стоимости научных исследований в обла-

сти экономических наук – в Комитет науки МОН РК, 2007г.; 

предложения по снижению угрозы «перегрева» казахстан-

ской экономики; предложения по вопросам антикризисно-

го управления; предложения по разработке механизма эф-

фективного управления государственной собственностью; 

предложения по выработке механизмов, обеспечивающих 

эффективность, прозрачность и критерии оценки деятель-

ности «Национального научно-технологического холдинга 

«Самгау», «Национального холдинга «КазАгро»; предложе-

ния по вопросам антикризисного управления и др.

Только за 2001-2011 гг. сотрудниками отдела было опу-

бликовано около 10 коллективных и индивидуальных моно-

графий, 4 брошюры и значительное количество научных 

статей и докладов. Среди них: «Русско-англо-казахский 

словарь менеджера» (2009 г.); «Устойчивое развитие наци-

ональных экономик и мировые финансы в 21 веке» (2011 

г.); «Мировой кризис и тенденции экономического развития 

Казахстана» (2011 г.). 
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В последние годы сотрудникам отдела вручались грамо-

ты МОН РК «За достижение в области духовного и соци-

ального развития независимого Казахстана» 2008 г., а также 

становились обладателям международной стипендии Пре-

зидента Республики Казахстан «Болашак» 2012г.

Отдел исследований глобализации и интеграции

В период 1996-2011 гг. в отделе работали д.э.н., профес-

сор Е.С. Карибджанов д.э.н. Б.Д Хусаинов, д.э.н. С.А. Кали-

ева, кандидаты экономических наук К.А. Туркеева, И.А. На-

мазбаева, Н.Н. Жанакова, Г.А. Бодаубаева А. Наметша, А.А. 

Курбанбаева, а также научный сотрудник С.А. Шеменова.

В экономических исследованиях Института проблематика 

интеграции Казахстана в современные мирохозяйственные 

связи была отражена в первой Концепции развития внеш-

неэкономических связей республики на 1991-1996 гг., кото-

рая разработана в 1990 г. по поручению Совета Министров 

Казахской ССР. Казахстан был первой и единственной ре-

спубликой в составе Союзе ССР, где был разработан такой 

важный стратегический документ.  

Впоследствии в 1996 г. на базе реорганизованного Центра 

внешней экономики  Национальной Академии наук в Ин-

ституте был создан отдел «Мировой экономики и междуна-

родных отношений», который до 2010 г. возглавлял д.э.н., 

профессор Е.С. Карибджанов. С момента образования, по 

настоящее время в отделе произошли качественные измене-

ния. Были защищены три докторские и шесть кандидатских 

диссертаций, в основном по специальности 08.00.14 «Ми-

ровое хозяйство и международные экономические отноше-

ния». 

За эти годы были проведены исследования по пяти фун-

даментальным проектам: «Общие тенденции развития ми-

ровой экономики и Казахстан. Опыт и текущее состояние 

регулирования национальной экономики в зарубежных 

странах (1997- 1999 гг.); «Разработка прогнозной модели 

участия Казахстана в мировых экономических процессах в 

начале ХХI века» (2000-2002 гг.); «Проблемы и перспективы 

взаимодействия Казахстана с мировой экономической си-

стемой в условиях транснационализации, регионализации 

и глобализации» (2003-2005 гг.); «Проблемы и перспекти-

вы участия Казахстана в мировых товарных и финансовых 

рынках в условиях глобализации» (2006-2008 гг.); «Евра-

зийская экономическая интеграция и Казахстан в условиях 

мирового финансового кризиса и новой динамики глобаль-

ной регионализации: приоритеты и механизмы взаимодей-

ствия» (2009-2011 гг.). Кроме того, сотрудники отдела про-

водили исследования по четырем прикладным проектам: 

«Состояние и перспективы развития стран СНГ» (1998-1999 

гг.); «Перспективы экономической интеграции Казахстана с 

Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества» 

(2006 г.); «Механизм защиты национальных экономических 

интересов РК в современных условиях транснационализа-

ции и глобализации» (2007-2009 гг.); «Конкурентоспособ-

ность экономики Казахстана как приоритет реализации на-

циональной идеи» (2007-2009 гг.). 

В настоящее время в отделе выполняется прикладное ис-

следование по теме: «Единая торговая политика региональ-

ных экономических объединений и повышение конкуренто-

способности их экспортного потенциала в условиях глоба-

лизации» (2012-2014 гг.). 

Сотрудниками отдела в разные периоды времени были 

подготовлены аналитические записки и материалы для ор-

ганов государственного управления Казахстана. Среди них: 

аналитическая записка «К вопросу о реалиях присоедине-

ния Казахстана к ВТО» (Хусаинов Б.Д,), направленная Гла-

ве государства Н.А. Назарбаеву, а также другие материалы, 

подготовленные для Совета Безопасности при Президенте 
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Республики Казахстан, министерств и ведомств экономиче-

ского профиля. 

