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САЛАНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ: 
ШАРТТАРЫ МЕН ФАКТОРЛАРЫ 

 
Аннотация. Зерттеудiң мақсаты – бәсекеге қабiлеттiлiк факторлары мен шарттарын анықтау және 

оларға ықпал ету тетiктерiн әзірлеу үшін жүйелеу. Зерттеу саланың бәсекеге қабiлеттiлiк факторларының 
ерекшелiктерiн ғылыми танудың жүйелiк және диалектикалық тәсiлдерiн қолдануға негiзделген. Зерттеудің 
ақпараттық базасын зерттеу тақырыбындағы монографиялық зерттеулер, кезеңдік баспа және электрондық 
жарияланымдар құрайды. Мақалада бәсекеге қабiлеттiлiк мазмұнын зерттеудің ғылыми тәсiлдеріне талдау 
жүргізілген. Саланың бәсекеге қабiлеттiлiк факторлары олардың сыныптамасы тұрғысынан қарастырылған. 
Бәсекеге қабiлеттiлiктiң iшкi және сыртқы факторлары егжей-тегжейлi талданған. Саланың бәсекелiк артық-
шылықтарының жиынтығын сипаттайтын iшкi фактор детерминанттарының мазмұны ашылған. Қазақстан 
нарығында бәсекелiк мiнез-құлықтың әмбебап сызбаларының болмау шарттарында сыртқы ортаны бағалау-
дың негізгі параметрлері көрсетілген. Одан басқа, саланың бәсекеге қабiлеттiлiгiнің iшкi ортасына талдау 
жүргiзу ерекшелiгi анықталып, сыртқы ортаны бақылау деректерiмен өзара байланыстылығы негізделген. 
Саланың бәсекелiк әлеуетiнің құрылымы әзірленген және негізделген. Саланың бәсекелiк әлеуетін жүйелiк 
тәсіл тұрғысынан талдау нәтижесiнде оның басты ерекшелiгi анықталған. Мемлекеттiк және нарықтық 
реттеу тетiктерінің арақатынасы бойынша қорытындылар жасалған. Одан басқа, ықпалдасу үдерістерiнiң 
дамуы және бәсекелестiктiң күшею шарттарында отандық өндiрiс тиiмдiлiгiн жоғарылау және жаhанданудың 
келеңсiз салдарының бейтараптандыру мақсатында шаралар ұсынылған. 

Түйін сөздер: саланың бәсекеге қабілеттілігі, бәсекелік факторлар, сыртқы және ішкі орта, бәсекелік 
әлеует, бәсекелік талдау. 

 
Кіріспе. Бәсекеге қабілеттілікті басқару мәселесі оның факторлары мен шарттарын анық-

таумен тығыз байланысты. Факторларды ғылыми жүйелеу саланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында оларға әсер ету тетіктерін анықтауға және негіздеуге мүмкіндік береді. Айта кету 
керек, ғылыми әдебиеттерде бұл мәселені зерттеуге жеткілікті назар аударылған. Солай бола тұра, 
саланың бәсекеге қабілеттілік деңгейіне көптеген факторлардың жеке және кешенді ықпалын 
бағалау көбіне нақты тарихи және әлеуметтік-экономикалық шарттарға байланысты. Бұл нарықтық 
ортаның серпінділігіне, нарықтық ортаның белгісіздігінің күшеюіне және жаһандану қаупінің 
ұлғаюына байланысты. Бұл жағдайда бәсекеге қабілеттілікті басқарудың ғылыми негізделген 
нысандары мен әдістерін әзірлеу күрделене түседі және байыпты тәсілді қажет етеді. 

Әдістер. Зерттеу саланың бәсекеге қабілеттілігі факторларының сипаттамалары туралы ғы-
лыми білімге жүйелі және диалектикалық тәсілдерді қолдануға негізделген. Зерттеу барысында 
бақылау, сипаттау, талдау және синтез сынды жалпы ғылыми зерттеу әдістері, сонымен қатар 
танымның формалды-логикалық және басқа әдістері қолданылды. 

