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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
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қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 
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2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;  

–  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 

2017 - 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы; 
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–  «Егінжай» бағдарламасы; 
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Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
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Әлеуметтік қорғау министрлігі 

Мемлекеттік бағдарлама  

Мемлекеттiк акционерлiк компаниялар 

Нормативтік құқықтық актілер  

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету 

Ауыл шаруашылық кооперативі  

Жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) 
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Ұлттық кәсіпкерлер палатасы «Атамекен» 

Ауыл шаруашылық басқармасы 
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СДО                        -         Сервистік-дайындау орталығы 

ТМҚ                        -        Тауарлы-материалдық құндылықтар 

ТЭН                         -        Технико-экономикалық нормативтері 

ҰК                           -         Ұлттық компания 

ШОБ                       -         Шағын және орта бизнес 

ІҚМ                         -         Ірі қара мал 

ЭБХ                         -        Экономикалық белсенді халық 

ЭММ                       -        Экономикалық-математикалық модель 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан ауыл шаруашылығы 

өнімдері өндірісін тұрақты дамыту үшін бірқатар бәсекелі артықшылықтарға 

және жоғары әлеуетке ие, алайда табиғи және еңбек ресурстары, жалпы 

экономикалық бағыт және мемлекеттік қолдау жеткілікті болғанымен 

Қазақстан әлі де азық-түлік өнімдерінің импортына тәуелді. 

Бүгінгі таңда агроөнеркәсіп өндірісін ауқымды жаңғырту қажет, осы 

шешімді іске асыруда Үкімет тарапынан жүргізіліп отырған іс-шаралардың 

орындалуы маңызды. Мемлекет аграрлық салаға өндіріс көлемін ұлғайту 

бойынша үлкен міндеттер жүктеп отыр, олардың бірі ұсақ және орта 

шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы кооперациясына шоғырландыру. 

Осы орайда, 2017-2021 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 

агроөнеркәсіптік кешенін (АӨК) дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

әзірленді. Бағдарламаның басты мақсаты «Нарықтарда сұранысқа ие, 

бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік кешен өнімін өндіруді қамтамасыз ету». 

Бұл саланың басымдылығын белгілей отырып «Еңбек өнімділігін 2021 жылы 

2015 жылға қарағанда 38%–ға жоғарылату, жалпы өнім көлемін 30%–ға  

ұлғайту, экспортқа шығарылатын өнімдердің көлемін 600 млн. АҚШ 

долларына жеткізу, азық – түлікті көтерме сауда арқылы сатуды 29%–ға 

жоғарылату, аталған көрсеткіштер арқылы АӨК саласының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру» деп нақты шешімдер белгіленген.  

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 5 

қазан 2018 жылы Қазақстан халқына «Қазақстандықтардың әл–ауқатының 

өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты жолдауында еліміздегі АӨК 

экономикалық әлеуетін тиімді жүзеге асырудың шешуші жолы, «Еңбек 

өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 

2022 жылға қарай 2,5 есе көбейту» қажет екенін атап көрсетті. 

Осындай міндеттерді қоя отырып еліміздің ресурстық әлеуетін оңтайлы 

пайдалануымыз қажет, өйткені еліміздің 85 пайызы табиғи ресурстық 

әлеуетке тиесілі. Еліміздегі ауылшаруашылық жерлерінің көлемі - 215 млн 

гектар, бұл әлемдік ресурстардың 4% – нан астамын құрайды. Бүгінде АӨК 

жалпы өнімі 11,0 млрд. АҚШ доллар немесе елдің ЖІӨ – дегі үлесі – 7,8% –

ды  құрайды,  соңғы 10 жылда ауыл шаруашылығындағы өндіріс көлемі 

шамамен 4 есеге өскен. 

Еліміздегі АӨК-тің үлкен мүмкіндіктеріне қарамастан, азық-түлік 

қауіпсіздігі мәселесі орын алып, импорт жоғары технологиялық өндірістер 

бойынша сақталуда. Өнімдердің импортында ең жоғарғы үлес салмақ 

ірімшіктер мен сүзбеге (51%), сары майға (36,4%), щұжық өнімдеріне (46%), 

ет және етті–өсімдік консервілеріне (40%) тиесілі. Ішкі тұтынуда құрғақ 

қантының импорты – 55,0%, ал дайын қанттың үлесі – 42%. Қолданыстағы 

қант зауыттарының өндірістік қуаттары 37,0% жүктелген. Сонымен қатар, 

елімізде жеміс–көкөніс консервілері импортталады. Ішкі тұтынудағы 
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олардың үлесі– 84%, ал жеміс – көкөністерді өңдейтін зауыттар тек 27,0% –

ға жүктелген. 

Мемлекеттік қолдау бойынша қабылданып жатқан шараларға 

қарамастан, жалпы өндіріс көлеміндегі ауылшаруашылық өнімдерді өңдеудің 

үлесі төмен болып қалуда. Айта кетсек, орта есеппен 5-6 млн тонна астық 

шикізат түрінде экспортқа шығарылады. Сондықтан, Елбасының осы 

Жолдауында берілген тапсырмасына сәйкес, өңдеу өнеркәсібі мен 

шикізаттық емес экспортты қолдауға алдағы 3 жылда мемлекеттік 

бюджеттен қосымша 500 млрд. теңге бөлінуі қарастырылған. Бұл дегеніміз 

сыртқы нарыққа шикізат өнім шығарудан бас тартып қосымша құны жоғары 

өңделген өнім шығару қажет. Сондықтан аграрлық салада шикі өнімді 

қайтадан өңдейтін агроөнеркәсіптік  кәсіпорындардың жұмысын жандандыру 

қажет.  

         Нарықтық экономикалық қатынастарға көшуде және елдің аграрлық 

секторын басқаруда заманауи әдістерін енгізу қажеттілігі агробизнестің 

шаруашылық жүргізуші субъектілері арасында тұрақты экономикалық 

байланыстарды орнату және қолдау мәселелерінің өзектілігі арта түсті. 
Ауыл шаруашылық өнеркәсібінің дамуының бастапқы кезеңдерінде бұл 

мәселе жоспарлы және әкімшілік тетіктермен шешілетін. Бірақ нарықтық 

реформаларды жүргізу кезінде оларды пайдалану іс жүзінде тоқтатылды, 

сонымен қатар өндіріс көлемі бойынша басым жағдайға ие болғанымен, 

басқару және үйлестіру жүйесінен іс жүзінде тыс қалған ұсақ 

шаруашылықтардың көбеюіне байланысты көптеген қиындықтар туындады.  
Қазіргі таңда тауар өндірушілердің барлық түрлерінің қызметін 

үйлестірудің тиімді тетігі, олардың әлеуметтік-экономикалық мүдделерінің 

теңгерімділігіне қол жеткізетін «Өндіріс–өңдеу–сату» ұйымдастыру– 

технологиялық тізбегіндегі жүйелі жұмысты ұйымдастыру мүмкін болмады. 

Осыған орай, бүгін азық-түлік тауарларын өндіру, қайта өңдеу және сату 

бойынша кешенді басқару мәселесін шешу үшін ғылыми зерттеулердің 

қажетттілігі туындайды. 

Ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа бағыттарын және агробизнес 

субъектілерінің шаруашылық кооперациялық байланыстарын жетілдіру 

шеңберінде ұсынылатын әлеуетті мүмкіндіктерді әзірлеудегі объективті 

қажеттіліктің үйлесуі зерттеу жұмысының тақырыбын таңдауға және оның 

қазіргі жағдайдағы өзектілігіне себеп болды.  

Ғылыми зерттелу дәрежесі. Мәселенің зерделену дәрежесі аграрлық 

салада кооперациялық қозғалыс тақырыбын теориялық және тәжірибелік 

аспектілері бойынша келесі классикалық шетелдік ғалымдар зерттеген, олар, 

кооперативтік қозғалыстың классикалық ғалымдары – Р. Кантильон Ж.Б. 

Сэй, А. Смит, Д. Рикарда Дж. Дэвис, Р. Голдберг Ш.Фурье, Р. Оуэн, М. 

Портер және әлемде классикалық кооперативтік теорияға өз әдістерін 

ұсынған теоретиктер Ф.В. Райффайзен, А.В. Чаянов, М.И. Туган–

Барановский, Н.В. Верещагин, Н. Г. Чернышевский. 
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Келесі Ресейлік және отандық авторлардың шығармаларында 

кооперациялық қозғалыстың дамуының әр түрлі кезеңдері зерттелген, олар, 

А. П. Макаренко, Е.С. Строев, А.А. Никонов, С.В. Киселев, Н.С. Харитонов, 

А.В. Ткач, В. А. Матусевич, Л.И. Наговицина, В.С. Пинишко, К.А. 

Пажитнов, В. П. Прижигалинский, Л.П Наговицина, К.И. Вахитов, Н.С. 

Дешковская, Р.Г. Янбых және отандық ғалымдарымыз А.К. Кошанов, Т.И. 

Есполов, Ж.Ж. Сүлейменов, У.К. Керимова, Г.А. Қалиев, А.А. Сатыбалдин, 

Т.А. Есиркепов, Р.У. Рахметова, А.Б.Молдашев, Г.У. Акимбекова, Г.Р. 

Мадиев, Г.Ы. Бекенова, Д.И. Разакова, Ш.М. Қаңтарбаева, М. Кемел т.б.  

Әлемдік деңгейде кооперация ұғымы зерттелгенімен кооперациялық 

байланыстардың зерттелмегенін Scopus деректер базасы бойынша 

жарияланымдық белсенділікке шолу жасай отырып, салыстырмалы талдау 

нәтижесінде белгілі болды. Соңғы 2010-2019 жылдардағы кооперациялық 

байланыстар туралы ғылыми мақалаларды талдау барысында «cooperative», 

«cooperative relations» түйінді сөздері бойынша Scopus деректер базасынан 

соңғы жылдардағы жарияланымдардың зерттеушілерінің белсенділігі Қытай, 

АҚШ және Жапония авторларында басым.  

Осылайша бүгінгі күнгі агробизнес саласындағы кооперациялық 

байланыстардың елімізде айталықтай зерттелмегені, ауыл шаруашылық 

кооперациясы ұзақ деңгейде тұрақты түрде дамымағандығы, кооперациялық 

байланыстардың ұйымдастыруында негіз болатын арқаудың жоқтығы, 

кооперациялық шаруашылық субъектілерінің өзара қарым–қатынасы 

реттелмегендігі және нәтижелерінің айқындалмағандығы белгілі. Нарық 

жағдайында субъектілердің арасында кооперацияға шоғырлануда оңтайлы 

іскерлік қарым қатынас қарастырылмағандықтан, осыдан келіп зерттеудің 

мақсаттары мен міндеттері айқындалды.  

Зерттеудің мақсаты аграрлық секторды тұрақты дамыту және елдің 

ресурстық әлеуетін тиімді пайдалануда агробизнес субъектілерінің 

кооперациялық байланыстарын басқарудың бизнес–моделін әзірлеу және  

оңтайлы даму жолының тетіктерін ұсыну. 

Диссертациялық зерттеудің міндеттері: 

–агробизнес субъектілерінің кооперациялық байланыстарының 

теориялық негіздерін және субъектілерінің қарым–қатынасын басқару 

аспектілерін зерттеу; 

–ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооперациялық байланыстарын 

басқаруындағы кооперативтік қарым–қатынастарды дамытудың әлемдік 

тәжірибемен сабақтастығын  зерттеу; 

–Қазақстан агробизнесін дамытудың әлеуетті мүмкіндіктерін анықтау; 

–қазіргі ауыл шаруашылық субъектілерінің арасындағы қалыптасқан 

кооперациялық  байланыстарына және басқару мәселелеріне талдау жасау; 

–агробизнес субъектілер қызметінің кооперациялық байланысының 

бизнес– моделін құру және тиімділігін жетілдіру жолдарын қарастыру. 



  

9 
 

Зерттеудің объектісі – Қазақстан Республикасы, оның ішінде Алматы 

облысының агробизнес саласының субъектілерінің кооперациялық 

байланысы.  

Зерттеу пәні – Қазақстан Республикасының агробизнес субъектілерінің 

кооперациялық байланыстарын ұйымдастыру процесінде туындайтын 

экономикалық қатынастардың жиынтығы. 

Зерттеудің теориялық және методологиялық негізі. Ақпараттық 

негізі ретінде ҚР заңнамалық актілері, Қазақстан Республикасының алғашқы 

Президентінің жарлықтары мен қаулылары, Қазақстан Республикасының 

алғашқы Президентінің Жолдаулары мен Мемлекеттік бағдарламалар, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі ақпараттық-

талдамалық жүйесінің,  Статистика комитетінің, Қазақстан Республикасының 

Ауыл шаруашылық министрлігінің, Алматы облысының ауыл шаруашылық 

статистика комитетінің, World Data Atlas және World Bank деректері 

қолданылды. Теориялық және әдіснамалық базасы ретінде отандық және шет 

елдік ғалымдардың кооперациялық қозғалысының дамуының әр түрлі 

кезеңдерінде зерттелген теориялық және тәжірибелік ғылыми еңбектері 

қарастырылды.  

Зерттеу нәтижелерін талдауда социологиялық және көпөлшемді 

статистика-математикалық әдістер қолданылды.Талдау арнайы компьютерлік 

SPSS–22, STATISTICA–13 бағдарламалары арқылы жүргізілді. Атап 

айтқанда, оптималдық жоспарлау, кластерлік талдау, экономикалық–

математикалық моделдеу, эконометрикалық және экономика–математикалық 

әдістер, SWOT–талдау, сауалнама және интервью әдістері қолданылды. 

Гипотеза. Агробизнес субъектілерінің кооперациялық байланысын 

жүйелік тәсілмен ұйымдастыру және басқару аграрлық сектордың тұрақты 

дамуын және бәсекеге қабілетті әлеуетін қалыптастырады.  

Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы. Агробизнес 

субъектілерінің кооперациялық байланыстарын оңтайлы ұйымдастыру 

негізінде жүргізілген ғылыми зерттеулер нәтижесінде келесідей жаңалықтар 

ұсынылады:  

– Қазақстанда агробизнес секторының дамуының қалыптасқан 

теориялық негіздері зерттеліп «агробизнес жүйесі» түсінігі енгізіліп, оған 

авторлық түсініктеме берілді; 

– агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысын  

тұрақты қалыптастырудың басқарушылық қағидалары ұсынылды; 

– агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысын 

ұйымдастырудың алғы шарты «өндіріс-өңдеу-сату» тізбегінде нақтыланды;  

– агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысының 

салалық  құрылымдық бизнес–моделінің сұлбасы жасалынды; 

– агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысын 

басқарудың тетіктері ұсынылды; 
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– агробизнес субъектілерінің «өндіріс-өңдеу-сату» тізбегінде қарым–

қатынасын және бизнес–моделінің үрдістерін жоспарлаудың экономика–

математикалық моделі ұсынылды.     

       Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар: Зерттеу жұмысының нәтижелері  

негізінде қорғауға келесідей тұжырымдар ұсынылады:      

– агробизнесті дамытудың теориялық аспектілерін зерттеу негізінде 

тұрақты экономикалық даму бағытында өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру мақсатында «агробизнес жүйесі» түсінігі беріліп, оның авторлық 

түсіндірмесі берілді. 

–Қазақстанның аграрлық саласының ресурстық әлеуетін пайдалану 

тиімділігіне талдау жасау және әлемдік елдермен салыстыру арқылы 

еліміздің аграрлық секторын нарық жағдайында дамыту, оның бизнестік 

қызығушылығын арттыру арқылы жетілдіру ұсынылды;  

–Қазақстан агробизнесінің субъектілерінің   өзара кооперациялық қарым 

қатынасының тиімділігін арттыру үшін, оларды ерікті кооперациялық 

қатынастағы  субъектілер жүйесі ретінде, жүйелік тәсілмен экономикалық 

тұрақты даму бағытында ортақ мақсатқа ұйымдастыру арқылы басқару  

қажеттігін  ұсынады; 

 – агробизнес  жүйесін ұйымдастырудың алғы шарты есебінде «өндіріс-

өңдеу-сату» тізбегінде, атап айтқанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, 

қажетті ресурстарды жеткізу, қайта өңдеу, тасымалдау, сатуды қамтамасыз 

ететін субъектілердің салалық үйлесімді қызмет көрсететін ерікті 

кооперациялық қатынастардың өзара әрекеті негізінде реттеуді ұсынады; 

–агробизнес жүйесінің салалық құрылымдық субъектілерінің өзара 

кооперациялық байланысының бизнес–моделі жасалынып, оның әр 

құрылымда нақты орындалуы жалпы агробизнес жүйесінің тұрақты 

дамуының кепілі екені негізделді; 

–агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысының 

бизнес–моделін басқарудың тетіктері ретінде мақсаты мен міндеттері 

айқындалған стратегиясын,  кооперациялық қатынастың нормативтік-

құқықтық базасын және бизнес-жоспарын жасауды ұсынады; 

–агробизнес жүйесінің бизнес жоспарының оңтайлы экономика– 

математикалық моделі негізінде  ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен 

оны өңдеу көлемі, өнімдерді өңдеу және қажеттілікті анықтау, еңбек, 

материалдық-техникалық ресурстар көлемі, қаржы және жер ресурстары 

көлемі; ақырғы тағам өнімдерінің ішкі және сыртқы нарықтағы мүмкін және 

оптималды көлемін анықтау мүмкіндігі ұсынылады. 

Зерттеу жұмысының ғылыми – тәжірибелік маңыздылығы. 

Аграрлық секторды тұрақты дамыту үшін агробизнес субъектілерінің 

кооперациялық байланыстарын басқару жөніндегі ұсыныстар Қазақстан 

Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде көзделген негізгі 

қағидаттарды іске асыру кезінде пайдалануға болады. 
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Зерттеy барысындағы жинaқтaлғaн мәлiметтер, қорытындылaр, 

ұcыныcтaр мен агробизнес жүйесінің салалық құрылымдық субъектілері 

арасындағы өзара қарым–қатынастардың ұсынылған бизнес-моделі 

талданатын объектілердің стратегиялық жоспарын әзірлеу үшін қолданылуы 

мүмкін. Диссертациялық зерттеу объектісі болып Алматы облысы 

алынғандықтан зерттеу нәтижесін Алматы облысының ауыл шаруашылық 

басқармасының аграрлық өндірісті дамыту стратегиясын іске асыру 

барысында аталған бизнес–модельді пайдалануға және алдағы уақытта әрі 

қарай тәжірибеге енгізу жоспарлануда, бұл туралы анықтамамен расталған.  

Зерттеу нәтижелерінің апробациясы және жарияланымдары.  
Диссертациялық зерттеу объектісі Алматы облысы болғандықтан зерттеу 

нәтижесін Алматы облысының ауыл шаруашылық басқармасына ұсынылды. 

Осы облыстың ауылшаруашылық даму стратегиясын жасау барысында 

аталған бизнес–модельдерді негіз ретінде пайдаланып, алдағы уақытта әрі 

қарай тәжірибеге енгізу жоспарлануда.  

Зерттеудің негiзгi нәтижелерi мен тұжырымдамалары халықаралық 

ғылыми–тәжiрибелiк конференцияларда, 2018 жылы 1–2 маусымдағы Прага 

экономикалық университетінің «Қазіргі қоғамның әлеуметтік–экономикалық 

мәселелері» атты конференциясында, 2018 жылдың 5–6 сәуірінде ҚазҰАУ-де 

өткен «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында АӨК–ін дамытуға 

қосқан жас ғалымдардың үлесі» атты жас ғалымдардың III Халықаралық 

ғылыми–практикалық конференциясында, 2017 жылы 11 сәуірдегі Нархоз 

университетінің «Орталық Азияның тұрақты дамуы: болашағы және зерттеу 

бағыттары» атты халықаралық ғылыми практикалық конференциясында 

баяндама жасалынып, талқыланды. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы 

мен мазмұнын сипаттайтын 10 ғылыми мақала жарияланды. Оның ішінде, 1 

мақала Scopus базасындағы жорналда, 3 мақала Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету 

комитеті ұсынған басылымдарда, сонымен қатар 5 мақала халықаралық 

ғылыми–тәжірибелік конференциялар жинақтарында, оның ішінде 2 шет 

елдік конференцияларда, 1 мақала шет елдік ғылыми баспада жарияланды. 

Диссертациялық жұмыстың құрылымы мен көлемі. Ғылыми 

еңбектің құрылымы кіріспені, белгілер мен қысқартулар тізімін, 3 негізгі 

бөлімді, қорытындыны, пайдаланылған әдебиеттер тізімін және 

қосымшаларды қамтиды. Диссертация 148 беттен, оның ішінде  14 суреттен, 

29 формула және 23 кестеден тұрады. 
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      1 АГРОБИЗНЕСТІҢ КООПЕРАЦИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ  АСПЕКТІЛЕРІ 

 

1.1 Агробизнес субъектілерінің кооперациялық байланысының 

теориялық   негіздері 

Жалпы агробизнес – ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, сақтау, тарату 

және қайта өңдеу жүйесімен байланысты. Агробизнес өндірісті кешенді 

қалыптастыру және нарықта ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен өңдеу 

және пайдаланудың күрделі сипаты болып табылады. Агробизнестің мақсаты 

– халықтың азық-түлікке деген сұранысын қанағаттандыру арқылы ондағы 

табыс көздерін барынша арттыру.  

Ауыл шаруашылығы тәуекелдігі көп күрделі сала, оның өнімдері 

ақырғы өнімге дейін бірнеше этаптан – дайындау, қайта өңдеу арқылы өтеді. 

Сондықтан бүгінгі күні ауыл шаруашылығымен айналысатын ауыл 

тұрғындары үшін – мал өсіру немесе егін егу жеткіліксіз, олар заман 

талабына, нарықтың сұранысына сай жаңа технологиямен тұтынушының 

ауыл шаруашылығы өніміне деген сұранысына сәйкес тауар дайындаушы 

және өз мақсатын қанағаттандыратын маман болуы керек.  

Осылайша, ауыл шаруашылығында әртүрлі меншік нысандары мен 

шаруашылық жүргізу түрлерімен айналысатын көп салалы агробизнес 

қызметі қалыптасады. Ауыл шаруашылығы өндірісінің құлдырау үрдісі 

кезінде, аграрлық дағдарыстың шиеленіскен жағдайында өндірістік 

ресурстарды иеленудің, пайдаланудың және билік етудің тиімді нысандарын 

бекіту, материалдық өндіріске мемлекеттік көмек көрсету, барлық 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің материалдық мүдделілігін күшейту 

маңызды. Бір сөзбен айтқанда, ауыл шаруашылығының барлық қызметі мен 

тұтынушыға өнімдер жеткізуі агробизнес немесе оны «үлкен бизнестің» 

бөлігі деп қарауға  болады. 

Қазіргі уақытта отандық агроэкономикалық ғылымда агробизнес 

теориясы бойынша жалпылама жұмыстар жоқтың қасы. Алғашқы XVII 

ғасырдың аяғы мен XVIII ғасырдың басында ауыл шаруашылығының 

нарықтық дамуына байланысты Р.Кантильон «кәсіпкерлік» түсінігін 

қолданысқа енгізіп, кәсіптік жасаудың көзі жер мен еңбек ресурсында деп 

атап көрсетті [1]. Осы көзқарасты басқа да ғалымдар Ж.Б. Сэй, А.Смит, 

Д.Рикарда ауыл шаруашылығындағы кәсіптікті өндірістің екі факторларына 

капиталды қосып байланыстырады [2-4]. Бұл сол кездегі ауыл 

шаруашылығының даму деңгейіне байланысты болатын. Кейін XX ғасырда 

ауыл шаруашылығында интеграциялық қатынастардың белсенді дамуы, 

технологиялық жаңалықтардың енуі агробизнес түсінігіне көзқарасты 

кеңейтті.  

Әлемдік ғылыми әдебиеттерде агробизнес тұжырымдамасын алғашқы 

рет Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін ғана енгізілген деген. Әлемдік 

деңгейде Гарвард бизнес мектебінің өкілдері Дж. Дэвис пен Рэй Голдберг 

(1957) «A concept of agribusiness» атты еңбектерін жарыққа шығарды. 
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Авторлардың тұжырымдамасы бойынша агробизнес өнімдерді өндіру 

бойынша барлық операциялардың жиынтығы, яғни осы өнімге сұранысты 

барынша толық қамтамасыз ету жағдайында ондағы табысты барынша 

арттыру үшін ауылшаруашылық шикізатын және өндірілген тауарларды 

сақтау, өңдеу және сатуды қамтамасыз етеді деген [5]. 

 Ресей академигі Е.С. Строевтің анықтамасы бойынша «Агробизнес – 

кең көлемді түсінік. Бұнда өнімді тек өндіру және сатумен шектелмеу керек. 

Ол нарықтың келешегін болжай білу, оның ауытқуына жедел әрекет ету, 

озық технологиялырды өндіріске енгізу, заманауи техниканы пайдалану,   

өңдеушілер және сатушылармен тиімді байланыс орнату іскерліктерін 

қамтитын» әрекеттердің жиынтығы ретінде қарастырғаны қазіргі нарық 

дамуының тенденциясына жақын келеді [6].   

Агробизнестің мақсаты ауылшаруашылық өнімдерімен толық 

қамтамасыз ету жағдайында табыс табу және барынша табысты арттыру. 

Агробизнес ауыл шаруашылық нарық үрдісінің негізгі факторы болып 

табылады. Сондықтан агробизнесті дамыту ол агроөнеркәсіп кешенін 

үйлесімділігін арттырады, ауылшаруашылығы өнімдерінің бәсекелік 

қабілеттілігі және әлеуеті артады.        

 Қазақстанда агробизнес түсінігіне еліміздің нарыққа көшуіне 

байланысты кәсіпкерлік пен жеке меншіктің пайда болуына байланысты 

көңіл бөліне басталды, себебі ауыл шаруашылығы жоспарлы экономикада 

мемлекет бақылауындағы дотациялық сала болды. Осыған байланысты 

агробизнестің теориялық негіздерін зерттеу ерте қолға алынбады. Сонда да 

болса ауыл шаруашылығында басқа салалармен салыстырғанда, (әсіресе 

өнеркәсіп) жеке шаруа (үй) қожалықтары, ұжымдық шаруашылық (колхоз) 

және кооперативтер  жақсы таралған.  

Біздің елде агробизнестің заманауи жүйесі аграрлық қатынастарды 

дамытуда ерекше рөл атқаратын – ауыл шаруашылығы кооперациясының 

болуымен сипатталады. Себебі, ауыл шаруашылығының тәуекелдігінің 

жоғарылығынан бұл салада бизнес жасау немесе пайда табу мақсатында 

кәсіппен айналысу қиын мәселе деп қабылданған. Нарықтық экономикасы 

бар елдерде ауыл шаруашылығы кооперациясы дамудың ұзақ жолынан 

өткен, қазіргі уақытта агробизнестің басым түрлерінің бірі болып табылады. 

Осының салдарынан қазіргі уақытта елімізде әлі күнге дейін агробизнестің 

ғылыми тұжырымдамасы, теориялық базасы қалыптаспады, бұл мемлекет 

деңгейінде агробизнес саясатын дамыту үшін негіз бола алатын еді. 

Қазіргі кезде кооперативтер аграрлық азық-түлік секторында маңызды 

рөл атқарады. Халықаралық кооперативтік альянстың деректері бойынша, 

қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы кооперативтерінің үлесіне әлемдік ауыл 

шаруашылығы өндірісі мен маркетингтің шамамен үштен бір бөлігі келеді. 

Осыған байланысты агробизнестің экономикалық жүйесіндегі кооперация 

тұжырымдамалық маңыздылығы мен практикалық өзектілігі артып келе 

жатқаны байқалады, алайда оның нәтижелері экономикалық саясат 

терминдерінде әр қалай жазылып жүр. Қазіргі жаһандану, шоғырландыру 
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және аграрлық азық-түлікті орталықтандыру жағдайында кооперативтер 

жаңа дәстүрлі емес нарықтық басқару құрылымдарын пайдаланып жүр.  