Сотрудники отдела постоянно принимают участие в ра-

боте международных конференций, семинарах и т.д. Среди 

них следует выделить Европейский Экономический Форум 

(Польша), Астанинский экономический форум (Астана) и 

ряд других, где сотрудники отдела выступали с докладами 

по актуальным проблемам мировой и национальной эконо-

мик и являлись руководителями научных секций.   

Сотрудники отдела принимают участие в международ-

ных проектах. Так Б.Д. Хусаинов являлся ключевым экспер-

том по экономике проекта Европейского союза «Support for 

the Development of the Policy Dialogue Advice Programme» 

(2008 г.); руководителем проекта Азиатского Банка Развития 

«Конкурентоспособность экспортного сектора Казахстана и 

Кыргызстана» (2009–2010 гг.);  руководителем проекта Ев-

разийского банка развития «Единая внешнеторговая поли-

тика стран-членов Таможенного союза» (2010–2011 гг.).

Сотрудниками отдела издано более десяти коллективных 

и индивидуальных монографий, порядка 300 научных ста-

тей, опубликованных в Австрии, Великобритании, Герма-

нии, Голландии, Китае, Республике Корея, Франции, Шве-

ции, России, США, Турции, Японии и других странах (на 

английском, китайском, корейском, японском и турецком 

языках). В их числе монографии: «Интеграция Казахстана 

в мировую экономику: проблемы и перспективы» (1999 г.), 

«Основные тенденции и проблемы развития мировой эко-

номики на пороге XXI века» (2001 г.), «Международная ми-

грация капитала и развитие национальных экономик» (2005 

г.), коллективная монография с Уральским отделением РАН 

«ШОС: экономическая интеграция и национальные интере-

сы» (2010 г.) и другие.

Филиал Института экономики в Астане

В настоящее время в филиале работают 2 доктора эконо-

мических наук, 8 кандидатов экономических наук, 1 магистр 

экономики:  

Директор филиала, к.э.н. Ж.Е. Шимшиков,, д.э.н, в.н.с. 

У.Ж. Алиев,  д.э.н., в.н.с. Н.А. Альмереков,  к.э.н., г.н.с. В.В. 

Акимов,  к.э.н., в.н.с. А.Н. Догалов, к.э.н, с.н.с. К.Б. Жума-

назаров, к.э.н, с.н.с. Э.В. Белоусова, к.э.н., с.н.с. Р.Т. Есерке-

пов,  к.э.н., с.н.с. С. Бактымбет, к.э.н., н.с. Н.Б. Абдрахмано-

ва,  н.с. Г.Х. Махметова, магистр экономики А. Жанбозова.

Центр социально-экономических исследований – филиал 

РГКП «Институт экономики» КН МОН РК в г. Астана начал 

свою деятельность в 2000 г.

В течение десяти лет филиалом Института выполнялись 

фундаментальные и прикладные  исследования по разра-

ботке экономической модели местного самоуправления, по 

определению направлений  развития конкурентоспособного 

бизнеса на региональном уровне, по разработке концепции 

проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений 

в Закон РК «Об административно-территориальном устрой-

стве РК», по практике развития конкурентных отношений 

и обоснованию механизмов антимонопольного регулирова-

ния конкурентной среды в условиях интеграции Казахстана 

в мировую экономику, по разработке эффективной модели 

финансового регионализма налогово-бюджетной системы, 

по обоснованию  концепции и механизма создания венчур-

ного бизнеса, по обоснованию механизмов регулирования 

земельно-имущественных отношений,

В настоящее время сотрудники филиала Института уча-

ствуют в выполнении фундаментальных и прикладных ис-

следованиях по темам: «Формирование и использование 

конкурентных факторов  индустриально-инновационного 

развития экономики Казахстана: теория и практика», на-

учный руководитель - Ж.Е. Шимшиков и «Инновационная 
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модернизация кадастровых систем Республики Казахстан в 

контексте эффективного использования информационного 

потенциала», научный руководитель - В.В. Акимов (2012-

2014 гг.). 

За период 2003 – 2011 гг. филиалом Института экономи-

ки МОН РК были проведены 4 Международные научно-

практические конференции. 

За эти годы сотрудники филиала Института выступали 

экспертами, оппонентами, участниками различных эконо-

мических форумов и конференций. Активно пропагандиро-

вали экономический курс Правительства в СМИ. 

Ғылыми басылым

Экономика институты - 

Қазақстандағы іргелі экономика 

ғылымдарының Орталығы.

Институт экономики –

 Центр фундаментальной экономической 

науки Казахстана

Қазақстан Республикасы Білім жǩне ғылым министрлігі 
Ғылым комитеті Экономика институтының 

Ғылыми кеңесінде бекітілген

Компьютерде беттеген - Байханова М.С.

Басуға 8.06.2012ж. қол қойылды. 
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Шарты баспа табағы 10,6. Есепті баспа табағы 8,1. 
Таралымы 500 дана.

 Бағасы келісім бойынша.
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компьютерлік баспа орталығында (КБО) басылды. 
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