Нәтижелер. Бәсекеге қабілеттіліктің мазмұнына қатысты ғылыми көзқарастарды зерттеу бір-
қатар маңызды тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді. Бәсекеге қабілеттілік иерархиясының мезо-
деңгейін ескере отырып, сондай-ақ саланың бәсекеге қабілеттілігінің факторлары мен шарттарын 
зерттеу тұрғысында олардың дамуы негізінен келесі ережелерге сүйенеді. 

Бәсекеге қабілеттіліктің серпінді ұғым екендігіне сүйене отырып, оның мазмұны, ықпал ету 
объектілері мен нысандары оның белгілі бір сапалы деңгейіне жетуіне байланысты ішінара 
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өзгеріске ұшырайды. Бұл нақты тарихи және әлеуметтік-экономикалық шарттарда бәсекеге қабі-
леттілік факторларын анықтаған жөн дегенді білдіреді. Белгілі бір фактордың мәні бәсекеге қабі-
леттіліктің иерархиялық деңгейіне, аймақ, сала, кәсіпорын ерекшеліктеріне байланысты түрлі 
болады [1]. Авторлық ұстаным бәсекеге қабілеттілік белгілі бір субъектінің бастапқыда алған 
бәсекелестік артықшылықтарының белгілі бір жиынтығын ғана білдірмейтіндігіне негізделген; бұл 
– бақыланатын параметр. Осыған байланысты оның ұлғаю жағдайы қолда бар әлеуетке ғана емес, 
басқару тиімділігіне де байланысты. Жүйелік тәсіл бойынша кез келген элемент жүйенің басқа 
элементтерімен өзара байланысты, бұл саланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру тетіктерін әзір-
леуде ескерілуі керек. Өнеркәсіпке қатысты, авторлардың пікірінше, бәсекеге қабілеттілік фактор-
ларын тиімді басқару оның жаңа сапалы жағдайға әкелуі ықтимал негізгі және сатып алынған 
шарттардың жиынтығы ретінде қарастырған жөн. Бұл анықтама жоғарыдағы тұжырымдарды 
көрсетеді. 

Талқылау. Әлемдік тәжірибе мен Қазақстан экономикасының жұмыс істеу ерекшеліктері 
көрсеткендей, сала жағдайы көптеген параметрлерден тұрады. Бәсекеге қабілеттілік факторларын 
бірқатар белгілер бойынша жіктеуге болады: салаға қатынасы, пайда болу түрі, басымдығы, 
ресурстық әлеуеті, деңгейі, әсер ету сипаты (1-сурет). 

 

 
Ескерту: авторлар әзірлеген 

 
1-сурет – саланың бәсекеге қабілеттілігі факторларының сыныптамасы 

 
Бәсекеге қабілеттіліктің ішкі факторлары саланың бәсекелік артықшылықтарын білдіреді, бұл 

оларды үнемі бақылау және жетілдіру арқылы бәсекеге қабілеттіліктің жаңа сапалы өсуіне мүмкін-
дік береді. Ішкі факторлардың детерминанттары саланың бәсекелік артықшылықтарының жиын-
тығын сипаттайды және ресурстар, өндіріс және басқару шарттарын қамтиды (1-кесте). 

