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PROBLEMS OF STRUCTURAL TRANSFORMATION IN THE
CONDITIONS OF FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY (ON THE
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)
Summary. The structure of the economy is notable for its non-uniformity, it
has a certain hierarchy and proportions among its elements. The structural aspect
of development is manifested in high-quality changes in the economy where the
structural shifts result in structural conversions. Such shifts characterize the
changes in the structure of any economy. Therefore, it is very important to
understand and study the essence, main characteristics, approaches and
methodological bases of this economic phenomenon.
According to the economic literature, structural changes of the economic
system mean the changes of proportions of the economic system happening under
the influence of all structure-forming factors. Generally structural changes in
economic literature are considered along with other economic events and
processes.
In this article some directions of innovative development of economy of
Kazakhstan are considered through a prism of structural changes. For years of
independence and independent development, in Kazakhstan political and
economic, administrative and system reforms and structural changes have been
undertaken. However, structural changes couldn't become a quintessence of
innovative development of industries. New branches which are directed to
production of innovative products or services haven't realized the potential yet and
haven't given essential results. In the article prerequisites, factors, problems and
some indicators of innovative development of economy of Kazakhstan are
analyzed.
When writing article the authors applied the dialectic method, including
historical and logical methods, as well as general scientific methods such as
analysis, synthesis, comparing, induction, deduction, abstraction, generalization,
etc.
Keywords: innovation, innovative development, structural changes,
innovative product.
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
(ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА)
Түйін.
Экономиканың
құрылымы
өзінің
біркелкісіздігімен
ерекшеленеді, оны құраушы элементтер арасындағы белгілі бір иерархия мен

пропорцияға
ие.
Дамудың
құрылымдық
аспектісі
құрылымдық
трансформацияның нәтижесі құрылымдық өзгерістер болып табылатын
экономикадағы сапалы өзгерістерде көрініс табады. Дәл осындай өзгерістер
кез келген экономиканың құрылымында болатын трансформацияны
сипаттайды. Сондықтан аталған экономикалық феноменнің мәнін, негізгі
сипаттамаларын, келістерін, әдіснамалық негіздерін түсіну және зерделу аса
маңызды.
Экономикалық әдебиеттерде құрылымдық өзгерістер деп барлық жүйе
құраушы факторлардың әсерінен экономикалық жүйе пропорциясының
өзгеруі түсініледі. Негізінен экономикалық әдебиеттерде құрылымдық
өзгерістер басқа экономикалық құбылыстармен және үдерістермен қатар
қарастырылады.
Аталған мақалада Қазақстан экономикасының инновациялық дамуының
бірқатар
бағыттары
құрылымдық
өзгерістер
призмасы
арқылы
қарастырылады. Тәуелсіздік және дербес даму жылдарында, Қазақстанда
саяси-экономикалық, әкімшілік және жүйелі реформалар мен құрылымдық
өзгерістер жүргізілді. Алайда, құрылымдық өзгерістер өнеркәсіп
салаларының инновациялық дамуының квинтэссенциясына айнала алмады.
Жаңа өнімдер мен қызметтерді өндіруге бағытталған жаңа салалар өз
әлеуеттерін жүзеге асыра алмады және айтарлықтай нәтижелер бермеді.
Мақалада
Қазақстан
экономикасының
инновациялық
дамуының
алғышарттары, факторлары, мәселелері мен бірқатар көрсеткіштері
талданған.
Түйінді сөздер: инновация, инновациялық даму, құрылымдық
өзгерістер, инновациялық өнім.
ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)
Аннотация. Структура экономики отличается своей неоднородностью,
имеет определенную иерархию и пропорции между составляющими ее
элементами. Структурный аспект развития находит свое проявление в
качественных изменениях в экономике, где результатом структурных
преобразований являются структурные сдвиги. Именно такие сдвиги
характеризуют изменения, происходящие в структуре любой экономики.
Поэтому так важно понять и изучить сущность, основные характеристики,
подходы, методологические основы данного экономического феномена.
Под структурными изменениями в экономической литературе понимают
изменение пропорций экономической системы, происходящее под
воздействием всех структурообразующих факторов. В основном структурные
изменения в экономической литературе рассматриваются наряду с другими
экономическими явлениями и процессами.
В
данной
статье
рассматриваются
некоторые
направления
инновационного развития экономики Казахстана сквозь призму структурных

изменений. За годы независимости и самостоятельного развития, в
Казахстане были проведены политико-экономические, административные и
системные реформы и структурные изменения. Однако, структурные
изменения не смогли стать квинтэссенцией инновационного развития
отраслей промышленности. Новые отрасли, которые направлены на
производство инновационных продуктов или услуг, пока не реализовали свой
потенциал и не дали существенных результатов. В статье проанализированы
предпосылки, факторы, проблемы и некоторые показатели инновационного
развития экономики Казахстана.
Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, структурные
изменения, инновационный продукт.

