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Интенсивное развитие отраслей нефтегазового комплекса вызывает острую 
необходимость в решении проблемы гармоничного развития производительных сил. 
Известно, что эффективность вкладываемых средств в развитие нефтегазовой 
отрасли в значительной степени снижается вследствие больших потерь продукции, 
потенциально содержащейся в углеводородном сырье. Разработка путей эффектив-
ного использования углеводородных ресурсов за счет увеличения доли перерабатыва-
ющего сектора будет способствовать удовлетворению внутренних потребностей в 
продукции нефтепереработки и нефтехимии, меньшей уязвимости экономики страны 
от уровня мировых цен на углеводородное сырье. 
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Мұнай-газ кешені саласының қарқынды дамуы, өндіруші күштің үйлесімді дамуын-
дағы мәселені тез арада шешудің қажеттілігін тудырады. Мұнай-газ саласына жұмсалған 
құралдардың тиімділігі, көмірсутек шикізатындағы өнімнің көп мөлшерде ысырап болуынан 
айтарлықтай дәрежеде төмендеуде. Өңдеуші секторының үлесін ұлғайту арқылы көмір-
сутек ресурстарын тиімді пайдалану жолдары, мұнай өңдеу және мұнай-химия өніміндегі 
ішкі қажеттіліктерді қанағаттандырады, бұл мемлекет экономикасының көмірсутек 
шикізатына деген ілемдік баға деңгейінен аз осалдылығы негізінде.
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Intensive development of the oil and gas complex causes an urgent need to solve the problem 
of harmonious development of productive forces. It is known that the effectiveness of the investments 
in the development of the oil and gas sector is significantly reduces due to large losses of products 
potentially contained in crude hydrocarbon. The development of ways to efficiently use hydrocarbon 
resources by increasing the share of the refining sector will help to meet domestic needs for refined 
products and petrochemicals, less vulnerability of the country’s economy to world price level for 
crude hydrocarbon. 
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