 
  

 Саланың бәсекеге қабілеттілігі факторларының сыныптамасы 

1. Салаға қатынасы бойынша: 
Сыртқы 

Ішкі 

2. Пайда болу түрі бойынша: Табиғи 

Жасанды 

3. Басымдылығы бойынша нақты 
шарттарға және уақыт аралығына 

байланысты: 

Бірінші кезекті 

Екінші кезекті 

4. Ресурстық әлеуетке қатынасы 
бойынша:  

Негізгі (бастапқы кезде болған) 

Пайда болатын 

5. Деңгейі бойынша:  
Жалпы (барлық салаларға тән) 

Мамандандырылған 

6. Ықпал ету сипаты бойынша: 

Әмбебап 

Ерекше (басқарудың уникалдық 
тетіктерін қажет ететін) 
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1-кесте – Саланың бәсекеге қабілеттілігінің ішкі факторларының сипаттамалары 
 

Ішкі факторлардың 
детерминанттары 

Бәсекелік факторлары 

Ресурстық шарттар  пайдалы қазбалардың болуы; 
 саланың көлік инфрақұрылымының мүмкіндіктерін анықтайтын қолайлы география-
лық орналасуы; 
 қолайлы климаттық жағдайлар; 
 энергия, су, шикізат көздеріне еркін қолжетімділік; 
 кадрлық ресурстар және т.б. 

Өндірістік шарттар  негізгі қорлардың болуы және оларды үнемі жетілдіру, оларды жаңартуды қамтамасыз 
ету мүмкіндіктері; 
 өндірістік-логистикалық әлеует, оның ішінде өндірістік кешенді ғана емес, өнімді кейін 
сату үшін дамыған инфрақұрылымның болуы (қойма, лифт, жүк көтергіш жабдық, кірме 
жолдар және т.б.); 
 заманауи технологиялар мен инновациялар; 

Басқару шарттары  ұйымдастырушылық және басқарушылық әлеует; 
 корпоративтік басқару және корпоративті мәдениет деңгейі; 
 меншік иелері мен басқару арасындағы қатынастар жүйесі; 
 мотивацияны ынталандыру және кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесін құру; 
 өндірісті басқару стратегиясы мен тактикасының заманауи нысандары мен әдістері; 
 есеп жүйелерінің компьютерлік технологиялары, бюджеттеу, қаржылық-шаруашылық 
қызметті жоспарлау, бағалау және бақылау, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау 
және т.б. 

Ескерту: авторлар әзірлеген. 

 
Ресурстық жағдайлар белгілі бір салада бастапқыда болатын бәсекеге қабілеттілік фактор-

ларын сипаттайды. Олар өндірісті дамытуға және бәсекеге қабілетті өнім жасауға қуатты негіз 
жасайды. Бұл олардың иелік етуі басқарушы қызметкердің бәсекеге қабілеттіліктің басқа факторла-
рына қол жеткізу үшін күш-жігерін шоғырландыру жағдайын білдіреді. Бастапқыда ресурстардың 
белгілі бір шарттары жоқ бірдей салалар оларға қосымша қаражат (шикізат сатып алу, энергия 
шығыны, шикізат, көлік шығыны және т.б.) жұмсайды. Әрине, бұл мұндай субъектілердің өндірісті 
дамытуға және бәсекеге қабілетті өнім шығаруға жағдай жасау мүмкіндігін азайтады. 

Өндірістік детерминанттарға сала кәсіпорындарында өнімді өндіру мен өткізуді ұйымдастыру 
шарттарын сипаттайтын бәсекелік артықшылықтар жатады. 

Бәсекелестік артықшылықтарды анықтаушы ретінде басқару шарттары, түптеп келгенде, сала-
ның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың стратегиялық мақсатына қол жеткізуге байланысты фак-
торларды анықтайды. Бұл жағдайлар өндіріс факторларымен салыстырғанда субъективті және 
түзетуге ыңғайлы [2]. 

Нарықтық экономика жағдайында барлық субъектілер бәсекелестік ортада жұмыс істейді. 
Осыған байланысты саланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру саясатын жасау үшін сыртқы фактор-
лар маңызды. 

Бірқатар салалық нарықта кәсіпорындардың жұмыс істеуі үшін сұраныс факторлары бірінші 
кезекте тұрады, өйткені тиімді сұранысты шектеу кәсіпорындар ассортиментін де, баға саясатын да 
анықтайды [3]. Бәсекеге қабілетті ұлттық экономиканы қалыптастыру бәсекеге қабілетті өндіріс 
құру факторларына негізделген. 

Әлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайлардың күрт өзгеруі, әлемдік экономикалық қатынас-
тар географиясының кеңеюі және олардың күрделенуі, өзгерістердің сапалық сипаты мен қарқы-
нының өзі ұйым басқаруда күрделі мәселелер туғызды және жылдам өзгеріп отыратын жағдайда 
оларды басқарудың ұйымдастырушылық қағидаларын қайта қарауды талап етті. 

Қазіргі жағдайда әр кәсіпкер үшін бір жағынан Қазақстандағы қазіргі нарықтық жағдайға және 
оның даму үрдістеріне, екінші жағынан, нақты өндіріс ерекшеліктеріне сәйкес келетін тиімді 
бәсекелестік құралдарын ұсыну үшін қазіргі нарықтық жағдайды дұрыс бағалау өте маңызды. 

Нарық конъюнктурасы жыл өткен сайын күрделене түсуде, бұл нарық шекараларының біртін-
деп кеңеюіне және жоғары бәсекелі ортада жұмыс тәжірибесі бар шетелдік компанияларды тартуға 
байланысты. Осы тәжірибені қазақстандық кәсіпкерлердің тікелей қолдануы көбіне оның бірегей-
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лігіне, нарықтағы бәсекелестік мінез-құлықтың әмбебап сызбаларының болмауына байланысты 
қиынға соғады. Бұл жағдайда кәсіпорындарға сыртқы ортаны үш параметр бойынша бағалау 
ұсынылады [4]: 

– ағымдағы қызметтің түрлі аспектілеріне әсер ететін өзгерістерді бағалау; 
– ағымдағы қызметке қауіп төндіретін факторларды анықтау. Бәсекелестердің қызметін 

бақылау көп жағдайда кәсіпорынға ықтимал қауіп-қатерге дайын болуға мүмкіндік береді; 
– жоспарды түзету арқылы мақсатқа жету мүмкіндіктерін көрсететін факторларды анықтау. 
Сыртқы ортаны талдау бірнеше әдісті қолдануды көздейді; бұл негізінен SWOT-талдаудың 

(күшті жақтары (strengths), әлсіз жақтары (weakness), мүмкіндіктер (opportunities), қатерлер (threats) 
бөлігі болып cаналады. SWOT-талдауда формалды әдістемесі жоқ және ол талдаушының 
сараптамалық бағалауының бір түрі болып есептеледі [5], [6]. 

Кәсіпорын макроортасының талдамасы PEST-талдауын (Р – political legal – саяси-құқықтық,            
Е – Economic – экономикалық, S – Sociocaltural – әлеуметтік-мәдени, Т – Technological forces – 
технологиялық факторлар) қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін, оның мақсаты – кәсіп-
орынның ағымдағы және болашақ қызметінің нәтижелеріне әсер ететін сыртқы орта факторларын 
анықтау және бағалау болып саналады [7]. Сонымен қатар, кәсіпорын бақылауында болмайтын, 
бірақ басқару нәтижелеріне әсер ететін оқиғалар белгіленеді. Әр оқиғаға белгілі бір салмақ 
тағайындау арқылы диагностика жүргізіледі, яғни бірден (ең маңызды) нөлге дейін (маңызды 
емес). Салмақ қосындысы бірге тең болуы керек. Әр оқиғаның әсері 5 балдық шкала бойынша 
бағаланады (5 – күшті әсер, 1 – қауіп жоқ). Орташа өлшенген баға оқиға салмағын оның әсер ету 
күшіне көбейту арқылы анықталады. Содан кейін берілген кәсіпорын бойынша жалпы салмақтық 
балл есептеледі [8]. 

