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«Қазақстан Республикасындағы халықтың қоныстану жағдайының анализі» 
жобасының мақсаты — ұлттық демографиялық саясат тұжырымдамасын 
жасауда дәлелді статистикалық мәліметтердің практикалық сараптамасы 
қолданылуын қамтамасыз ету. 

Халық санының өзгерісі мен демографиялық болжам — даму бағытындағы өзекті 
мәселе. Ол бағдарламалардың тұрақты дамуы мен стратегияларды жасақтаудағы 
маңызды құрам болып есептеледі. Даму бағдарламаларына мониторинг жүргізу 
мен әлеуметтік-экономикалық жоспарлау үшін демографиялық мәліметтерді 
интеграциялауға көп көңіл бөлінеді. Болашақтағы экономикалық, экологиялық 
реакциялар мен әлеуметтік өзгерістерге әсер ететін себептер қатарында 
демографиялық факторлар үлкен рөл ойнайды. Мәселені түсіну мен санның 
өзгеруіндегі нәтижелер, халықтың жас құрылымы, халық өсімінің болашағы мен 
тенденциялары, сондай-ақ демографиялық процестердің әлеуметтік саласы, 
экономиканың өңірлік дамуы — демографиялық өзгерістерге тән экономикалық 
потенциалға негізделетін саясатты жасақтауда үкіметке көмек береді. 

Қоғамның ең маңызды капиталы — адам капиталы. Оның саны мен сапасын 
аймақтық және ұлттық деңгейде бағалау — мемлекеттік басқарудың заманауи 
маңызды элементтерінің бірі. Ұлт бағдарының сандық өлшемі халықтың 
санымен, жасы, жынысы, білімі, кәсібіне қатысты құрылымымен, экономикалық 
ерекшелігімен және өзге де өзекті сипаттарымен анықталады және мемлекеттік 
дәлелді шешімдерді қабылдаудағы міндетті шарт болып саналады. Тұрақты 
дамудың мақсаты мен бағдары «Қазақстан–2050» стратегиясында көрсеткен 
міндеттер мен алғышарттарымен толық сәйкес келеді. 

Өз мүмкіндіктерін кеңейту жолында адам құқығын әйелдер мен ер адамдар,  
ұл және қыз балалар толық қолдана алған сәтте ғана тұрақты дамимыз,  
бұл құқықтар қатарына адамдардың репродуктивті құқығын қамтамасыз ету, 
экономикалық дамуына жәрдемдесу, лайықты еңбекпен қамтамасыз  
ету де кіреді. 

Даму процесіне халық санағының өзгерісі де аса маңызды. Ол даму мақсатына 
жетудің мүмкіндігін анықтайды.

Жастар мен егде жастағы адамдардың, туу көрсеткішінің, ауру мен өлімнің, халық 
саны өсімінің, урбанизация мен ішкі миграция пропорциясының өзгеруі елдің 
әр аймағындағы мүмкіндіктер мен кірістің теңсіздігіне де тәуелді. Ұлттық орташа 
көрсеткіштен өзге, ұлттық қосалқы мәліметтер де үлкен рөл атқарады, олар 
репродуктивті денсаулық қорын қоса есептегенде, негізгі медициналық-әлеуметтік 
қызметтерге қолжетімділік пен экономикалық мүмкіндіктердің аймақтық әртүрлілігін 
сипаттайды. 

Жастар — болашақтың даму потенциалы, олар технологиялық инновациялар мен 
әлеуметтік түрленуге жәрдемдеседі. Алайда бұл жолда жастардың денсаулығын 
жақсартып, сапалы білім беріп, лайықты жұмысқа орналастыру керек. 



4 5

Адамзат дамуының 2019 жылғы баяндамасына 
сәйкес, Қазақстан адам дамуы индексі ең 
жоғары елдердің тізіміне енді (0,817), 189 ел 
арасында 50-ші орынды иеленді.

Тәуелсіздік жылдарында еліміздегі батыс 
және оңтүстік өңірлеріндегі халық саны 
едәуір өсті. Бұл аралықта еліміздің орталық, 
солтүстік және шығыс аймақтарында халық 
саны күрт төмендеген. 2008 жылдан бастап 
қала халқының саны тұрақты түрде өсіп келеді. 
Республикалық деңгейдегі үш қала: Нұр-
Сұлтан, Алматы мен Шымкенттің есебінен қала 
тұрғындарының саны ұлғайған. Бұл қалалардың 
тұрғын санының үлесі 19,5%-тен 36,8%-ке өскен. 

Елдегі күллі қала халқының саны 2019 жылы 
1992 жылғымен салыстырғанда 1 234,7 адамға 
немесе 13,6%-ке көтеріліп, күллі қала халқының 
үлесі 58,2%-ке жетті. Ауыл халқы елдің оңтүстік 
өңірлерінде көбірек: Түркістан облысында — 
80%, Алматы облысында — 77,5%, Жамбыл 
облысында — 60,3%. 

ҚАЗАҚСТАН  
ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ

Нұр-Сұлтан
1992 жылдан бастап халық саны 3,6 есеге,  
яғни 298 700 адамнан 1 078 400 адамға өскен  
(2019 жылдың басындағы дерек), демек,  
Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын саны Қазақстан 
халқының жалпы есебімен алғанда 1,8%-тен 
5,9%-ке ұлғайған.

