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S.2 Өзектілік - кіріспе 

Ұлттық шоттар жүйесінің (бұдан әрі – ҰШЖ) негізгі мақсаты экономиканың тиімді 

жұмыс істеуін бағалау және талдау үшін жарамды макроэкономикалық деректер 

базасын құру үшін пайдаланылуы мүмкін жан-жақты тұжырымдамалық негізді және 

есепке алу құрылымын қамтамасыз етуден тұрады. Осындай деректер базасының 

бар болуы дәйекті және тиімді саясатты қалыптастыру үшін және тиісті шешімдерді 

қабылдау үшін қажетті шарт болып табылады. 

Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) – жекелеген өңірдің резиденттік бірлік-өндірушілерінің 

өндірістік қызметінің белгілі бір уақыт ішіндегі және нарықтық бағалармен 

есептелетін түпкілікті нәтижесі. Түпкілікті пайдалану және бөлудің барлық 

компоненттерін өңірлік деңгейде толыққанды есептеуді жүзеге асыру үшін 

ақпараттық базаның болмауына байланысты ЖӨӨ өндірістік әдіспен есептеледі. 

Өңірлік шоттар деректері кез келген елдің аумақтық басқару органдарымен қатар 

орталық басқару органдары үшін де қажеттілікті тудырады. Қазіргі уақытта ЖӨӨ 

қалыптастырудың өзектілігі тиісті ақпараттық базаны кеңейту арқылы өңірлік 

статистикалық жүйені дамыту қажеттілігіне негізделген, оның деректері ғылыми 

және қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелер үшін, сондай-ақ өңірлердегі 

экономикалық жағдайды зерделейтін ғылыми және білім беру мекемелері мен басқа 

ұйымдар жүзеге асыратын экономикалық процестерді модельдеу үшін қолданылады. 

S.3 Метадеректерді жаңарту 

S.3.1 Жаңартылған мета деректерді соңғырастау 

S.3.2 Метадеректердісоңғыорналастыруы 

S.3.3 Метадеректердіңсоңғыжаңаруы 

S.4 Статистикалықақпараттыұсыну 

S.4.1 Деректердісипаттау 

ЖӨӨ-бұл аймақтың экономикалық қызметін сипаттайтын аймақтарды талдау және 

салыстыру үшін жиі қолданылатын макроэкономикалық көрсеткіш. 2021 жылы 

ЖӨӨ Қазақстан Республикасының 17 өңірі бойынша есептелді. Өңірдің ЖӨӨ 

салалардың қосылған құнының және өнімдерге салынатын таза салықтардың сомасы 

ретінде айқындалады. 

GRP = GVA + NT 

GVA = (Out – IC) 

мұндағы: 

GRP – ЖӨӨ; 

GVA – Саланың жалпы қосылған құны, млн. теңге; 



Out – Саланың жалпы шығарылымы, млн. теңге; 

IC – Сала бойынша аралық тұтынуы, млн. теңге; 

NT – Өндіріске және импортқа салынатын таза салықтар. 

Өндіру әдісімен ЖӨӨ экономикалық қызмет түрлері бойынша ағымдағы және 

тұрақты  бағалар бойынша қалыптасады. Жалпы қосылған құн (бұдан әрі - ЖҚҚ) 

тауарлар мен қызметтерді шығарумен аралық тұтыну арасындағы айырма ретінде 

есептеледі. 

ЖӨӨ есептеулері «жоғарыдан-төменге» тәсілімен жүзеге асырылады, аталған тәсіл 

жалпы экономика туралы деректерді, өңірлердің экономикалық қызмет түрлерін 

сипаттайтын қосалқы көрсеткіштеріне сәйкес өңірлер арасында бөлу енегізлген. 

Жалпыішкіөнімді (бұдан әрі– ЖІӨ) бөлу үшін салалық және құрылымды 

қстатистиканың статистикалық деректері өңірлік бөліністе қолданылады. 