Ішкі ортаны талдау сыртқы ортаның мониторингтік деректері негізінде дәйекті түрде жүзеге 
асырылады. Бұл қоршаған ортаның факторлары кәсіпорынның өндірістік қызметіне түрлі дәрежеде 
әсер ететіндігіне байланысты, демек, оның қаржылық нәтижесінде көрінеді [9]. 

Өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілік факторларын табиғи және жасанды деп бөлу әсер ету 
сипаты мен бағытын анықтайтын шарттарды саралаудың орындылығын білдіреді. Табиғи бәсе-
келестік артықшылықтарға ие болу географиялық орналасу, табиғи-климаттық жағдай, табиғи 
ресурстардың болуы және т.б. байланысты. Бірқатар өндірістер мен салалар үшін олардың иелік 
етуі көбінесе жұмысының бастапқы шарттарын анықтайды және иелерін әдейі неғұрлым тиімді 
жағдайларға қояды. Көрсетілген артықшылықтары жоқ субъектілер оларды алуға қосымша күш 
жұмсайды, бұл олардың мақсатына жету қабілетін төмендетеді. Сонымен қатар, кез келген 
ресурстар, шын мәнінде, таусылатындығын атап өткен жөн [10], [11]. Бұл бәсекеге қабілеттілікті 
серпінді құбылыс ретінде қарастырудың орындылығын және басқаруға бейімделу қажеттілігін 
көрсетеді. Егер субъект қосымша бәсекелестік артықшылықтарға жету үшін қаражат жұмсамаса, 
онда ол қалаған мақсаттарға жете алмау қаупі бар. Солай бола тұра, ереже бойынша, жоғары 
деңгейдегі бәсекелестік артықшылыққа жету үшін маңызды факторлар әрқашан жасанды болып 
саналады. 

Шектелген ресурстар жағдайында ұйым өзінің негізгі күштерін бірінші кезектегі қажеттілік-
терді шешуге бағыттайды. Осыған орай субъектінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатына 
жету көбінесе күштің дұрыс бағытталуына және белгілі бір уақыт кезеңінде мұқият назар аударуды 
қажет ететін негізделген басым факторларды таңдау негізінде анықталады. Көбінесе басқару-
шылық шешімдер бірнеше бағытта шашыраңқы болады және басқарудағы қате есептеу салдарынан 
сапаның жаңа деңгейіне жету мақсатына жете бермейді [12]. Сонымен қатар, саланың бәсекеге 
қабілеттілігі факторларын негізгі және қосымша факторларға бөлу кәсіп иесі мен басқарушы 
көзқарасы тұрғысынан өзгеше болады. 

Отандық кәсіпорындар, тіпті жеткілікті жақсы, бәсекеге қабілетті өнімге және одан әрі дамыту 
әлеуетіне ие болса да, халықаралық немесе ішкі нарықта шетелдік кәсіпорындармен бәсекеге қабі-
летті бола алмайды. Бұл жағдайдың негізгі себептерінің бірі басқару жүйелерінің аса оқшаулан-
ғандығы, қатаңдығы және артта қалуы болып саналады. 

Ресурстық әлеуетке қатысты саланың бәсекеге қабілеттілік факторларын негізгі (бастапқыда 
болған) және қол жеткізілген деп бөлуге болады [13], [14]. Авторлық тұжырымдамаға сәйкес, олар 
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бұрын қарастырылған табиғи және жасанды болып бөлінуімен бірдей емес. Негізгі факторларға тек 
табиғи ғана емес, еңбек ресурстарының қолжетімділігі, атап айтқанда, аумақта тұратын халықтың 
құрылымы, құрамы және біліктілік деңгейі жатады. Сонымен қатар, жекелеген салаларда респуб-
ликадағы меншікті жекешелендіру нәтижесінде сала кәсіпорындары берген материалдық-техника-
лық базаның және инфрақұрылым деңгейінің негізгі факторы болуы мүмкін. 