Шымкент
1992 жылдан Шымкент қаласындағы халық саны  
2,5 есе (1992 жылы 400 500 адам болса,  
2019 жылдың басында 1 009 100 адам) өскен,  
ол мемлекет халқының жалпы санының 5,5% 
құраған (1992 жылы 2,4%-ке ұлғайған).

Алматы
Алматы халқының саны 1992 жылғымен 
салыстырғанда ұлғайып, 63,5%-ке жеткен. 
2019 жылдың басындағы есеп бойынша халқы 
ең көп қала — Алматы (1 854,8 мың адам). 
Қала тұрғындарының саны Қазақстан халқы 
жалпы санының 10,1%-ін құраған (2019 жылдың 
басындағы дерек). Салыстыра қарастырсақ, 
1992 жылы Алматы халқының саны Қазақстан 
халқының 6,9%-ін құраған еді.
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Халықтың 1992–2018 жылдардағы территориялық бөліну 
динамикасы 

Республиканың этникалық құрылымы (2018 жыл) 

67.47% 19.76% 3.18% 1.53% 1.46% 1.11% 0.99% 4.5%

Қостанай 
облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Ақмола облысы

Қарағанды облысы

Алматы облысы

Жамбыл облысы

Павлодар облысы

Маңғыстау 
облысы

Қызылорда 
облысы

Түркістан облысы

Атырау облысы

Батыс Қазақстан 
облысы 

Ақтөбе  
облысы

Шығыс Қазақстан 
облысы

Тәуелсіздіктің алғашқы онжылдығында 
елдің халық саны кеміді. 1992 жылдан 2001 
жыл аралығында халық саны 1 млн 600 мың 
адамға немесе 9,7%-ке азайды. 2002 жылдан 
Қазақстанның халық саны тұрақты түрде өсті де, 
2019 жылы 18,4 млн адамды құрады. Миграция 
мен халықтың табиғи өсіміне орай халық саны 
тұрақты түрде артып отыр. 

Халық саны соңғы бес жылда тіптен арта түсер 
еді (260–270 мың адамға жетуі мүмкін болатын), 
алайда иммигранттардың саны артуынан  
(2013 жылы 0,3 мың адам, 2018 жылы 29,1 мың 
адам көшкен) халық саны қайта азая түсті. 
2014–2018 жылдар аралығында осы көрсеткіштің 
кесірінен халықтың табиғи өсімі 7,3%-ке, ал  
2018 жылы 10,8%-ке төмендеді. 
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1991–2019 жылдардағы (жыл басындағы есеп бойынша)  
Қазақстан халқы санының динамикасы

1991–2018 жылдардағы Қазақстан халқы саны өсімінің 
компоненттері

Табиғи өсім оңтүстік және батыс өңірлерге, 
сондай-ақ Нұр-Сұлтан (23,7‰), Шымкент (22,9‰) 
қалаларына, облыстардан: Маңғыстау (25,2‰) 
мен Түркістан (22,3‰) облыстарына тиесілі. 
Аталған аймақтардағы табиғи өсімнің ауқымы 
республикалық орташа көрсеткіштен едәуір көп. 
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2018 жылғы табиғи өсімнің ең төменгі 
коэффициенті Солтүстік Қазақстан (1,1‰) 
Қостанай (3,2‰) облыстарына тиесілі. Ал 
Қазақстан бойынша халық саны өсімі Шығыс 
Қазақстан (5,5‰), Павлодар (6,0‰), Ақмола 
(6,9‰) және Қарағанды (7,0‰) облыстарында 
құлдыраған (екі есеге кеміген). 

ТУУ КӨРСЕТКІШІ

Қазақстандағы туудың жалпы көрсеткіштері 
1990 жылдары едәуір азайды да, 1999 жылы 
құлдыраудың ең төменгі шегіне жетті. Бұл 
жылдары туғандардың саны 1991 жылғымен 
салыстырғанда 38,4%-ке қысқарып, туудың ортақ 
коэффициенті 32,1%-ті құрады. 

Одан кейінгі жылдары туғандардың саны 
жыл сайын өсіп отырды да 2016 жылы 400 мың 
адамнан асты (1999 жылмен салыстырғанда 
84,2%-ке көп). Туудың ортақ коэффициентінің 
көлемі 2014 жылы шарықтап (23,1‰), ұлғайды. 
Одан кейінгі уақытта туу көрсеткіші сәл 
азайды, 2017–2018 жылдары 2008 жылдармен 
салыстырғанда туу көрсеткіші ең төменгі 
нәтижені көрсетті.

Соңғы жылдардағы туудың ортақ 
коэффициенті мен репродуктивті жастағы 
әйелдер саны азаюының негізгі себебі 
мынандай: 1990 жылдары дүниеге бала аз 
келген. Сол аз балалар 2008 жылы репродуктивті 
жасқа жетіп отыр. 

2017 жылы Қазақстанда баланың 87,0%-ті 
заңды некеде дүниеге келген, ал заңды некесіз 
өмірге келген балалардың саны жыл өткен 
сайын азайған: 2005 жылы 24,4% бала заңды 
некесіз дүниеге келсе, 2017 жылы олардың 
мөлшері 13,0%-ке төмендеген. 