Бақыланбайтын экономикаға  түзетулер мен жете есептеуді ескере отырып, 

жалпылай алғанда экономика бойынша қалыптасқан ҰШЖ жалпы шығарылымы 

(бұданәрі – ЖШ) әрбір қызмет түрі бойынша салалық шығарылымдарға сәйкес 

өңірлер бөлінісінде бөлінеді. «Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы 

есеп» (индексі -1-ПФ) және «Шағын кәсіпорын қызметі туралы есеп» (индексі - 2-

МП) статистикалық нысындары аралық тұтынуды есептеу үшін ақпарат көзі болып 

табылады. Көрсетілген нысандар негізінде әрбір сала бойынша өңір бөлінісінде 

жалпы шығарылымның аралық тұтыну үлесі есептеледі. Статистика комитетінің 

салалық басқармаларының және мемлекеттік органының (ҚР Қаржыминистрлігі) 

деректері ақпарат көзі болып табылады. ЖӨӨ экономикалық қызмет түрлері 

бөлінісінде тоқсандық және жылдық негізде есепті деректер бойынша есептеледі. 

S.4.2 Жіктеу жүйесі 

NACE rev.2 халықаралық жіктеуішпен үйлесімдендірілген Экономикалық қызмет 

түрлепінің жалпы жіктеуіші (03-2007 ҚР ҰЖ), Әкімшілік-аумақтық объектілер 

жіктеуіші (ӘАОЖ ҚР ҰЖ 11-2021) . Жіктеуішер ҚР ҰЭМ СК – нің www.stat.gov.kz 

сайтында «Жіктеуіштер» бөлімінде орналыстырлған. 

S.4.3 Секторлық қамту 

Қолданылмайды 

S.4.4 Статистикалық тұжырымдамалар және анықтаулар  

Ұлттық шоттар жүйесі макроэкономикалық шоттардың, активтер менпассивтер 

баланстарының, сондай-ақ негізіне халықаралық деңгейдекелісілген ұғымдар, 

анықтамалар, жіктелімдер мен есепке алуқағидаларының бірқатары жататын 

кестелердің логикалық түрде тізбекті,үйлесімді және тұтас жиынтығын білдіреді. 

http://www.stat.gov.kz/


ЖӨӨ - бұл ел аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму деңгейініңмаңызды 

көрсеткіштерінің бірі. Бұл көрсеткіш экономикалық дамудыболжау модельдерін 

құруда қолданылады. 

ҰШЖ-2008 сәйкес тиісті анықтамаларымен негізгі ұғымдар: 

Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің түпкіліктінәтижесін 

сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің аса маңыздыкөрсеткіштерінің бірі; 

Жалпы шығарылым- экономикада есепті кезеңде өндірілген тауарлар 

менқызметтердің жиынтық құнын көрсетеді; 

Жалпы қосылған құн – өндірістік қызметтің түпкілікті нәтижесін сипаттайды және 

берілген өндірістік процестегі өңдеумен қосылған құндылықты білдіреді; 

ЖҚҚ келесі формулаға сәйкес тауарлар мен қызметтерді шығару мен аралық тұтыну 

арасындағы айырмашылық ретінде сала деңгейінде есептеледі: 

GVA = Out − IC,  

GVA – Жалпы қосылған құн, млн.теңге; 

Out − Жалпы шығарылым, млн.теңге; 

𝐼𝐶 −  Аралық тұтыну, млн.теңге. 

Аралық тұтыну өндіріс процесінде түрленетін немесе түгелдейтұтынылатын тауарлар 

мен қызметтер құнына тең; 

Нақты көлем индексі (бұдан әрі – НКИ) – салыстырмалы кезеңде өндіріскөлемінің 

өзгеруін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш. Базистіккезеңдегі бағада бағаланған, 

ағымдағы кезеңде аңықталған көрсеткішқұнын оның базистік кезеңдегі құнына 

бөлумен есептеледі; 

Өнімдерге салынған салықтар мөлшері өндірілген өнімдер менкөрсетілген 

қызметтердің құнына тікелей байланысты салықтардықамтиды. Өнімдерге салынатын 

салықтарға: қосылған құн салығы,акциздер, шетелден әкелінетін тауарлар мен 

қызметтерге салынатынсалықтар және басқалары кіреді; 

Өнімдерге салынған субсидиялар – кәсіпорындарға олар тауарлар менқызметтердің 

белгілі бір түрлерін өндірген жағдайда мемлекеттікбюджеттен берілетін ағымдағы 

өтеусіз төлемдер; 

Өнімдерге салынатын таза салықтар – тиісті субсидияларды шегергендегі салықтар. 

