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Нефтегазовая отрасль независимого Казахстана является одним из примеров
активного взаимодействия усилий государства и корпоративного сектора. Данные
процессы проходили на фоне значимых изменений в глобальной нефтяной сфере,
включая аспекты спроса и предложения, трансформацию ресурсной базы и центров
влияния, новые перспективы и т. д. В статье проведено исследование основных
результатов развития отечественного нефтегазового комплекса за последние
28 лет в сравнении с ключевыми мировыми трендами в отрасли.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, тренд, рынок, развитие.
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АКТУАЛЬНО
ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ АЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙ
ЖӘНЕ ГАЗ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫ
У.С. КАРАБАЛИН1, тех. ғыл. докторы, профессор, ҚР ҰИА және ХИА академигі, «KAZENERGY»
Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы Төрағасының
орынбасары
А.К. ТУКАЕВ2*, «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ бас директорының кеңесшісі
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«KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалардың бірлестігі
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан,
Қабанбай батыр даңғылы, 19, В–15 блогы
«Қазақ мұнай және газ институты» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ. Абылай хан даңғылы 77
2

Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы мемлекет пен корпоративтік сектордың
бірлесіп өзара белсенді әрекеттесуінің бір мысалы болып табылады. Бұл үдерістер жаһандық мұнай өнеркәсібіндегі сұраныс және ұсыным аспектілерінің, ресурстық базаның және
әсер ету орталықтарының трансформациялануының, жаңа мүмкіншіліктердің және т.б.
елеулі өзгерістердің аясында жүріп жатты. Мақалада осы саладағы басты әлемдік трендтермен салыстыра отырып жасалынған соңғы 28 жылдағы отандық мұнай-газ саласының
дамуының негізгі нәтижелерін зерттеу қарастырылған.
НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай, тренд, нарық, даму.

DEVELOPMENT OF OIL AND GAS INDUSTRY OF KAZAKHSTAN
IN THE CONTEXT OF MODERN PROBLEMS
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Oil and Gas industry of independent Kazakhstan is one of the examples of active effort
interaction between the state and the corporate sector. These processes took place in the midst of
significant changes in the global oil industry, namely aspects of supply and demand, transformation
of the resource base and centers of influence, new perspectives, etc. The article presents study
of main results of the development of the domestic oil and gas industry over the past 28 years in
comparison with the key global trends of the industry.
KEY WORDS: oil, trend, market, development.
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