Туудың өңірлік ерекшелігі мен динамикасын 
барынша анық бағалау арқылы туудың жиынтық 
коэффициентін ала аламыз. 

Туудың жиынтық коэффициенті (ТЖК) — 
әр жастағы туу деңгейінің қолданыстағы 
көрсеткішін сақтап, бір әйелдің ғұмыр 
бойындағы туу коэффициентінің орташа санын 
анықтау арқылы белгіленеді. ТЖК-нің барынша 
үлкен көлемі Түркістан облысына тиесілі (4,07). 
Ал Солтүстік Қазақстан облысында екі есе 
аз (2,01), ең төменгі коэффициент Қостанай 
облысы (1,77) мен Алматы (1,76) қаласында 
байқалады. Бұл көрсеткіш Шымкент қаласымен 
салыстырғанда шамамен екі есе аз. ТЖК қала 
халқына қарағанда, ауыл халқында барынша көп 
(2018 жылғы дерек бойынша ауыл халқындағы 
коэффициент — 3,09, ал қала халқында — 2,68). 

Туудың жиынтық коэффициенті бойынша 
Қазақстан өңірлері

3–4 2–3 1.5–2

2000–2018 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы дүниеге бала әкелген әйелдердің 
орта жасының динамикасы1

1 Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің мәліметтері бойынша есептелген
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Қауіпсіз босану мәселесіне келсек, Қазақстан 
үлкен жетістіктерге жеткен. Бұл тенденцияны 
сақтағысы келсе, ана өлімінің алдын алу үшін 
үкімет тиімді перинаталды көмекті дамытқаны 
жөн, сондай-ақ негізгі стратегиялық шешімдер 
қабылдау үшін ауру көрсеткіші мен ана өлімінің 
құпия тексерісіне қатысты құрал-жабдықтарды 
енгізгені абзал. 

МИКС-тің (Бірқатар көрсеткіштер бойынша 
кластерлік зерттеу) мәліметтеріне сай, 2015 
жылы, аяғы ауыр әйелдердің түгелге жуығы 
босанғанға дейінгі бақылаудан өткен: соңғы 
екі жылда баланы өмірге тірі әкелген 15–49 жас 
аралығындағы әйелдердің 99,3%-і жоқ дегенде 
бір рет  білікті медициналық қызметкердің 
қарауына барған, ал олардың 95,3%-і жоқ 
дегенде төрт рет қаралған. Босанғандардың 
түгелге жуығы (99,4%) соңғы екі жылда білікті 
медициналық қызметкердің қарауында 
медициналық мекемеде қаралған (99,3%). 

Сонымен бірге репродуктивті денсаулық 
туралы, қазіргі заманғы контрацепциялық 
әдістер жайлы білім деңгейі өспеген, тіпті 
төмендеген. 

Негізгі репродуктивті құқықтардың 
бірі — отбасын жоспарлаудың еркіндігіне 
деген құқық, яғни, контрацепцияның тиімді 
әдістерін еркін таңдау құқығы. МИКС-
тің мәліметтерінше, зерттеу барысында 
контрацепция қолданған 15–49 жастағы 
әйелдердің үлесі 55,7%-ті құраған; ал осы 
жастағы әйелдердің арасында бала көтеруді 
жоспарлағысы келетін, алайда контрацепцияны 
қолданып көрмегендердің үлесі 9,8% болған. 
Отбасын жоспарлау тиімділігін арттырудың 
бір көрсеткіші — жасанды аборттың азаюы. 
Соңғы жиырма жылда Қазақстандағы аборттың 

жиынтық коэффициенті мынандай: 1995–2015 
жылдар аралығында алты есе азайған  
(2015 жылы — 0,3. Салыстыру үшін айтсақ,  
Ресейде — 0,57, АҚШ-та — 0,43).

Қазақстанда жасөспірімдердің туу 
көрсеткіші өте көп. 

15–19 жастағы жасөспірім қыздардың туу 
жиілігі мынандай: 2017 жылы әр мың қыздың 
24,93-і бала тапқан (2014 жылы әр мың қыздың 
34,72-і балалы болған).  

Зерттеу жүргізу уақытында 
анықталған, контрацепция  
әдісін пайдаланған 15–49 жас  
аралығындағы әйелдердің үлесі 

Маңғыстау обл

Жамбыл обл

Атырау обл

Түркістан обл

Алматы обл

Ақмола обл

Павлодар обл

Ақтөбе обл

Батыс Қазақстан обл

Солтүстік Қазақстан обл

Қарағанды обл

Шығыс Қазақстан обл

Қостанай обл

Қызылорда обл

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Әйелдердің осынша проценті  
білікті медициналық қызметкер-
лердің көмегімен, медициналық 
мекемелерде босанған

15–19 жастағы жасөспірім қыздардың бала туу 
жиілігі (2017 жылғы мәлімет)

Жасөспірімдердің (15-19 жас) облыстар 
бойынша туу көрсеткіші 

55,7%

99,4%

24,93 / 1000

39.81

35.47

30.99

30.02

29.77

24.91

22.08

21.33

20.59

20.54

20.48

20.47

20.14

19.80

14.99

12.77

Өңірлердегі өлімнің ортақ коэффициентін 
анықтауда халық құрылымының жыныстық-
жастық ерекшеліктеріне назар аудару керек. 
Ал ол ерекшелік Қазақстанның қалалары мен 
облыстарында анық байқалады. Өлімді тікелей 
стандарттау әдісін қолдану арқылы мына жайт 
анықталды: ерлер арасындағы (1000 ер адамның 
10,8-і) өлім көрсеткіші әйелдерден (1000 әйелдің 
5,9-ы) екі есе көп. 