S.4.5 Статистикалық объект 

Экономикалық қызмет түрлері және өңірлер бойынша көрсеткіштер 

S.4.6 Бас жиынтық (зерттеу бірлігінің іріктеу қағидаты) 

Қолданылмайды. 

S.4.7 Аумақтық қамту 

Қазақстан Республикасы (республикалық маңызы бар қалалар, облыстаржәне астана). 

S.4.8 Уақытша қамту 



 ЖӨӨ 1990 жылдан бастап қалыптастырылады.Тоқсан бойынша ЖӨӨ есептемелері   

2008 жылдан бастап қалыптастырылады.ЖӨӨ НКИ 2001 жылдан бастап қәзіргі 

уақытқа дейін есептеледі. 

S.4.9 Базалық кезең 

Базалық кезең өткен жылғы тиісті кезең болып табылады. 

S.5 Өлшем бірлігі 

   миллион  теңге 

S.6 Есепті кезең 

жыл 

S.7 Құқықтық негіз 

S.7.1 Құқықтық база 

1. «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 

наурыздағы №257-IV Заңы. 

2. Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамалық тәртібімен ҚР СЖРА ҰСБ 

басшысының бұйрығымен бекітілетін Статистикалық жұмыстар жоспары.  

3. ҚР СЖРА ҰСБ басшысының бұйрығымен бекітілетін Ресми статистикалық 

ақпаратты тарату графигі. 

4. Ұлттық шоттар жүйесі, 2008 (Еуропалық Қоғамдастықтардың Комиссиясы, 

Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ), Экономикалық Ынтымақтастық және Даму 

Ұйымы (ЭЫДҰ), Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ), Дүниежүзілік Банкі басып 

шығарған). 

5. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2015 жылғы «27» қарашадағы №189 бұйрығымен бекітілген «Ағымдағы 

және тұрақты бағалардағы жалпы өңірлік өнімді есептеу әдістемесі». 

6. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2019 жылғы «7» тамыздағы № 4 бұйрығымен бекітілген 

«Бақыланбайтын экономиканы бағалау әдістемесі». Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2019 жылғы 8 тамызда № 19215 болып тіркелген. 

S.8 Құпиялылық және деректерді қорғау 

S.8.1 Құпиялылық саясаты 

1. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 

наурыздағы №257-IV Заңының 8-бабынасәйкес респонденттер ұсынатын деректердің 

құпиялығына және қорғалуына кепілдік қамтамасыз етіледі. 

2. Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 2015 жылғы  

29 қазанындағы 28-бабы коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратты қорғауды 

қамтамасыз етеді. 



3. Қазақстан Республикасының СЖРА ҰСБ басшысының 2021 жылғы 10 ақпандағы 

№20 бұйрығымен бекітілген Ақпараттық қауіпсіздік саясаты (бұдан әрі – Саясат) 

Бюроның ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мақсаттарын, 

міндеттерін, басшылық қағидаттары мен практикалық тәсілдерін айқындайды. 

Саясаттың негізгі мақсаты ресми статистикалық ақпараттың қолжетімділігін, 

Бюроның есептеу техникасы құралдарында сақталатын және өңделетін ақпараттың 

құпиялылығын оның тұтастығы мен теңтүпнұсқалығы шартында қамтамасыз ету 

болыптабылады. 

S.8.2 Құпиялылық  деректермен жұмыс істеу 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 2 шілдедегі 

№ 168 бұйрығымен бекітілген деректер базаларын сәйкестендірілмеген түрінде 

ғылыми мақсаттарда ұсыну және қолдану қағидалары Қазақстан Республикасы 

Әділет министрлігінде 2010 жылғы 13 тамызда № 6388 болып тіркелген. 

S.9 Жарияланымдар саясаты 

S.9.1 Жарияланым күнтізбесі 

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 

наурыздағы № 257-IV Заңының 26-бабының 1 және 2-тармағы. 

Статистикалық жұмыстар жоспары және ресми статистикалық ақпаратты тарату 

графигі мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай порталында 

(МОИП БП) www.gov.kz  сайтында ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

агенттігі Ұлттық статистика бюросының бөлімінде орналастырылған. 

S.9.2 Графикке қол жеткізу 

ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика 

бюросының www.gov.kz сайтында «Басты бет»/«Негізгі құжаттар» бөлімінде барлық 

пайдаланушыларға бірдей және бір мезгілде қолжетімді. 

