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Обоснована целесообразность комплексного использования углеводородных ре-
сурсов в процессе дальнейшего развития отечественного нефтегазового комплекса 
в целях повышения его конкурентоспособности. Предлагаются пути развития неф-
техимических производств, способных обеспечить выпуск широкого ассортимента 
товарной продукции с высокой добавленной стоимостью. Аргументировано положение 
о том, что с развитием нефтехимической промышленности нефтегазовый комплекс 
республики обретет необходимую устойчивость и сможет стать не только ведущей, 
но и наукоемкой отраслью отечественной экономики.
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Көмірсутектің қамбасының кешенді игерушілігінің целесообразность ара үдеріс 
отандық мұнайлы-газды кешеннің одан әрі дамуының ара мақсаттар оның бәсекеге 
қабілеттілігінің көтермелеуінің тиянақты. Автормен бұлды өнімнің кең ассортиментінің 
шығарылымын биік үсте– құнмен қамсыздандыру алғыр мұнайхимиялық өндірістің дамуының 
жолдары ұсынылатын. Мақалада жағдай туралы ана, не мұнайхимиялық өнеркәсіптің 
дамуымен республиканың мұнайлы-газды кешені қажетті тиянақты және тек жетекші, 
бірақ және отандық экономиканың наукоемкой саласымен дәлелді әпер– стать алады.

KIЛТТIК СӨЗДЕР: мұнайлы-газды кешен, мұнайхимия, кластер, көмірсутектің 
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Expediency of complex use of hydrocarbonic resources in the course of further development 
of a domestic oil and gas complex for increase of its competitiveness is proved. The author offers 
ways of development of the petrochemical productions, capable to provide release of the wide range 
of products with a high value added. In article situation that with development of the petrochemical 
industry the oil and gas complex of the republic will find necessary stability is reasoned and will be 
able to become not only leading, but also the knowledge-intensive branch of domestic economy.
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