Эволюция тұрғысынан альянстарды, желілерді қалыптастыру және 

кооперацияның жаңа гибридті нысандарын құру қызығушылық тудыруда.  

«Кооперация» ғылыми ұғымын құрастырумен ресейлік және шетелдік 

зерттеушілер XIX-XX ғасырда айналыса бастады, себебі кооперативтік 

тәжірибеде ғылымның араласпауынсыз шешу мүмкін емес көптеген 

қиындықтарға кездесе бастады. Сол уақытта қолданылып жүрген 

анықтамаларды жүйелендіре отырып, А.В.Чаянов кооперация қоғамдық-

тарихи құбылыс ретінде екі ғылыммен зерттелетінін көрсетті, олардың 

әрқайсысы өзінің ерекше зерттеу пәнін көрсетеді: экономика – ұйымдық–

шаруашылық нысаны, тарих– әлеуметтік қозғалыстың бір түрі [7]. 

Әлемде кооперативтік қозғалыс пен кооперативтік бизнестің негіздерін 

әртүрлі елдердің ғалымдары мен тәжірибеде жұмыс жасайтын мамандар 

зерттеп өз әдістерін ұсынған. Бүгінгі таңға дейін қолданылып келген 

кооперация ұғымын, ресейлік ғалымдар Ш.Фурье, Р.Оуэн әлеуметтік – 

реформистік қозғалыс ретінде, ал кооперативті қатысушылардың тек 

экономикалық қана емес, сонымен қатар әлеуметтік мұқтаждықтарын да 

шешуге бағытталған ұйымның айрықша түрі ретінде қарастырған [8].  

Ауыл шаруашылығы кооперациясы дамуының мәні мен заңдылықтарын 

анықтаудағы маңызды рөлін шетелдік ғалымдар Marcus L. [9], Nilsson J. [10], 

Westenholz A. [11] сынды шет елдік ғалымдар өз жұмыстарында зерттеген. 

Әлемде классикалық кооперативтік теорияға өз әдістерін ұсынған 

теоретиктер Ф.Райффайзен, А.В. Чаянов, М.И.Туган–Барановский,  Н.Г. 

Чернышевскийлер [12-15] кооперативтің экономикалық маңыздылығын, 

құрылымдық тиімділігін анықтағанымен, оның әлеуметтік–психологиялық 

жақтарын ашпаған.  

Келесі Ресейлік авторлардың шығармаларында классикалық теоретиктер 

А.В.Чаянов, М.И.Туган–Барановский, Н.Г. Чернышевскийлердің 

кооперацияның классикалық принциптеріне сүйене отырып, кооперациялық 

қозғалыстың дамуының әр түрлі кезеңдерін зерттеп, тұжырымдамалық 

тәсілдері мен бағыттарын негіздеп, кооперация мәселесі мен ұйымдастыру 

тәсілдерін ғылымға енгізген. Олар, А. П. Макаренко, В.Ф. Тотомианц, А.А. 

Никонов, С.В. Киселев, Е.В.Белова, А.М. Емельянов, Т.А. Белугина, Н.С. 

Харитонов, А.В. Ткач, В. А. Матусевич, Л.П. Наговицина, К.А. Пажитнов, 

В.П. Прижигалинский, К.И. Вахитов, Н.С. Дешковская, Р.Г. Янбых [16-29].   

Кооперацияда әлеуметтік – психологиялық мәселелерінің ерекше орын 

алатынын М.И. Туган – Барановский өз еңбегінде «кооператив, өз еркімен 

қосылатын бірнеше адамның кәсіпкерлік кооперативі болып табылады, ол 

мақсатқа жұмсалған капиталды ең көп пайда табу емес, жалпы ауыл 

шаруашылығының арқасында, оның мүшелерінің еңбек табысын арттыру 

немесе шығындарды азайту» деп анықтама берген. «Кооперативтік 

кәсіпорын қайырымдылық мекемесі емес, насихат жасаушы қоғам да емес, 

саяси ұйым да, жұмысшылар одағы да емес. Ол жекелеген адамдардың 

https://istina.msu.ru/workers/3047890/
https://istina.msu.ru/workers/4971496/
https://istina.msu.ru/workers/3690028/
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мүддесі үшін жұмыс жасайтын шаруашылық ұйым, жұмысы табысты болу 

үшін ол ұйым өз жұмысын капиталистік кәсіпорындар сияқты іскерлікпен, 

коммерциялық есепке сүйеніп атқару керек» деген [30, 69 б.].  

Басқа кооперацияның теорияларын зерттеген ғалымдардан бөлек ол 

кооперацияның басқа шаруашылық көздерінен, яғни капиталистік 

кәсіпорыннан айырмашылығы мен мазмұнын анықтап берген. М.И. Туган – 

Барановский пікірінше, кооперативтің ерекшелігі, ол таза табыс табуды 

негізгі қызмет түрі ретінде санамауында [31]. 

Автордың ойынша кооперативтің табыстылығына, жаңа нысан ретінде 

ары қарай дамуына кооператив мүшелерінің ұстанымы, моральдық көңіл 

күйі ерекше әсер етеді, өйткені табыстылықтың бірден бір жолы адами 

факторға тіреледі. Кооперативке кіруде ешқандай мәжбүрлікке жол бермеу 

керек. Бұл ұстаным  жалпы кооперация принциптеріне толықтай сай келеді. 

Жалпы кооператив принциптері толықтай ұсталынғанда ғана біз 

кооперативтің пайдасына қол жеткіземіз. Сондықтан да қазіргі күнгі 

мемлекеттің қойып отырған мақсаттарының бірі тауар өндірушілерді ауыл 

шаруашылық кооперативтеріне тарту жүйесінде басқарушы органдарының 

қатысуымен кооперация құру ұсынысы төменнен, яғни ауылшаруашылық 

тауар өндірушілері өздері еріктерімен қосылуы керек. Осындай қарым- 

қатынас ауыл тұрғындарының, шаруашылық субъектілерінің әлеуметтік – 

психологиялық тұрғыдан кооперацияға бірігуге сенімділігінің артуын 

көрсетеді.  

Кооперацияға деген сенімсіздіктің туындауын, Bruce Gardner, Zvi 

Lerman өз еңбектерінде ауыл шаруашылық кооперациясы туралы идеясы 

әлемдік нарықтық экономикада тарихқа ие болғанымен, бұрынғы Кеңес 

одағында болған тәуелсіз мемлекеттердің және Орталық және Шығыс 

Еуропадағы ұйымдастырылған ауыл шаруашылығының ұжымдастырылған 

түрінің басқару формасынан шыға алмағанын талқылаған. Кооперативтік 

шаруашылық әлі күнге дейін экономикалық ұйымның құрылымына 

айналмаған. ТМД елдерінің ауыл шаруашылығы бойынша негізгі 

көрсеткіштері мен потенциалын зерттей отырып, ауыл шаруашылығы 

кооперациясының тиісті деңгейде дамымаған себептері қарастырады [32].  

Соңғы кезде агробизнес саласындағы кооперациялық қарым- 

қатынастарды талдап жүрген шетелдік авторлардың ішінде бұрынғы одақ 

республикаларындағы мемлекеттердің ауыл шаруашылық потанциалын оның 

саясатын, жағдайын жан-жақты зерттеп журген австриялық ғалым Richard 

Pomfret жұмыстарынан көруге болады[33]. Оның сыртқы сараптаушылардың 

көзімен зерттелінген жұмыстары кешенді түрде бұрынғы одақтағы 

республикалардың басқару жүйесіне толықтай зерделеу жұмыстары 

жүргізілген. Және де шетелдік авторлар K.Hakelius, Y. Hansson [34], 

Horbonos F., Pavlenchyk N., Pavlenchyk A., Skrynkovskyy R. [35], Chaddad, 

F.R., Cook M.L. [36], T.Sultan, A.Wolz [37] Батыс және Азиядағы 

кооперативтердің даму жолдарын, әр елдерде кооперацияға деген қажеттілік 

және кооперация басқарудағы әдістерді зерттеген ғалымдар.  
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«Кооперация өндірісті ұйымдастыру жүйесі ретінде өздерінің іскерлік 

мүдделерін жүзеге асыру үшін өз ресурстарын ерікті түрде біріктіретін және 

бір мезгілде ортақ мақсаттарға қол жеткізу үшін жеке және заңды 

тұлғалардың үйлесуі» деп Ресей ғалымдары анықтама берсе [38], экономика 

нарықтық қатынасқа өткен кезде, кооперация «азаматтардың коммерциялық 

немесе коммерциялық емес ұйымдарын ұйымдастыруын бірден бір әдісі» деп 

табыс табуының нарықтағы рөлін ашып көрсеткен [39]. 

Әлемдік деңгейде кооперативтерді экономикалық тұрғыдан бизнесті 

жүргізудің айырықша түрі ретінде қарастырған теориялық жұмыстар көп 

емес. Осы мәселемен алғашқылардың бірі болып орыс эмигранты И. 

Емельянов «Economic theory of cooperation» атты американдық басылымында 

ағылшын тіліндегі жұмысында кооперативтік ұйымдардың экономикалық 

мәнін ашып көрсетті. Ол негізінен «кооперативтік ұйымдар дегеніміз 

фирмалар емес, экономикалық бірліктердің агрегаттары, олар өзінің 

үйлестірілетін қызметін, экономикалық жекешелігін, сондай–ақ әрқайсысы 

өзінің тәуелсіздігін толығымен сақтай отырып көпшілікпен бірліктер тобын 

құрады» деп атап өткен [40]. 

Осы орайда А.В. Чаянов: «Кооперация ауыл шаруашылығының жаңа 

нысандарын құра отырып, жекелеген ұсақ шаруашылықтарды біріктіреді, 

жекелеген буындарды бір тұтас етіп қосады» деп қарастырған және де 

«Кооперация капитал мен күштің шамасы жете алмайтын байланыстардан 

ауыл шаруашылығының жаңа формаларын құру керек. Ол жеке ұсақ 

фермерлік шаруашылықтарда, жеке байланыстарды біртұтас қылып 

өндірушінің, капиталистің өнеркәсіпке қатысты атқаратын рөлін орындауы 

шаруа шаруашылығының жалғасы болып табылады» деген [41].  

Жалпы А. Чаянов кооперациядағы тәжірибелік бағыттың қолдаушысы, 

оның пікірінше кооперация шаруаға тиімді өндірістік жүйелерді біртіндеп 

кооперациялау жолымен шаруаның еңбегін жеңілдету және оның өмірін 

жақсартудың формасы. Ол кооперацияға шаруаларды тарту кедейліктен 

құтқарудың бірден бір жолы деп көрсетті [42]. Оның теориясының 

маңыздылығы өндірістің жаңа әдістерін ауылдық жерге енгізіп, ғылым мен 

тәжірибе жетістіктерін шаруа игілігіне айналдырудың ұйымдастыру 

жұмыстары. Осы басты мәселе де бүгінгі таңда біздің елімізде аса маңызды 

сұрақтың бірі болып отыр. Мемлекет тарапынан қойып отырған ұсақ және 

орта шаруашылықтарды кооперацияға тарту, оларды ұйымдастыру осыған 

жауап бере алады. 

Кооперациялық байланыс агробизнесті әртараптандыру, сондай – ақ 

ауыл шаруашылығы өнімдерін терең қайта өңдеу, оның сапасы мен 

экологиялық қауіпсіздігін арттыру, өнімнің ассортименттерін кеңейту, 

сондай–ақ өндірісті ұлғайту арқылы экономиканы біріктіру жүйесін 

нығайтумен мүмкін болатын транзакциялық шығындарды қысқартуға 

мүмкіндік береді. Кооперациялық байланыс арқылы агробизнес 

субъектілерінің өнімді өндіру мен өткізуде несиелер мен инвестицияларды 

тартуға, тауарлар мен қызметтердің жаңа түрлерін дамытуға және 
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банктермен, қорлармен тиімді жұмыс жасай алады, жалпы тауарларын 

сыртқы нарыққа шығару мүмкіндігі жоғарылайды. Кооперация сонымен 

бірге жұмыссыздық пен кедейшілікті азайтуға, ауылдық жерлерде өмір сүру 

сапасын жақсартуға, соның ішінде ауылшаруашылық емес іс–шараларды   

әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға ықпал етеді. Бұл, өз кезегінде, 

жастардың қалаларға кету жүйесін азайтады, халықтың жұмыссыздықтың 

нәтижесі болып табылатын зиянды әдеттерге тәуелділігін төмендетуге 

қажетті алғы шарты болып табылады және ауылдардың жойылып кету 

жүйесін баяулатады. 

М.И. Туган – Барановский күрделі мақсаттар мен функцияларының 

дәрежесіне қарай кооперативтердің негізгі бөліктерін анықтаған болатын. 

Алда қойылған қарапайым мақсаттар мен міндеттерді  жүргізетін 

(кәсіпорынды игеру, еңбек күшін біріктіру үшін) адамдардың бірігуі  болып 

табылады [30,36 б.].  

Қазіргі таңда Ресейдің ауыл шаруашылық жүйесінің ұқсастығынан, бір 

ортақ жүйеден мұндай мәселеге П.И. Вахриннің еңбегінде былай сипатталған 

«Ресей ауылшаруашылық кооперациясының әлеуметтік – экономикалық 

қызметтері бұл бірінші кезекте, ауылда инфрақұрылымды дамытуға қатысу, 

қанағаттандыру және әлеуметтік қорғау есебінен тұтыну нарығының тұрақты 

дамуын қамтамасыз ету, халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру, азық–

түлікпен қамтамасыз ету саласынының қауіпсіздігін қамтамасыз ету» [43]. 

Қазіргі күні Ресей ауыл шаруашылық саласында кооперацияны 

дамытудың теоретикалық аспектілерінің ішінде кооперациялық дамудың 

модельдерін немесе схемаларын әзірлеу өзекті болып отыр, олар салалар мен 

функциялар бойынша қандай құрылым қазіргі таңда ең қолайлы, мемлекеттік 

құрылым иерархиясы бойынша кооперативтік схемалар қалай құрылуы тиіс, 

кооперативтік құрылымдардың қызметін үйлестіру қалай жүзеге асырылуы 

тиіс екенін анықтауы қажет. Өз уақытында кооперацияның көрнекті 

теоретигі А.В. Чаяновтың жұмыстарында мұндай модельдер әзірленіп, 

тәжірибеде қолданылды. 

Қазір Ресей экономикасының даму ерекшеліктеріне байланысты 

кооперацияны дамытуда жаңа модельдер қажет, бұл жөнінде Н.С. Харитонов 

өз еңбегінде «Жаңа модельдерді іске асыру қажеттілігі туындап отыр, бірақ 

бұл тұрғыда ыңғайлы әзірлемелер жоқтың қасы. Сондықтан кооперация 

құруда төмен деңгейлі кооперативтерді құруға алып келеді. Соңғы жылдарда 

жекелеген өңірлерде екінші деңгейдегі кооперативтер құрыла бастады, бірақ 

бұл интуитивті түрде жасалды, өйткені бұл аспектілер бойынша ғылыми 

ұсынымдардың болмауында. Оңтайлы мөлшерлер, қаржыны ұйымдастыру, 

тиімділікті анықтау және кооперативтік ұйымдар қызметінің басқа да 

мәселелері бойынша ғылыми ұсынымдардың қажеттілігі сезіледі» [44]. 

Ауыл шаруашылық кооперациясын және оның субъектілері арасындағы 

экономикалық қатынастарын жетілдіру бойынша Е.А. Немкинаның ғылыми 

жұмысында қарастырылған. Ауыл шаруашылық кооперация  субъектілерінің 

арасындағы экономикалық қатынастарды жақсартуда қандай шараларды 
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күшейту керектігіне зерттеуде көптеген ұсыныстар жасалғанымен тәжірибе 

жүзінде көрсетілген субьектілердің ара қатынасын және нақты тәжірибеде  

қолдану жүйесін ашпаған [45]. 

Кеңес үкіметі басқаруы кезінде кооперативтік принциптердің мүлдем 

ұсталынбауы, оның салдарынан басқарушы органдарының құрылымындағы 

өзгерістерді және кооперативтік басқару түпкілікті мемлекеттің, яғни 

жоспарлы экономика жүйесімен жүргізілгендігін Ресей зерттеушісі Н.В. 

Агошкова өз еңбегінде көрсетеді. Әрине бұл еңбекте жалпы Кеңес 

Одағындағы кооперациялық принциптері ашылған [46], ал Қазақстан үшін 

кооперация мемлекеттің жалпы саясаты негізінде жүргізілді. Бұл жөнінде 

қазақстандық авторлардың еңбектерінен көреміз. 

Қазақстандық ғалымдардың ішінен аграрлық саладаға кооперация 

мәселесін, интеграцияланған құрылымдардың ұйымдық-экономикалық өзара 

қарым-қатынасын, кооперативтік қатынастар саласын барлық жағынан қамти 

отырып зерделеген ғалымдардың еңбектерінің ішінен А.К. Кошанов, Р.Ю. 

Куватов, Т.И. Есполов, Ж.Ж. Сүлейменов, Г.А.Қалиев, Т.А. Есіркепов 

Р.У.Рахметова, У.К.Керимова, А.Б. Молдашев, Г.У.Акимбекова, Г.Р. Мадиев, 

Г.Ы. Бекенова, Д.И. Разакова, Ш.М.Қаңтарбаева, М. Кемелдің т.б. еңбектерін 

атап өтуге болады [47-61].  

Соңғы жылдардағы аграрлық саладағы ауыл шаруашылығы 

кооперативтерінің экономика және ұйымдастыру мәселелерін, өндірістің 

ұсақ тауарлылығын, бұл мәселені шешудің негізгі жолы-шағын шаруа 

(фермерлік) және жеке қосалқы шаруашылықтардың кооперациясын 

ұйымдастыру екендігін баса айтып жүрген ғалымдардың ішінен Т.И. 

Есполов, У.К. Керимованың еңбектерінен көреміз. Аграрлық саланың ұсақ 

шаруашылықтарының өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және 

инновациялық технологияларды қолдану мүмкіншілігі шектеулі екендігі, 

ұсақтауарлылықты жою үшін ұсақ шаруашылық көздері ерікті түрде бірігуі 

қажет. Бүгінгі күні «бірікпеу себебі – пайлық үлестері бар  ауыл 

тұрғындарын  ынталандырушы экономикалық және басқа тетіктердің 

болмауында» [62]. 

Келесі Қазақстандық авторлардың еңбектерінде ауыл шаруашылық 

кооперациясын ұйымдастыруда, АӨК шаруашылық субъектілерінің өзара іс-

қимылының экономикалық тиімділігі мен мемлекеттік реттеуде АӨК 

кластерлерін қалыптастырудың тәсілдерін ұсынады. «Кластерлік тәсіл- 

кәсіпкерлік сектор мен мемлекет өкілдері арасындағы ең тиімді тәсіл болып 

саналады. Ол инновациялық үдерісте жеке сектордың, мемлекеттің, сауда 

қауымдастықтарының, зерттеу және білім беру мекемелерінің өзара іс-

қимылының тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді» [63]. 

Аграрлық сектордың инновациялық ортасын дамыту, отандық өнімнің 

бәсекеге қабілеттілігін мемлекет тарапынан жағдай жасау тұрғысынан талдап 

жүрген Ш.М. Қаңтарбаева «Мемлекет тарапынан инновациялық 

инфрақұрылымды дамытуға ықпал ететін қаржылық және өзге де 
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шаралардың жеткіліксіздігінен, инновация деңгейі бүкіл экономиканы 

құрайды» делінген [64]. 

Шетелдік және отандық тәжірибе бойынша кооперативтік меншік 

нысаны ұйымдардың қызметіне барлық мүшелердің қатысуын қарастырады, 

ал бұл өз нәтижесінде ауыл тұрғындарының кооператив арқылы табыс 

табуын қамтамасыз етеді. Кооперация жеке және қоғам арасындағы 

мүдделерге жетуге мүмкіндік береді. Өз еріктерімен бірігу, өзара көмек  және 

өз іштерінде өзара ынтымақтастық бұл жаңа біріккен күш аясында тиімді 

жұмыс нәтижесін береді. Дегенмен, қазіргі таңда «кооперация» түсінігі 

елімізде ауыл шаруашылық саласындағы тұрғындар арасында толықтай 

тараған жоқ, Жұртшылықтың бұл түсінікке немқұрайлы қарайтындығының 

себептері әрине көп, соның бірі жалпы кооперация арқылы  табыс табу, 

әлеуметтік жағдайын көтеру деген түсінікке сенімсіздіктің басымдылығы. 

Қазақстандық ғалым М. Кемелдің соңғы жылдардағы ауыл шаруашылық 

кооперациясының дамуын зерттей келе, соның ішінде селолық несиелік 

тұтыну кооперативтерін ұйымдастырудағы механизмдерін жетілдіру 

жолдарын көрсеткен. Және де селолық несие серіктестіктерінің құрылуы мен 

жұмыс істеуінің қазіргі жағдайындағы мәселелерін қарастырған. 

Кооперативтік қатынастар саласының барлығын қамти отырып автор 

«Кооперация – жеке және заңды тұлғалардың – өздерінің экономикалық 

мүдделерін кооперативтік қағидаларға сәйкес жүзеге асыру мақсатында 

ынтымақтасу тәсілі» деп анықтама беріп, мұндай анықтама «санаттың 

экономикалық мазмұнына баса мән беріп, кооперативтік қатынастар 

саласының барлығын дерлік қамтуға мүмкіндік береді» деген [65].  

Автор кооператив құрылуда жаппай тұрғындардың қатысуын, 

кооперативтерде бизнесті енгізу және басқару тиімділігіне тұтастай алғанда 

экономиканы құруда, нығайту және дамытуда көптеген мүмкіндіктер 

беретінін елімізде кооперация түсінігін тәжірибе жүзінде қалай 

жүргізілгендігін көрсеткенімен, бұл қазіргі нарықтық экономикада өзара 

қарым қатынасының байланысы түбегейлі ашылмаған. Алайда, бұл 

мәселенің елімізде әлі де болса ғылыми тұрғыдан зерттеліп тәжірибеде іске 

асырылып отырмағанын байқаймыз. 

Бүгінгі нарық жағдайындағы ауыл шаруашылығында қайтадан 

қалыптасып келе жаткан кооперацияны дамытудың мәселелері әрі қарай 

жаңаша қазіргі заман талабына сай талдану кажет. Алдыңғы зерттеулерден  

байқайтынымыз, бұл салада шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайына сай 

келетін кооперацияның теориялык және әдіснамалық негізі делелденбеген, 

аграрлық сектордын аралас экономикасы мен нарықтың калыптасуын есепке 

алып кооперацияның дамуындағы ұйымдастырушылық басқару 

органдарының дамыту механизмері мен алатын орны анықталмаған және 

сонымен қатар, кооперациялық байланыс шаруашылық жүргізудің оңтайлы 

тәсілі ұсынылмаған. 

Бүгінгі күні кооперациялық қозғалыстың дамуының әр түрлі 

кезеңдеріндегі мәселелер зерттелгенімен Қазақстанда кооперацияның басқа 



  

20 
 

шаруашылық түрлерінен артықшылығы және қандай механизм жолдарымен 

ерекшелінетіндігі толықтай зерттелінбеген. Кооперация субъектілірінің 

арасындағы өзара қарым – қатынасы реттелмеген, өз мүшелеріне тауарларды 

өзіндік құны бойынша сату қағидасы енгізілмеген. Нарық жағдайында 

субъектілердің арасындағы жұмыс істеу нәтижелері және  дамуына кедергі 

келтіретін факторлар анықталмаған. Нарық қатынасы жағдайында еліміздің 

ауыл шаруашылығы кешеніндегі агробизнес субьектілерінің ауыл 

шаруашылық кооперациясына тартуда өзара қарым қатынасын жетілдіру 

механизмдерін және кооператив мүшелерінің мемлекеттік органдармен ара 

қатынасын ұштастыратын теориялық – әдіснамалық және тәжірибелік 

жақтары кешенді түрде зерттелмеген. 

Ауыл шаруашылық кооперациясы жөнінде дүние жүзіне танымал 

ғалымдардың кооперациялық байланыстардың мәні жөнінде берген 

анықтамаларына қысқаша  1 кестеде баға берілді. 

 

Кесте  1 – Ауыл шаруашылық кооперациясы жөнінде берген ғалымдардың 

анықтамасы 

Автор Анықтамалардың мазмұны  Автордың бағалауы 

1 2 3 

М.И. Туган 

– 

Барановски

й 
 

Кооперацияда экономикалық 

мақсаттан әлеуметтік 

мақсаттардың 

басымдылықтарын капитал 

да, зат та емес, тек қана адам, 

жеке тұлға айқындайды 

Кооперация өз қызметінде әлеуметтік 

мақсаттарға басымдылық танытқанмен, 

кооперация қызметін  жүзеге асыру үшін 

экономикалық қамтамасыз етілмей, табыс 

табу негізі болмай оның қызмет етуі мүмкін 

емес. 

А.В. 

Чаянов 
 

Кооператив – бұл ұжымдық 

негізде ұйымдастылған және 

осы топтың мүдделеріне 

қызмет етінен белгілі бір 

адамдар тобының экономи-

калық қызметінің бөлігі 

 Кооператив – кооператив мүшелері құрған 

әлеуметтік және экономикалық қызметтерді 

жүзеге асыру үшін және кооператив 

мүшелері мен ауыл тұрғындарының 

материалдық және басқа да қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында құрылған ұйым. 

К.И. 

Вахитов 
 

Экономикалық ұйым ретінде 

кооперацияның мәні, оның 

негізі болып саналатын 

кооперативтік мүлік тек қана 

кооперативтерге тән, 

қаржыны игерудің және 

оларды бірлесіп 

пайдаланудың топтық сипаты 

Кооперация – өз қызметтерін және 

міндеттерін жүзеге асыру үшін 

кооперативтердің барлық түрлерін қамтитын 

өзін – өзі ұйымдастыратын әлеуметтік 

құрылым. 

В.П.  

Прижига-

линский  
 

Кооперация өз кооператив 

мүшелерінің қажеттіліктерін 

қамтамасыз етуге 

бағытталған ұжым 

Кооперативтердің қызметі әлеуметтік 

мәселелерді шешуге бағытталған, әсіресе 

ауылдық жерлерде. 

Л.П 

Наговицин

а 
 

Кооперация - бұл әр түрлі 

салаларды, өндірістерді және 

кәсіпорындарды біріктіру 

жүйесі  

Кооперация – шаруашылық бірліктер 

арасындағы өнеркәсіптік, қаржылық, еңбек 

және мүліктік қатынастардан тұратын 

біріктіру жүйесінде жетекші орынға ие. 
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1 кестенің жалғасы 
1 2 3 

А.П. 

Макаренко  
 

Кооперативтік қағидалар -

мінез-құлық үлгісі, 

кооператив мүшелерінің 

және оның сайланған 

органдарының әрекеттерінің 

алгоритмі 

 
 

Кооперативтердің қызметі қозғаушы күш 

және келесі қағидаттарға негізделеді: 

– өзін-өзі қаржыландыру  

негізінде әлеуметтік-экономикалық 

қызметтерді сәтті жүзеге асыру; 

– өзін-өзі басқару -кооператив мүшелерінің 

ауыл шаруашылық кооперативінің басқару 

шешімдерді қабылдауда қатысады 

Р.Г. Янбых  

 

Ауылшаруашылық 

кооперация жүйесі екі 

саладан тұрады:  

–өнеркәсіптік және 

тұтынушылық, ал 

тұтынушылық ауыл 

шаруашылығы 

кооперативтері, өз кезегінде, 

мамандануына қарай 

бөлінеді.  
 

Ауылшаруашылық кооперация жүйесі екі 

түрлі болады: горизонталды және вертикалды 

кооперация.  

Горизонталды  кооперация – бір саланың екі 

немесе одан да көп кәсіпорындарының, 

шаруашылық, ұйымдастырушылық және 

технологиялық үйлесуі.  