Қазақстандағы сәби өлімінің коэффициенті 
соңғы онжылдықта едәуір азайды. Мысалы, 2017 
жылы 1 жасқа дейінгі 1000 сәбидің 7,9-ы, ал 2018 
жылы 8,0-ы шетінеген. Сәби өлімінің төмендеу 
көрсеткіші 2008 жылы тоқтады. Себебі сол 
жылы Қазақстан, ДДҰ ұсынған бала туудың жаңа 
критерийлеріне өтіп, нәтижесінде сәби өлімі 
коэффициенті кәдімгідей көтерілген. 

Соңғы 20 жылда Қазақстандағы ана өлімі 
азайған уақыт 2010–2012 жылдарға сәйкес 
келеді. Аяғы ауыр, жас босанған, жаңа босанған 
әйелдердің өліміне тоқталсақ. 2009 жылы 
әр босанған 100 000 әйелдің 36,8-і өмірден 
өтсе, 2012 жылы ол көрсеткіш 2,7 есе кеміп, әр 
босанған 100 000 әйелдің 13,5-і көз жұмған.  
Ана өлімінің негізгі себебі — акушерлік 
қансырау, эклампсия, септикалық инфекция 
және аборттың дұрыс жасалмауы. 

Қазақстандағы өлімнің ортақ коэффициенті 
2006 жылдан бері бұлжымай төмендеп келеді. 
2014 жылы тәуелсіздік жылдарында бірінші 
рет халықтың 1000-ына шаққанда 8-ден  
төмен болды, ал 2018 жылы ол көрсеткіш  
7-ні көрсетті. 

1991–2018 жылдарда Қазақстан Республикасындағы өлімнің 
ортақ коэффициентінің динамикасы 

Соңғы он жылда Қазақстанда барлық жас 
тобында, әйелдер арасында да, ер адамдар 
арасында да өлім коэффициенті едәуір 
төмендеді. 

Қазақстандағы өлімнің нозологиялық 
құрылымы соңғы он жылда кәдімгідей өзгерді. 
2008 жылы Қазақстандағы өлім себебінің 
жартысынан көбі (50,3%) қан айналым жүйесінің 
аурулары болса, 2018 жылы бұл көрсеткіш 
төмендеп, мұндай себеппен көз жұматындардың 
қатары азайып, 23,4%-ке түсті. Сондай-ақ, 
бұл ауру өлімге апаратын себептердің ең аз 
мөлшерін құрап отыр. Екінші орында тыныс алу 
органдары аурулары — 12,89%, үшінші орында 
онкоаурулары — 12%. 

Жасына және себебіне байланысты өлім 
динамикасының анализін қарастырсақ, 
асқынған миокард инфаркті, ми қан 
айналымының асқынған бұзылысы (инсульт), 
қатерлі ісік, жарақат алғаннан өлу көрсеткіші 
азайған. 

Өмір жасын арттырудың негізгі қоры — 
ер адамдардың ерте өлу көрсеткішін азайту. 
Бірінші кезекте, ер адамдар мен әйелдердің 
арасындағы «өмірден өтудің ықтимал себептері» 
деп аталатын себептерді анықтап алу керек. 
Олар: сыртқы себептер (жол-көлік апаты, кісі 
өлтіру, немесе өзін-өзі өлтіру секілді кездейсоқ 
оқиғалар). 

РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҚ  
ПЕН РЕПРОДУКТИВТІ ҚҰҚЫҚ
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2000–2018 жылдардағы неке мен 
ажырасудың арақатынасы

НЕКЕ МЕН АЖЫРАСУ 

Неке санының динамикасы тууға әсер етеді, 
оның ішінде тууға ғана емес, отбасын құруға, 
отбасы құрылымы мен үй шаруашылығының 
құрамына да ықпалын тигізеді. 

Қазақстанда некенің саны азайып, ажырасу 
көрсеткіші өсіп келеді. 2013–2018 жылдары елдегі 
неке 18%-ке, ал Шығыс-Қазақстан облысында 
28%-ке азайған. 

2000–2018 жылдары ажырасу көрсеткіші екі 
есе ұлғайған. Елдің барлық облыстарындағы 
тұрғындар ажыраса бастап, бұл көрсеткіш 
Шығыс Қазақстан облысында 1,3, Алматы 
облысында 2,8 есе өскен. Ең көп ажырасатындар 

Отбасы мен үй шаруашылығының құрылымы 
мен динамикасының анализі не үшін керек:  
Ол халық өндірісі, әлеуметтік-экономикалық 
дамуы мен демографиялық өзгерісін анықтауда 
өте маңызды. 