S.9.3 Пайдаланушы үшін қол жеткізу 

ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика 

бюросының www.stat.gov.kz сайты.  

Ресми статистика / Салаларбойынша / Ұлттықшоттарстатистикасы. 

S.10 Тарату жиілілігі 

жыл 

S.11 Тарату форматы, қолжетімділік және нақтылық 

S.11.1 Жаңалықтарды жариялау 

    Баспасөз хабарламалары жарияланбайды 

S.11.2 Жарияланымдар 

1) «Қазақстан Республикасының жалпы өңірлік өнімі» жедел ақпараты тоқсан 

сайынғы негізде ағымдағы бағалардағы негізде экономикалық қызметтің түрлері 



бойынша жалпы қосылған құн туралы, нақты көлем индексі, өңірлердің үлес салмағы, 

жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнімнің кестесі, өнімге салынатын салық 

туралы деректерді қамтиды. 

 «Қазақстан Республикасының жалпы өңірлік өнімі» жедел ақпараты ҚР 

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының 

www.stat.gov.kzсайтында,  Ресми статистика / Салалар бойынша / Ұлттық шоттар 

статистикасы / Статистика / Жедел ақпарат бөлімінде 

 Word форматында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.  

2) «Қазақстан Республикасының жалпы өңірлік өнімі» бюллетені жыл сайын 

экономикалық қызметтің түрлері бойынша деректерді қамтиды, мысалы: жалпы 

қосылған құн, нақты көлем индексі, өңірлердің үлес салмағы, жан басына шаққандағы 

жалпы өңірлік өнім, өнімге таза салық және ЖІӨ-дегі бақыланбайтын экономиканың 

үлес салмағын бағалау.  

«Қазақстан Республикасының жалпы өңірлік өнімі» бюллетені  

ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика 

бюросының www.stat.gov.kz сайтында Ресми статистика/ Салалар бойынша / Ұлттық 

шоттар статистикасы / Статистика / Бюллетендер бөлімінде Excel форматында қазақ 

және орыс тілдерінде жарияланады.   

3) ЖӨӨ компоненттері бойынша динамикалық кестелерде жалпы қосылған құн, 

нақты көлем индексі, ағымдағы бағалардағы экономикалық қызмет түрлері бойынша 

өнірлердің үлес салмағы, өнімге салынатын салықтар, сондай-ақ жан басына 

шаққандағы өңірлік жалпы өнім туралы деректердің динамикасы қамтылған. 

Динамикалық кестелер жыл сайын ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kzсайтында Ресми статистика / 

Салалар бойынша / Ұлттық шоттар статистикасы / Статистика / Динамикалық 

кестелер бөлімінде Excel форматында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 

жарияланады.  

4) «Қазақстан Республикасының Ұлттық шоттары» статистикалық жинағында 

ағымдағы бағалар бойынша экономикалық қызмет түрлері бойынша жалпы қосылған 

құн туралы деректер бар. Статистикалық жинақ жыл сайын ҚР Стратегиялық 

жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz 

сайтында Ресми статистика / Жарияланымдар / Статистикалық жинақтар / Қазақстан 

Республикасының ұлттық шоттары бөлімінде Word және PDF форматтарында қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады.  

5) «Қазақстан өңірлері» брошюрасында жалпы қосылған құн және өңірлердің ЖІӨ-

дегі үлес салмағы туралы деректер бар. Word, PDF форматындағы брошюра қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерінде жыл сайын Қазақстан Республикасы Стратегиялық 



жоспарлаужәне реформалар агенттігіҰлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz 

сайтында Ресми статистика / Жарияланымдар/ Статистикалық жинақтар / Қазақстан 

өңірлері бөлімінде жарияланады. 

S.11.3 Онлайн деректербазасы 

"Талдау" ақпараттық-талдамалық жүйесі / Ұлттық шоттар статистикасы / 

Ағымдағы шоттар / Өндіріс шоты. 

S.11.3.1 AC1. Деректер кестесі-кеңестер 

Жүзеге аспаған. 