Вертикалды кооперация -агроөнеркәсіптік 

кешеннің әр түрлі салаларының 

кәсіпорындары мен салаларының аралық 

бірлестігі 

М. Кемел 
 

Кооперация - жеке және 

заңды тұлғалардың –

өздерінің экономикалық 

мүдделерін кооперативтік 

қағидаларға сәйкес жүзеге 

асыру мақсатында 

ынтымақтасу тәсілі 

Кооперация - бұл әр түрлі салаларды, 

өндірістерді және кәсіпорындарды біріктіру 

жүйесі 

Ескерту – [30,13 б., 13, 20 б., 27, 6 б., 24,16 б., 28,30 б., 16, 14 б., 29, 40 б., 65, 269 б.] 

әдебиеттер негізінде автормен құрастырылды 

 

Еліміздің аграрлык саласындағы кооперацияға ұйымдастыру жүйесі мен  

оны одан әpi қарай даму механизмдерін айқындау және кешенді түрде 

жетілдіру, қазақстандық және шетелдік тәжірибелерді пайдалану мен 

әдіснамалық және ғылыми – тежірибелік бағалауда жаңа тәсілдерді қолдану 

өте маңызды мәселе болып отыр.  

Алайда «кооперация» деп кооперативтік кәсіпорын және кооперативтік 

(әлеуметтік) қозғалыс түсіндіріледі, бұл анықтама біз зерттейтін құбылыстың 

мәнін көрсетпейді. 

Мысалы, ауыл шаруашылығы дамыған Швеция, Дания, Норвегия, 

Финляндияда ауыл шаруашылығы мен экономиканың басқа да секторлары 

арасындағы тұрақты байланыстарды басшылыққа ала отырып, сату және 

қызмет көрсету кәсіпорындары, өңдеулердің кең желісі жұмыс жасайды. 

Мұндағы жүйе арқылы ауылшаруашылық ұжымдары 80% – ға дейін 

фермерлік өнімдерді өндіреді. Жапонияда ауылшаруашылық тауарларды 

өндірушілерге жеткізу, өнімдерді өндіру мен сату, сондай – ақ несиелендіру 

кооперативтері–ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың басты мақсаты және 

кооперацияға шоғырланудың экономикалық тиімділігін ғасырлар бойы 

тәжірибеде дәлелденген. [66]. 
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Шетел тәжірибелері негізінде шоғырландыру ауыл шаруашылығының 

барлық салаларында маңызды жұмыс жасайтынын дәлелдеп көрсетті. 

Шоғырландырудың жоғарыда аталған принциптері еңбекті ынталандыру, 

табысты әділетті бөлу, өнеркәсіптікте туындайтын қарама – қайшылықтарды 

азайту секілді бірқатар артықшылықтарға негізделген. Осыған қоса 

шоғырландыру үрдісінің құрамына тасымалдау, сақтау, өткізу және 

өндірістік қызмет көрсетумен айналысатын бөлімшелер кіруі қажет. 

Осылайша, кооперация үдерісін кең ауқымда түсіну керек. Бұл, біздің 

пайымдауымызша, тауар өндірушілердің экономикалық тұрғыдағы өзара 

тығыз ынтымақтастығы мен бірігу үлгісі болып табылады.  Соның 

нәтижесінде, екі немесе одан да көп адам жұмыспен қамтылған фермерлік 

және жеке шаруа қожалықтары кооперативтерге бірігуі ірі тауар өндіруші 

корпоративтік ауылшаруашылық кәсіпорын мекемелері мен олардың 

бірлескен ұйымдық үлгілерін тиімділігін жоғарылатуға алып келеді.  

Жалпы экономикалық тиімділік үшін бірігеді, сондай–ақ өндірістік 

циклдың барлық кезеңдерін шикізаттан бастап нарыққа дайын өнімді 

шығарудың жолдарын толығымен қарастыруды қажет етеді. Ең бастысы, 

кооперативке қатысушылар экономикалық тұрғыдан дербес болуы керек, 

өзінің өндірістік негізгі қорының иесі болуы, өзі өндірген өнімге иелік етуі 

және әрбір кооператив мүшесінің жер пайымен қосқан үлесіне сай алынған 

пайданы өзара бөлісуі тиіс.  

Яғни, интеграция және кооперация үдерісін дамыту шаруашылыққа 

инновациялық технологияларды ендіруге, жекелеген өнімдерге деген 

сұранысын көбейту өнімдердің, сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді. 

Кооперативтер кұру өндірілетін өнім түрлерінің әртараптандыруын 

арттыруға жағдай туғызады. Әрбір шаруашылық өзінің өнім өндіру қызметі 

аясында жерді өңдеу, бағымындағы мал шаруашылығына жағдай жасау, 

өнімдері қайта өңдеу,  техникамен қамтамасыз ету, өнімдерді сату – сатып 

алу  тәрізді біршама операциялар жүргізеді. Осы ресурстарды біріктіру мен 

бірлесе жұмыс жасау арқылы өндірістен алынатын кірісті бірнеше есеге 

ұлғайтуға болады. 

Экономикалық ұйым ретінде кооперацияның мәні, ол тек қана 

кооперативтерге тән негізгі кооперативтік мүлікті, қаражаттарды игерудің 

және оларды бірлесіп пайдаланудың топтық сипатымен анықталады. Өзара  

кооперативтер дербес меншік иелері ретінде әрекет етеді. Бірлескен 

экономикалық мүдделер тек қана кооператив ішінде, сол шеңберде ғана 

болады [67].  

Экономикалық ұйымның нысаны ретіндегі кооперацияны дамытуда 

мемлекет тарапынан әсер еткен жағдайда классикалық кооперативтік 

қағидаларын жоғалтуы мүмкіндігін колхоздар түрінен көреміз. Кеңес 

кезіндегі көптеген колхоздардың жұмыс жасау әдісі кооперативтердің тек 

қана сыртқы формасы ұсталынғандығының белгісі. Олар кооперативтік 

қағидалар бойынша топтық иеленуден гөрі, ұжымдастыруды жүзеге 

асыратын кооперативтік меншік нысанына негізделген болатын. 
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Ал бұл жұмыста, бүгінгі күнгі аграрлық саладағы нарықтық өзгерістер 

дәстүрлі ауылшаруашылық кәсіпорындары шеңберінде кооперативтік 

қатынастарды кеңейтуді және олардың бастапқы кооперативтік қағидаларын 

қалпына келтіруді көздейді.  

Жалпы кооперация қоғам дамуының барлық кезеңдерінде оның ішінде  

–  тауар өндірісінің пайда болуына дейін де болған. Бұл ортақ мақсаттарды 

көздейтін адамдар арасындағы өзара әрекеттесудің бір жолы. 

Көп жағдайда кооперацияда қойылған мақсаттар коммерциялық ойды 

көздемейді, сондықтан кооперативтік қозғалысты зерттеушілер көп жағдайда 

кооперативтің мақсаты капиталдан пайда табуды емес, оған кірген шаруа 

шаруашылықтарының экономикалық мүдделерін қамтамасыз ету болып 

табылады деп санайды. Осындай кооперация туралы ойды А.В. Чаяновтың, 

М.И.Туган–Барановскидың классикалық шығармаларында және қазіргі 

заманғы экономистердің еңбектерінен көруге болады, Е.В. Серованың 

еңбегінде осы ойды жалғастыра түскен [68]. 

Қорыта келгенде қазіргі кезде, біздің ҚР АӨК дамуы жағдайында 

кооперацияға кірудің басты мақсаты коммерциялық ойды жоққа шығару, 

кірісті, табыс табуды басқы негізгі мақсат ретінде қарамау шынайылыққа 

жатпайды және сенімсіздеу болып көрінеді. Және де нарық жағдайында 

тауар өндірісінің  және халықтың, оның ішінде кооперативтердің өсіп келе 

жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыру жағдайында тіптен мүмкін емес деп 

ойлаймыз. Бәрімізге белгілі табыс, өсіп келе жатқан қажеттіліктерді 

қанағаттандырудың кеңейтілген түрлерінің бірі болып табылады. Сондықтан 

да пайда түрінде табыс табу біздің заңнамаларымызда да коммерциялық 

ұйымдардың басты мақсаты, ал ауыл шаруашылық кооперативтері де бұл 

санатқа тікелей қатысты. Кооперациялық қатынасқа түсудің  мақсаты 

пайданы көбейтуді көздейді, яғни бизнестік қағидаларды ұстайды. 

Кооперацияға бірігіп жұмыс жасау ұйымдастыру тұрғыдан қаржыны қажет 

етпегенмен оның нәтижесі (пайдасы) тиімді екенін дәлелдеуді керек етеді. 

Әрине барлық мақсаттардың ішіндегі негізгі деп тек қана кірісті 

қарастыру қате пікір. Әсіресе, қысқа мерзімде табыстарды жеделдету болса 

онда ол жалпы кооперацияның тұрақты дамуына кедергі болады.  

Сондықтан, басқа да экономикалық мақсаттарға табыс табу мүмкіндігін 

тікелей қарсы коюға болмайды, мысалы, материалдық шығындарды үнемдеу, 

жеке табыстар деңгейін көтеру.   

Қорыта келгенде агробизнес – бұл ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өндіру, қажетті ресурстарды жеткізу, қайта өңдеу, тасымалдау, сату, ғылыми 

зерттеулер мен жаңа технологиялар, қаржы-несиелік қамтуды  үйлестіретін 

субъектілердің нарықтық қызметтік бағытының кооперациясы. Осы аталған 

қызметтерді үйлестіру үшін агробизнес субъектілері кооперациялық 

байланысқа түседі. Сондықтан қоғамдық мүдделерге қайшы келмейтін нақты 

агробизнестің кез – келген мақсаты өмір сүруге, дамуға құқылы және 

халықтың осы мақсатқа қол жеткізудегі бірлескен іс – әрекеттері қоғамдық 

қолдауды талап етуі қажет. 
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1.2 Кооперациялық байланыстың тарихи дамуы және қалыптасуы 

Қазақстан ғылымының аграрлық саласында «кооперациялық 

байланыс» ұғымы жеткілікті зерттелмеген. Кооперациялық байланыс 

мәселесін басқару элементтерінің бірі ретінде тәжірибелік маңыздылығына 

қарамастан, әлемдік елдерде де айтарлықтай дәрежеде зерделенбеген. 

Henrie M., & Sousa-Poza A. зерттеуімен салыстырмалы талдау жасай 

отырып, Scopus индекстеу базасы бойынша жарияланымдық белсенділікке 

шолу жасалынды. Соңғы 2010-2019 жылдардағы кооперациялық байланыс 

туралы ғылыми мақалаларды талдау үшін «cooperatives» және «cooperative 

relations» түйінді сөздері бойынша Scopus деректер базасынан соңғы 

жылдардағы жарияланымдардың деректері бойынша жалпы 245 жарияланым 

табылды (Қосымша Ә). Жариялымдардың негізінде зерттеушілердің 

белсенділігі келесі елдерде басым екендігі анықталды. Қытайда–77, АҚШ–та 

24, Жапонияда –23, Италияда–13, Англияда –13, Ресейде – 12. 

 Білім салалары арасында әлеуметтік ғылым, инжиниринг, бизнес,  

компьютерлік ғылым және аграрлық салаларында «cooperative relations» 

түйін сөздер бойынша белсенді жарияланады. Жарияланымдардың жалпы 

санынан - 251: 21% әлеуметтік ғылым; 12% инжиниринг; 10% бизнес; 14% 

компьютерлік ғылым;  2% аграрлық сала үлесінде. Зерттеулер нәтижесіне 

қарасты аграрлық саласында кооперациялық байланыс ұғымының ғылыми 

деңгейде зерттеулердің санының аздығы байқалады [69].  

Кооперацияның тарихын зерттей келе біз кооперативтік қозғалыстың бір 

елде ерте, бір елде кеш басталғанын байқаймыз және оның белсенділігі 

әрқалай өткенінде. Оның баяу немесе жылдам өтуі сол қоғамның 

белсенділігіне немесе басқа да мәселелерге байланысты. Оған мысал, 

Г.Спенсер кооперацияны адамдардың жай өзара әрекетіне қарағанда 

«қоғамның әлеуметтігін» жасайтын қатынас деп қараған [70].  

Ал К.Маркс болса кооперация түсінігіне «бәрін қамтитын сипат» береді. 

«Бұл көптеген тұлғалар жоспарлы түрде қатар тұрып және бір бірімен 

байланыста өндірістің бір жүйесінде немесе бір бірімен байланысқан әр түрлі 

процесте жұмыс істейтін еңбек нысаны» [71]. 

 Қазақстанға келетін болсақ кооперация үрдісі XIX ғасырдың басынан 

бастап дами бастады, кейбір кезеңдерде кеңінен таралса, ал бір кезеңдерде 

оның аумағы азайып кетті де, тіпті толықтай жойылып кеткен уақыттары да 

болды. Осыған байланысты, біздің елдегі кооперация үрдісі бірнеше кезеңді 

басынан өткізді деп қарастыруымызға болады. Нақтырақ айтқанда 1886 

жылдан бастап кооперацияға бірігу кезеңі несиелік серіктестік түрінде 

қарапайым кооператив түрлері қалыптаса бастады.  

Оның түрлерінің өзін Қазан төңкерісіне дейін екі кезеңге бөлуге болады: 

бірінші – 1909 – шы жылға дейін, екіншісі  – 1909 – 1914 жылдар аралығы. 

Егер бірінші кезеңде тек 33 несиелік мекеме құрылса, ал келесі 5 жылда 

(1909 – 1913 жж.) – 312 несиелік мекеме құрылған, бұл басқарушы органның 

екінші кезеңде шаруашылықтың барлық түрін кооперативке біріктіруін 

жаппай қолға алғандығын көрсетеді. Несиелік кооперативтердің санының 
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өсуімен қатар олардың құрамы да тұрақты түрде артып отырған. Несиелік 

кооперативтер шамамен 760 мың адам немесе халықтың 14% құрады. 

Қазақстандағы ең ежелгі тұтынушылық қоғамдардың ішіне Қарқаралы 

(1894), Жаркент (1897), Балхаш (1900), Верненский және Лепсинский (1901), 

Семипалатинск облысының «Ертіс» (1902), Кокчетавский (1904) қоғамдарын 

жатқызуға болады. Ол кезеңдегі кооперативтер желісі көбінесе шағын және 

тек сол кооператив орналасқан жерде ғана қызмет көрсетті.  

1917 жылдың басында осындай кооперативтер саны 1400 болса, жылдың 

ңында 1745 – ке дейін жеткен [72]. 

 Алайда, сол кездегі Одақтың Орталық кооперативтік комитетінің  

ұйымдастыру жұмыстарының дұрыс бағытта жүргізілмегендігінен 

кооперативтік қозғалысты дамыту бәсеңсіді, оған себеп болған Ресейдегі 

қазан төңкерісінен кейінгі биліктің жаңа күші кооператив жүйесіндегі 

шаруашылық ұйымдастыру механизімін өз қолына алуға тырысуы еді. 

Кооперативтердің ұйымдық бірлестігі біраз дағдарыстан кейін қайтадан өз 

орнына келе бастады. Бұған әрине 1920 жылы құрылған Одақтық 

«Центрсоюз», 1924 жылы құрылған «Казахский краевой союз 

потребительских обществ» дәлел бола алады, өйткені 1922 жылдың өзінде 

«Центрсоюз» қазақ аймақтық одақтарына 179 кооперативті біріктірген 6 

губсоюз, 20 райсоюз кіріп өз қызметін жүргізе бастаған.  

Алайда, В.И. Лениннің тұжырымдамасы бойынша бүкіл елдегі 

шаруашылық түрін, барлық аумақты қамтитын біртұтас кооператив құру 

болатын, яғни «кооперацияны толық ұлттандыру», бұл ойын 

«Жұмысшылардың біртұтас кооперативі» атты еңбегінде айтып кеткен [73]. 

Бұл әдіс әрине халықаралық  кооператив қағидаларына мүлдем сәйкес 

келмейтін еді.  

Бұл кезеңде Қазақстандағы кооперативтік ұйымдардың басқару 

құрылымы «Центрсоюз» орталық одағының бекітілген құрылымына сәйкес 

жүзеге асырылып, қазақтарды кооперативке біріктіру үш бағытта  жүргізілді: 

 –  тек қазақ кооперативтерін ұйымдастыру; 

 –  қазақтардың ресейлік кооперативтерге кіруі; 

 –  сауда орталықтарын ұйымдастыру (факторий) [72, 258 б.]. 

Сол кезеңде «Центрсоюз» саясаты бойынша қазақтарды мейлінше 

отырықшылдыққа икемдеу үшін, оларды кооперацияға жақындату ниетімен 

және тәжірибе жасап көру үшін фактория әдісін енгізген болатын. Осы 

әдістердің нәтижесінде 1925 жылы Қазақстан аумағында 900 тұтынушы 

кооперативтері тіркелді, оған 185 мың мүше кірді. 

 Алайда, орталық одақтың басқару құрылымын Қазақстанға түбегейлі 

сол қалпында қолдану мүлдем дұрыс шешім емес еді. Бұл үрдістің бірден-бір 

себебі  –  кооперативтік қозғалысқа ешқашан қатыспаған байырғы тұрғындар, 

жер көлемі мен тұрғындардың алшақ орналасуы және оның көпшілігі ең 

кедей топтарынан еді.  



  

26 
 

Бұл кезеңде де ұйымдастырушы органдардың кооперативтің қажеттілігі 

мен мағынасын түсіндіру жұмыстарының дұрыс жүргізілмеуінен көптеген 

қателіктер жіберіліп тығырыққа тіреле бастаған еді. 

ХХ ғасырдың 30-40 – жылдарында тұтынушылық кооперациясы мүлкі 

мемлекеттік болып одақтық кооперацияның жолын түбегейлі қайталады. 

Ұлы Отан соғысы кезінде тұтынушылық кооперативтердің ресурстары 

майданның қажеттіліктері үшін жұмылдырылды. Одан кейінгі кезеңдерде де 

тұтынушылық кооперативтердің қызметінің негізгі салалары саудаға, сатып 

алуға, кооперативтік өнеркәсіпке, материалдық – техникалық базаны 

 

Елімізде қайта құру кезеңінде, яғни өткен ғасырдағы 80-ші жылдың 

ортасында сауда саттық тұтынушылық кооперативтің ең дамыған түрі болып 

қалыптасты. Қалалық кооперативтік сауда, сауда саттық кешендері бөлшек 

және көтерме сауда, қоғамдық тамақтану салаларында қызмет көрсетті, 1987 

жылдардан бастап колхоздарда да жаппай енгізіле бастады, ол шамамен 150 

мың адамды құрап, тұрғындардың 43% – на қызмет көрсете бастады.  

Дайындау кешені ауыл шаруашылығы өнімдерін, мал және тері 

шикізатын, жеміс жидектерді алдын ала келісілген баға бойынша алып 

отырды. Сондықтан да тұтынушы кооператив жүйесінде 200 – ден астам 

дайындау кешені қызметін атқарған. Осының нәтижесінде 1990 жылға дейін 

дайындау кешенінің сатып алу айналымының үздіксіз өсуінен 1940 жылы 9 

млн сом болса, ал 1990 жылы 1 млрд. сомға дейін өскен. Осы жылдарда 

кооперация қызметі кеңінен таралғандықтан осы сала қызметкерлеріне де 

сұраныс өскенін көреміз. Мысалы әлеуметтік қызметкерлерді дайындау үшін 

кооперативтік білім беру жүйесінде 1 университет, 10 техникум, 18 кәсіптік 

училище және әр түрлі мамандықтар бойынша кадрларды даярлау және қайта 

260 б.]. 

Алайда, 1990–1999 жж. аралығында экономикалық және әлеуметтік 

процестердің жоспарлы басқарылуымен жүз пайыздық иеленуден жылдам 

түрде нарықтық экономикалық жүйе мен жеке меншікке өту процессі 

басталды. Жоспарланған жүйеден нарықтық жүйеге көшу–көптеген 

мемлекеттер тарихында кездесетін табиғи процесс еді. Осы кезеңде жұмыс 

істеп тұрған әрбір екінші кооператив өз қызметін тоқтатқан немесе нысан 

түрін өзгерткен. Осыған қарамай, қазіргі күні ауыл шаруашылық 

кооперативтерінің қайта жандануының негізгі әлеуметтік базасы және 

тұтынушылық кооперативтердің негізі сол жылдардағы кооперативтер болып 

табылатындығы белгілі.  

Қазақстанда ауыл шаруашылық кооперациясын дамыту қай кезеңде 

болсын алғышарттарға ие болды. 90-жылдардың ортасынан бастап ұжымдық 

және мемлекеттік шаруа қожалықтары мен жаппай жекешелендірудің 

құлдырауымен ауыл тұрғындары мемлекеттік және колхоздық 

шаруашылықтардан меншік және жер үлестерін алған болатын. Бірақ бұл 

жағдайдан кейін де ауыл тұрғындарының арасында жаппай кооператив құру 

келең алмады. Бұл әрине көптеген себептерге байланысты болды, олар: 



  

27 
 

 – мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын кооперативке біріктіру 

негізгі бағыт болып табылмады;  

 – барлық жұмыстар жекешелендіруге және ауыл шаруашылығында 

жекеменшік секторды қалыптастыруға бағытталды; 

– ауыл тұрғындары кооперативке бірігу үшін сол уақытта 

261 б.]. 

Қазақстан үшін келесі нарықтық экономикаға көшу кезеңінде 

тұтынушылық кооперациясының алдында жүйені реформалау, мүліктік 

қатынастарды жетілдіру және кооператив мүшелеріне осылардың барлығын 

ыңғайластыру сияқты үлкен және жауапты міндеттер тұрды. Тұтынушылық 

кооперативтерінің меншіктері жеке және заңды тұлғалар – пайшыларының, 

осы жүйе қызметкерлері мен зейнеткерлердің арасында бөлініске түсті. 

Меншіктің 31% бөлінбейтін қорда қалдырылып, кооперативтік ұйымдар 

басқармасына бекітілді. 1995 жылы қаржылық дағдарыс кезінде меншіктің 

жартысын облыстық әкімшілік пен үкіметке өткізу шешілді. Бұл уақытта 

тұтынушылық кооперациясының қарызы 1,6 млрд. теңгені құраған еді. Осы 

тоқырау кезеңінде басқару жүйесінде бірнеше реформалардан кейін 

нарықтық қатынастар жағдайына ыңғайластырылған тұтыну қоғамдары мен 

одақтардың негізгі бағыттарын анықтайтын үлгілік жарғылары бекітілді. 

Алайда, қабылданып жатқан шараларға қарамастан, тұтыну 

кооперациясының жағдайы нашарлап барлық кооперативке тән қағидалары 

мен ережелері бұл жолы да ескерілмеді. Еріктілік өзін – өзі басқару сияқты 

кооператив қызметінің түбегейлі принциптері өрескел бұзылған соң бұл 

жүйе нарықтық қатынасқа түбегейлі сәйкестене алмады. 

Тәуелсіздік алған жылдардағы жаңа кооперациялардың түрі одақтық 

кооперацияның тағдырын қайталай бастаған болатын. Ұйымдастырушылық 

басқаруында көптеген қиыншылыққа ұшырады, өйткені кооперативпен қатар 

Қазақстанда жаңа кәсіпкерлікті дамыту жүйесі қалыптаса бастаған болатын. 

Сол кездегі 1993 жылғы ресми статистикалық мәліметтерге сүйенсек өндіріс 

және қызмет көрсету саласы бойынша жаңа кооператив саны 3,5 мыңға жуық 

болатын, алайда, нарықтық қатынас сұранысына шыдамағандықтан жартысы 

өз қызметін тоқтатты, ал кейбіреуі меншік нысанын өзгертіп жеке 

шаруашылық қожалығына немесе жеке кәсіпкерлік шаруашылық түрлеріне 

өтуге мәжбүр болды. Осыған байланысты кооперация арқылы ауылды 

дамытудың сапалы жаңа деңгейіне шығару – мемлекеттің алдында тұрған 

маңызды міндеттерінің бір болғанымен, нарықтық кезеңде оны шешуге 

қажет ауылдық аумақтарды басқарудың ғылыми түрде негізделген 

әдістемелігінің болмауы да үлкен кедергі болды.  

Кооперациялық үрдіс Қазақстан үшін жаңа үрдіс емес еді, сондықтан да 

басқарушы орган кооперация жүйесі арқылы шаруашылықты біріктіру 

жүйесін алға қойып, осы орайда бүгінгі таңда кооперацияны дамытудың 

жаңа кезеңі басталды. Қазіргі күнгі заманауи нарықтық экономикадағы 

ауылшаруашылық кооперациясын дамыту шағын шаруашылық түрлері мен, 

фермерлердің алдында тұрған негізгі міндеттерді шешуге–экономикалық 
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тиімділікті арттыру, бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату, делдалдарды азайту 

және де өндірістің тауарлық  потенциалын арттыру арқылы тұрғындардың 

табыстылығын көтеру болып табылуы қажет.  

Қазіргі кооперативтердің негізгі міндеті шаруаға әлеуметтік– 

психологиялық және әлеуметтік–экономикалық жағынан мейлінше жағдай 

жасау. Өңірлердегі құрылып жатқан коперативтерге ең алдымен ауыл 

тұрғындарының ішіндегі ауылшаруашылығы кәсіпкерлері, шаруа 

қожалықтары және кішігірім үй шаруашылықтарының мүшелерінің болуы 

кооперациялық қозғалыстың қарқынын айқындап, негізгі қағидаларының 

бұзылмауына септігін тигізер еді. Қазір елімізде ауылшаруашылығы 

субъектілерін кооперативтерге біріктіру ерекше қарқын алып жатқанда 

өңірлердегі өндірістік кооперативтерінің біразы шаруа қожалықтары мен үй 

шаруашылықтарының есебінен құрылуда, бұл өз ретінде өңірдегі ірі ет және 

сүт өндірісінің дамуына ықпал етер еді. 

Қазіргі заманауи экономикалық даму ұзақ мерзімді қарым–

қатынастарды дамыту негізінде шаруашылық басқарудың әртүрлі 

нысандарын дамытуды көздейді. Қазақстан экономикасында ауыл 

шаруашылығы құлдырау кезеңінен өтіп, бүгінгі күні дамып, тереңдетіліп 

келеді. Сондықтан ауыл шаруашылығындағы шешілмеген міндеттер мұқият 

және жан–жақты зерттеуді қажет етеді. Бүгінгі таңда мемлекет шет елдердің 

тәжірибесіне сүйене отырып, осы мәселені шешімдердің бірі ретінде ауыл 

шаруашылық саласын кооперация арқылы біріктіріп дамытуды алға қойды. 

Өйткені ауыл шаруашылық кооперациясының  ұйымдастырушылық 

формалары бүгінгі күнгі тез өзгеріп отырған сұранысқа толықтай жан – 

жақты жауап беруге өндірушілердің жергілікті жағдайлары мен кәсіпкерлік 

қабілеттерін пайдалануға мүмкіндік беретіндіктен, қазіргі жағдайда 

кооперацияға бірігу оңтайлы жол болып саналады. 

Елбасы Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы Жолдауында 

«Бүгінде әлем Төртінші өнеркәсіптік революцияға, терең және ұшқыр 

технологиялық, экономикалық және әлеуметтік өзгерістер дәуіріне аяқ басты. 

Шаруашылықтарды кооперациялау ауыл шаруашылығы кооперативтеріне 

жан–жақты қолдау көрсету қажет. Өнімнің сапасы мен экологиялық негізін 

сақтай отырып, ауыл шаруашылығын интенсивтендіру қажет» деп көрсеткен 

болатын [75]. 

Осы мәселелерді шешу мақсатында соңғы жылдардағы аграрлық сала 

бойынша кооперация мәселесін көтеретін ҚР Президенті Жолдаулары мен 

мемлекеттік бағдарламалардың, құжаттардың тізімін келесі кестеден көруге 

болады. 
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Кесте 2 – Қазақстандағы ауыл шаруашылық кооперациясын қолдауға 

арналған мемлекеттік іс-шаралар 

 

Жылдар Құжаттың атауы Мақсаты 

Қазақстан халқына жолдаулары 

 2017 ж. Қазақстан халқына 

жолдауы. 