Саланың бәсекеге қабілеттілігінің қол жеткізген факторларына технологиялар, ақпараттық 
қолдау, негізгі құралдарды жаңарту, өндіріс үдерісі мен корпоративтік басқару жүйесі, басқару 
аппараттарының тиімділігі және т.б. жатады. 

Саланың бәсекеге қабілеттілігі факторларын жалпы және мамандандырылған деп бөлу келесі 
ережелерге негізделген.  

Жалпы факторлар барлық салаға тән. Оларға сыртқы факторлар, климаттық жағдайлар және 
географиялық орналасуы, заңнама, жалпы инфрақұрылым, білім деңгейі және т.б. жатады. 

Саланың бәсекеге қабілеттілік факторларын әмбебап және мамандандырылған деп екіге бөлуге 
болады [15]. 

Бірінші топқа субъектілердің көпшілігіне бірдей сәтті қолдануға болатын немесе оларға оң 
әсер ететін басқару әдістері мен тетіктері кіреді. 

Саланың бәсекеге қабілеттілігінің арнайы факторлары басқару құрылымын белгілі бір талап-
тарға келтіру қажеттілігімен ерекшеленеді. Бұл – бірегей басқару тетіктерін қажет ететін нақты 
факторлар. Бір жағынан, олар қосымша бәсекелестік артықшылық болып саналады. Сонымен бірге, 
оларды технологиялық үдеріс талаптарына сәйкестендіру үшін қосымша күш пен ресурс қажет. 

Сала бүкіл әлемдік нарықта бірдей дәрежеде бәсекеге қабілетті бола алмайды, бұл әр елдің 
нарығындағы сұраныс ерекшеліктеріне, мемлекеттің өнеркәсіптік және сыртқы экономикалық 
саясатына, соның ішінде сыртқы сауда туралы халықаралық келісімге, мақсатты нарық орналасқан 
елдегі ұқсас саланың құрамына және сапасына байланысты [16]. Осыған сүйене отырып, саланың 
бәсекеге қабілеттілігін сала қатысатын немесе өзінің қатысуын кеңейтуге ұмтылатын нарықта 
жүргізген дұрыс.  
 

 
 
Ескерту: авторлар әзірлеген. 
 

2-сурет – саланың бәсекеге қабілеттілігі әлеуетінің құрылымы 

Саланың бәсекелік 
әлеуеті

Өндірістік-
логистикалық әлеует 

Ұйымдық-басқарушылық 
әлеует 

Технологиялар  Инновациялар  Қаржы ресурстары 

Қызметкерді 
ынталандыру және 

біліктілігін жоғарылату  

Корпоративтік басқару 
және корпоративтік 
мәдениет деңгейі 

Ішкі бәсекелік артықшылықтары 

Географиялық 
факторлар 

Мемлекеттік реттеу 

Жабдықтаушылар  Сұраныс факторлары 

Сыртқы бәсекелік артықшылықтар 

Табиғи-климаттық  
факторлар 

Макроэкономикалық 
шарттар 

Бәсекелестер Өткізу нарықтары 

Дамыған 
инфрақұрылым 
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Ұлттық экономика секторының нақты (нарықтық) бәсекеге қабілеттілігінің екі негізгі кри-
терийі бар. 

Біріншісі, саланы сыртқы саудаға тарту, бұл оның кәсіпорындарының ұқсас шетелдік салалар-
мен мемлекеттік протекционистік саясаттың қолдауынсыз бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді. 

Екінші критерий – өнімнің белгілі бір елдің нарығындағы нақты тауарға деген сұранысына 
сәйкестігін сипаттайтын әр елдегі сату нарығының әрқайсысына қатысу деңгейі [17]. 

Кез келген экономикалық субъектінің даму деңгейі көбінесе бәсекеге қабілеттіліктің қол 
жеткізген деңгейімен анықталады, ол қазіргі заманғы даму жағдайында ең алдымен табиғи ресурс-
тардың, экономиканың жоғары технологиялық секторлары, дамыған инфрақұрылым және нарық-
тың әлеуетті сұранысына байланысты. 