S.11.4 Микродеректерге қолжетімділік 

Ресми статистиканы дайындау мақсатында жиналған деректерді тарату «Мемлекеттік 

статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 

8-бабында көзделген талаптарға негізделеді, осыған сәйкес респонденттер ұсынатын 

деректердің құпиялылығына және қорғалуына кепілдік қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 2 шілдедегі 

№168 бұйрығымен бекітілген деректер базаларын сәйкестендірілмеген түрінде ғылыми 

мақсаттарда ұсыну және қолдану қағидалары Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінде 2010 жылғы 13 тамызда №6388 болып тіркелген. 

S.11.5 Өзге де 

S.11.5.1 AC 2. Метадеректер – кеңестер 

 Іскеасырылмаған. 

S.12 Құжаттаманың қолжетімділігі 

S.12.1 Әдіснама бойынша құжаттама 

1. Ұлттық шоттар жүйесі, 2008 (ЕУРОСТАТ Еуропалық Қоғамдастықтардың 

Комиссиясы, Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ), Экономикалық  Ынтымақтастық және 

Даму Ұйымы (ЭЫДҰ), Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ), Дүниежүзілік Банкі басып 

шығарған).  

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2015 жылғы «27» қарашадағы №189 бұйрығымен бекітілген ағымдағы 

және тұрақты бағадағы жалпы өңірлік өнімді есептеу әдістемесі 

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2019 жылғы «7» тамыздағы №4 бұйрығымен бекітілген бақыланбайтын 

экономиканы бағалау  әдістемесі. 

S.12.2 Сапа бойынша құжаттама 

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2020 жылғы 16 қарашадағы бұйрығымен бекітілген Сапа саласындағы 

саясат; 



2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2015 жылғы 30 наурыздағы № 53 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік 

органдардың статистикалық ақпаратты түзу үдерісін сипаттаудың үлгілік әдістемесі; 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2018 жылғы 23 мамырдағы № 63 бұйрығымен бекітілген Ресми 

статистикалық ақпараттың сапасын бағалау әдістемесі. 

S.13 Сапаны басқару 

S.13.1 Сапаны қамтамасыз ету 

Ұлттықшоттарстатистикасыбойыншадеректердің сапасы және анықтығы жалпыға 

бірдейқабылданғанрәсімдерменқұпталады: 

- Халықаралықстандарттарғасәйкес деректердің салыстырымдылығын қамтамасыз 

ету үшін халықаралық ұсынымдарға сәйкес қалыптастыру; 

- тауарлардың, өнімдердің,қызметтердің стандартты статистикалық 

классификациясын пайдалану; 

- статистикалықдеректердіңсалыстырмалыталдауы (динамикада, әкімшілік 

деректермен, сала аралық) жүргізіледі. 

S.13.2 Сапаны бағалау 

Сапа 2008 ҰШЖ халықаралық стандартының тұжырымдамаларын қатаң қолданумен 

жән едеректердің анықтығымен қамтамасыз етіледі. 

      S.14 Өзектілік 

S.14.1 Пайдаланушылардың қажеттіліктері 

Ұлттық шоттар экономикалық саясатты бақылау және шешімдер қабылдау, болжау 

үшін, әкімшілік мақсаттар үшін, қоғамды ақпараттандыру үшін және экономикалық 

зерттеулер үшін деректері негізгі ақпарат болып табылады. Ұлттық шоттардың 

жылдық деректерінің пайдаланушылары әдетте орта мерзімді перспективада 

экономикадағы құрылымдық өзгерістерді талдауға мүдделі.  

Негізгі пайдаланушылар:  

орталық және жергілікті атқарушы органдар; 

халықаралық ұйымдар (ЕурАзЭҚ, ТМД және тағы басқаралары);  

ЖОО оқытушылары, студенттер және тағы басқаралары. 

S.14.2 Пайдаланушылардың қанағаттанушылығы 

Қолданылмайды.  

S.14.3 Толықтығы/ R1. Деректердің толықтығы - үлес 

2008 ҰШЖ халықаралық стандартына сәйкес 

S.15 Дәлдік және сенімділік (байқау түрін ескерумен толтырылады) 

S.15.1 Жалпы дәлдік 



Бастапқы деректердің дәлдігі деректер көздерінің әдіснамалық негізділігін 

бағалау және әдіснамалық ұсынымдарды сақтау арқылы бақылынады. 

S.15.2 Іріктеме қатесі - индикаторлар/ A1. 

Қолданылмайды. 

S.15.3 Іріктемемен байланысты емес қате 

Қолданылмайды. 

S.15.3.1 Қамту қатесі 

Қолданылмайды. 