1999 жылғы және 2009 жылғы халық санағын 

Шығыс Қазақстан мен Солтүстік Қазақстан 
облыстары және Нұр-Сұлтан мен Алматы 
қалаларының тұрғындары; олардағы ажырасу 
көрсеткіші елдегі орташа жағдайдан жоғары. 
Ең сирек ажырасу көрсеткіші оңтүстік және 
батыс өңірлерге тиесілі. Жалпы республика 
бойынша 2000 жылы некелескендердің 30%-і 
ажырасса, 2018 жылы некелескендердің 40%-і 
ажырасқан. Неке мен ажырасу динамикасы 
арақатынасының болашағын болжасақ, әрбір 
некенің үштен екісі ажырасып кеткен, ал бұл 
екінші және одан кейінгі баланы өмірге әкелу 
көрсеткішіне зиянын тигізеді. 

салыстырсақ, отбасы мен үй шаруашылығының 
саны 4,16 млн-нан 4,39 млн-ға, яғни 231,5 мыңға 
немесе 5,6%-ке өскен. Алайда қаладағы отбасы 
мен үй шаруашылығының саны бар болғаны 
1,2%-ке көтерілсе, ауылдық отбасы мен үй 
шаруашылығының саны 13,4%-ке ұлғайған.
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Қазақстан Республикасындағы 
мүгедек әйелдердің саны  
(2018 жылдың бірінші жарты 
жылдығындағы есеп бойынша) 

адам 

ҚАЗАҚСТАНДА 674,2 МЫҢ АДАМ  
(ХАЛЫҚТЫҢ 3,7%-І) МҮГЕДЕК ДЕГЕН 
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕГЕ ИЕ. 

Оның 44%-і — әйелдер. Мүгедек адамдардың 
88,5%-інің жасы 16-дан асқан. Соңғы бес жылда 
Қазақстандағы мүгедек жандардың үлесі 
7,5%-ке өскен. Кейбір өңірлердегі мүгедектік 
республикалық орташа деңгейден асып кеткен. 
Мүгедектері көп өңірлер қатарында Қарағанды 
(4,7%), Түркістан (4,15%) және Шығыс Қазақстан 
(4,1%) облыстары бар.

МҮГЕДЕКТЕРДІҢ ЕРЕКШЕ 
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ 

Қазақстандағы әр түрлі мүгедек жандардың 
сексуалды және репродуктивті денсаулығы 
туралы әлеуметтік зерттеулердің қорытындысы 
мынандай: олар көп жағдайда отбасын құру 
мәселесінде қорғансыз. Мүгедек әйелдер 
мен ер адамдар репродуктивті денсаулығын 
қорғағысы келсе, көптеген қиындықтарға кез 
болады. Мүгедек жандардың көпшілігі отбасын 
жоспарлауда, тууды реттеудің әдістеріне 
келгенде сексуалды және репродуктивті 
денсаулығы туралы медициналық ақпаратты 
білмейді.

Мүгедек адамдардың осынша 
проценті Түркістан облысында  
өмір сүреді

18,4%

2009 жылғы халық санағының мәліметтеріне 
сенсек, отбасы мен үй шаруашылығы көбінесе 
Түркістан (490,7 мың), Шығыс Қазақстан (446,6 
мың) облыстары мен Алматы қаласында (438,2 
мың), Қарағанды (437,8 мың) және Алматы 
(432,2 мың) облыстарында көп тіркелген. 
Қазіргі уақытта отбасы мен үй шаруашылығы 
құрамы өзгерген: балалары жоқ отбасы мен 
үй шаруашылығының қатары артып (29,2%-тен 
36,2%-ке өскен) балалары бар отбасы мен үй 
шаруашылығы кеміп, 7%-ті құраған. 

Өңірлік резервтегі отбасы мен үй 
шаруашылығының анализі барлық облыста 
нуклеарлы (яғни ата-анасы (ата-ананың біреуі 
ғана) мен баласы немесе тек жұбайлар ғана 
бар отбасы) отбасы мен үй шаруашылығы 
типі көп екенін байқатты. Олардың үлесі — 

51–59%. Бұл қатарға Нұр-Сұлтан және Алматы 
қалалары кірмейді, олардағы отбасы мен 
үй шаруашылығының үлесі — 42–43%. Үлкен 
отбасы мен үй шаруашылығының ең үлкен 
үлесі Түркістан (38,12%), Қызылорда (37,1%), 
Алматы (36,9%), Маңғыстау және Атырау 
(36,53%) облыстарына тиесілі. Қала халқының 
саны көбеюінен жалғызілікті немесе туыстық 
байланыстары жоқ адамдардың үлесі артып 
келеді деп болжам жасауға болады. Көппәтерлі 
сегменттегі тұрғын үйдің көбеюі отбасы мен 
үй шаруашылығының нуклеризациялануына 
әсер етеді: жас отбасылар әулеттік отбасынан 
алшақтаудың барынша көп мүмкіндіктеріне  
ие болады. 

293 511 

0,5% 
әр 183-ші

Бала көтеретін жастағы мүгедек 
әйелдердің осынша проценті 
ғана ана бола алады екен

Мүгедек әйелдердің отбасын жоспарлай 
алмағандарының көлемі 41,5%-ті құраған, ол күллі 
халықтың дәл сондай көлемімен салыстырғанда 
төрт есе көп деген сөз. Қалауынсыз бала 
көтеріп қалған жағдайда не істеу керегі жайлы 
ақпараттан мүгедек жандар көбінесе хабарсыз. 
Сондықтан мүгедек әйелдердің аборт жасау 
көрсеткіші де ұлғайып отыр. Халықтың жалпы 
көрсеткіштерімен салыстырғанда, мүгедек 
әйелдердің аборт жасатуы 8 есе көп. 