«Қазақстанның 

үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» 

Аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне 

айналуы керек 

–субсидияларды бөлу қағидаларын қайта 

қарастырып, біртіндеп өнімді сақтандыруға көшу 

қажет. 5 жыл ішінде 500 000 астам жеке үй 

шаруашылықтары мен шағын фермерлерді 

кооперативтерге тарту керек. 

2018 ж. Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына 

жолдауы.  

Қазақстандықтарды

ң әл – ауқатының 

өсуі: табыс пен 

тұрмыс сапасын 

арттыру 

 Агроөнеркәсіп кешенінің  потенциалын толық іске 

асыру керек. Негізгі міндет – еңбек өнімділігін 

және қайта өңделген ауыл 

 шаруашылығы өнімінің экспортын 2022 жылға 

қарай 2,5 есе көбейту 

2018 ж.  Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына 

Жолдауы.  

Төртінші 

өнеркәсіптік 

революция 

жағдайындағы 

дамудың жаңа 

мүмкіндіктері 

 «Ақылды технологиялар» – агроөнеркәсіп 

кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі болу керек 

Жаңа технологиялар мен бизнес–модельдерді 

енгізу, АӨК ғылымға негізделуін 

арттыру шаруашылықтарды кооперациялау 

қажеттігін көрсетеді 

Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив 

түрінде жұмыс істеуіне жан – жақты қолдау 

көрсету 

2019 ж. Қазақстан 

президенті  Қ.К. 

Тоқаевтың Жолдауы 

«Сындарлы 

қоғамдық диалог – 

Қазақстанның 

тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі» 

 

 

Дамыған агроөнеркәсіп кешені: 

АШ – негізгі ресурсымыз, бірақ оның әлеуеті 

толық пайдаланылмай отыр; 

Біз суармалы жер көлемін кезең–кезеңмен 2030ж. 3 

млн га ұлғайтуымыз керек,өнімінің  көлемін 4,5 

арттыру керек; 

Ауыл тұрмысының сапалы болуын қамтамасыз 

етпей, ауыл шаруашылығының өнімділігін 

арттыру мүмкін емес; 

Үкімет пен Парламент осы түйткілді реттеудің 

тиімді жолдарын ұсынуы керек. 

Ауыл шаруашылығы кооперативтері Заңы 

2015 ж. «Ауыл 

шаруашылығы 

кооперативтері 

туралы» 

Ауыл шаруашылығы кооперативтері мүшелерінің 

құқықтық жағдайын, құқықтары мен міндеттерін, 

АШК, олардың қауымдастықтарының құқықтық 

жағдайын, құрылуы, қызметі, қайта 

ұйымдастырылуы және таратылуы тәртібін 

айқындайды. 
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2-кестенің жалғасы 

1 2 3 

Мемлекеттік бағдарламалар 

2013 ж. «Агробизнес-2020» ҚР агроөнеркәсіптік кешені 

субъектілерінің бәсекеге қабілеттігін 

арттыру үшін жағдайлар жасау 

2017ж. АӨК дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы  

2017–2021ж. 

Нарықта сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті 

АӨК өнімін өндіруді қамтамасыз ету.Ұсақ 

және орта шаруашылықтарды ауыл 

шаруашылығы кооперациясына тарту 

2018 ж. «Сыбаға», «Құлан», 

«Ырыс», «Игілік», 

«Бірлік» 

бағдарламалары 

Шағын және орта бизнесті еліміздегі етті 

мал шаруашылығын дамытуға жұмылдыру, 

етті бағыттағы мал басының үлесін 

арттыру, өнімдерді экспортқа шығару  

Ескерту – [75-81] деректер негізінде автормен құрастырылды 

 

Осы мәселелерді жүйелі түрде шешуге үкімет соңғы жылдарда ерекше 

мән бере бастағаны белгілі. Н.Назарбаевтың 2017 жылы 31 қаңтардағы 

Қазақстан халқына «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» атты жолдауында Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің 

болашағы зор екендігін, аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне 

айналуы керектігін баса айтқан болатын. Көптеген позициялар бойынша біз 

әлемде ірі аграрлық экспорттық өнім өндірушілердің бірі бола 

алатынымызды айта келіп осы мақсаттарға жету үшін Үкімет пен әкімдерге 

келесідей нақты тапсырмалар берген болатын. Олар: – субсидияларды бөлу 

қағидаларын қайта қарастырып, біртіндеп өнімді сақтандыруға көшу қажет;  

– бес жыл ішінде 500 мыңнан астам жеке үй шаруашылықтары мен 

шағын фермерлерді кооперативтерге тартуға мүмкіндік беретін жағдай жасау 

керек;  

– өнімнің өңдеу сапасын жақсартып, тауарларды сақтаудың, 

тасымалдаудың және өткізудің тиімді жүйесін құру қажет; 

 – еңбек өнімділігін белсенді түрде арттырып, өндіріс шығындарын 

төмендету керек; 

 –  жерді пайдалану тиімділігін арттыруға тиіспіз. Суармалы егіс алаңын 

5 жыл ішінде 40% – ға кеңейтіп, 2 миллион гектарға жеткізу қажет; 

 – өндірісте сұранысқа ие аграрлық ғылыми зерттеулерге салынатын 

инвестиция көлемін арттыру керек  [76]. 

Осы міндеттер аясында Үкімет ауыл шаруашылығы саласын 

әртараптандырып  азық – түлік тауары экспортын 40% – ға дейін көтеруді 

тапсырған болатын. Алдағы 5 жыл ішінде мемлекет тарапынан осы салаға 2,3 

триллион теңге қаржы бөлінетін болады. 

Бүгінгі күні Қазақстандағы кейбір тұтынылатын азық – түлік 

өнімдерінің 40 пайызы импорт есебінен қамтамасыз етіледі. Сырттан 

әкелінетін өнімдердің барлығы дерлік өңделген дайын өнімдер және оларға 

жыл сайын орташа 1,8 миллиард АҚШ доллары жұмсалынды. Сондықтан 

бірінші кезекте отандық агронарықта алдыңғы қатарлы агротехникалық 
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шаралар кешенiн қолдануға бағытталған ірі тауарлы шаруашылықтар 

қалыптастырып, «алқаптан тұтынушыға дейінгі» технологиялық үрдісті 

қамтамасыз ету қажеттігі туындады. Әлеуеттері үлкен кәсiпорындарда ғана 

инновациялық технологиялар мен ғылыми жобалардың нәтижелерiн енгiзуге 

болатынын уақыттың өзі дәлелдеді. 

2018 жылғы 10 қаңтардағы келесі «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауының Үшінші 

тармағында «Ақылды технологиялар» арқылы агроөнеркәсіп кешенін дамыту 

мүмкіндігін ашып көрсетіп, осы тәжірибемізді ары қарай заманауи тәсілмен 

пайдалана алатынымызды жіктеп көрсетті. Әлемдік нарыққа сапалы өніммен 

шығу үшін аграрлық ғылым жаңа технологиялары трансферттеумен, қазіргі 

күнгі жағдайға бейімдеумен айналысуы керектігіне тоқталды. 

Маңызды бағыттардың бірі агроөнеркәсіптік кешенін цифрландыру 

болып табылады. Жалпы төртінші өнеркәсіптік революция өндірістік 

процестері автоматтандыру мен жаңа технологияларды жаппай енгізуді 

білдіреді. Мұнда ең басты күтілетін мәселе нақты фермерлік шаруашылықтар 

мен «ақылды фермалар» элементтерін енгізуге басты назар 

аударылатындығы. Бірінші кезеңде біз геопозицялық, вегетативтік, 

агрохимиялық, гидрогеологомелиоративтік және метеорологиялық 

қабаттарымен электрондық карта орындарын жасау қажеттілігі. 

2018 жылғы Жолдауда Қазақстандықтардың әл–ауқатының өсуі: табыс 

пен тұрмыс сапасын арттыру атты Қазақстан халқына жолдауында, бесінші 

АӨК потенциалын толық іске асыру үшін еңбек өнімділігін және қайта 

өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2022 ж. қарай 2,5 есе 

көбейту керектігін тапсырды. Барлық шараларды елімізге заманауи 

агротехнологияларды ауқымды түрде тартуға бағыттау қажеттігін, ауыл 

шаруашылық саласын басқаруда шетелдік беделді мамандар мен олардың 

үздік тәжірибелерін пайдалануымыз керектігін, осыған орай бұл салаға 

икемді заманауи стандартты енгізу қажеттілігінің туындап отырғанына 

тоқталды. Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдылары 

мен әдістерін үйрету үшін жаппай оқыту жүйесін қалыптастыруымызды 

және де алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға жыл сайын қосымша кемінде 

100 миллиард теңге бөлу қажеттілігін Үкіметке тапсырды [77]. 

Үкімет 2013 жылы қабылданған «Агробизнес–2020» бағдарламасын 

қысқартып, оны Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017–2021 жж. арналған 

мемлекеттік бағдарламасы ретінде жалғастыруды жоспарлаған болатын. Бұл 

бұрынғы бағдарлама үшін қарастырылған бюджет қаржысын қалдырумен, 

соның есебінен жаңа бағдарламаны іске асыру еді [78]. 

«Агробизнес – 2020» бағдарламасында Қазақстанның экспорттық 

әлеуеті айтарлықтай артады деп болжанған болатын [79].  Сондай – ақ, ет 

және сүт өнімдеріне ішкі сұраныс отандық өндіріс арқылы айтарлықтай 

дәрежеде қамтамасыз етіледі делінген. Бұл бағдарлама Кеден одағындағы 

бәсекелестіктің өсуіне, сондай–ақ Қазақстанның Дүниежүзілік сауда 

ұйымына кіруіне байланысты дайындалған болатын. «Агробизнес» 
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бағдарламасы көбіне ірі кәсіпорындарды құруды көздесе, ал жаңа 

Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы шағын шаруа қожалықтарын дамыту 

жұмыстарына басымдық берді. Бағдарламаның басты мақсаты нарықтарда 

сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік кешен өнімін өндіруді 

қамтамасыз ету, соның ішінде басты міндеттердің бірі ұсақ және орта 

шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы кооперациясына тарту және ішкі 

нарықты молықтыру және отандық өнімнің экспорттық әлеуетін дамыту  

[79]. 

Тарихи тәжірибеден байқайтынымыз кооперация агроөнеркәсіп 

кешенінің мобильді дамуына мүмкіндік беретін бірден бір шаруашылық 

жүргізу түрі. Ал біздің еліміз үшін кооперацияны дамыту инновациялық 

үдеріс емес, бүгінгі күні ауылшаруашылығындағы дағдарыстан шығу жолы 

болып отыр. Кооперацияны тиісті деңгейінде жүзеге асырмай, Қазақстанның 

аграрлық секторы өз дәрежесіне көтерілмейтіндігі белгілі. Кооперация ауыл 

шаруашылығындағы нарықтық өзгерістерді тереңдетуге өзіндік ықпалын 

тигізеді. Кооперация барлық шаруашылық субъектілерінің мүдделерін 

оңтайлы үйлестіруді қамтамасыз ете алады. Сондықтан да мемлекет ауыл 

шаруашылығы кооперативтерін дамытуға түбегейлі үлес қосуы қажет, 

өйткені кооперацияны дамытудың арқасында ғана ауылдың әлеуметтік қайта 

құру мәселелерін шешуге болады. Кооперацияның қызметін жетілдіру үшін 

оларды ең табысты болып табылатын қызмет түрлерімен диверсификациялау 

қажет. Кооперативтердің ерекшеліктері олардың стратегиялық бағыттарын 

анықтауға және оларды жүзеге асырудың және одан әрі қарай бақылаудың 

тиімді механизмін жасауға мүмкіндік береді. 

Еліміздегі ауылшаруашылық кооперациясының әлеуметтік– 

психологиялық, әлеуметтік–экономикалық функциялары: бұл алдымен, 

ауылда инфрақұрылымды дамытуға қатысу, қанағаттандыру және әлеуметтік 

қорғау есебінен тұтыну нарығының тұрақты дамуын қамтамасыз ету, 

халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру, елімізді азық–түлікпен қамтамасыз 

ету саласынының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

1.3  Әлемдік агробизнестің кооперациялық даму тәжірибесі 

Кооперацияның әлемдік тәжірибесі–оның тиімділігін жыл сайын 

арттырып келеді. Дүниежүзінің кез келген елінің аграрлық қатынастары ауыл 

шаруашылығының бір – бірімен өзара тығыз байланысты.  Бұны әр елдің 

әлеуметтік–экономикалық жағдайы мен еңбек ресурстарының көлемін, 

табиғат жағдайларының ерекшелігін соңғы әлемдік рейтингтік 

көрсеткіштерден байқауға болады. Оған дәлел экономикалық деңгейі жоғары 

елдер АҚШ, Германия, Франция және т.б. ғылыми жетістіктерінің 

нәтижесінде заманауи агротехникалық шаралар кеңінен қолданылуымен 

АӨК өнімдерінің үлесі жоғарылығы. Кейбір елдердің экономикалық 

көрсеткіштерінен өнімділіктің жоғарылылығын байқауға болады, бірақ көп 

жағдайда ауа райының қолайсыз әсерінен өсімдік шаруашылығының кең 

дамуына мүмкіндік болмайды. Бұл жағдай Таяу Шығыстың көптеген 
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елдерінде байқалады. Өсімдік пен мал шаруашылығы өзара тек қана 

байланысып қоймай, олардың өнімдерін өңдейтін өнеркәсіп салаларымен де 

тығыз байланысты. Бұл екі саланың арасындағы өзара байланыс әрине АӨК 

арқылы жүзеге асырылады. Құрылымы мен қуатына қарай мұндай кешендер 

алуан түрлі болады және де дамыған елдерде көптеп кездеседі. Ал дамушы 

елдерде олардың даму үрдісі баяулау. 

Ауыл шаруашылығы АҚШ экономикасы мен мәдениетінде мемлекет 

болып құрылғаннан бастап басты орынға ие болды. Әрине, фермерлер кез – 

келген қоғамда маңызды орында, өйткені олар тұрғындардың бірінші кезекте 

тамақтануын қанағаттандырады. Алайда, АҚШ–та  ауыл шаруашылығы 

маманы ерекше жоғары бағаланады. Қоғам болып қалыптасқаннан ел өз 

фермерлерінен еңбекқорлықтың, бастамашылықтың, өзін өзі басқара алатын 

экономикалық сенімді тұлғаның үлгісі ретінде көргісі келді. Сонымен қатар, 

көптеген американдықтар, әсіресе, жер мен өнімді өндіруге ешқашан тиесілі 

болмаған эммигранттар, шаруашылыққа ие болу бұл американдық 

экономикалық жүйеге кірудің бірден бір жолы екенін түсінеді. Ауыл 

шаруашылығымен айналысып басқа салаға жұмыстарын ауыстырған 

түрғындардың өзі жиі жерді оңай сатылатын тауар ретінде пайдаланды. 

Американдық фермерлерге үкімет тарапынан көптеген қолдау түрлері 

ұсынылып, фермерлер азық–түлікті өндіруде аса қиыншылықтарға 

ұшырамайды. Бірақ соңғы жылдарда осындай көмек үкіметтің өзінің 

шығыстарын азайтуға және агроөнеркәсіп секторының саяси әсерінің 

қысқаруына байланысты төмендеді. Алайда фермерлік қызмет ұзақ уақытта 

өз жүйесіне түсіп табысты жұмыс жасайтын жүйеге көшкен. 

Американдық фермерлердің  қызметінің тағы бір артықшылығы олар 

бірнеше факторларға байланысты көптеген көлемде өнім өндіре алады. 

Мысалы, олар өте қолайлы табиғи жағдайларда жұмыс істейді. Американның 

орталық аймақтарында топырақ құнарлылығы әлемдегі ең құнарлы топырақ 

болып есептеледі. Елдің көптеген бөліктерінде жауын – шашын қалыпты 

деңгейде жауады. Егер де жауын – шашынның жоқтығы болған жағдайда, 

өзендер мен жер асты суларының есебінен ірі көлемді сумен қамтамасыз 

етіледі. Олардың қазіргі күнгі жетістіктеріне әрине күрделі салымдар және 

білікті жұмыс күшін тиімді пайдалану оң ықпал етті. Бүгінгі фермерлер өте 

жоғары тиімді ақылды цифрлық технологиялар мен техника қолданады. 

Биотехнология арқасында аурулар мен құрғақшылыққа төтеп бере алатын 

өсімдік тұқымдарын себуге мүмкіндік бар. Тыңайтқыштар мен пестицидтер 

кеңінен пайдаланылады, өйткені егін шаруашылығын олар компьютерлер 

арқылы басқарады және ғарыш технологиясы дақылдарды себу және 

топырақ құнарлығына байланысты жақсы жерлерді анықтау үшін 

қолданылады. Бұдан да басқа, зерттеу үнемі жаңа өнімдерді және олардың 

сортын шығаруда жаңа әдістерді ұсынып отырады. 

Алайда, американдық фермерлер көп жағдайда табиғаттың қолайсыз 

жағдайларында әлсіз, әлі де негізгі күштерді, бірінші кезекте, ауа – райының 

жағдайына бейімдеу керек екенін мойындайды. Ауыл шаруашылығына 
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қолайлы климатқа қарамастан, мысалы көбіне Солтүстік Америка су 

тасқыны мен құрғақшылықтан зардап шегеді. Ауыл шаруашылығындағы ауа 

райының өзгеруі жалпы экономикаға келмейтін өздерінің экономикалық 

циклдарын қалыптастырады. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда жерге иелік етудің бірнеше түрі бар. Олар 

жеке–меншіктік, мемлекеттік меншік және кооперативтік меншік түрі,  оның 

ішінде көптеп кездесетін түрі жерге жекеменшік иелігі. Әлемде осындай 

меншікті жерлерде тауарлық ауылшаруашылық өнімдерінің көп бөлігі 

өндіріледі. 

Дамыған елдерде жер қорының біраз бөлігі ірі жер иеленушілердің, яғни 

фермерлердің қолында шоғырланған. Оларға берілген орташа жер мөлшері – 

40-50 га шамасында, бірақ та жер мемлекеттің иелігінде болады. Мысалы, 

АҚШ – та жердің 1/4 – і мемлекет меншігінде. Дамушы елдерде аграрлық 

қатынастар түрлі сипатта болып келеді. Азия мен Африканың бірқатар 

елдерінде жергілікті және сырттан әкелінген күрделі қаржыға негізделген ірі 

капиталистік шаруашылықтармен қатар феодалдық, тіпті ру – тайпалық 

қатынастары әлі де сақталып калған шаруашылықтар да  кездеседі [82]. 

АҚШ – әлемдегі ең бай, агробизнес саласын басқаруда алдыңғы 

қатардағы ел. Бұл елде кооперация жүргізудегі модельдердің толықтай 

нұсқасы тәжірибеден өткен және кооперативтік қозғалыс адамзаттың 

өркендеуін тікелей көздейді. 

АҚШ–тың Мэриленд университетіндегі саясаттану ғылымының 

профессоры Gar Alperovitz «America Beyond Capitalism» атты кітабында: 

«Соңғы онжылдықтарда Америкада бизнес жүргізуде мыңдаған бизнес 

түрлері пайда болды: құрылған компаниялардың иесі, бұл жұмысшылардың 

өздері, кооперативтері, аудандық корпорациялар мен трасттар, қауымдық 

технология орталықтары және коммуналдық кәсіпорындар» [83]. 

Осындай бағытта жұмысшылар өздері басқаратын 11 мың кәсіпорын 

қызметін жүргізе бастаған. Нәтижесінде бүгінгі күні 120 млн астам 

американдық әртүрлі кооперативтердің мүшесі болып саналады. Мысалы, 

«The NYC Network of Worker Cooperatives» кооперативінің айналымы 

жылына бірнеше миллион долларды құрайды [84].   Қызмет нәтижесінде 

алынған табыс денсаулық пен тамақтану жүйесін жетілдіруге, білім алуға 

және жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған, нәтижесінде қолда бар 

байлықты демократияландыру жүйесінің жүріп жатқандығы. 

АҚШ–та негізгі кооператив принциптерінің өзін–өзі басқаратын 

кооперативтердің «бір мүше – бір дауыс» моделі бар жұмыскерлердің ең 

демократиялық және озық түрі болып табылады. Алайда, олардың саны көп 

емес, шамамен 500–1000 адам. Мұндай кооперативтер демократияландыру 

жүйесінің ең алдынғы қатарында, ең прогрессивті және демократиялық 

модельдер болып табылады [85,86]. 

АҚШ–тың 48 штатында бірнеше ірі агробизнес кооперацияларының 

ішіндегі мал өсіру бағыты бойынша сүт өндіру кооперациялары шамамен 15 
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мың фермерді біріктіреді, солардың ішіндегі ең ірі кооперативтердің өндіріс 

көлемі мен табысына  тоқталатын болсақ: 

–  DFA (Dairy Farmers of America) АҚШ – тағы ең ірі сүт бірлестігі 

Негізгі брендтер  –  Borden Cheese және Cache Valley Cheese (ірімшік 

жасауда), Kemps и Guida’s Dairy (сүт өндіруде), Keller's Creamery Butter (сары 

май шығаруда). Жалпы өңделген сүттің көлемі 17,1 млн.тоннаны құрайды, 

таза табысы  –  13 млрд. доллар; 

–  Land O' Lakes  1921 жылы Миннесота штатында құрылған. 

Кооператив сүт өндіру бизнесінен басқа, Winfield Solutions брендінен басқа 

да ауылшаруашылық саласымен айналысады. Бұндағы өңделген сүттің 

көлемі 5,9 млн тоннаны, таза табыс көзі  –  4,3 млрд. долларды құрайды; 

–  Dairylea 1907 жылы құрылған кооператив. Бұл кооператив 2000 – ға 

жуық мүшелерге тиесілі және ауыл шаруашылығы бойынша  өткізу және 

қызмет көрсету ұйымы болып табылады. АҚШ та өндірілген сүттің 70%  – 

дан астамы кооперативтер арқылы сатылымға түседі [87]. 

– 1986 жылы төрт кооперативтік элеваторлардың қосылуы нәтижесінде 

Ренвилл графтығы Co-op Country Farmers Elevator (CCFE) кооперативі 

құрылды. Кооператив фермерлік шаруашылықтар үшін маркетингті астық, 

жемшөп жеткізумен айналысады. Қаржылық кооператив бөлімшесі - Country 

Finance - өз мүшелеріне ресурстарды сатып алу және мал шаруашылығы 

фермаларын салу үшін несие береді. CCFE жыл сайынғы айналымы 10 млн 

бушель астық, 4,5 млн долл. өсімдік қорғау құралдары, 16 500 т азықтар және 

10 ЖШҚ т тыңайтқыштар. Кооператив басқармасына жеті фермер кіреді. 

Жыл сайынғы сату көлемі 62 млн. [88-90]. 

АҚШ–тың тәжірибесімен кооперативтік қозғалыстың американдық 

моделін қолданған Испаниядағы Mondragon кооперативімен салыстырсақ, 

бұл аталған кооперативке 100 мыңнан астам жұмысшы қатынасады.  Бұл 

жүйенің соншалықты дамығандығы, ол – әр түрлі 100 – ден астам өзара 

байланысқан кооперативтер тобынан құралады [91]. 

Mondragon сияқты кооперативтердің өнімділігі өте жоғары және де 

алдыңғы қатарлы технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалануға да 

қолайлы. Mondragon кооперативтік федерациясының қағидасы негізінде 

АҚШ–та жаңа кооперативтер құру бойынша жобалар жүргізілуде [92].  

Бұл модель қоршаған ортаға зиян тигізбейтін өндірістегі жұмыс 

орындарын қамтамасыз етеді және өндірісті басқарудың артықшылықтарын 

анық көрсетеді. Осындай кооперативтерді құру бүгінгі дағдарыс кезінде 

азаматтық мінез – құлқының маңызды түрі болып табылады [93].  

Бұдан байқайтынымыз, кооператив құру өте маңызды және оған қатысу 

тиімді болып келеді. Кооперативтерде, «демократия мектептеріндегі» 

сияқты, екі негізгі қағида қалыптасады: капиталды бақылау сипаты және оны 

пайдаланудан дивиденттер алу және де кооперативті басқаруда қатысу 

жүйесінің өзгеруіне ат салысу. 

Еуропа мен Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің агробизнесінің 

кооперациялық  даму ерекшеліктерін қарастыратын болсақ, ауыл 
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шаруашылық кооперативтері XIX ғасырдың ортасында Батыс Еуропа 

елдерінде пайда болды. Олардың пайда болуына келесі алғышарттар ықпал 

етті: экономикалық; заңды;  идеологиялық. 

Әлемде ауыл шаруашылық кооперациясының ұзақ ғасырлар бойы 

дамыған тарихы бар. Алғашқы кооперативтер ауылдық кредиттік кооператив 

түрінде пайда болды. XIX ғасырдың екінші жартысында немістің пасторы 

Ф.В. Райффайзен Геддерсдорф ауылдың кедейлерінің өмірін жеңілдету үшін 

құрған. Ф. В. Райффайзен (1810–1888) – Германиядағы ауылдық кредиттік 

кооператив негізін қалаушы ретінде әлемге танылды  [94]. 

Содан бері Германия, Франция, Нидерланды және басқа да дамыған 

батыс елдерінде несиелерге қол жеткізу үшін қажетті материалдық 

ресурстарды игеру мақсатында ауылшаруашылық өнімдерін сатудың және 

ауылшаруашылық тауар өндірушілерін біріктіретін негізгі нысан болып 

қалыптасты, ал Райффайзен Банк, Рабобанк және Креди Агриколен бірлескен 

кооперативтері Еуропаның банк секторында алдыңғы қатарында (кесте 3). 

 

Кесте 3 – Әлемдік ауыл шаруашылық кооперативтерінің 

көрсеткіштерінің 2018 ж. мәліметтері 

 

Елдер Ауылшар

уашылық 

кооперат

ивтер 

саны 

Коопера

тив 

мүшеле

рінің 

саны 

АШ 

кооперативт

ерінің 

жылдық 

айналымы, 

(млн евро) 

Фермер

лік 

шаруа 

шылықт

ар саны 

Жалпы 

фермерлік 

шаруаш. 

кооператив 

мүшелерінің 

санының үлесі% 

АҚШ 1963 1901418 172139 2060000 92 

Чехия 364 915 1327 26250 3,5 

Дания 28 45710 25009 38280 119 

Финляндия 33 139533 11770 54400 250 

Франция 14429 451230 86000 472210 96 

Германия 2316 1400000 66000 285030 491 

Италия 6741 792092 38300 1010330 78 

Қазақстан 2872 62825 – 1843945 3,4 

Норвегия 16 40000 6914 43270 92 

Польша 2991 317200 7100 1429010 22 

Испания 3844 1179323 25700 965000 122 

Швеция 30 160350 7440 67150 239 

Туркия 12567 4232596  3076000 138 
Ескерту –   [95] деректер негізінде автормен құрастырылды 

 

Германияда бұл кезеңде (1810 – 1888 жж.) әлемге әйгілі болған ауылдық 

несие серіктестігінің негізін қалаушы Ф. Райффайзеннің кооперативтік 

қағидалары кеңінен таралған еді. 1866 ж. оның «Несие серіктестігі кедейлікті 

жою құралы ретінде» атты кітабы жарық көріп, 1869 ж. Геддесдорф атты 
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шағын мекенде өз қағидаларының негізінде құрылған бірінші ауылдық несие 

серіктестігін құрған болатын (сурет 1). 

Бүгінгі күні Германияның ауыл шаруашылық кооперативтерін 

ұйымдастырудағы тағы бір ерекшелігі, ол «Кооперация туралы» бірыңғай заң 

1889 жылдан бері өзгеріссіз жұмыс істеуінде және кооперативтің негізгі 

принциптерінің мүлтіксіз орындалуында. 

 

Сурет 1 – Германияның кооперативтерінің ұйымдастыру құрылымы [96].  
 

