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Одним из направлений инновационного развития нефтегазового комплекса, спо-
собным повысить его эффективность и конкурентоспособность, представляется 
решение комплекса вопросов по его реструктуризации. За счет этого может быть 
значительно увеличен удельный вес перерабатывающего сектора в общей струк-
туре промышленного производства и выпуск товарной продукции с высокой долей 
добавленной стоимости. 

Сбалансированность в использовании углеводородных ресурсов позволит опре-
делить конкретные потребности в исходном сырье нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических комплексов, объемы экспортных поставок. Решение проблемы 
сбалансированности объемов добычи, экспорта и переработки углеводородного 
сырья, учитывающей его качественные параметры, сыграет свою положительную 
роль в изменении структуры экономики в сторону увеличения доли обрабатывающего 
сектора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтегазовый комплекс, углеводородные ресурсы, нефте-
перерабатывающий и нефтехимический комплексы, качественные характеристики 
сырьевого потенциала. 
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Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібі жұмысының тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілі-
гін арттыруға мүмкіндік беретін даму бағытының бірі – оны қайта құрылымдау. Қайта 
құрылымдау арқасында өнеркәсіптік өндірістің жалпы құрылымында өңдеу өнеркәсібінің 
және қосымша құнның жоғары үлесімен шығарылатын тауарлық өнімдерді шығарудың 
үлесі артуы мүмкін. 

Дамудың бұл бағыты көмірсутек ресурстарын пайдаланудағы теңгеріміне әкеліп, 
өз кезегінде ол мұнай өңдеу және мұнай-химия кешендерінің бастапқы шикізаттарының 
нақты қажеттіліктері мен экспорттық жеткізілімдер көлемін анықтауға көмектеседі. 

Көмірсутегі шикізатының сапалық параметрлерін ескере отырып, оны өндіру, экс-
порттау мен өңдеу көлемінің теңгерілімі мәселемін шешу қайта өңдеуші кешеннің үлесін 
арттырып, өнеркәсіптік өндіріс құрылымын өзгертуде үлкен рөл атқарады. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай-газ кешені, көмірсутек қорлары, мұнай өңдеу және мұнай-хи-
мия кешендері, шикізат әлеуетінің сапалық сипаттамасы. 
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One of the directions of development that can improve the efficiency and competitiveness of 
the functioning of Kazakhstan’s oil and gas industry is restructuring. Due to the restructuring, the 
share of the downstream in the overall structure of industrial production and salable production 
with a high share of value added can be significantly increased. 

Such direction of development will result in balance in use of hydrocarbonic resources that will 
allow to define specific needs for initial raw materials of oil and petrochemical complexes, volumes 
of export deliveries. The solution of the problem of balance of volumes of production, export and the 
processing of hydrocarbonic raw materials considering its qualitative parameters will play the positive 
role in change of structure of industrial production towards increase in a share of the downstream. 

KEY WORDS: oil and gas complex, hydrocarbon resources, oil refining and petrochemical 
complexes, qualitative characteristics of raw material potential. 
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