S.15.3.1.1 A2. Қамтуды арттыру - үлес 

Қолданылмайды. 

S.15.3.1.2 A3. Жалпы бірліктер - арақатынас 

Қолданылмайды. 

S.15.3.3 Жауап жоқ болу қателері 

S.15.3.3.1 A4. Жауап жоқ болу бірлігі – үлесі 

Қолданылмайды. 

S.15.3.3.2 A5. Жауап жоқ болу тармағы – үлесі 

Қолданылмайды. 

S.16 Уақыттылық және ұқыптылық 

S.16.1 Уақыттылық 

S.16.1.1 TP1. Күту кезеңі – алғашқы нәтижелер 

ЖӨӨ деректері жыл сайын Статистикалық жұмыстар жоспарында қөрсетілген 

мерзімдерге сәйкес жарияланады. Алғашқы нәтижелер алдын ала болып табылады. 

Алдын ала деректер есепті кезеңнен кейінгі 4 айда жарияланады (T+4 ай).  

      S.16.1.2 TP2. Күту кезеңі – соңғы нәтижелер 

Есепті деректер есепті кезеңнен кейінгі 8 айда жарияланады (T+8 ай). Есепті 

деректер соңғы болып табылады. 

S.16.2 Ұқыптылық 

S.16.2.1 Ұқыптылық/TP3 

Деректер Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

агенттігінің ұлттық статистика бюросы басшысының бұйрығымен бекітілетін 

статистикалық жұмыстар жоспарына және ресми статистикалық ақпаратты тарату 

кестесіне сәйкес мерзімдерде жарияланады және таратылады. 

2022 жылға арналған Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес "2021 жылғы 

Жалпы өңірлік өнім" жедел ақпаратын жариялау мерзімдері (тоқсандық негіздегі 

жылдық) – 2022 жылғы 29 сәуір, "Бақыланбайтын экономиканы бөліп көрсете 

отырып, Қазақстан Республикасының 2021 жылғы жалпы өңірлік өнімі" бюллетені 

(жылдық негізде жылдық) – 2022 жылғы 23 тамыз. 



"2021 жылғы жалпы өңірлік өнім" (тоқсандық негіздегі жылдық) жедел ақпараты 

бойынша жоспарлы және нақты күндер сәйкес келеді, жариялау мерзімінің бұзылуы 

болған жоқ. 

"Бақыланбайтын экономиканы бөліп көрсете отырып, Қазақстан Республикасының 

2021 жылғы жалпы өңірлік өнімі" бюллетені бойынша (жылдық негізде) жоспарлы 

және нақты күндер сәйкес келеді, жариялау мерзімінің бұзылуы болған жоқ. 

1 кесте. Жариялау мерзімі 

Жариялау Жоспар Факт Айырма-

шылық 

Қазақстан Республикасының 2021 

жылғы жалпы өңірлік 

өнімі"(тоқсандықнегіздегі жылдық) 

жедел ақпарат 

2022 

жылғы 

29 сәуір 

2022 

жылғы  

29 сәуір 

 

жоқ 

Бақыланбайтын экономиканы бөліп 

көрсете отырып, Қазақстан 

Республикасының 2021 жылғы жалпы 

өңірлік өнімі(жылдықнегіздегі 

жылдық) бюллетень 

2022 

жылғы 

23 тамыз 

2022 

жылғы   

23 тамыз 

 

жоқ 

S.17 Салыстырмалылық 

S.17.1 Географиялық салыстырмалығы 

 Есептеулер 2008 ҰШЖ әдістемесіне сәйкес жүргізілетіндіктен                                    

халықаралық деңгейде салыстырылмалы. 

S.17.1.1 Ағындардың айналы статистика бойынша ассиметриясы – коэффициент/СС1 

Қолданылмайды. 

S.17.2Салыстырылатын уақытша қатарлардың ұзақтылығы/CC2 

2010 жылдан бастап ЖӨӨ (тоқсандық және жылдық) NACErev.2 халықаралық 

жіктеуішімен үйлесімдендірілген экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 

жіктеуішіне (ЭҚЖЖ, ҚР МЖ 03-2007) сәйкес қалыптастырылады 

S.18 Келісушілік 

S.18.1 Сыртқы келісушілік, айқасқан 

Есептеулер Дүниежүзілік Банкі дайындаған 2008 жылғы Ұлттық шоттар 

жүйесіне,Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ), Экономикалық Ынтымақтастық және 

Даму Ұйымы (ЭЫДҰ), Еуропалық Одағының Статистикалық бюросы (Еуростат), 

Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) әдістемелерге сәйкес жүргізіледі, ол бірдей 

түсініктерді, анықтамаларды, жіктелімдерді және бағалау әдістерін қамтамасыз етеді. 