 

Ф. Райффайзеннің кооперативтік принциптері:  серіктестіктің барлық 

мүшелерінің барлық меншік иелерімен серіктестіктің қарыздары үшін 

айналмалы жауапкершілігі; өндірістік мақсаттағы міндеттер; серіктестік 

мүшелеріне ғана несие беру; серіктестік қызметінің шағын аумағы. 

Ф. Райффайзен батыстағы ең алғашқы теоретиктердің ішіндегі өзінің 

ауылдық несие серіктестігі кооперативінің моделін ұсынған болатын, бұл 

модельдің ерекшелігі:  жарғылық капиталдың жоқтығы;  кооператив 

мүшелері кепілмен қамтамасыз етілген жерді беру; банкпен және әр шаруа 

қожалығымен несиелік операцияларды тіркеу; табыс таратылмайды, бірақ 

резервте қалады; шағын жинақ және депозиттерден қарыздық капиталды 

құру болды.  
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Ф. Райффайзеннің қағидалары негізінде іске асқан шаралар: 1861 жылы 

– 10  ипотекалық компания Швед ипотекалық банкіне біріктірілді; 1864 

жылы – Geddesdorf Credit Ticket Office құрылды; 1866 жылы – «Кредиттік 

кооперативтер кедейлікті жою құралы ретінде» кітабы жарық көрді;  1869 

жылы – Найвид қаласының маңындағы Геддесдорф ауылында, 

Ф.Райффайзен  алғашқы ауылдық несие кооперативін құрды [98]. 

Кейінірек олар осы негізде ипотекалық деп аталатын арнайы кітаптарды 

шығарып, қолданысқа енгізді.  Бұл тәсіл  Ежелгі Грецияда қолданған. 

«Ипотека» термині Грецияда б.ғ.д VI ғ. басында ақ қалыптасқан, оған негіз 

борышкердің кредиторға ең көп жер учаскелерін кепілдікке қою арқылы 

несие алу болған. Бұл әрекеттер мiндеттемелер негізінде жасалынып және 

жер учаскесiнiң қарыз алушысына тиесiлi шекарасында аталған мүлiк несие 

берушiнiң талабы мөлшерінде қызмет ететiндігін білдіретін тірек 

орнатылатын болған. «Ипотека» деп аталатын мұндай тіректе жер иесіне 

қарыздар жазылып отырған. 

Алғашқылар болып Швеция мен Германияда ауылдық несие 

кооперативтері ашылды. 1930ж. ортасында Швецияның оңтүстігінде 

ипотекалық компания түрінде алғашқы ауылдық несиелік кооперативтер 

пайда болды. Бұның құрылымын келесі 2 суреттен көруге болады. 

 

Сурет 2  – Швед ауыл шаруашылық кооперациясының  ұйымдастыру 

құрылымы жүйесінің моделі [96, 7-29 б., 97]. 

 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өткізумен айналысатын 

алғашқы кооперативтер ірімшік зауыттары еді. Олар Франция мен 

Швейцарияда пайда болды: 1880 жылы – Швецияда, 1882 жылы – Данияда 

сүт кооперативтері құрылды [99]. Еуропалық континенттегі кооперативтік 

кәсіпорындарда ет өңдеуді алғаш Дания енгізді. 1887 жылы – еуропалық 
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елдердің, әсіресе Англияның ең ірі нарықтарында сатылатын алғашқы ет 

өнімдері кооперативтерде өндірілді [100].  

ХХ ғасырдың басында шаруа (фермер) қожалықтарына қызмет 

көрсететін өндірістік кооперативтер, оның ішінде электрмен жабдықтау 

кооперативтері (электр кооперативтері) және техниканы ортақ пайдалану 

кооперативтері пайда болды. Осылайша  XIX–XX ғ. басында Батыс Еуропа 

мен әлемнің басқа елдерінде жаппай несиелік, ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өңдеу және өткізу және өндірістік кооперативтері құрыла бастады (кесте 4). 

 

Кесте  4 – Әлем елдеріндегі тамақ  өнімдерін өткізудегі кооперативтердің 

үлес салмағы, % 

 

Елдер Сиыр 

еті 

Тауық 

еті 

Жұмыртқа Сүт Астық Жемістер Көкөніс 

АҚШ 9 – 8 78 33 – 17 

Франция 21 45 25 52 67 42 30 

Германия 30 – – 79 55 32 42 

Ұлыбритания 10 2 28 80 20 33 17 

Италия 6 – 5 32 35 31 10 

Нидерланды 16 27 18 86 60 75 80 

Бельгия – – – 65 20 55 55 

Ирландия 5 10 5 97 34 – – 

Греция 7 23 16 21 – 39 14 

Дания 75 55 65 91 47 60 60 

Норвегия 78 – 83 100 – – – 

Швеция 80 – 65 99 65 – – 

Финляндия 68 – 60 98 62 – – 

Ескерту  –  [95 World data Atlas 2019] дерек көзі негізінде автормен құрастырылды 

 

Осы аралықта Франция, Швеция және Швейцарияда алғашқы ауыл 

шаруашылық өнімдерін өндіру және өткізумен айналысатын алғашқы ет, сүт 

және ірімшік шығаратын кооперативтер жаппай ашыла бастады. 1880 жылы 

Швецияда бірінші сүт кооперативі, май өндірісі пайда болды. 1882 жылы 

бастап осындай кооперативтер Данияда да құрылды. Дания еуропалық 

континентте алғашқылардың бірі болып ет өңдеу өндірістік кооперативтерін 

ашты [101,102].  

Дания көрші батыс елдерінің өндірушілері тарапынан бәсекелестікті 

күшейтуге жауап ретінде ауыл шаруашылығын түбегейлі қайта құруды 

жүргізді. Өсімдік шаруашылығынан мал шаруашылығына айтарлықтай 

өзгерістер болды, сүт мал шаруашылығы мен шошқа шаруашылығын 

дамытуда кооперативтік қозғалыс үлкен рөл атқарды. Дат мал шаруашылығы 

өнімдері Ұлыбритания мен Германия нарығында қызмет етті. Бұл Данияда 
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кооперативтік мал сою орындары мен сүт кооперативтері пайда болған 

кезеңде болды. 

Данияның мысалы ауыл шаруашылығы өндірісінің құрылымын жаңа 

жағдайға бейімдеп, дағдарысқа қарсы тұруға болатынын және осылайша 

жалпы экономикалық прогреске экспорттан маңызды үлес қосуға бастаған 

аграрлық сектордың өркендеуінің негізін қалауға болатынын көрсетті. 

Импорттық астықтың төмен бағасын пайдалана отырып, Дания жоғары 

бәсекеге қабілетті мал шаруашылығы мен тиімді кооперативтік өткізу 

құрылымдарын дамытты. 

Данияның шошқа еті бойынша өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейі 490% 

құрайды. Ел өз өндірісінің шамамен 80% - ын экспорттайды және ЕО және 

Жапонияға ірі экспорттаушысы болып табылады. Кейбір зерттеулер Дат 

шошқа шаруашылығының жоғары деңгейін көрсетеді [103-105]. 

Батыс елдерінің ішінде Италия елінің ауыл шаруашылық коопертивтері 

бойынша тәжірибесі мол. Өйткені 1886 жылы бастап Үкімет 

кооперативтердің жұмысын үйлестіру үшін біртұтас басқарушы орган–

Италияның кооперативтер лигасын құрған болатын, ол кооперативтердің 

қызметін үйлестірудің барлық функцияларын: оларды тіркеуден түпкілікті 

өнімді іске асыруға дейінгі жұмыстарды ұйымдастыру. 1892 жылы мемлекет 

бұдан да озық ұйым – Италияның ауыл шаруашылық кооперативтер 

федерациясын құрды, ол бүкіл елдің кооперацияларын біріктірген. Бұл жаңа 

ұйымның құрамына бүкіл итальяндық кооперативтер кіріп, олардың саны 

1892–1906 жылдарда 18 – ден 4173–ге дейін өсті, 600 мыңнан астам шаруа 

отбасы мүшелері болды [106,107]. 

Италия да өзара көмек көрсету мақсатында кооперативтердің өзара 

көмек Ұлттық Лигасы, Итальяндық кооперативтер конфедерациясы және 

Итальяндық кооперативтердің жалпы қауымдастығы қызмет атқарады. Осы 

кезеңде Италияның тәжірибесі негізінде Англия, Франция, Германия, 

Испания, Голландия елдерінде ауыл шаруашылығы кооперативтері кеңінен 

етек ала бастады.  

Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің басым бөлігі өткізу 

кооперативтері болып табылады. Еуропалық елдерде бұл кооперативтердің 

үлесіне ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізудің 60% тиесілі. Көптеген 

елдерде өткізу кооперативтерінің рөлі өте маңызды: аграрлық сектор 

өнімдерін сатудың жалпы көлемінде скандинавиялық елдердің 

кооперативтері 80% – ға жуық, Жапонияда – 90% – дан астам, Нидерландыда 

– 65% – ға жуық, Германия мен Испанияда–60%–дан астам, АҚШ–та, 

Ұлыбританияда, Бельгияда, Италияда – 30% – ға жуық [108]. (кесте 5). 

Германияда – 3 деңгейлі несие жүйесі бар. Ұлттық деңгейде елдің 

орталық кооперативтік одағы болып Райффайзен (DGRV) Германия 

кооперативтері Одағы.  Франция – несие кооперациясы жүйесінің орталығы 

– Француз Credit Agricole. АҚШ – Кредиттік кооперация жүйесі 7 банктен 

(Farm Credit Banks) тұрады. 
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Кесте 5 – ЕО елдеріндегі ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету 

нарығындағы кооперативтердің үлесі, % 

 

Елдер  Сүт Жемістер мен 

көкөністер 

Ет Астық пен 

жем шөп 

Ресурстар 

мен 

жабдықтау 

1 2 3 4 5 6 

Бельгия  70 – 90 20 – 30 – – 

Дания  20 – 25 66 – 93  59 – 64 

ФРГ 55 – 60   – 50 – 60 

Греция  12 – 51 5 – 30  – 

Испания  15 – 40   – 

Франция   35 – 50 27 – 88  50 – 60 

Ирландия   – 30 – 70   

Италия   15 – 15   

Люксембург  – 25 – 30  75 – 95 

Нидерланды  70 – 96  – 40 – 50 

Австрия  –   – 

Португалия 83 – 90  – – – 

Финляндия  –  – 40 – 60 

Швеция   79 – 81   

Великобритания  35 – 45   20 – 25 
Ескерту – [95 World data Atlas 2019] дерек көзі негізінде автормен құрастырылды 

 

Кооперация мен оның одақтары федерацияға бірігу басқа да дамыған 

елдердің ауыл шаруашылық саласында ерекше орын алады. Осы орайда 

жүздеген фирмалардың және супермаркеттердің, фабрикалардың, оқу 

орындарының және ғылыми орталықтардан біріккен Испанияның 

«Mondragon» кооперативтік кәсіпорындарының тәжірибесіне көңіл аударған 

жөн. Испанияда ең жарқын кооперативтік қозғалыс Mondragon тобымен 

ұсынылған. Mondragon кооперативтер тобы Испаниядағы Басков қаласының 

атауымен басталып, өндірістік кооперативтердің даму тарихында ең табысты 

болып табылады. Mondragon тобы 166 кооперативтерді біріктіреді, олардың 

құрамына 86 өнеркәсіптік, 46 білім беру, 15 тұрғын үй, 8 ауылшаруашылық, 

6 әлеуметтік сақтандыру, 4 сервистік және 1 бөлшек сауда кіреді. Оларда 

барлығы 21 мың адам жұмыс істейді, оның 16 мыңы - өнеркәсіптік 

кооперативтерде. Олар өткізетін тауарлар мен қызметтердің жалпы көлемі - 

1,6 млрд. доллар (1,2 млрд. доллар өнеркәсіп кооперативтеріне тиесілі). 

Бүгінде Mondragon компаниясының қызметкерлері елдегі еңбекақының 

үлесімен есептелетін ең жоғары жалақыға ие. 

Осыдан түйіндейтініміз, дамыған елдерде аграрлық сектордың дамуын, 

оның тиімділігін арттырудың маңызды факторы кооперативтік ұйымдарды 

дамыту екендігі сол кезден ақ байқалынғандығы. Қай елдің кооперация 

үрдісін қарастыратын болсақ та өмір сүрудің қиындығы мен ауыр еңбек 

жағдайлары тұрғындардың кооперативтерге бірігуіне мәжбүр болғандығын 
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анықтайды. Бұл Батыс елдерінің мысалында ғана емес Шығыста Қытай мен 

Вьетнам елдерінде де байқалады. 

Қытай елінің бас хатшысы Пан Ги Мун кооперативтік құндылықтардың 

қаншалықты маңыздылығын былайша сипаттады «Өз құндылықтарына 

ерекше назар аударғандықтан, кооперативтер шаруашылықтың қиын 

кезеңдерінде де өркендеуді қамтамасыз ете алатын тұрақты және өміршең 

экономикалық модель екендігін көрсетті. Олардың жетістіктері көптеген 

отбасылар мен жергіліктіқауымдастықтарға кедейшіліктен шығуына 

мүмкіндік берді» [109]. 

Қытай мен Въетнам елдеріндегі кооперативтерге құрылу жүйесін 

шетелдік авторлар T. Sultan, A. Wolz өз еңбектерінде осы екі елдің 

ауылшаруашылық кооперативтерінің тарихи құрылуын салыстырмалы 

талдау әдісімен ашып көрсеткен. Авторлар кең көлемді талдау жасап 

кооперацияларды құру тәсілдерін қарастырған. Қытай мен Въетнам елдері 

кооперативке өту үрдісін басқа социалистік және тәуелсіздік елдерге 

қарағанда ертеректе бастаған, оған бірден бір себеп болған екі елде де 

ашаршылықтың болу салдары. Осы себептен де екі елде де 

ауылшаруашылық секторын көтеру қажеттілігі туындаған болатын. Әрине, 

Қытай мен Въетнам елдерінің даму жолдары әр түрлі әдіспен іске асты. 

Въетнам үкіметі көбіне ұжымдық шаруашылықты құру жолын көздесе, 

Қытай шаруалар арасындағы ұйымдастыруды бейресми түрде 

ұйымдастырды. 

Вьетнам болса ауыл шаруашылық кооперативтері жұмысын әртүрлі 

ережелер бойынша жалғастыра алды. Қытайда бастапқыда ауылшаруашылық 

ұйымдары толықтай жойылып, кейінірек қалпына келтірілді. 1997 жылы 

Вьетнамда кооператив туралы Заң қайтадан күшіне енді. Ал Қытайда бұл Заң 

10 жылдан кейін ғана пайда болды. Соған қарамастан бүгінгі күні екі елде де 

ауыл шаруашылығы кооперативтері қарқынды дамып келеді. 2010 жылы 

Қытайдағы шаруа қожалықтарының 10% және Вьетнамда шамамен 20% 

кооператив мүшелері болып табылды. Әрине, авторлар мұндай нәтижелер 

басқа факторлармен қоса үкіметтің бұл саланы белсенді қолдауынсыз 

болмауы мүмкін еді деп санайды [110,72, 257 б.]. 

Ауыл шаруашылық кооперациясы Израил агроөнеркәсіп кешенінде де 

маңызды орын алады. Бұл елдің табиғи ресурстары, әсіресе су мен егін егетін 

жері тапшылықта болғанымен, олар агроөнеркәсіп өндірісін интенсивті 

жүйеде жүргізу арқылы ауыл шаруашылығын жоғары табысты салаға 

айналдырды [111].  

Ал Қазақстанда барлық ауыл шаруашылығы жерлерінің көлемінің 

жеткілікті болғанның өзінде сыртқы ауылшаруашылық тауарларына тәуелді 

болып отыр.  

Ресейдің ауыл шаруашылық кооперациясының дамуы әлемдік тәжірибе 

жүзінде кооперацияны шаруашылықтың ұйымдық жағдайларын жақсарту 

мақсатында тек ХІХ ғасырдың ортасында ғана Батыс Еуропа елдерінде 

пайдалана бастады. Олардың пайда болуына ықпал еткен әлеуметтік – 
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экономикалық, заңнамалық және идеологиялық алғы шарттар еді. Көптеген 

шетелдік авторлардың еңбектерінде кооперация алғаш ағылшындық 

рочдельдік тоқымашылары, атап айтқанда 1844 жылы «Рочдельское 

общество справедливых пионеров» ұйымынан бастау алады деп көрсетеді. 

Ал кооперация үрдісін зерттеп жүрген Ресей ғалымдары кооперация «жер 

аударылған декабристер ұйымдастығында» бастау алғандығын жазады [112]. 

Бірақ ең бастысы бұл үрдістің қай жерден шыққанында емес, оның сол 

кезеңде жаппай жедел түрде көптеген елдерде қолдау тапқандығы және 

осыдан бастап жалпы  кооперация түсініктерінің негізі қалыптасып, оның 

бүгінгі күні де өзекті болып кез келген кооператив қызметіне пайдалануында. 

1908 жылдан бастап Ресейде орыс кооператорлары бірінші рет 

Бүкілресейлік кооперативтер съезінде бас қосып шетелдік әріптестерінің – 

Англия, Италия, Франция және Германия кооператорларының тәжірибесін 

пайдалана отырып өздерінің алғашқы қадамдарын жасай бастады. Бұл 

тәжірибе кеңестік билік жылдарында жоғалды. Кооперацияның барлық 

түрлерінің ішінде тек қана квази-кооперативтік бірлестіктері – колхоздар 

ғана дамыды, ал кооперацияның классикалық түрлері КСРО-да дамыған жоқ. 

Ресейде ауыл шаруашылығы кооперативтерін қайта жаңғырту «Ауыл 

шаруашылығы кооперациясы туралы» Федералды Заңының қабылдануымен 

XX ғасырдың 90–шы жылдарында басталды. Ал соңғы жылдарда ауыл 

шаруашылығындағы кооперативтік қозғалыстың қайта жандануы 2000 

жылдың ортасында Россельхозбанк ірі ауыл шаруашылығына өзінің пай 

капиталымен қауымдастырылған мүше ретінде кірген кезде болды. 

Ресей Федерациясының «Ауыл шаруашылығы кооперациясы туралы» 

1995 жылғы 08 желтоқсандағы № 193 – ФЗ Федералдық заңының өзі басқа 

заңдар арасында коммерциялық ұйымдарға (ауыл шаруашылығы өндірістік 

кооперативтеріне), коммерциялық емес ұйымдарға (ауыл шаруашылығы 

тұтыну кооперативтеріне) қатысты болып бөлінеді. Алайда, осы Заң 

нормаларының едәуір бөлігі реттеудің сол сияқты басқа да объектілері үшін 

бірдей болып келеді [113]. 

Ресейдің ауыл шаруашылық кооперациясы Германияның кооперациясы 

тәжірибесі негізінде жүргізіледі, көптеген өзгерістер неміс 

кооператорларының тәжірибесін негізге ала отырып жүзеге асады. Қазіргі 

күні Ресей нарығында 1990 жылдың қаңтарында құрылған, мемлекеттік емес 

және коммерциялық емес ұйым «Ресей шаруа (фермер) қожалықтары мен 

ауыл шаруашылығы кооперативтерінің қауымдастығы» (АККОР) мемлекет 

пен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шағын және орташа 

формалары арқылы Ресей шаруа қожалығының және фермер 

қауымдастығының құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында қызметін 

жүргізеді.  

Басқару органдары болып – Съезд, Кеңес, Кеңес төралқасы және 

«АККОР» Президенті қабылданған. Қауымдастық Кеңесі Съездер 

арасындағы қызметті басқаруды жүзеге асырады. Қауымдастық кеңесі 

қауымдастықтың қызметіне қатысты мәселелерді Жарғыға сәйкес шешеді 
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және қажеттілігіне қарай, Қауымдастық кеңесі төрағасының шешімі 

бойынша жарты жылда кемінде бір рет шақырылады. Кеңестің жұмысы 

Жарғыға, Кеңес туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады [114]. 

Халықаралық кооперативтік қозғалыстың теориясы мен практикасында, 

адамдарды біріктіретін кез келген формаға, идеологиялық көзқарастар тән 

келеді. Кооперацияның негізгі құндылықтары өзара көмек, өзара қарым – 

қатынас, жауапкершілік, өзара байланыс, әділеттілік, әлеуметтік 

жауапкершілік және қамқорлық, адалдық, ашықтық, интернационализм 

болып табылады. 1995 жылы Манчестердегі Халықаралық кооперативтер 

Альянсы (ICA) Конгресі қабылдаған декларацияда кооперация әртүрлі 

шаруашылық салаларда ортақ мақсаттарға жету үшін азаматтардың өзара 

көмек көрсетудің ұйымдасқан түрде құрылған ерікті бірлестіктерінің 

жиынтығы ретінде анықталған болатын.  

Қазіргі күні ҚР ауыл шаруашылық министрлігі шет ел тәжірибелеріне 

сүйене отырып, Е–АӨК бағдарламасы бойынша кооперацияға тарту 

механизмдерін бірқатар шетел бағдарламасы негізінде жүргізуде. Негізгі 

мақсаты агралық саладағы мемлекеттік қызмет түрлерін автоматтандыру 

болып отыр. Және 2022 жылға дейін Интернет желісімен қамтамасыз етудің 

Жол картасына енгізілді. 

АӨК дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы шеңберінде 2018-2021 жылдарға арналған агроооперацияны 

дамытудың салалық бағдарламасы «Е-Кооперация» жобасы да жұмыс істеуде 

[115]. Бұл қызмет түрлері ауыл шаруашылығы кооперациясына 

қатысушылардың еңбек өнімділігін және бәсекеге қабілеттілігін үнемі 

арттыру. Бұл бағдарламаны жүзеге асыруда үлгі ретінде табысты жұмыс 

істеп жатқан шет елдік электрондық жүйелер негізге алынды (кесте 6).  

Бұл мақсатты жеделдетудің негізі ауылдық жерлерге Интернет желісін 

кең жолақты қосылуды қамтамасыз ету. Өз кезегінде бұл әр ауыл 

тұрғынының жаңа цифрлы технологиялар арқылы мүмкіндіктерін 

пайдалануына, қызмет түрлеріне, ақпаратты уақытылы алу сияқты 

мүмкіндіктерін пайдалануға үлесін қосады. Және де қазіргі күні тиімсіз 

субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк 

несиелерін арзандатуды қайта қарастыруға мүмкіндік береді.  

Бұндай қадамдар алдымызға қойып отырған 5 жыл ішінде АӨК еңбек 

өнімділігін және өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, 

кем дегенде 2,5 есеге арттыру керек деген мақсатымызды жеделдетуі тиіс.  
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Кесте 6 – Қазақстанда қолданылып жатқан шет елдік электрондық жүйелер 

Ел Атауы Көрсететін қызметі 

Канада AAFC фермерлерді тіркеу жүйесі, фермерлердің 

онлайн өтінімдері, фермерлерді оқыту және 

фермерлердің ауылшаруашылық өнімдеріне 

баға мониторингі 

 

 

 

Түркия 

Farmer Registration 

System 

мемлекеттік қолдау туралы ақпарат, 

қаржыландырудағы жеңілдіктерді алу үшін 

фермерлерді тіркеу жүйесі (2 млн фермер 

тіркелген).  

Quantum, Harman кредиттік картаны жылдам толықтырудағы 

кредит алудың жедел жүйесі  

Agri Clear фермерге арналған ұзақ және қысқа мерзімді 

ауа райы есебін алудың онлайн жүйесі 

Agricon АШ өнімдеріне баға мониторингінің онлайн – 

базасы, аудандардың визуализациясы бойынша 

өнімділік көрсеткіштері 

Германия Agri Fusion егін егуде таңдауды, егістің қарқындылығын 

анықтауда тұқым сорттары мен түрлері 

бойынша параметрлерді жинау мен талдау 

Австралия Cli Mate егін жинауда ауа – райы болжамы  

Whopper Cropper дәнді дақылдарды жинауды жоспарлау жүйесі, 

топырақтың ылғалдылығын бақылау, суару 

Irrigation 

Optimizer 

Шаруашылыққа арналған егін су көлемін 

талдау 

Ескерту – [81] деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды. 
 

Мысалы, «Зенченко және К» КС сүт кешенінде «Карусель» 

қондырғысындағы жемдік сиырдың сүт өнімділігі 8000 кг құрайды, 3 700 

сиырға шаққанда өнімділігі бар жаңа сүт кешендері құрылысы жоспарланған. 

Жоба толық қуаттылық күшіне жеткенде, сүт өндірудің қосымша көлемі 14,5 

мың тоннадан асады. Цифрландыру элементтерімен 3700 сиыр бар 7 сүт 

фермасында денсаулық жағдайы тексеріліп күнделікті қажеттіліктер назарда 

болады [116]. Осындай соңғы үлгідегі ірі шаруашылық кешендері үлгісінде 

ұсақ шаруашылықтарды тарту жүйесін жеделдету қажет. 

Германиямен Қазақстанның тәжірибесін салыстырсақ Қазақстан бұл 

бағыттағы қадамдарын іске асырып жатқан болса, Германияның 

кооперативтері бұндай әдістерді 150 жылдан бері қолдануда және де 

кооперация туралы заңы көп өзгеріске ұшырамаған. Германия кооперативтік 

несиенің «отаны» болып саналады, өйткені несие кооперативтері тұрақты 

ұйымдық-құқықтық нысан ретінде XIX ғасырдың соңында пайда болды. 

Қазақстан Үкіметтің жарлығымен соңғы бес жылда 500 мыңдай үй 

шаруашылықтарын кооперативтерге біріктіру жоспарлап отырса, Германия 

әлдеқашан қарқынды жұмыс істеуде. Ал Германияның сарапшыларының 
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Қазақстанмен бірлесе жұмыс істеп келе жатқандарына соңғы 5 жылдың 

аралығы. Германияның жалпы 80 млн тұрғынының 22 млн әр түрлі 

кооперативке кіреді [117]. 

Германияда соңғы ғасырда кооперативтер институттары мен 

кооперативтік одақтар өте жоғары деңгейде дамыған. Аграрлық саланың 

барлық деңгейінде әр түрлі кооперативтер қызметін жүргізеді: 

тұтынушылық, өндірістік, сауда – саттық, несиелік. Олардың үлкен бөлігі–

несиелік кооперативтер мен ауылшаруашылық кооперативтері.  

Германияда екі түрлі несие кооперативтері құрылған. Г.Шульце-Делич 

несие кооперативтері несие-жинақ серіктестіктері санатына біріктірілген, 

өндірістік шикізатты сатып алу үшін қажетті қаржы ресурстарын тарту 

шарттарын жеңілдету мақсатында негізінен қолөнершілерді біріктірді. 

Несие-жинақ серіктестіктері көбіне жеткілікті ауқатты қалалық 

қолөнершілер ортасында кеңінен таралған. Оларда дивиденд есептелген өте 

жоғары пайлық жарна болды [118]. 

Кооперативтік қатынасқа көшу, ауылшаруашылық өнiмiн өндiрушiлер 

мен оны өңдеушiлер арасындағы өзара қарым – қатынастың кеңеюi тұрақты 

болатын, икемдi байланыстың арқасында оларға өзара қолайлы қарым – 

қатынас жүйесiн құруға мүмкіндік жасайды. Бұл байланыстардың заңды 

даму процесi өнеркәсiп пен ауылшаруашылық кооперациясы болып 

табылады.   

Вертикалды интеграция жүйесi арқылы өндiрiс пен өңдеудi бiр кешенге 

бiрiктiрiп, стандартқа сай пайдалы өнiмнiң жаппай өндiрiсiн қамтамасыз 

етуге болады. Интеграция өндiрiс, өңдеу және тарату сфераларын 

координациялауға негiзделедi және барлық өнiм iшкi кешен жұмысының 

дәлдiгi мен ритмдiлiгiн, ауылшаруашылық өндiрушiлерден өнiмнiң 

бiрқалыпты қабылдануын ұйымдастыру және өңдеу саласын жетiлдiру 

негiзiнде қамтамасыз етедi.  