Саланың бәсекелестік артықшылықтарын жүйелеу негізгі сыныптау белгілері ретінде ішкі 
және сыртқы факторларды бөліп көрсетуге мүмкіндік берді (2-сурет). 

Қорытынды. Саланың бәсекелік әлеуетін жүйелік тәсіл тұрғысынан қарастыру оның 
элементтерінің ішкі өзара әрекеттесуіне байланысты туындайтын синергетикалық әсерде көрінетін 
оның басты ерекшелігін анықтауға мүмкіндік береді. Дәл сол уақытта, біздің ойымызша, салалық 
кәсіпорындардың бейімделу тетігі саланы мемлекеттік қолдау тетіктерімен толықтырылуы керек. 

Мемлекет араласпайтын жағдайлар тек мінсіз нарық жүйесіне қатысты. Шындығында көптеген 
нарықтық ақау кездескенде экономикалық үдерістерге үкіметтің араласуы қажет. Мемлекеттік 
және нарықтық реттеу тетіктерінің оңтайлы арақатынасы саланың бәсекеге қабілеттілігін артты-
руға және тұрақты дамуын қамтамасыз етуге көмектеседі деп ойлаймыз. 

Интеграциялық үдерістер мен бәсекелестіктің күшеюі жағдайындағы Қазақстан Республикасы 
ішкі және сыртқы нарығындағы ахуалды талдау жаһанданудың жағымсыз салдарын бейтарап-
тандыру қажеттілігін айқындайды. Қазіргі жағдайда отандық өндірістің тиімділігін арттыруға 
бағытталған бірқатар шараларды қабылдауды мақсатқа сай деп санаймыз. 

Салаларды дамытудың стратегиялық басымдықтары отандық өндірушілердің қызметіне 
сыртқы ортаның әсер ету факторларын мұқият бағалауды қажет етеді. Салалардың бәсекеге қабі-
леттілігін арттыру мақсатында олардың бәсекеге қабілетті стратегиялық талдамасы, біздің 
ойымызша, төмендегілерді қамтуы керек: 

– макроэкономикалық факторларды кешенді зерттеу; 
– саланың жетекші кәсіпорындарының сыртқы экономикалық қызметінің әлеуетті деңгейін 

келесі көрсеткіштер бойынша бағалау: сыртқы сауда айналымы; экспорт көлемі (нақты және құнды 
мәнде); сыртқы сауда айналымының сальдосы; экспорттың (импорттың) географиялық құрылымы; 
экспорттың (импорттың) тауарлық құрылымы; белгілі бір тауар топтарының импорты (экспорты) 
мен өндіріс теңгерімі; 

– экспортталатын өнімді өндіру тиімділігін төмендететін әкімшілік кедергілерді талдау; 
– салаларды мемлекеттік қолдау саласында іске асырылатын шаралар тиімділігін бағалау 

және бақылау; 
– қорғаныс шараларын уақытылы бастау және отандық өндірушілер үшін шамадан тыс им-

порттық бәсекелестіктің жағымсыз салдарын болдырмау мақсатында нарық серпіні мен импортқа 
сезімтал нарық сегменттерінің жағдайын бақылау; 

– тәуекелді анықтауды, оларды жүзеге асыру барысында болатын залалды бағалауды, оларды 
басқарудың тиімді тәсілдерін әзірлеуді және жағымсыз салдарды азайтуды қоса алғанда, тәуекелді 
сапалы басқару; 

– контрафактілік және пираттық өнімдер экспорты / импорты жағдайын бақылау және есепке 
алу. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛИ: УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ 
 
Аннотация. Цель исследования – систематизация условий и факторов конкурентоспособности для их 

идентификации и выработки механизмов воздействия на них. Исследование основано на применении систе-
матического и диалектического подходов к научному познанию особенностей факторов конкурентоспособ-
ности отрасли. В процессе исследования были применены такие общенаучные методы исследования, как 
наблюдение, описание, анализ и синтез, а также формально-логический и другие методы познания. Инфор-
мационную базу исследования составили монографические исследования, периодические печатные и элек-
тронные издания по теме исследования. 