Мемлекеттік, атқарушы, орындаушы 
билік және азаматтық қоғам мұндай шешімі 
табылмаған мәселеге көңіл аударғаны абзал. 
Бұл қатарға мүгедек жандардың репродуктивті 
құқығы мен репродуктивті денсаулығын қорғау, 
мүгедек жандардың ерекше қажеттіліктерін 
ескеру, оларды гендерлік/тұрмыстық зорлық-
зомбылықтан қорғаудың жедел әрекет ету 
жүйесін жасақтау кіреді. 

некенің ортақ коэффициенті (1000 адамға шаққанда)

ажырасудың ортақ коэффициенті (1000 адамға 
шаққанда) 

ОТБАСЫ МЕН  
ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
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Халықтың өмір сапасы денсаулық сақтау, білім 
алу, таңдау еркіндігі, кемсітпеу, репродуктивті 
құқығы, жеткілікті табыс құқығы деген негізгі 
құқықтарымен тікелей байланысты. Барлық 
құқық сақталса, халықтың өмір сапасы артады. 
Қазақстанда соңғы жылдары номиналды 
табыстың тұрақты өсімі байқалады. 2013–2017 
жылдары олар шамамен 1,5 есе өсіп, 47,1%-ке 
жетті. Номиналды табыстың ең жоғарғы деңгейі 
тұрақты түрде Атырау облысында, ал төменгі 
деңгейі Түркістан облысында байқалды.  
Алайда Қазақстанның шынайы ақшалай 
табысының динамикасы номиналды 
табыстан едәуір өзгешеленеді. Мұның 
себебі, номиналды кірісті құнсыздандыратын 
инфляцияға да байланысты. 

Шынайы кірістер Қазақстан бойынша да, 
аймақтар бойынша да өте баяу өсуде. Мәселен, 
2013–2017 жылдар аралығында шынайы кіріс 
5,2%-ке өскен, ал бұл уақытта номиналды табыс 
47,1%-ке көтерілген еді. Тек үш аймақта ғана 
шынайы табыс тұрақты түрде ұлғайған. Олар: 
Ақмола облысы (2013–2017 жылдар аралығында 
10,8%-ке өскен), Қостанай облысы (16,5%-ке 
көтерілген, барлық өңірлердің ішінде ең 
жоғарғысы) және Солтүстік Қазақстан облысы 
(8,7%). Бұл аймақтарда номиналды табыстың да 
ең жоғары деңгейі байқалған. Ал бұл уақытта 
шынайы табыс Түркістан (10,5%), Маңғыстау (5,2%) 
және Қызылорда (4,3%) облыстарында кеміген. 

Кедейлік деңгейінің көрсеткіші (күнкөріс 
деңгейінен төмен табыс табатын халықтың үлесі) 
соңғы жылдары болмашы ғана төмендеген (2013 
жылы — 2,9%, 2017 жылы — 2,6%). 

ӨМІР ДЕҢГЕЙІ 

Кедейліктің өңірлік ерекшеліктерін талдау үшін 
республикадағы кедейлердің үлесін өңірлердегі 
кедейлердің үлесіне көбейтіп, оған жалпы 
республика халқының санын шағып, анықтайды. 
Егер бұл аралық 1 санынан көп болса, ол өңір 
елдегі орташа деңгеймен салыстырғанда кедей 
болып есептеледі. 

Ең төменгі көрсеткіш Түркістан облысына 
тиесілі. Бұл өңірде кедейлердің үлесі 1,9 есе 
жоғары. Түркістан облысында өмір сүретін 
кедей халық — 31%. Салыстырмалы түрде 
алғанда Жамбыл, Маңғыстау және Қызылорда 
облысының кедейлері көптеу, оларда 
кедейлердің үлесі елдегі жалпы халық санымен 
салыстырғанда 1,3 есе көп. 

Қалалармен салыстырғанда ауыл 
тұрғындары арасында кедейлік деңгейі 
2,7 есе жоғары. Кедейліктің негізгі себебі 
жұмыссыздық, өнімсіз еңбек, кірісі елдегі орташа 
көрсеткіштің жартысына ғана жететін ауыл халқы 
табысының төменгі деңгейі. Сонымен бірге, ауыл 
шаруашылығында еңбек ететін халықтың 40%-і 
өзін-өзі жұмыспен қамтиды да, олардың табысы 
жақсы өмір деңгейіне жетпейді. 2017 жылы 
елімізде өзін-өзі жұмыспен қамтитын адамдар 
саны 2,1 млн (жұмыс істейтін халықтың 24,5%-і)  
болған. Оңтүстік өңірлерде жұмыс істейтін 
халықтың 80%-і өзін-өзі жұмыспен қамтитын 
адамдардың қатарына енеді. 

Ұлттық саясат өнімді еңбек, әсіресе ауыл-
аймақтағы жастар мен әйелдердің арасындағы 
жұмыссыздық, халықтың ең қорғансыз тобын 
тиімді әлеуметтік қорғау мәселелеріне 
бағытталуға тиіс. 