Ол үшiн ауылшаруашылығы өндiрiстiк қызмет дамуының тиiмдiлiгiн 

арттыру, мал шаруашылығы өнiмiн өнеркәсiптiк өңдеу және оны тарату 

жүйесiн түбiрiмен қайта құру талап етiледi. 

Қазіргі нарықта кооперациядағы мемлекеттің алдыға қойған бағыты өз 

нәтижесін толықтай бермеді. АӨК саласындағы  экономикалық күрделі 

жағдай аграрлық сектордың жеке дами алмайтынын көрсетіп отыр. Осыған 

байланысты АӨК саласын кооперациялар мен интеграциялық тетіктер 

арқылы тұрақты дамыту қажеттігі нығая түсті. Мемлекеттік болжам 

бойынша 2021 жылға қарай 500 мыңға жуық жеке қосалқы шаруашылық пен 

ұсақ шаруа қожалықтары біріктіріліп, 1500 ауыл шаруашылығы 

кооперациялары құрылуы тиіс деген жоспар қойылған. Бұл бағытта 

атқарылған жұмысқа қарамастан, бұл саладағы қатысушылар кооперациямен 

жетістікке жетпейсің, әркім өзіне өзі жекелей жұмыс істеу керек деген 

түсініктен арылмады.  

Сауалнама және интервью арқылы зерттеу нәтижесінде кооперацияға 

бірігу ескі жүйенің қайталануы деп те санайтындар саны да және өзара бір–
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біріне, мемлекеттік басқарушы органдарға да сенімсіздік факторының 

басымдығын көрсетті [119].  

Қазіргі заманғы әлеуметтік-экономиканың даму үрдістерін талдау, ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, агробизнесті 

дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау, мемлекеттік қолдаудың тиімділігін 

арттыру және одан әрі дамыту қажеттілігі әлемдік елдерді зерттеуді талап 

етеді [120]. Дамыған мемлекеттердің барлығында дерлік кооперациялық 

қозғалыс нәтижелі көрініс тапқан, дамуы мен стратегиясы айқын, қандай да 

болмасын шаруашылық түрлерінің арасында кооперациялық байланыс 

қалыптасқан. Кооперация құруда сенімсіздік факторы барлық елде 

кездескенімен оның деңгейі төмен.  
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 2 ҚАЗАҚСТАН АГРОБИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ 

КООПЕРАЦИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ  

 

2.1  Қазақстанда агробизнесті дамытудың әлеуеттік мүмкіндіктері 

Ауыл шаруашылығы еліміздің экономикасының маңызды саласы 

болғандықтан (егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық 

шаруашылығы, орман шаруашылығы, сауда саттық) өсімдіктер мен 

жануарлар ресурстарын игеру (жинау, өндіру) ірі кешенді жұмыс болып 

табылады. Ауыл шаруашылығы – басқа салалардың ішіндегі ежелден келе 

жатқан және табиғаттың өзгерістеріне тәуелді сала. Әлемде ауыл 

шаруашылығымен айналыспайтын ел жоқтың қасы. Ауыл шаруашылығының 

әлем бойынша таралуы оның алуан түрлілігіне тікелей байланысты.  

Зерттеуші ғалымдар шамамен ауыл шаруашылық өнімдерінің 50–ге 

жуық түрін бөліп көрсеткен [121]. Соңғы World data Atlas мәліметтеріне 

сәйкес әлемде бұл салада шамамен 1,3 млрд. адам еңбек етеді, оның ішінде 

ауыл шаруашылығындағы жәй үй шаруашылықтарын қосатын болсақ, онда 

ол көрсеткіш 2,6 млрд. адамға дейін жетуі мүмкін. Ал елдерді индустриялы, 

постиндустриялы және аграрлы ел деп жіктейтін болсақ, олардың еңбекке 

жарамды адамдардың ауыл шаруашылығындағы үлесіне сәйкес жіктеуге 

болады. Әлемдегі экономикалық белсенді халықтың (ЭБХ) 46%–ы осы 

салада еңбек етеді.  

Сондықтан да бұл сала Қазақстанда экономиканың стратегиялық 

маңызды салаларының бірі. Қазақстан халқының 42% – ауылдық жерлерде 

тұрады. Қазақстан жер көлемі жағынан әлем елдерінің ішінде 9 – шы орын 

алады және жер аумағы 2,7 млн шаршы километрден асады. Оның 79% 

ауылшаруашылық жерлері. Елдің ауыл шаруашылық жерлерінің ауданы 

215,4 млн гектарды құрайды, оның ішінде егістік жерлер – 25,1 млн га., 

жайылымды жерлер – 46,5 млн га га [122]. 

Солтүстікте климаттық жағдайлары бойынша бидай, сұлы, арпа, майлы 

дақылдарды өсіруге қолайлы, ал Оңтүстікте көкөністерді, жеміс жидектерді, 

мақта, күріш, темекі және т.б. дақылдарды өсіруге болады. Қазақстанның 

табиғи жағдайлары мал шаруашылығын дамытуға қолайлы. Қазақстан 

дәстүрлі түрде қой, жылқы, түйе және ірі қара мал өсіруге мүмкіндігі өте 

жоғары.  

Бүгінде Қазақстанның аграрлық нарығында Статистика комитетінің 

мәліметтеріне сәйкес, 185,0 мыңнан астам агроқұрылымдар жұмыс істейді, 

олардың 95,6% шаруа (фермерлік) қожалықтары құрайды. Тек Оңтүстік 

Қазақстан облысының өзінде 70,3 мың агроқұрылымдар жұмыс істейді, 

олардың 96,9% шаруа (фермерлік) қожалықтары. Осы өңірде республика 

бойынша барлық шаруа (фермер) қожалықтарының 38,4% орналасқан.  

Осылайша, осы өңірдің басты проблемасы ұсақ тауарлы өндірісті сақтау 

болып табылады. ҚР шаруа (фермер) қожалықтарының үлесіне жалпы 

өнімнің 33,9% келеді және оның 40% ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жердің 10 га аспайды. Шаруа, фермер қожалықтарын жер көлеміне қарай 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80_%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80_%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96
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топтастыру, жердің болуы бойынша олардың 64% - ның 50 га-ға дейінгі ауыл 

шаруашылығы алқаптары және 81,2% – ның 50 га – дан аспайтын егістік 

алқаптары бар екенін көрсетеді.  

Мал шаруашылығы саласының төмен бәсекелестігі байқалады, өйткені 

оның өндірісі негізінен үй шаруашылықтарында шоғырланған. Бүгін ҚР үй 

шаруашылықтарында ірі қара малдың Статистика комитетінің мәліметтеріне 

сәйкес, 63%, шаруа (фермер) қожалықтарында – 28,9% және ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарында – 8,2% бар. 

Қай уақытта болмасын ауыл шаруашылығының даму деңгейі арқылы 

елдің жалпы экономикалық деңгейін анықтауға болады. Кеңес дәуірінде 

ауыл шаруашылығының үлесі ел экономикасының үштен бірінен астамын, 

ішкі жалпы өнімі – 34% құраған. Басқа салалардан әлдеқайда жақсы 

дамығандықтан экономиканың ең ірі саласы болған. Өткен ғасырдың 50 

жылдары ғылым мен өндіріс салаларына ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өндірумен, сақтаумен, өңдеумен және де тұтынушыларға жеткізумен 

шұғылданатын халық шаруашылығы салаларының жиынтығы деген ұғым 

беретін агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) деген атау енген болатын. Сонымен 

қатар, азық–түлік өнеркәсібі және өңдеуші өнеркәсіптің көптеген салалары 

ауыл шаруашылығының қызметіне тығыз байланысты болатын.  

XXI ғасырдың басында нарықтық экономикалық қарым қатынастарға  

байланысты ауыл шаруашылығының үлесі 8% дейін кеміп кетті. Одақтың 

ыдырауынан кейін бөлініп шыққан өзге тәуелсіз елдердегідей еліміздегі жаңа 

экономикалық реформалардың басты мақсаты басқару жүйесі қалыптасқан 

әкімшілік–әміршілдік тәсілден, нарық қатынастарына негізделген 

экономикалық жүйеге көшу болған. Бұл жүйе негізінде ауыл шаруашылығы 

саласының барлық шаруашылық тетіктерін түбегейлі өзгеріске ұшыратқаны 

белгілі. Өзгерістер мен қиындықтарға толы бұл жол ауыл шаруашылығы 

үшін оңай жол болмады, бірақ нарықтық басқару моделіне көшудің 

арқасында аграрлық сектор бүгінгі күні экономикалық жағынан тартымды 

салаға айналып келеді. Ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау, оларды 

нарыққа шығарып өткізу жүйесі және де көтерме сауда нарығының болмауы, 

ауыл шаруашылығы өнімін түпкілікті тұтынушыға жеткенге дейінгі аралықта 

делдалдардың көбеюі саланың тиімділігіне, ауылдық өндірушілердің 

табыстылығына кері әсерін тигізгені белгілі.  

Өнім дайындау бекеттерінің жетіспеуі, олардың жеткіліксіз деңгейде 

жарықтандырылуы, ауыл шаруашылығы өнімі сапасының арнайы 

зертханаларда бақыланбауы, тамақ өнеркәсібінің қажетті шикізатпен 

қамтамасыз етілуіне, сондай ақ ауыл тұрғындарының өз өнімдерін 

уақытымен өткізе алмауы шешімін таппаған мәселелердің бірі болып отыр. 

Сондықтан да АӨК қатысушылар мен халық шаруашылығы кешенінің 

барлық элементтерінің өзара қатынаста қалыпты жұмыс жасауларын 

қамтамасыз ету олардың құрылым түзеуші әр элементтерінің орны мен ролін 

анықтаудың жаңаша сапалық тұрғыдан келуді қажет етеді. 
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Қазіргі күні АӨК ауыл шаруашылық субъектілерінің 

ұйымдастырушылық–экономикалық өзара байланысы қалыптаспаған,  

сондықтан оның ұтымды нысандарын іздестіру және апробациялау өздігінен 

жүзеге асырылады. Себебі, елімізде интеграцияның ұтымды формаларына 

мемлекеттік қолдау және кооперацияға бірігу әлі де баяу жүргізілуде. Және 

де экономикалық трансформациялану жағдайында АӨК интеграциялық 

жүйелер әлі күнге дейін тұтас отандық ғылыми талдаудың тақырыбы болмай 

отыр. Интеграцияның отандық және шетелдік тәжірибесі қазақстандық 

зерттеушілердің жазбаларында жеткілікті түрде зерттеліп отырған жоқ. 

Агроөнеркәсіптік өндірістегі субъектілердің өзара іс – қимылының негізгі 

бағыттары мен ұтымды нысандарын негіздеу олардың жүйеленуі мен 

апробациясы тиісті ғылыми негіздерді талап етеді. 

Нарықтық экономикалық қатынастарға көшумен және елдің АӨК 

басқаруының заманауи әдістерінінің қажеттілігіне байланысты АӨК 

шаруашылық субъектілері арасындағы тұрақты экономикалық 

байланыстарды орнату және қолдау мәселелерінің өзектілігі артуда. Отандық 

ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері және агробизнес субъектілері 

арасындағы кооперациялық байланыстарын басқаруының жүйелік реттеу 

тетігі қалыптаспаған. 

Жер көлемі жағынан болсын, ауыл тұрғындарының қалыптасқан негізгі 

кәсіп түрінің бірі мал мен өсімдік шаруашылықтары бола тұра аграрлық 

потенциалы мықты сектордың, өзін – өзі жұмыспен қамтамасыз ете алмауы, 

импортқа тәуелділігі үлкен мәселе. Бұл ауылдық жерлердегі жұмыс 

жасайтын нарықтық субъектілердің құрылымына да байланысты болып 

отыр.  

Еліміздің өмір сүру дәстүріне қарай өндірістің ішкі мүмкіндіктері мен 

сыртқы нарықтың  потенциалын салыстыру негізінде агроөнеркәсіптік 

кешенді дамытудың ұзақ мерзімді негізі болып ет, мал шаруашылығы болып 

табылады.  Қазіргі таңда еліміздегі өндірілген жалпы ауыл шаруашылығы 

өнімінің 45% – нан астамы мал шаруашылығы саласына тиесілі.  

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 

– 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде мал 

шаруашылығы саласында бөлінген инвестициялық жобаларды субсидиялауға 

орташа 30% немесе 35,9 млрд. теңге бөлінген [78, 3.3.]. 

Нарық жағдайындағы жұмыс жасап жатқан модель де Қазақстанның осы 

ерекшеліктері мен көшпелі отарлы мал шаруашылығы дәстүрлерін негізге 

алып жүргізілуде, Статистика комитетінің мәліметтеріне негізінде 187,5 млн 

га жайылымның, соның 58 млн гектары қолданыста және ауыл халқының 

еңбекке қабілетті 3,8  млн адамы, соның 1,3 млн адамы 

ауылшаруашылығында жұмыспен қамтылған. 

Мемлекет жаңа технология жағдайында ет өндіруде шағын шаруа 

қожалықтарының (фермерлердің) көптеп қатысуын қарастырып жоспарлап 

отыр. Отбасылық фермерлер мал өсірумен және мал бордақылау алаңдары – 

қарқынды дамуда, сондықтан ет комбинаттары – өнеркәсіптік мал союмен, 



  

51 
 

етті қайта өңдеумен және дайын өнімді өткізумен айналысатын болады деп 

жоспарлануда [78, 3.4.]. 

Қазіргі кезде кәсіпорындармен қатар нарықта өзін өзі несиесіз, 

мемлекеттің көмегінсіз қамтамасыз ете алатын ірі жеке шаруа (фермер) 

қожалықтары да бар. Бұл шаруашылықтар үшін мемлекет тарапынан 

көтеріліп отырған қазіргі ауыл шаруашылығы кооперациясына бірігу олар 

үшін аса қажеттілік тудырып отырған жоқ. Оларға қоса тағы да нарықта ұсақ, 

орта шаруа (фермер) қожалықтары қызмет атқарады. Жалпы алғанда, азық–

түлік өндірісінің орташа жылдық өсу қарқыны тұтынудың өсу қарқынынан 

және халықтың табыстарымен сәйкес келмейді, соның нәтижесінде 

нарықтағы жетіспейтін азық-түлік орындары импортпен толтырылады және 

ішкі тұтынудағы оның үлесі өте маңызды болып отыр. Бұл саланың ЖІӨ 

құрылымында жеке қосалқы шаруашылықтар өнімінің жоғарылылығын 

байқаймыз. Елімізде өндірілген ауыл шаруашылығы өнімінің 80% – дан 

астамы қайта өңделмеген күйінде шикізат түрінде сатылады, бұл әрине  

бәсекеге қабілеттілікті төмендетеді.  

Соңғы жылғы «Halyk Finance» есебі бойынша ауыл шаруашылығының 

үлесі ЖІӨ – нің 5%-ға дейін төмендеді. Елдің  тұрғындарының жартысының 

осы саламен байланысына қарамастан бұл саланың көрсеткіштері өте 

төмендігін байқаймыз. Мысалы 2010 жылдан бастап экономикадағы ауыл 

шаруашылығының үлесі 5% – дан аспайды, 2005 жылы 6,4% және 2000 

жылы 8,2% болған, 8,5 млн жұмыспен қамтамасыз етілген адамның 1,4 млн 

немесе 16 пайызы ауыл шаруашылығымен айналысатындар [123]. 

Әр түрлі ауа-райына байланысты және топырақ құнарлығы бойынша 

әрбір өңір өзіндік аймақтық ерекшеліктерімен сипатталады. Мысалы, ресми 

статистикалық деректер бойынша солтүстік өңірлер дәстүрлі түрде астық 

өндірісін дамытады, онда ауыл шаруашылығы жалпы өңірлік өнімнің 15% –  

25% – ға дейін құрайды. Оңтүстіктің өңірлері күріш, жемістер мен 

көкөністерді өсірумен айналысады, ауыл шаруашылығының үлесі 15% 

құрайды. Барлық аймақтарда мал шаруашылығымен айналысады. 

Қазақстанның жер ресурстары тозуда және осыған байланысты да өндіріс 

көрсеткіштері де төмен.  

Қазақстан одақ кезеңінде аграрлық республика болып саналды, 1990 

жылы ауыл шаруашылық өнiмiнiң көлемi жалпы iшкi өнiмнiң 34% құрады, 

мұнда республиканың барлық тұрғынының 40,6% еңбек етсе, оның үлесiне 

барлық негiзгi қорлардың 16,2% тиесілі болды. Қазақстан ССРО ауыл 

шаруашылығы жалпы өнiмiнiң шамамен үштен бiрiн өндiрдi, жан басына 

шаққанда Россиямен салыстырғанда 1,5 есе көп өндiрiлдi. Аграрлық 

өндiрiстiң шамамен 60% мал шаруашылығы өнiмiнің үлесінде болды [124]. 

Қазір еліміздің ауыл шаруашылығына жарамды жерi 2017 жыл мәліметі 

бойынша 216 млн га, оның ішінде егістік жері 29,4 млн гектарды алып 

жатыр. Қазақстанның аграрлық әлеуетін негізгі көрсеткіштерімен әлемдік 

елдермен салыстыру жасайық [95,122]. Олар жалпы ауылшаруашылық 

жерлері, егістік жерлер, жалпы дәнді дақылдар мен ет өндірісін алайық. 
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Негізгі ресурстық потенциал ауыл шаруашылығына жарамды жер көлемі 

бойынша жоғарыдан 32 елді таңдап осы елдердің қалған көрсеткіштері 

бойынша мәліметтерін келесі кестеден көреміз (кесте 7). Кестенің толық 

нұсқасы диссертацияның (Қосымша А) берілген.  

 

Кесте 7 – Әлем елдерінің аграрлық көрсеткіштері (2017 ж.)  

 

Елдер 

Ауыл 

шаруашылық 

аумағы (млн га) 

Егістік 

алқабы 

(млн га) 

Дәнді 

дақылдар 

(млн т) 

Ет 

(млн т) 

Қытай  528,5 119,5 619,1 86,5 

АҚШ 405,5 157,8 466,8 45,8 

Австралия  371,8 30,8 50,0 4,4 

Бразилия  235,9 55,4 117,9 27,7 

Қазақстан 216,9 29,4 20,1 1,0 

Ресей 216,2 121,6 131,3 10,3 

Индия 179,7 156,4 313,6 7,4 

Сауд Аравиясы 173,6 3,5 1,4 0,74 

Аргентина 148,7 39,2 76,4 5,7 

Мексика 106,9 23,9 37,5 6,8 

Оңтүстік Африка 96,3 12 18,9 3,1 

Канада 57,7 38,2 56,3 4,8 

Иран 45,9 14,7 20,3 3,0 

Колумбия 44,7 1,8 4,7 2,7 

Украина 41,5 32,8 60,6 2,3 

Алжир 41,3 7,5 3,5 0,82 

Туркия 38,0 20 36,1 3,6 

Ауғанстан 37,9 7,7 4,9 0,32 

Боливия 37,5 4,2 2,3 0,92 

Пәкістан 37,0 31,2 44,3 3,7 

Түркменістан 33,8 1,9 1,2 0,31 

Қырғызстан 10,5 1,3 1,7 0,22 

Малайзия 8,6 0,85 2,9 1,9 

Азербайжан 4,8 2,1 2,8 0,32 
Ескерту – [95 World data Atlas 2019] дерек көзі негізінде автормен құрастырылды 

 

Қазақстан жалпы ауыл шаруашылығына жарамды жер көлемі бойынша 

Ресеймен қатар 5-6 орында тұр. Еліміз аграрлық ел, себебі барлық жерінің 80 

пайызы аграрлық салаға жарамды, әлем бойынша үшінші орында, оның 

ішінде жайылым 187 млн га, яғни мал шаруашылығына қолайлы. Осы кесте 

бойынша әлемдік аренадағы екі ел АҚШ және Ресеймен  салыстырсақ, олар 

жер көлеміне сәйкес ауыл шаруашылығы өнімінің өндірісінен де сол 

орындарды алып тұр (кесте 8). 
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Кесте 8 – Қазақстан ауылшаруашылық әлеуетінің әлемдік салыстырмасы 

(2017 ж.) 

 

Көрсеткіштер 

 

АҚШ Ресей Қазақстан 

көлемі орны көлемі орны көлемі орны 

Ресурстық потенциалы 

Ауылшаруашылығына 

жарамды жер,   көлемі млн га 405,5 2 216,2 6 216,9 5 

барлық жерінен үлесі,% 44,5 80 13,3 162 80,4 3 

Егістік, млн га 158 2 121,6 3 29,4 13 

  барлық жерінен үлесі,% 16,6 59 7,5 119 10,9 95 

Ауылшаруашылық өнімі, млрд. АҚШ долл: оның ішінде 

 Егін шаруашылығы 189 3 41 9 6 54 

 Мал шаруашылығы 141 2 32 6 4 47 

Жан басына тамақ өнімдерін өндіру, кг   

Дәнді дақыл 1211 5 544 24 1089 6 

импорт 26 141 15 152 15 154 

экспорт 314 11 97 30 401 8 

Ет 132 9 37 62 52 41 

импорт 7 80 20 40 12 60 

экспорт 16 23 0,4 73 0,1 102 

100 гектардан алынған өнімдер 

100 га егістіктен алынған 

дәнді дақыл,  т 279  108  68  

100 га ауылшаруашылығы 

жеріне есептелген  ет, т 11  4,8  0,5  
Ескерту –[95, World data Atlas 2019, 122]  дерек көзі негізінде автормен жасалды 

 

Мысалы, АҚШ жер көлемімен әлемде екінші орында тұрса, ауыл 

шаруашылығы өндірісі көлемімен де сол 2–3 орынды алады. Ресей елі де жер 

көлеміне сәйкес сол орындардан көп болғанда 2–3 орын төмен тұр. Қазақстан 

ауылшаруашылық жері бойынша 6 орында, ал өндірісі бойынша, әсіресе мал 

шаруашылығы 47 орында, яғни 42 рет төмен. Ал егістік жері бойынша 13–ші 

орын алғанымен егін шаруашылығының өндіріс көлемі жағынан 54–ші 

орында. АҚШ технологиясы дамыған ел, сондықтан біздің елмен салыстыру 

артық десек, Ресеймен жер көлемі шамалас болғанымен, өндіріс көлемі 

жағынан 10 есе төмен.  

Жан басына есептегенде өндірілетін тамақ өнімдерін алатын болсақ 

Қазақстан тек дәнді дақылдарды көп көлемде өндіреді, яғни жан басына 

қажетті мөлшерді қамтамасыз етеді және экспортқа шығарады.  Өнімдердің 

ішінде мал өнімдері тиісті деңгейде өндірілмейтінін байқауға болады. Мал 

өнімдерінен тек АҚШ халқын толық қамтамасыз етеді, Ресей мен Қазақстан 
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қажетті норманың 50 пайызына жуық қамтамасыз етсе, қалғанын импорт 

арқылы толықтырады. 

Сонымен негізгі ресурс ауыл шаруашылық жерді пайдалану тиімділін 

салыстырмасын қарасақ, АҚШ 100 га ауылшаруашылық жерінен 279 тонна 

дәнді дақыл жинаса, Ресей 108 т, ал Қазақстан 4 есе кем 68 тонна жинаған. 

Бұдан дәнді дақылдардың өнімділігі төмен, одан өзіндік құны жоғарылайды, 

экспорттан түсетін табыстың да төмен болғанын байқауға болады. Егіннің 

өнімділігінің төмен болуы жердің құнарлығы, агротехнологиялық 

талаптардың орындалмауы және басқа да себептердің бар екені белгілі. Ал ет 

өнімдері Ресейде АҚШ елімен салыстырғанда екі есе төмен, ал Қазақстанда 

20 есеге дейін төмен екенін көруге болады. Бұл Қазақстанда негізгі ресурс 

жерді тиімді пайдалана алмайтынымызды көрсетеді және мал 

шаруашылығының индустриалды жолға қойылмағаны байқалады.  

Енді осы негізгі ресурс жерге байланысты Қазақстанның даму деңгейі 

қай елдердің деңгейінде екенін білу үшін математикалық әдіс – кластерлік 

талдауды қолданып  SPSS–22 – компьютерлер арнаулы бағдарламасымен 

жоғарыдағы кестедегі статистикалық мәліметтермен талдау жасаймыз.  

Кластерлік талдау әдісі де корреляциялық талдау барысында, кластерлік 

талдауды – факторлық талдаудың анағұрлым қарапайым және көрнекі 

аналогы ретінде көптеген айнымалылардың өзара байланысын зерттеу үшін 

қолдануға болады [125,126]. Бұл мағынада факторлық және кластерлік 

талдаудың арақатынасы қызығушылық танытады.  

Кластерлік талдаудың үлкен артықшылығы, ол объектілерді бір 

параметр бойынша емес, тұтас белгілер жиынтығы бойынша бөлуге 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кластерлік талдау көптеген 

математикалық–статистикалық әдістерге қарағанда, қарастырылып отырған 

объектілердің түріне ешқандай шектеулер қоймайды және көптеген бастапқы 

деректерді еркін табиғатта қарауға мүмкіндік береді. Кластерлік талдау 

ақпараттың үлкен көлемін қарастыруға және әлеуметтік–экономикалық 

ақпараттың үлкен массивтерін тез арада қысқартуға және ықшамдауға 

мүмкіндік береді [127,128]. 

Сонымен,әлемдік елдер арасында Қазақстанның ауылшаруашылығының 

даму деңгейінің орнын анықтау үшін көпөшемді статистикалық 

әдістемесінен кластерлік талдау әдісін SPSS–22 –  қолданбалы бағдарламалар 

базасында бірнеше нұсқа алуға пайдаланамыз. Бұл әдісте елдерді таңдап 

алынған көрсеткіштер бойынша бір текті кластерлерге топтастырылады [126, 

253 б.].  

Кластерлік талдау әдісі күрделі әдіске жатады, сондықтан оның 

шарттарын орындау үшін, яғни көрсеткіштер арасында өз-ара жоғары 

тәуелділік болдырмау мақсатында корреляциалық талдау жүргізілді және 

белгілер санының өте көп болмай, орташа тиімділігін сақтау үшін 

көрсеткіштер математикалық әдістермен іріктелді [129].   

Есепті шығаруда 3 нұсқаға тоқталдық. Бірінші нұсқаға енген 

көрсеткіштер: 
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Analysis of Variance (CLUSTER=AGRO)

Variable

Between

SS

df W ithin

SS

df F signif.

p

Agricultural area (million hectares)

Arable land (million hectares)

Cereals production quantity

(million tonnes)

Total production of  meat

( million tonnes)

25,83623 2 5,163771 29 72,5488 0,000000

23,54698 2 7,453018 29 45,8111 0,000000

27,46754 2 3,532461 29 112,7484 0,000000

26,43557 2 4,564430 29 83,9789 0,000000

– ауыл шаруашылық аумағы, млн га (АША);  

– егістік алқабы, млн га (ЕА);  

– дәнді дақылдар өнімі, млн т (ДДӨ); 

– ет өнімі, млн т, (ЕӨ). 

Екінші нұсқада:  

– егістік алқабы, млн га (ЕА);  

– дәнді дақылдар өнімі, млн т (ДДӨ); 

– ет өнімі, млн т, (ЕӨ).  

Үшінші нұсқада:  

–дәнді дақылдар өнімі, млн т (ДДӨ); 

–ет өнімі, млн т, (ЕӨ).  

Компьютерлік есептеу  нәтижесі А қосымшада берілді.  

Зерттеу нәтижесінде топтасқан кластерлердің шынайылығын төмендегі 

3 суреттен көруге болады. Бұнда Фишер критериі F кестелік мәнінен әлде 

қайда жоғары және маңыздылығы өте төмен екендігі соңғы графада 

көрсетілген. Сондықтан алынған топтамаларға талдау жасауға болады. 

  

        

Сурет 3  – Дисперсиялық талдау көрсеткіштері 

 
Ескерту – [95 World data Atlas 2019] деректер көзі – SPSS-22 – компьютерлік 

бағдарлама базасында есептеліп алынды. 