В статье проанализированы научные подходы к исследованию содержания конкурентоспособности. 
Факторы конкурентоспособности отрасли рассмотрены с позиции их классификации. Проведена чёткая 
систематизация факторов конкурентоспособности по шести основным признакам, выявлены их особенности. 
Подробно проанализированы внутренние и внешние факторы конкурентоспособности. Раскрыто содержание 
детерминантов внутренних факторов, характеризующих совокупность конкурентных преимуществ отрасли и 
включающих ресурсные, производственные и управленческие условия. Выделены основные параметры 
оценки внешней среды в условиях отсутствия универсальных схем конкурентного поведения на рынке 
Казахстана. Кроме того, определена специфика проведения анализа внутренней среды конкурентоспособ-
ности отрасли и обоснована его взаимосвязь с данными мониторинга внешней среды.  

В результате проведения анализа конкурентного потенциала отрасли с позиции системного подхода 
выявлена его главная особенность, проявляющаяся в синергетическом эффекте, обусловленном внутренними 
взаимодействиями элементов потенциала. 

Сформулированы выводы по соотношению государственного и рыночного механизмов регулирования, 
оптимальность которого способствует наращиванию конкурентного потенциала отрасли и обеспечению ее 
устойчивого развития. Кроме того, предложены меры в целях повышения эффективности отечественного 
производства и нейтрализации негативных последствий глобализации в условиях развития интеграционных 
процессов и усиления конкуренции.  

Ключевые слова: конкурентоспособность отрасли, конкурентные факторы, внешняя и внутренняя 
среда, конкурентный потенциал, конкурентный анализ. 
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COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRY: CONDITIONS AND FACTORS 
 
Abstract. The aim of the study is to systematize the conditions and factors of competitiveness in order to 

identify them and develop mechanisms to influence them. The study is based on the application of a systematic and 
dialectical approaches to scientific knowledge of the characteristics of the factors of competitiveness of the industry. 
In the course of the research, general scientific research methods were applied such as observation, description, 
analysis and synthesis, as well as formal-logical and other methods of cognition. The information base of the 
research was made up of monographic studies, periodicals printed and electronic publications on the topic of 
research. 

The article analyzes scientific approaches to the study of the content of competitiveness. The factors of 
competitiveness of the industry are considered from the perspective of their classification. A clear systematization of 
competitiveness factors has been carried out according to six main features, and their features have been revealed. 
Internal and external factors of competitiveness are analyzed in detail. The content of the determinants of internal 
factors characterizing the set of competitive advantages of the industry and including resource, production and 
management conditions is disclosed. The main parameters of assessing the external environment in the absence of 
universal schemes of competitive behavior in the market of Kazakhstan are highlighted. In addition, the specificity of 
the analysis of the internal environment of the competitiveness of the industry is determined and its relationship with 
the data of monitoring of the external environment is substantiated. 
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In the result of the analysis of the competitive potential of the industry from the standpoint of a systematic 
approach, its main feature is revealed, which manifests itself in a synergistic effect due to the internal interactions of 
the elements of potential. 

There are formulated conclusions about the ratio of state and market regulation mechanisms, the optimality of 
which contributes to increasing the competitive potential of the industry and ensuring its sustainable development. In 
addition, there are proposed measures to improve the efficiency of domestic production and neutralize the negative 
consequences of globalization in the context of the development of integration processes and increased competition. 

Keywords: Competitiveness of the industry,  competitive factors, external and internal environment,  
competitive potential, competitive analysis.   
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