Күнкөріс деңгейінен төмен табыс табатын халықтың  
үлесі (қала-ауыл), % 

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢСІЗДІКТІҢ ЖАҺАНДЫҚ 
ИНДЕКСІ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН 2018 ЖЫЛЫ 
149 МЕМЛЕКЕТТІҢ ІШІНДЕ 60-ОРЫНДЫ 
ИЕЛЕНДІ. 

Білім беру мен денсаулық сақтау 
салаларында гендерлік жетістікке жеткеніне 
қарамастан, Қазақстанда экономикалық 
салада гендерлік теңсіздік байқалады. Ол 
еңбек нарығындағы гендерлік сегрегацияға, 
еңбекке ақы төлеу айырмашылығында, 
сондай-ақ мемлекеттік және саяси шешімдерді 
қабылдаудағы барлық деңгейлерде анық 
байқалады. 

Әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетудің 
таралымын ұлттық зерттеудің мәліметтері  
(2015 жылғы) Қазақстанда әйелдерге қатысты 
зорлық-зомбылық көрсету өте кең тарағанын 
дәлелдейді: 18–75 жастағы, әйтеуір бір уақытта 
серігі болған әйелдердің 17%-і физикалық 
немесе сексуалды тұрғыдан интимдік серігі 
тарапынан бірнеше мәрте зорлық-зомбылық 
көрген; интимдік серігі тарапынан зорлық-
зомбылық көрген әйелдердің тең жартысы 
физикалық зорлық-зомбылық көргенін 
хабарласа, қалғаны бұл деректі айтпаған; 
физикалық, сексуалдық, психологиялық зорлық-
зомбылық көрген әйелдердің төрттен бір бөлігі 
(24%) бұл қорлықты өмір бойы татып келген; 
әрбір бесінші әйел (21%) өмір бойы интимдік 
серігінен психологиялық соққы алып келген. 

Сау әйелдер мен қыздарға қарағанда 
мүгедек әйелдер мен қыздар зорлық-
зомбылықты көп көреді. 

Мүгедек жандарға арналған зерттеулердің 
нәтижесіне сенсек, мүгедектердің 49,4%-і 
жынысы мен жасына қарамастан, отбасында 
түрлі зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Мүгедек 
жандардың өз құқығын білмеуі жағдайды одан 
әрі ушықтырып жіберген. Мүгедек жандарға 
арналған қажетті ақпараттың болмауы 
олардың өзін-өзі қорғауына қатысты қызметті 
пайдалануына кедергі келтіреді. Сенсорлы және 
интеллектуалды тұрғыдан кінәраты бар адамдар 

коммуникациялық кедергілерге жиі ұшырайды 
және олар зорлық-зомбылық туралы хабарлай 
алмайды, дағдарыс сәтінде алатын кеңес пен 
өзін қорғау қызметіне жүгінуде де кедергілерге 
душар болады. Қолжетімді транспорт пен 
инфрақұрылым болмағандықтан, физикалық 
кедергілерге кезігіп, мүгедек жандар гендерлік 
зорлық-зомбылыққа жауап қатуы, қорғау 
ұйымдарына баруы шектеледі. 

Ерте жастағы және мәжбүрлі некелесу 
мәселесі қыздардың болашағына балта 
шабады. Қазақстанда мұндай жағдай, 
негізінен, ауыл-аймақтарда, кейбір 
патриархалды қауымдастықтарда кездеседі. 

Бұл жағдай жасөспірім қыздардың 
құқықтарын білмеуінен туындайды. Қызды 
алып қашатындардың, кәмелеттік жасқа 
жетпегендермен дін тұрғысынан некелесіп 
алатындардың некесінің заңды күші жоқ. 
Демек ондай неке қыздардың құқын қорғауда 
қауқарсыз. Жасөспірім қыздар бұл тұрғыдан да 
құқықтық мәселеде сауатсыз.  

Соңғы бес жылда Қазақстанда орташа 
есеппен алғанда шамамен 1200 қыз кәмелеттік 
жасқа, яғни 18 жасқа жетпей тұрмыс құрған. 

Жалпы некенің үлесімен салыстырғанда, 
кәмелеттік жасқа жетпеген қыздардың некелесу 
үлесі 2017 жылы 0,71%-ті құраған. 15–19 жастағы 
жасөспірімдердің некесіне келсек, олардың 
үлесі кәдімгідей жоғары: елдегі жалпы неке 
үлесінің 10,8%-тін құрап отыр. 

Ерте жастағы және мәжбүрлі неке қыздардың 
білім алу, репродуктивті денсаулық құқығын 
шектейді және ауру мен ана өлімі қаупін 
ұлғайтады. Некеге тұрған жасөспірім қыздар 
үйдегі және сексуалды зорлық-зомбылықтың 
алдында қауқарсыз. Аяғы ауырлаған жағдайда 
бала көтеруде мәселелерге кезігуі мүмкін, себебі 
олардың тәні физиологиялық тұрғыдан бала 
тууға әлі дайын емес. 

Қазақстан қоғамында зорлық-зомбылықпен 
күрес профилактикасы мемлекеттік саясаттың 
маңызды басымдығының және Қазақстан 
қабылдаған халықаралық міндеттемелерінің 
бірі. Ерте жастағы мәжбүрлі некенің алдын алу 
мақсатында, неке-отбасылық қарым-қатынас 
саласында жеке тұлғаның құқығы, оның 
мүддесіне қастандық жасамау және ерте жастан 
некеге мәжбүрлемеу үшін осы саладағы заңды 
актілерді үкіметтің күшейткені абзал. 