 

Қарастырылып отырған елдердің аграрлық көрсеткіштері: 

– ауыл шаруашылық аумағы, млн га (АША);  

– егістік алқабы, млн га (ЕА);  

– дәнді дақылдар өндірісі, млн т (ДДӨ); 

– ет өндірісі, млн т, (ЕӨ).  

Бұл деректер жиынтығын зерттеу үшін танымал кластерлік талдау әдісін  

қолданамыз. Есептеу нәтижесінде 32 ел үш кластерге топталғанын келесі 

кестеден көруге болады (кесте 9). 

 

 

 

 

 



  

56 
 

Кесте 9 – Бірінші нұсқадағы кластерлердің орташа мәндерімен салыстыру 

Кластердегі елдер 
Елдер 

саны 

 АША, 

млн га 

 ЕА, 

млн га 

 ДДӨ, 

млн т 

 ЕӨ, 

млн т 

Кластер 1: Қытай, АҚШ 

 
2 466,5 138,6 529,6 66,1 

Кластер 2: 

Австралия, Бразилия, Ресей, Индия 

 

4 250,2 91,05 153,1 12,4 

Кластер 3:  

Қазақстан, Сауд Аравиясы, Аргентина, 

Мексика, Оңтүстік Африка, Канада,  

Иран, Колумбия, Украина, Алжир, 

Түркия, Ауғанстан, Боливия, Пәкістан, 

Түркменстан, Франция, Испания,  

Өзбекстан, Ұлыбритания, Германия,  

Польша, Румыния, Италия, Қырғызстан, 

Малайзия, Азербайжан 

26 47,0 13,5 22,1 2,9 

Жалпы жиын орташасы 

 

32 
254,6 81,1 234,9 27,1 

Қазақстан 

 

 
216,0 29,4 20,1 1,0 

Ескерту – [95 World data Atlas 2019]  деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды 

 

Зерттелген 32 елдің 4 – көрсеткіші бойынша 3 кластерге топтасты. 

Елдердің топтасу нәтижесі бойынша Қазақстан 3 – ші кластер тобында 26 

елдің қатарында орналасқан.  

Өкінішке орай ауыл шаруашылық жер ресурсы бойынша екінші 

кластерде болуы керек. Осы кластердегі елдерден ет өнімінің көлемі 12 

еседей кем. Ал егістік жері үш есе кем болғанымен жиналған дәнді дақыл 

көлемі 7,5 есеге кем. Үшінші топтағы елдердің орташа ауылшаруашылығына 

жарамды жер көлемі 47 млн га, ол біздің елден 5 есе кем, ал өндірілген еттің 

көлемі үш есеге кем, ал егістік жері екі еседен артық, бірақ  жиналған дәнді 

дақылдардың көлемі  шамалас.  

Төменгі 4 – суретте кластер үшін орташа мәндер көрсетілген, бұнда 

кластерлердің бір бірімен алшақ екенін көреміз. Қарастырылған 

индикаторлардың орта мәні бойынша 1–ші кластер жоғарғы сатыда 

тұрғандығын байқасақ, ал төменгі сатыда 3–ші кластер орналасқан.   
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Сурет 4 – Төрт факторлы кластердің орташа мәндерінің жалпы жиынның 

сәйкес орташа мәндерінен айырымы 
 

Ескерту – [95 World data Atlas 2019]  деректер көзі –  SPSS -22 – компьютерлік бағдарлама 

базасында  тұрғызылды. 

 

Екінші нұсқада көп елдердің жайылым жерлері тиімсіз немесе тиімді 

қолданыста бола бермейтіні ескерілді. Мысалы, еліміздегі жайылым жерлер 

барлық өңірде мал шаруашылығына толық қолданыста емес, оның үстіне мал 

басын қазірде бордақылау жолымен ұстаған тиімді. Сондықтан осы нұсқада 

егіндік жермен дәнді дақыл және ет өндірісі көлемі ескерілді. Есептеудің 

нәтижесі төмендегі 10–шы кестеде көрсетілген. 

Жүргізілген кластерлік талдау нәтижесі бойынша Қазақстан 3–ші 

кластерге енді, бірақ егістік жер көлемі екі есеге көп болса да, жиналған 

астықтың көлемі осы кластердің орташа мәнінен кем. Ет көлемі бойынша 

төрт есеге кем. Кластер ішіндегі елдермен салыстырсақ Иран, Қазақстанмен 

астық өндірісі көлемі шамалас болғанымен, жер көлемі бойынша екі есеге 

кем.  Ал  Пәкістанмен егістік көлемі шамалас болғанмен, астықты 2 есе, етті 

4 есе көп өндіреді. Қорыта келгенде, қолдағы ресурс әлеуетін толық тиімді 

пайдаланбау байқалады және өнімділіктің төмен екенін көреміз. Әлемдегі 

189 елмен салыстырғанда 2018 жылы бидайдың 1 гектарынан 12,3 ц жинап 

109 орынға орналасқан. 
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Кесте 10 – Екінші нұсқа байынша кластерлердің орташа мәндері 

Кластердегі елдер 
Елдер 

саны 

ЕА, 

млн га 

 ДДӨ, 

млн т 

 ЕӨ, 

млн т 

Кластер 1:  

Қытай, АҚШ 
2 138,6 529,6 66,1 

Кластер 2: 

Ресей,  Индия 
2 139,0 222,4 8,7 

Кластер 3:  

Австралия, Бразилия, Қазақстан, Сауд 

Аравиясы,  Аргентина, Мексика, 

Оңтүстік Африка, Канада,  Иран, 

Колумбия, Украина, Алжир, Туркия, 

Ауғанстан, Боливия, Пәкістан, 

Түркменстан, Франция, Испания,  

Өзбекстан, Ұлыбритания, Германия,  

Польша,  Румыния, Италия,  

Қырғызстан, Малайзия, Азербайжан 

28 15,6 26,7 3,9 

Жалпы жиын орташасы 32 97,8 259,6 26,2 

Қазақстан  29,4 20,1 1,0 

Ескерту – [95 World data Atlas 2019]  деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды 

  

Бұл елімізде негізгі жер ресурсы әлеуетінің жоғары екенін және оның 

тиімді пайдалануы жолға қойылса, елді толық азық түлікпен қамтамасыз 

етумен қатар экспорт әлеуетін көтеру мүмкіншілігінің бар екенін көрсетеді. 

Жалпы әлемде ауылшаруашылығына жарамды жер көлеміне 

байланысты 3–ші орынды иеленген еліміздің азық-түлікпен қамтамасыз ету 

шарасында алатын орнын анықтау үшін астық және ет өндірісі көлемі 

бойынша үшінші нұсқамен топтастырылды. Бұл нұсқада елдер 4 кластерге 

бөлінді және Қазақстан тағы да ең төменгі көрсеткішті 4-ші кластерден орын 

алды (кесте 11). 

Бұл кластерге ет өндірісінің төмендігіне байланысты 4–ші кластерге 

енді. Мұнда Қазақстанда мал шаруашылығын дамыту тұрақты қарқын 

алмағаны белгілі. Негізгі бағыт ірі қара малдың басы 1991 жылдың деңгейіне 

жеткен жоқ, сонымен қатар негізгі малдың басы үй шаруашылығында  

шоғырланған. 

Жалпы, зерттелген 4 көрсеткіш бойынша жүргізілген үш нұсқадағы 

кластерлік талдау нәтижелері бойынша Қазақстан Сауд Аравиясы, Оңтүстік 

Африка, Иран, Колумбия, Украина, Алжир, Ауғанстан, Боливия, 

Түрікменстан, Өзбекстан, Ұлыбритания, Румыния, Италия, Қырғызстан, 

Малайзия, Азербайжан елдерімен бір топта жинақталғанын байқаймыз. 

Бұл топтастырылған елдердің әлеуметтік–экономикалық жағдайы 

Қазақстанның нарықтағы жағдайынан алшақ елдер еместігін көреміз. 
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Кесте 11 – Үшінші нұсқадағы кластерлердің орташа мәндерімен салыстыру 

Кластердегі елдер 
Елдер 

саны 

 ДДӨ, 

млн т 

 ЕӨ, млн 

т 

Кластер 1:  

Қытай, АҚШ 
2 529,6 66,1 

Кластер 2: 

Бразилия, Ресей, Индия 
3 187,5 15,1 

Кластер 3:  

Австралия, Аргентина, Мексика, Канада, 

Туркия,  Пәкістан, Франция, Испания,  

Германия,  Польша  

10 45,9 5,4 

Кластер 4:  

Қазақстан, Сауд Аравиясы, Оңтүстік Африка, 

Иран, Колумбия, Украина, Алжир, Ауғанстан, 

Боливия, Түркменстан, Өзбекстан, 

Ұлыбритания, Румыния, Италия, Қырғызстан, 

Малайзия, Азербайжан 

17 10,1 1,6 

Жалпы жиын орташасы 32 193,3 22,0 

Қазақстан  20,1 1,0 

Ескерту – [95 World data Atlas 2019] деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды 

 

     Осы кластерлеу қорытындысында ауылшаруашылығы  өнімділігі төмен, 

оны 32 елмен табиғи ресурстың пайдалану деңгейінің  салыстырмасынан 

көруге болады.   Қазақстан табиғи ресурстарын пайдалану барлық егістік 

жеріне (29,4 млн га) шаққанда жиналған астықтың көлемінен Қазақстан 27 

орында болса, ал ауылшаруашылығына жарамды жеріне (216,9 млн га)  

шаққанда өндірілген еттің көлемінен 31-ші орында. Осы бар табиғи 

байлықты толық пайдалананып отырған, оның ішінде 1 гектар егістіктен көп 

көлемде астық жинап отырған  елдердің  алғашқылары   Қытай – 51,8 ц, 

Германия – 38,6 ц, Ұлыбритания – 37,9 ц, Франция – 37,1 ц, Өзбекстан – 33,3 

ц. Ал жалпы ауылшаруашылығына жарамды жердің 1 гектарын барынша 

толық мал шаруашылығына пайдаланып отырған, оның ішінде ет өндірісі 

көлемінен алғашқы елдерге Германия – 497,0 кг, Польша –296,6 кг, Италия –

289,1 кг, Испания – 251 кг енеді. 

Еліміз аграрлық ел бола тұра, совхоз, колхоздан отбасылық фермерлiк 

шаруашылық түрiне көшкенде бiз тез уақытта тиiстi нәтижеге қол жеткізе 

алмағандығымыз белгілі. Бұған әрине қоғамдық сананың стереотиптерi және 

де аграрлық өндiрiстiң басым бөлiгi мемлекет қолында болғандықтан, 

шаруалардың мамандануы төменгі деңгейде болғаны және т.б. да көптеген 

факторлар әсер етті. Ауыл инфрақұрылымы және аграрлық өндiрiс 

технологиясы көп жылдар бойы iрi масштабты өндiрiс болып қалыптасуы да 

елдi фермеризациялаудың объективтi кедергiсi болды. Басқа 

инфрақұрылымдық желiнiң принциптiк тез дамуы және сәйкесiнше ауыл 
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шаруашылығы машинасын жасауды қайта жөнге келтiру бюджеттiк 

шектеулiктен iске аспады, ал колхоздар мен совхоздарды қалыптасқан 

жағдайларда отбасылық фермерлерге айналдыру нарықтық 

инфрақұрылымдар дамымай тұрып, ауыл шаруашылығы тауарларын 

өндiрушiлердi алдын–ала нарық механизмiне әзiрлемей тұрып, 

ойластырылмай асығыс түрде жүргiзiлдi. 

Елдің аграрлық саласы меншiктiң әр түрлi формасы болатын көпсатылы 

экономикаға көшті. Ауыл шаруашылығының тауар өндiрушiлерi мен 

өңдеушiлер арасында жүйелі өндiрiстiк қатынастар әлі де қалыптасқан жоқ. 

Бүгінде жекешелендiру жүйесі нәтижесiнде әр түрлi агроөнеркәсiптiк 

құрылымдар құрылуына ықпал етті. Халықты азық–түлiкпен қамтамасыз 

етуді жақсарту үшiн «Өндiрiс– тасымалдау–сақтау–өңдеу–сату» тiзбегiнiң 

теңгерiмдi дамуын қамтамасыз ету маңыздылығы келесі мәселелерді шешуді 

талап етеді: 

–ауылшаруашылық өндiрiстері өз өнiмiн сата алмауына территориялық 

алшақтық, оның ішінде жол желiсiнiң нашарлығы тікелей әсер етеді, осы 

мәселелер салааралық байланыстың дамуына кедергi келтiредi; 

–ауыл шаруашылық деңгейiнiң негiзгi көрсеткiшi халықты азық – 

түлiкпен өзiн өзi қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды; 

–бүгiнгi таңда ауыл шаруашылығының негiзгi мақсаты, елдi азық – 

түлiкпен қамтамасыз ету, ал қайта өңдеу өнеркәсiп салалары қажеттi ауыл 

шаруашылық шикiзаттарымен қамтамасыз етілуі қажет. 

 

2.2 Агробизнестің нарықтағы жағдайы, даму ерекшеліктері мен 

тенденциясы 

Қазақстан агроөнеркәсіптік ел болғандықтан халықтың негізгі бөлігінің 

өмір сүру салты ауыл шаруашылығымен тікелей байланысты. Еліміз 

тәуелсіздік алған жылдарынан кейін елдің экономикасы жоспарлы 

экономикадан нарықтық  экономикаға өтуімен, ең негізгі үлкен салалары мал 

шаруашылығы және егін шаруашылығымен айналысатын ауыл 

тұрғындарының мәртебесі біртіндеп агробизнес атауына ауысты. 

Нарық жағдайында экономика үлгісінде агробизнес – ауыл 

шаруашылығы үшін қажетті ресурстардың қамтамасыз етілуін үйлестірудің 

ерекше түрі болып табылады. сонымен қатар, тамақ және техникалық 

шикізатты өндіру, өңдеу және тарату бойынша дәйекті операцияларды 

жүзеге асырады. 

1990 – 2002 жылдар аралығында ауыл шаруашылығы жерлерiнiң 90%-

дан астамы мемлекеттiк меншiктен ауыл шаруашылық кәсiпорындары 

ұжымының меншiгiне берiлдi. 2003 жылы мемлекеттiк ауыл шаруашылық 

кәсiпорындары ауыл шаруашылығы жерiнiң бар болғаны 1,2% құраса, егiстiк 

үлесi 2,4% болды. Барлық таратылған ауыл шаруашылығы жерiнiң 

жартысынан көбiн ауыл шаруашылық кооперативтерi, серiктестiктер және 

акционерлiк қоғамдар алып жатыр. Олар республикадағы ауыл 

шаруашылығы жерiнiң жалпы ауданының көп бөлiгiн алғанымен, олардың 
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үлесi шаруашылық формасының тұрақсыздығынан жыл сайын өзгердi. 

Мысалы, 1998 жылы ауыл шаруашылық кооперативтерi ресми Статистика 

комитетінің деректері бойынша 6073 мың га егiстiктi алса, ал 2002 жылы – 

1065,7 мың га алды. 2004 жылдың басында елде нарыққа бағытталған 159433 

ауылшаруашылық субъектiлерi, соның iшiнде 149986 шаруа қожалықтары 

және 2792 өндiрiстiк кооперативтер болды. Мемлекет меншiгiнде тек 125 

кәсiпорын қалды. Ал қазір 2018 жылдың 1 қаңтарының ресми мәліметі 

бойынша ауыл шаруашылық өнімдерін шығарумен айналысатын нақты 

12217 заңды тұлғалар, 187900 шаруа қожалықтары бар. 

Жалпы реформа барысында ауылшаруашылығы өнім құрылымында 

өзгерістер болды. Бұны келесі 12 кестеден көрумізге болады.  

 

Кесте 12 – Барлық шаруашылық категорияларындағы ауылшаруашылық 

өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiн өндiру, мың тонна 

Көрсеткіштер 1991ж. 2000ж. 2010ж. 2017ж. 
2017 к 

1991,% 

Егістік көлемі, млн.  га 34,9 16,2 21,4 21,8 62,4 

  оның ішінде:       

 дәнді дақылдар көлемі 

22,7 

 

12,4 

 

16,6 

 

15,4 

 

67,7 

 

Өндіріс, мың т:  

         дәнді дақылдар 11991,9 11565,0 12185,2 20585,1 171,7 

         майлы дақылдар 154,8 140,1 775,4 2359,6 1524,3 

         картоп 2143,2 1692,6 2554,6 3551,1 165,7 

         көкеніс 954,9 1543,6 2576,9 3791,1 397,0 

         бақша 302,7 421,6 1118,2 3791,1 1252,4 

Мал басы, млн:  ІҚМ 9,6 4,1 6,2 6,8 70,9 

         қой,ешкі 34,6 10 18 18,3 53,0 

         Құс 59,9 19,7 32,8 39,9 66,6 

Өндіріс, мың т: ет 

сойылыс,  
1 524,4 569,4 834,4 1 017,6 66,8 

         Сүт 5 556,9 3 730,2 5 381,2 5 503,4 99,0 

        жұмыртқа,млн дана 4 075,3 129,9 3 720,3 5 103,0 125,2 

         Жүн 104,4 1 692,2 37,6 39,0 37,4 

         қаракөл, мың дана 1 821,4 22,9 49,4 8,1 0,4 
Ескерту – [122 stat.gov.kz] дерек көзі негізінде автормен тұрғызылды. 

       

Мысалы, егістік  жерлер 1991 жылы 34,9 млн га болса, реформа 

кезіндегі қиыншылықта екі есеге дейін аз пайдаланылды, тек 2005 

жылдардан кейін пайдалану көлемін өсіріп, қазір 2017 жылы 21,8 млн жердің 

15,4 млн гектарына ғана дәнді дақылдар егілді. Қазіргі нарықтың сұранысына 

байланысты майлы дақылдардың өндіру көлемі 1991 жылмен салыстырғанда 

15 есеге өсті. Шаруа қожалықтарының көбейуіне байланысты көкеніс–1,6 

есеге, бақша өнімдері 12,5 есеге өсті. Жалпы өнiм құрылымында 2017 жылы 
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егiн шаруашылығының үлесiне 55,0% мал шаруашылығының үлесiне 44,3% 

келедi, ал 1990 жылы бұл көрсеткiштер сәйкесiнше 39% және 61% 

құрағандығын Статистика комитетінің деректерінің талдау нәтижесінде 

алынды.  

Тәуелсіздік жылдарында егін шаруашылығының көлемі жалпы даму 

тенденциясы оң бағытта болды.  

Мал шаруашылығы керісінше осы жылдарда мал басын екі есеге дейін 

жоғалтып, өнімділігі де көтеріле қоймады. Ірі қара мал басы 2000 жылдары 

екі есе азайып, қазір 6,8 млн басқа жетті, дегенмен 1990 жылмен 

салыстырғанда 30 %–ға кем, қой, ешкі басы екі есеге кеміген. Ет өндірісі әлі 

де 1990 жылдың деңгейіне жеткен жоқ. Жүн өнімдері үш есеге кемігендігін, 

ал қаракөл шаруашылығы мемлекеттік қолдаудан тыс қалғандығын ресми 

статистикалық мәліметтері айқындайды. 

Егiстiк жерлердiң, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнiмдiлiгi және 

өндiрiлуiнiң қысқару себептерiнiң бiрi материалдық–техникалық базаның 

дамымауы, агроқұрылымдарда қаражаттың жетiспеуi болып табылады. 

Мемлекет ауыл шаруашылығын материалдық ресурстармен жабдықтауын 

тоқтатқаннан кейiн пайдаланылатын тракторлар және басқа ауыл 

шаруашылығы машиналар паркi қысқарды. Көптеген ауылшаруашылық 

өндiрушiлер қаржының жетiспеуiнен қажеттi техниканы өз мезгiлiнде ала 

алмайды және өзiнiң машина–трактор паркiн жаңалай алмады. 

Алғашқы реформа 1990–2002 жылдары ауыл шаруашылығы 

өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiн өндiру бiрнеше есеге қысқарғандығын, астық 

өндiру 1,8 еседен асқанын, соның iшiнде: күрiш – 3 еседей, қант қызылшасы 

2,8 есе, ет – 2,3 есе, жұмыртқа – 2 есеге азайғандығын статистикалық 

деректер дәлелдеп отыр.  

Ірiлендiрiлген кәсiпорындар негiзiнен астық, ал өте ұсақ 

шаруашылықтар (шаруа қожалықтары немесе жеке мешiк шаруалықтары) 

көкөнiс өнiмдерi және малшаруашылық өнiмдерiн (ет және сүт) өндiретiнiн 

көруге болады. 

Осылайша ауыл шаруашылығын реформалау кезiнде ауылшаруашылық 

өнiмнiң негiзгi түрлерiн өндiру жаңа ауылшаруашылық құрылымдардың: 

өндiрiстiк кооперативтер, серiктестiктер мен акционерлiк қоғамдар, шаруа 

қожалықтары мен тұрғындар шаруалықтарының үлесiне тидi. Шаруа 

қожалықтарының қызметiн оңтайландыру үшiн басқа ұйымдармен 

серiктестiк байланыстарын ретке келтiру керек.  

Олар қаржы – несиелiк және материалдық–техникалық қамтамасыз ету, 

қызмет көрсету жүйесi, өнiм тарату, салық салу, мамандар даярлау, ауылда 

инфрақұрылым жасау, ғылыми және заңгерлiк қамтамасыз ету және де 

фермерлердi жергiлiктi үкiмет пен жалға берушiлердiң озбырлығынан 

қорғаумен байланысты. 

 Бұрынғы совхоздардың материалдық–техникалық базасы негiзiнде 

және соның аумағында құрылған ауылшаруашылық құрылымдар қазiргi 

жағдайларға бейiмдеу керек. Бұл құрылымдардың негізгі мәселесі қажеттi 
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инфраструктурасы болмағандықтан өнiмдi қайта өңдеу мен мезгiлiнде тарату 

болып табылады. Ірi кәсiпорындар мәселесі өндiрiсте интенсивтендiрудiң 

болмауы, ал бұл үлкен шығындарды талап етедi. Осының салдарынан жыл 

сайын жердiң табиғи құнарлылығы төмендеп, мал өнiмдiлiгi нашарлап 

өндiрiс тиiмдiлiгi төмендейдi. Егiн шаруашылығына қарағанда мал 

шаруашылығының жағдайы соңғы жылдары төмендегендігін стаистикалық 

деректер мәліметтері көрсетіп отыр.  

Бұрынғы мемлекетке тиесiлi болып келген iрi қайта өңдеу 

кәсiпорындары моральды және физикалық түрде ескiрген қондырғылармен 

жабдықталған. Қаржы қиыншылықтары, аймақтардағы төлей алмау күйзелiсi 

жағдайды шиеленiстiрiп, кәсiпорындардың жиi тоқтап қалуына әкелдi. Ет 

өнiмдерiн өңдеу кәсiпорындарының мал шаруашылық аудандарынан шалғай 

орналасуы малды үлкен қашықтыққа тасымалдау үшiн оны айдап әкелудi 

талап еттi және бұл малдың шығын болуына, көп салмақ жоғалтуына, ет 

сапасының нашарлауына әкеп соқтырады. Бiрақ та көптеген 

ауылшаруашылық өндiрушiлер өз өнiмдерiнiң кейбiр бөлiгiн iрi өңдеу 

кәсiпорындарында давальдық негiзде өңдетедi, олар шикiзатты өңдегенi үшiн 

өңделген өнiм бөлiгiмен есептеседi. Бартерлiк келiсiмнiң дамуы бiр жағынан 

төлем құралының дефицит салдарынан болса, екiншi жағынан кәсiпорынның 

салықтан қашқақтауы болып табылады. Мұндай айырбас пропорциясы көп 

жағдайда ауыл шаруашылығы пайдасына шешiле бермейдi, яғни ақшалай 

баға басқа тауар немесе қызметпен өрнектелген бағадан гөрi тиiмдiрек 

болады. 

Қазақстанда реформаның алғашқы жылдарында ауылшаруашылық 

өнiмiн қайта өңдеу және өткiзу жүйесi өзгерген жоқ. Өнiмнiң жоспарланған 

мөлшерiн дайындау, өңдеу, тарату және өткiзу жұмыстары мемлекет 

бақылауында болды. Көкөнiс пен жемiс саудасы үлкен мәнге ие болатын. 

Осылайша ауылшаруашылық нарығында жаңа инфрақұрылымдар 

қалыптасты, жаңа институттар мен контрактылардың жаңа түрлерi пайда 

болды. Бiрақ бұл iсте кемшiлiктер мен шешiлмеген мәселелер көп болды, 

азық – түлiк нарығының қалыпты инфрақұрылымын дамытудың тиiстi 

құқықтық базасы болмады. 

Мемлекеттiк басқару деңгейiнде мемлекеттiк акционерлiк компаниялар 

(МАК) құрылды. Аймақтық деңгейде кәсiпорындар және олардың жергiлiктi 

ассоциациялары жергiлiктi әкiмшiлiк бақылауында болды. Осы кезеңде 

көптеген шаруашылықтар меншiгiне қайта өңдеушi мини – цехтар, негiзiнен 

диiрмен алып шаруашылық топтары өнiмдi қайта өңдеу және өндiрiстiк 

қызмет көрсету бойынша шаруашылық аралық комбинаттарға иелiк етiп 

бәсекелестiк буындар қалыптаса бастады. 

МАК саласын реформалау этап бойынша жүрдi. 1993 соңында 

Қазақстан Республикасы астық өнiмдерi министрлiгi негiзiнде астық саласын 

басқару үшiн «Астық» мемлекеттiк акционерлiк компаниялардың 

интеграцияланған жүйесi қалыптасты. Ол астық өнiмiн дайындау, сақтау, 

өңдеу, тарату және экспортқа шығару операцияларының кең шеңберiн 
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қамтыды. Негiзгi мақсат – мемлекет қажетiне астық сатып алуды және 

мүмкiндiгiнше астықты квотадан артық алуды қамтамасыз ету [130]. 

Өнеркәсiптiк өңдеудiң төменгi деңгейiнiң және өңдеу 

кәсiпорындарының қуаттылықтарын толық пайдалануларының негiзгi 

себептерiне шикізатпен қамтамасыз етiлмеуi, өндiрiстi жүргiзуге және 

шикiзат сатып алуға айналым қаражатының жетiспеушiлiгi, қондырғылардың 

көпшiлiгiнiң тозуы, шикiзат даярлау жүйесiнiң дамымауы, өнiмдi 

даярлаудағы және тасымалдаудағы үлкен шығындар, шикiзаттың жыл бойы 

бiрқалыпты түспеуi және мезгiлдiк сипатта болуы, қолданылып жүрген 

технологиялардың қазiргi заманғы талаптарға сай келмеуi, саладағы 

стандарттау мен сертификаттаудағы және басқару жүйесiндегi нормативтiк 

базаның халықаралық талаптардан қалып отыруы, бiлiктi мамандардың 

жетiспеушiлiгi жатады. 

Өнiм сапасын арттырудағы өзектi мәселе ауылшаруашылығы 

шикiзатын жинайтын, өңдейтін және дайындау пункттерiнiң 

мамандандырылған жүйесiнiң жоқтығы болып қала бермек. Бұл мәселенi 

шешудiң бiр жолы ауылшаруашылығы өнiмiн өндiру және өңдеу 

кәсiпорындарының интеграциясы, яғни олардың шаруашылық – құқықтық 

дербестiлiктерiн сақтай отырып Ассоциацияларға, Одақтарға бiрiгуiне 

болады. Бұл өңдеу кәсiпорындарының есебiнен қазiргi заманғы техникамен 

жабдықталған дайындау пункттерiн құруды тездетуге мүмкiндiк берер едi. 

Мұндай интеграция өңдеу кәсiпорындарына ауылшаруашылық өндiру-

шiлерiнiң техникалық қайта жабдықталуына араласуға мүмкiндiк бередi. 