S.18.2 Ішкі келісушілік 

Ұлттық шоттар жүйесі шеңберінде ұлттық шоттар деректері арасындакелісушілік бар. 

Бірақ әр түрлі деректер көздерін пайдалану нәтижесіндетолық келісушілік барлық 

жағдайда мүмкін емес. Ұлттық статистика бюросының салалық басқармалары ЖӨӨ 

қалыптастыру кезеңінде «Ауыл, орман өсіружәне балық шаруашылығы», 

«Өнеркәсіп», «Құрылыс», «Көтерме жәнебөлшек сауда; автомобильдерді және 



мотоциклдерді жөндеу»,« Көлікжәне қоймалау»,«Ақпарат және байланыс» және 

тағыда басқалары сияқтысалалар бойынша жалпы шығарылым деректері ұсынылады. 

S.19 Жүктеме 

ЖӨӨ Ұлттық шоттар департаментінің қызметкерлерімен Excel-де қалыптастырады. 

ЖӨӨ көрсеткіштерін қалыптастыру кезінде жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаулардың және әкімшілік дереккөздердің деректері пайдаланылады. Басқа 

статистикалық жұмыстармен қайталану жоқ. 

S.20 Деректерді қайта қарау 

S.20.2 Деректерді қайта қарау /А6 

Ресми ақпарат қайта жарияланбаған. Қайта қарау әдіснаманы, жіктеуішті өзгерткен 

жағдайда жүзеге асады. 

S.21 Статистикалық деректерді өңдеу 

S.21.1 Алғашқы статистикалық деректерді жинау әдісі (тәсілі) 

ЖӨӨ қалыптастыру үшін бастапқы деректер болып табылады: 

салалық статистика деректері: 

-тауарлар мен қызметтердің жалпы шығарылымы және НКИ; 

-еңбек туралы есеп (қызметкерлердің нақты саны, қызметкерлердiң жалақы қоры, бір 

қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, 

-экономикалық қызмет түрлерінің өңірлер бөлінісінде жұмыспен қамтылғандар); 

-баға индекстері; 

-пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы; 

-кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп (1-ПФ), шағын кәсіпорын 

қызметі туралы есеп (2-МП); 

-өзгедеректер. 

-ведомстволық және әкімшілік деректер: 

-өңірлербөлінісіндегіҚазақстанРеспубликасыныңҰлттыққорына 

-салықтар мен төлемдердіңтүсімі (ҚР Қаржыминистрлігі). 

S.21.2 Зерттеу кезеңділігі 

жыл 

S.21.3 Алғашқы статистикалық деректерді жинау әдісі (тәсілі) 

ЖӨӨ Ұлттық шоттар департаментінің қызметкерлерімен есептеледі. Жалпы 

мемлекеттік статистикалық байқау нәтижелері салалық статистика басқармаларынан 

Excel кестелері түрінде алынды.Әкімшілік деректер мемлекеттік органдармен ақпарат 

алмасу туралы қолданыстағы бірлескен бұйрықтар шеңберінде Excel кестесі түрінде 

ресми сұраулар бойынша және дереккөздердің ресми сайттарынан алынады. 

      S.21.4 Алғашқы статистикалық деректердің анықтығы 



Салалық статистика департаменттерінен және әкімшілік дереккөздерден алынған 

деректерге талдау жүргізіледі. Тексеру процесінде алынған нәтижелер өткен кезеңмен, 

өткен жылдың сәйкес кезеңімен және бірнеше жылдық динамикада салыстырылады. 

S.21.5 Импутация - үлесі/А7 

Қолданылмайды. 

S.21.6 Түзету 

Қолданылмайды. 

S.21.6.1 Маусымдық ауытқуларға тузетулер 

Қолданылмайды. 

S.22 Ескерту 

Статистикалық деректердің сапасын қамтамасыз ету бойынша жұмысты жалғастыру. 

 

 

 