18–75 жастағы әйелдердің осынша 
проценті интимдік серігі тарапынан 
физикалық және/немесе сексуалды 
тұрғыдан зорлық-зомбылық көріп келген 

17%

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК ЖӘНЕ 
ГЕНДЕРЛІК ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ 



14 15

Еңбекке жарамды жастағы халықтың үлесі 

59,1% 64,2%
2010 (басы) 2019 (басы)
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15–19 жастаға және 20–24 жастаңы халықтың болжалды санының динамикасы, 
Қазақстан Республикасы, 2019–2050 жылдар (1000 адамға шаққанда) 

Ер адамдар (Е) мен әйелдер (Ә) дүниеге келгендегі өмір ұзақтығының 
сценарийі, Қазақстан (жылдар)

Үш түрлі жастағы халықтың саны (болжалды орташа нұсқа),  
барлық халық, Қазақстандағы екі жыныс өкілдері, 2019–2050 жылдар,  
(1000 адамға шаққанда) 

15–64 жастағылардың болжалды орташа демографиялық салмағы, 
Қазақстан, 2019–2050 жылдар, жалпы халық, екі бірдей жыныс 
өкілдері (100 адамға шаққанда) 

2019–2029 жылдар аралығында 20–39 жастағы 
әйелдер саны 200 000 адамға қысқарса,  
сол жылдардан кейінгі уақытта олардың саны 
900 000 адамға көбейеді екен. Ықтимал 
аналар санының ұлғаюы туудың жиынтық 
коэффициенті құлдырауының алдын алып, 
туудың жалпы санына да өзгерістер енгізуі 
мүмкін. 

15 жасқа дейінгі балалар санының 
динамикасы әйелдердің репродуктивті 
құрамының артуына, туу деңгейіне 
байланысты өзгеруі мүмкін. 2024–2025 
жылдардағы балалар құрамы артады. 
Алайда содан кейін Қазақстанда ықтимал 
аналардың саны азаяды да, тиісінше туу 
көрсеткіші төмендейді. 2035 жылдардан кейін 
балалардың саны қайта өсетін болады. 

Қазақстан — жас мемлекет, себебі, 
бұл елде балалар ғана емес, 15–24 жас 
аралығындағы жастар да көп. Мәселен,  
2018 жылы осы жастағы топ өкілдері 
халықтың 12,8%-ін, ал 15–64 жастағылар 
халықтың 20%-ін құраған. 

Жастар санының өзгеру тенденциясына 
көп дүние байланысты. Кәсіби білім 
беру жүйесін дамыту, еңбек нарығының 
жағдайы, әлеуметтік саланың жүктемесі, 
қоғам өмірінде инновациялардың таралу 
жылдамдығы, сондай-ақ туу, некелесу, 
миграция саласындағы тенденциялар да осы 
жас өкілдеріне көп тәуелді. Болжамдардың 
қорытындыларына сенсек, алдағы бес 
жылда Қазақстан Республикасында 15–19 
жас аралығындағылардың саны күрт артады, 
мұның себебі, 2000–2010 жылдары дүниеге 
көп бала келген еді. 2035 жылдарға қарай 
ол сан 1,7 есе өседі. Яғни бес жылдан кейін, 

2022 жылдан бастап 2040 жылға дейін 20–24 
жас аралығындағы жастардың саны тұрақты 
түрде өсіп отырады. Алдағы 15 жылда 15–24 
жас аралығындағы жастардың үлесі 15–64 жас 
аралығындағы халықтың ішінде 20%-тен 27%-
ке өспек. 

Халықтың демографиялық дамуында елдің 
жас құрылымы трансформациясының жаңа 
кезеңі басталмақ: халықтың демографиялық 
салмақ құрылымы едәуір өзгереді, 2019 жылы 
қарт адамдардың үлесі 20,8% болса, 2050 
жылы қарт адамдар 37,8%-ке көбейеді. Ал 
балалардың үлесі 79,2%-тен 62,2%-ке азаяды. 
Бұл құрылым елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына әсер ететіні сөзсіз, сондықтан, даму 
жоспарында бұл жайт ескерілуі тиіс.

Болжалды дұрыс демографиялық 
дивидендтің соңғы кезеңі 1990 және 
2000 жылдары байқалған. Болашақтағы 
демографиялық дивидендтен пайда көру үшін 
мына бағыттардағы саясат жұмыс істеуі керек: 

1) Жұмыссыздық деңгейін төменгі  
шекке дейін азайту; 

2) Жастар мен әйелдерді еңбек нарығына 
ынталандыру; 

3) Адам капиталына инвестиция салу 
жолдарын көбейту (білім мен денсаулық 
сақтау); 

4) Тиімді миграциялық саясат. Қартаю 
көрсеткішінің өсуінен екінші демографиялық 
дивидент пайда болуы мүмкін. Алайда 
бұл жағдай мемлекеттің тиімді көмегінсіз, 
автоматты түрде пайда бола салмайды.  
Біз сенімді қаржылық институттардың жайын 
мысалға алып отырмыз, олар халықтың 
сеніміне ие болып, активтерді жинауға ықпал 
етеді. 
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