Соңғы жылдары тамақ өнеркәсiбiнде бәсекелестiк орта жағдайында 

өндiрiстiң менеджментiн көтеру және модернизациялау арқылы, алдыңғы 

қатарлы технологияларға қарап, өндiрiстерiн ұлғайтушы кәсiпорындар пайда 

болуда. Олардың өнiмiнiң үлесi iшкi нарықта өсiп, бiртiндеп импортты 

ығыстыруда. Жоғарыда келтірілген талдаудан ауылшаруашылық 

өндiрушiлерiне қатысты мемлекеттiң АӨК дамытуда стратегиялық жоспар 

құрмай және экономикалық саясатқа елеулi түзету жасамай елдiң азық – 

түлiк қауiпсiздiгiн жуық арада қамтамасыз ету мүмкiн емес екенiн көремiз. 

Ресми статистикалық деректерге сәйкес Қазақстан әлемдiк экономи-

калық жүйеде орта табысты мемлекеттердiң төменгi тобына жатады. Оның 

ауыл шаруашылығының басқа салалармен салыстырғанда ІЖӨ-нің үлесi 

1990 жылдан 2002 жылға дейiн 34 %– дан  8 % – ға дейін кемiдi, ал 2017 ж. 

7,7% құрады. Ауыл шаруашылығының жалпы ішкі өнiмi 2002 ж. 557 млрд. 

теңге құрады және әр ауыл тұрғынына шаққанда айына 7200 теңгеден келедi, 

ал 2017 ж. –  4070,9 млрд. тенге болса, ауыл тұрғындарының жан басына 

шаққанда айына 44,2 мың тенгеден келеді.  

Бұл көрсеткіштер ауылшаруашылық секторының  жағдайын әлі де 

төмен екенін көрсетедi. 
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Қызметтің барлық түрі бойынша.  тенге Ауыл шаруашылығы. Тенге Өнеркәсіп. Тенге

Аграрлық сектор еңбеккерлерiнiң нақты айлық жалақысы реформа 

кезеңiнде 5,8 есеге қысқарса, ал өнеркәсiптегiлердiкi 1,7 есеге ғана азайды 

(сурет 5). Ауылдық жерлерде  көпшiлiгi жұмыссыздық статусын ресми түрде 

ала алмай отыр. Ауыл шаруашылығы еңбегiнiң беделi төмен дәрежеге түсiп 

кеткен. Еліміздегі жалақы деңгейіне талдау жасасақ, ауыл шаруашылығында 

ең төмен жалақы алатынын келесі суреттен көреміз  

 

Сурет 5 – Орташа атаулы айлық жалақы динамикасы, 2010–2018 жж. 
 

Ескерту – [122 stat.gov.kz] дерек көзі негізінде автормен тұрғызылды. 

 

Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің жалақысы 1995 жылы орташа 

барлық қызметтің түрімен және өнеркәсіп саласымен салыстырғанда 

тәуелсіздіктің барлық жылдарында бір деңгейде қалған. 2017 жылы 

өнеркәсіп қызметкерінің айлығы орташа 214,2 мың тенге, ал жалпы 

республика бойынша орташа айлық 150,8 мың тенге болса, ауыл 

шаруашылығында сәйкес 2,3 есе және 1,6 кем. Бұған, ауыл жастарының 

қалаға жұмыс іздеп келіп, қалып қойып жатқандығы дәлел.  

Қазiргi кезде халықтың тағам өнiмдерiн тұтынуы адамның толық қанды 

дамуы мен өмiршеңдiгiн қамтамасыз ету үшiн, денсаулығын сақтау және 

жақсарту үшiн қажеттi ғылыми абстрактылы нормадан төмен. Ғылыми 

ұсынылған 1 адамның ет және ет өнiмдерiн тұтыну нормасы 78,4 кг, сүт және 

сүт өнiмдерiне – 301 кг құрайды. Қазақстан жан басына шаққанда соңғы 2010 

– 2017 жылдары орташа 50–55 кг ет өндіріп келеді. Ғылыми норма адам 

организмiнiң нақты мөлшердегi ақуыз, май, көмірсуларды қабылдауы ғана 

емес, сонымен қатар тұтынатын өсiмдiк және мал ақуызы, минералды тұздар, 

микроэлементтер арасындағы дұрыс пропорцияны да белгiлейдi.  
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Аграрлық саланың тиімсіздігінен отандық азық–түлiк ресурстары 

қысқарды, отандық тауарлар бәсекелестiкке төтеп бере алмай арзан 

импорттық азық – түлiк тауарларын әкелу көбейiп кеттi. Елде тағам 

өнiмдерiн өндiру көлемiнiң кемуi олардың экспортының қысқаруына алып 

келдi (кесте 13).  

 

Кесте 13 – Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің көрсеткіштері 

  

Көрсеткіштер 2000ж. 2005ж. 2010ж 2015ж. 2017ж. 

2017ж./ 

2000 

ж.,% 

 1.Астық өндіру 11565,0 16711,4 21857,9 27004,3 20585,1 178,0 

     Импорт 16,6 57,5 98,4 139,3 81,8 492,8 

     Экспорт 5683,5 8408,7 11134,0 13859,2 5447,7 95,9 

2.Қайта өңделген астық 2022,0 4086,5 6150,9 8215,4 4129,2 204,2 

     Импорт 36,3 98,4 160,5 222,6 124,2 342,1 

    Экспорт 307,5 1502,0 2696,5 3891,0 2389,0 776,9 

3.Картоп және оны қайта өңдеу  1692,6 3468,1 5243,7 7019,2 3551,1 209,8 

    Импорт 39,9 111,7 183,5 255,3 143,6 359,9 

   Экспорт 1,4 2,8 4,1 5,5 272,5 195,0 

4.Қант қызылшасы 272,7 504,4 736,0 967,7 463,2 169,9 

   Импорт 38,0 58,0 78,0 98,0 40,0 105,3 

   Экспорт 11,3      0,0 

5.Күнбағыс тұқымдары 104,6 555,9 1007,2 1458,5 902,6 862,9 

   Импорт 31,9 36,6 41,3 46,0 9,4 29,5 

   Экспорт 0,6 2,2 3,7 5,3 311,5 519,0 

6.Жемістер, жүзім және  қайта өңдеу  263,4 431,4 599,5 767,5 336,0 127,6 

   Импорт 42,3 47,4 52,5 57,5 1004,9 24,0 

   Экспорт 27,5 65,1 102,7 140,3 75,2 273,5 

7.Ет және ет өнімдері 622,6 1131,3 1639,9 2148,6 1017,6 163,4 

    Импорт 39,9 162,1 284,3 406,5 244,4 612,5 

   Экспорт 1,3 7,2 13,1 19,0 11,8 907,7 

8.Сүт және сүт өнімдері 3730,2 6481,2 9232,2 11983,3 5503,4 147,5 

    Импорт 322,9 610,0 897,0 1184,1 574,0 177,8 

   Экспорт 5,1 5,4 5,7 5,9 54,8 11,0 

9.Жұмыртқа және жұмыртқа 

өнімдері 

1692,2 4244,0 6795,9 9347,7 5103,0 301,6 

    Импорт 158,6 188,1 217,6 247,1 59,0 37,2 

    Экспорт 2,8 4,5 6,1 7,8 332,5 119,0 

10.Өсімдік майы және май өнімдері 55,2 241,5 427,8 614,1 372,6 675,0 

    Импорт 97,0 181,3 265,7 350,0 168,7 173,9 

   Экспорт 1,9 2,3 2,8 3,2 89,1 47,0 

Ескерту – [95 World data Atlas 2019,122] дерек көзі негізінде автормен тұрғызылды 
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Реформа жылдарында импорт көлемі артып экспорт көлемі күрт кеміді. 

Негізгі экспорттық тауар астық өнімдерін пайдаланудың импорты бес есе 

өсіп экспорт көлемі 2000 жылдан кеміді. Қайта өңделген астықтың көлемі екі 

есе өсіп, импорт 3,5 есе, ал экспорттың жеті еседен артық өскенін байқаймыз. 

Ет өнімдерін пайдалануда өзгерістер бар. Мысалы, 1999 жылдан 2002 жылға 

дейiн экспортқа ет шығару 10 еседей кемiдi, ет және сүт өнiмдерi негiзiнен 

Ресей федерациясына жiберiлетiн. Ет өнiмдерiн шет елдерден әкелу 1995 

жылмен салыстырғанда 2 еседей, сүт өнiмдерiн әкелу 1,8 еседей артты. Ет 

өнiмдерiнiң үлкен бөлiгi АҚШ елiнен әкелiнсе, сүт өнiмдерi Ресейден және 

басқа шет елдерден жеткiзiлдi. Жалпы 13 кесте бойынша еліміз барлық өнім 

бойынша импортқа тәуелді екенін көреміз. 

Әлемдік тәжірибеде ауыл шаруашылығы дамуының үш жолы бар: жеке 

шаруа  (фермерлік қожалықтар), ipi кәсіпорындар, кооперация құру жолымен 

шаруа қожалықтары мен ауыл шаруашылығы тауарын өндipyмeн 

айналысатын жеке кәсіпкерлердің бipлeciп шаруашылық қызметін жүpгiзyi. 

Осы үш жолдың ішінде бiздiң eлiмiздe көбірек айналысатын eкі түрі қандай 

деңгейде дамып отырғандығын SWOT–талдау  негізінде жүргізуге болады 

[131]. 

Сурет 6 – Ұсақ және орта шаруашылық түрлеріне SWOT–талдау 
Ескерту–К.Р.Эндрюстің SWOT–матрицасы автормен тұрғызылды. 

 

Суретте көрсетілген SWOT–талдауда АӨК дамуына ұсақ шаруашылық 

түрлерінің мүмкіндіктері мен шаруашылық түрлерінің күшті 

жақтары,сонымен қатар әлсіз жақтары мен тәуекелдері көрсетілген.  

Қазіргі күні ішкі нарықты және экспортты АӨК өнімдерімен қамтамасыз 

етуде шаруашылықтардың, оның ішінде ауыл шаруашылығы 
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кооперациясының өнімдері тұтынушыны толық қамтамасыз етіп отырған 

жоқ. Жалпы азық–түлік тауарларының өндіріс көлемінің орташа жылдық өсу 

қарқыны халықтың тұтынуы мен кірісінің өсу қарқынына сәйкес келмейді, 

бұның нәтижесінде нарық импорт есебінен толтырылады және оның үлесі 

ішкі тұтынуда біраз жоғары. 

Жүргізіліп тұрған ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында ауыл 

шаруашылығындағы агроқұрылымдардың ұсақтығы ең өзекті мәселе болып 

отыр, олардың саны 185,0 мыңнан артық. Бүгінгі күні агроқұрылымдардың 

93,3 пайызы шаруа қожалықтары, егістік алқаптарының 81 пайызы 50 

гектардан аспайды. Елдегі барлық мал басының 52–ден 63% – үй 

шаруашылығында шоғырланған, яғни оларға мал шаруашылығының жалпы 

өнімінің 74 % – на тиесілі екендігі ресми статистикалық комитеттің 

деректерімен расталады. 

2018 жылғы статистикалық мәліметке сәйкес, белсенді шаруа (фермер) 

қожалықтарының саны елімізде 169,5 мың бірлікті құраған. Онда 426,5 мың 

адам еңбек етеді. Олардың 147,9 мыңы (жалпы санның 87,3%) өсімдік 

шаруашылығымен, 14,3 мыңы (8,4%) мал шаруашылығымен, қалған 4,3% 

өсімдік және мал шаруашылығымен. 

Қазіргі күнгі шаруа қожалықтарында жер пайдалану құқығы меншік 

құқығына емес, жалға алуға негізделгендіктен оларда жердің сапасын 

арттыруға қаржы салуға ынталары жоқ, өйткені жалға алушыларға, әдетте, 

ондай шығынның орны өтелмейді. Бұл өз ретінде жер ресурстарының тиімсіз 

пайдаланылуына алып келуде. Өз кезегінде, жер ресурстары жүйелі және 

тұрақты түрде жаңартылып отыруды, тыңайтуды қажет ететіні белгілі.  

Нарыққа бейімделмеген ұсақ тауарлы аграрлық азық – түлік өнімдерінің  

таралуы қауіпсіздік тұрғысынан да ауылшаруашылық өндірісінің төмен және 

сапасыздығына күмәндануға алып келеді. 

Алайда, осы мәселелерге қарамай үй шаруашылықтары қазіргі нарықтық 

экономикалық қызметтің маңызды субъектілерінің бірі болып отыр, олардың 

нәтижелерінен жеке шаруашылық бірлігінің ғана емес, ауыл тұрғындарының 

аз бөлігі болса да жұмыспен қамтамасыз етуіне әсер етуде. Үй 

шаруашылықтары табысын өз экономикалық ресурстарын сату арқылы 

жүзеге асырады. Түскен табыс көлемін тұтыну шығындарына арнайды және 

қалған бөлігін жинақтайды.  

Осыған орай, үй шаруашылықтары тауарлар мен қызметтерді сатып 

алушы, негізгі жинақтаушы не несие құралдарын ұсынушы экономикалық 

субъект болып табылады. Үй шаруашылықтары бұл өндіріс факторларының 

меншік иелері, олар ресурстарды іске асырудан кірістер алады және 

кірістерді тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға 

пайдаланады. 

         Өнеркәсіптің жалпы өнімінің құрылымында үй (жеке 

шаруашылықтардың)  өндірісінің жоғары үлесі ерекше көрініп тұр. Қазіргі 

күні  өндірілетін ауылшаруашылық өнімдерінің шамамен 80% жеке шаруа 

қожалықтары мен үй шаруашылықтарының үлесімен шикізат ретінде 
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өңделмей сатылады, сондықтан да дайын өнімнің бәсекеге қабілеттілігі әлсіз 

болып келеді. Соңғы статистикалық мәліметтерден көретініміз мал және құс 

өсіруде үй шаруашылығының көрсеткіштерінің өзгеріссіз қалып отырғанын 

статистикалық мәліметтер дәлелдеп отыр. 

Көптеген шаруалардың техника алуға қаражатының жетіспейтіндігі 

белгілі. Алған өнімдерін көбінше ортада жүрген делдалдар арқылы ғана 

өткізе алатындықтан, әрбір тауар бірлігінен түскен пайданың 70–75% 

делдалдар көріп отыр. Осылайша қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған шаруа 

(фермер) қожалықтары, кішігірім үй шаруашылықтар ұйымдары өнімдерді 

сатуда және оларды өңдеуде күрделі проблемаларды бастан өткеруде. 

Осыдан келіп ауылдық жерлерде ұйымның жаңа нысаны–ауыл шаруашылық 

кооперативтерінің кең түрде енгізу қажеттілігі туындады.  

Сондықтан да елімізге кооперацияны дамыту үрдісі қажеттіліктен 

туындап отыр. Оның ішіндегі басқа шаруашылық нысандары шеше 

алмайтын, кооператив мүшелерінің күштері мен құралдарын біріктіру 

арқылы өндіріс базасын қалыптастыру үшін өнім жинау, сату, оларды өңдеу, 

материалдық – техникалық жағдайын қамтамасыз ете алатын, 

агротехникалық шараларды жүзеге асыра алатын, көлік және басқа да 

қызметтерді ұсына алатын тұтыну кооперативтерінің көптеп құрылуы 

ерекше маңызды болуы қажет. 

Ресми статистикалық деректер әлемдік тәжірибе ауылшаруашылық 

кооперативтерінің үлес салмағы көп елдерде олардың жоғары тиімділігін 

растағанына қарамастан, әзірге, еліміздің азық – түлік қорын қалыптастыруда 

ауылшаруашылық кооперациясының әлеуетті мүмкіндіктері әлі нашар 

пайдаланылып келеді. Бұл ретте ірі ауылшаруашылық кәсіпорындары елдің 

аграрлық секторында жоғары экономикалық нәтижелерді және үстем 

жағдайды иеленуде. Сондықтан ауылшаруашылығында ұсақ тауарлы 

өндірісті сақтау шешілмеген мәселе болып қалуда. Шаруа қожалықтары 

үлесіне жалпы өнімнің 30 % астамы тиесілі және олардың 40 % –дан 10 га 

аспайтын ауылшаруашылық жерлері бар. 

Ұсақ ауылшаруашылық құрылымдарының өндірілетін өнімдерінің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесін өз бетімен шешуде, өндіру, сақтау, 

өткізу, инновациялар енгізу, халықтың денсаулығы үшін қауіпсіз тамақ 

өнімдерін жеткізуде, және жоғары білікті мамандардың қызметтерін 

пайдалану мүмкіндіктері жоқ. Сондай – ақ ауылшаруашылық өнімдерін 

ветеринарлық медицина, агрохимия, механикаландыру, жерді мелиорациялау 

жұмыстарын ұсақ шаруашылықтар өз бетінше қамтамасыз ете алмайды.  

Еліміз бойынша инвестициялардың жалпы көлеміндегі 

ауылшаруашылығының үлесі 2-3% аспайды. Бұл саладағы мұндай 

жағдайдың себебі – олардың қызмет нәтижесіне әсер ететін ұсақ тауарлық 

өндіріс. Осындай жағдайда экспортка шығарудан бұрын ішкі нарыққа 

шығудың өзі қиындап отыр. Шаруа (фермер) қожалықтарының басым бөлігі 

тиімсіз жұмыс істейді.  
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Қалыптасқан тәжірибені негізге ала отырып, ауыл шаруашылығы 

кооперациясын, шаруашылық түрлерінің кооперациялық байланыстарын 

дамыту «ұсақ тауарлылық» мәселесін шешудің негізгі бір жолы деген 

тұжырымдамаға келеміз. Ауылшаруашылық кооперативтеріне тарту және 

оларды құру ұсынысы «төменнен» ауылшаруашылық тауар өндірушілерінен 

ерікті түрде шығу керек. 

Қорыта келгенде, ауыл шаруашылығын қазіргі заманға сай дамыту 

экономикалық және әлеуметтік жағдайымызға оң әсерін беретіні сөзсіз. 

Экономикалық жағынан қарайтын болсақ, ауыл шаруашылығының дамуы 

елдің ішкі экономикасына пайдасы үлкен. Өйткені азық түлік саудасы 

әрқашан да өзекті мәселердің бірі болып қала береді. Себебі, біріншіден, 

азық түлікке деген сұраныс шет елдерде де, өз елімізде де үлкен. Екіншіден, 

ауыл шаруашылық өнімдерін шет елдерге сату арқылы табыс табу және 

үлкен нарыққа шығу мүмкіндігі жоғары. Ал, әлеуметтік жағдайға әсері 

бойынша, АӨК дамуы жалпы ауыл аймақтарда жергілікті халықтың жұмыс 

орнын сақтап қалуына, ауылды мекендерде тұрақтап қалуына жалпы 

экономикалық тұрақтылыққа әкелетіні белгілі. 

 

2.3 Алматы облысында агрокооперациялық байланыстың 

қалыптасуы және мәселелері 

Алматы облысы республиканың үлкен өңіріне жатады, 2019 жылдың 

ресми мәліметі бойынша ауылдық жерде халықтың 77,6% тұрады. Бұл өңір 

жалпы ішкі өнімнің 4,5% берсе, ал ауыл шаруашылық өндірісіндегі үлесі 

15,5% құрайды. Бұдан өңірдің ауыл шаруашылығына бейімделгенін айтуға 

болады, аграрлық өнімнің барлық түрі (мақтадан басқасы) өндіріледі. 

Облыста ауыл шаруашылығы дақылдарының 30–ға жуық түрі өңделетін, 

ауыл шаруашылығы малдарының 45 түрі өсірілетін және қайта өңделген 

азық–түлік тауарларының 35–тен астам түрі шығарылатын көпсалалы 

аграрлық сектор қалыптасқан. Өңірде 17 ауылдық ауданда 732 село мен 

ауыл, 246 селолық округ орналасқан. 

Алматы облысының ауыл шаруашылығы халықты жұмыспен қамту 

бойынша ең ірі сектор 54 мыңнан астам ауыл шаруашылығы құрылымдары 

және 345 мыңнан астам халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары жұмыс 

істейді.  

Осы өңірдің 2018 жылғы ресми мәліметтері бойынша аграрлық даму 

көрсеткіштерін республикамен салыстырып талдау жасалынды (кесте 14). 

Тіркелген 1768 ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілердің тек 1119-ы 

ғана жұмыс жасап тұрған, яғни үштен бірі жұмыс жасай алмағаны қолайлы 

жағдайдың болмағанын көрсетеді. Осы ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындардың тиімділігі де республикамен салыстырғанда 10,4 % – ға 

кем, егер өңірдің климатикалық жағдайы басқа өңірлерге қарағанда қолайлы 

екенін ескерсек бұл да ойланатын мәселе. Осы өндірілген өнімдердің өзіндік 

құны да солтүстіктегі ауа райының тәуекелдігі көп қолайсыз жағдайға 

қарағанда жоғары. Мысалы, дәнді дақылдардың бірлік шығыны 5 % – ға, 
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еттің құны 8% – ға және сүттің шығыны 35% – ға жоғары, осыда таза 

пайданың кем болуына әкеледі. Ал бұл өңірдегі оң нәтижелі жағдай бұл 

бидайдың өнімділігі республикалық деңгейден әлде қайда жоғары.  

Өңірдің ауа райы мал шаруашылығына қолайлы болғандықтан ірі қара 

малдың республика бойынша 14,2 % осы өңірге шоғырланған, бірақ оның 78 

% жеке меншіктің қолында, яғни үй шаруашылығында орналасқан. Бұдан 

негізгі ет пен сүт өнімдерінің көзі ІҚМ шаруашылығының әлі де 

инновациялық өндірістік жағдайда еместігі, зоотехникалық, ветеринарлық 

талаптардың орындалуы бақылауда болмаған. Сонда да болса әр 100 га ауыл 

шаруашылығына жарамды жерді өндірістік пайдалану тиімділігі республика 

бойынша жоғары [132].  

Кесте 14 – Қазақстан мен Алматы облысының аграрлық 

көрсеткіштерінің салыстырмасы 

Көрсеткіштер ҚР 
Алматы 

облысы 

Салыстыру,+

,-,үлесі % 

Ауыл халқының үлесі, %  42,0% 77,6% -33,6% 

Жалпы ішкі өнім, млрд. тг 61819,5 2795,1 4,5% 

Ауыл шаруашылығы ішкі өнімі, млрд. тг  4092,3 633,4 15,5% 

Тіркелген ауылшаруашылық өнімдерін 

өндірушілер саны 15770 1768 11,2 

Шаруа немесе фермер қожалықтары 194828 48388 24,8 

Жұмыс істеп тұрған ауыл шаруашылығы 

құрылымдары 12217 1119 9,2 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы 

пайдалылық (залалдылық) деңгейі 31,6 21,2 10,4 

Ауыл шаруашылық кәсіпорындарында  

1 ц өткізілген өнімінің өзіндік құны:дәнді 

дақылдар 

2719 

 

2858 

 105,1 

       ет 50777 54838 108,0 

      сүт 8335 11271 135,2 

Дақылдар егістігі,  тыс га 21839 947,9 4,3 

Мал азықтық дақылдар  егістігі, мың га      3382 244 7,2 

Бидай түсімділігі , ц/га  12,4 20,1 162,1 

ІҚМ, мың бас 6764 963,8 14,2 

оның ішінде үй шаруашылығында 3877 502 12,9 

ІҚМ сүт өндірісі,  мың т  5503,4 723,4 13,1 

   оның ішінде үй шаруашылығында 4103,9 561,7 13,7 

Бір сиырдан  сүт сауылымы,  кг  2337 2742 117,3 

АШ жерлерінің 100 га есептегендегі ет 

(тірідей салмағында) өндірісі, ц 17,8 41,7 234,3 

Ауыл шаруашылығы жерлерінің 100 га 

есептегендегі сүт өндірісі, ц 54,8 85,6 156,2 

Ескерту – [122 stat.gov.kz, 132] дерек көзі негізінде автордың есептеуі 
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Мысалы ет өндірісі 2,3 есеге, ал сүт өндірісі 1,5 есеге жоғары. Әйтседе 

өңір бойынша Алматы облысы басқа өңірлерге қарағанда аграрлық өндіріске 

қолайлы, ресурстық әлеуеті жоғары және осы тәуелсіздік жылдары көп 

жұмыстардың атқарылып келе жатқан өңірдің бірі (сурет 7).              

Өңірдің ауыл шаруашылығы секторына мемлекеттік қолдау 

«АгроБизнес–2020» бағдарламасы аясында үш жылда 54,2 млрд. теңге 

бюджет қаражаты бағытталды, оның ішінде саланы субсидиялауға – 45,1 

млрд. теңге бөлінген.  

ҚР 2017–2021 жылдарға арналған агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасының орындалуы бойынша 2019 жылғы 

қыркүйектегі өңірдің ресми деректеріндегі есебі бойынша аталған 

бағдарламаны 2021 жылға дейінгі іске асыру барысында облыстың 

«аграрлық секторын қолдауға 2019 жылға бюджеттен 42 млрд. теңге қаражат 

бөлінді (о.і. субсидия – 32,9 млрд. тг), оның есепті кезеңге 24 млрд. теңгесі 

игерілді немесе 58%. Сонымен қатар, «ҚазАгро» АҚ арқылы 6,6 млрд. теңге 

несие алынды. Мемлекеттік қолдау 8864 субьектіге көрсетілді. 

Ауыл шаруашылығы саласының негізгі капиталына тартылған 

инвестиция көлемі 7 айда 36% артып, 21,0 млрд. теңге болды. Өндіріске құны 

8,0 млрд. теңгелік 30 инвестициялық жоба енгізіліп, жаңадан 356 жұмыс 

орны құрылды» делінген [133].  

 

 

Сурет 7 – Алматы облысының 1993–2018 жылдардағы негізгі көрсеткіштері 
 

Ескерту  – [122 stat.gov.kz,132] деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды. 

 

Суретте көрсетілгендей Алматы облысының жалпы өңірлік өнімінің 

(ЖӨӨ)  1995 жылы абсалютті шамамен 47,3 млрд теңге, ал 2005 жылы 
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Негізгі капиталға салынған инвестициялар млн. теңге өткен жылғы сейкес кезеңге пайызбен

322,7  млрд теңгені көрсетіп, 7 есе артқандығын, ал 2010 жылы 997,7  млрд 

теңгені құрап, 2005 жылға қарағанда 32%–ға өскені, 2015 жылы 1 976,0 млрд. 

теңге, 2010 жылмен салыстырғанда 2 есе көтеріліп отыр. Ал соңғы 2018 

жылы 2 627,7  млрд теңгені құрады. 1995 жылға қарағанда 56 есе жоғары 

екендігі байқалады.  

Ауыл шаруашылығы өнімдерін жалпы өндіру бойынша облыс 

республикадағы ең жоғары көрсеткіш – 425,3 млрд.теңгені құрайды, бұл 

өткен жылғы деңгейден 1,2 есе жоғары. Өңір елімізде дәнді жүгері (үлес 

салмағы – 62%), қант қызылшасы (38%) және соя (96%), көкөніс (27%), 

жемістер мен жидектер (37%), ет (19%), сүт (13%) жүн (22%) және жұмыртқа 

(23%) өндірісі бойынша көш бастап тұр. 

Қазақстан бойынша ЖІӨ–дегі Алматы облысының жалпы ЖӨӨ үлесі 

1995 жылы 4,7%, 1996 жылы 5,8% ең жоғарғы деңгейін көрсетсе 2005 жылы 

4,3% – ды, ал 2010 жылы 4,6% – ды көрсеткен. 2015 жылы 4,6% – ға 

көтеріліп, 2018 жылы 4,3% – бен төмендегенін байқауға болады. Жалпы 

графиктен көретініміз Алматы облысының ЖӨӨ – нің ЖІӨ–дегі үлесі 

төмендеу тенденциясы байқалады.  

Келесі 8 суретте Алматы облысының негізгі капиталға салынған 

инвестициясының 1991–2017 жж. көлемі тұрғызылған. 2000 жылдан бастап 

байқайтынымыз инвестиция көлемі 9 986 млн теңгені көрсетсе, 2005 жылы 

99,5 млрд. теңгені құрап, 2000–шы жылмен салыстырсақ, 10 есеге өскен. 

2005 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 65%–ға артқандығын көреміз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 8 – Алматы облысының 1991–2017 жж. негізгі капиталға салынған 

инвестициясы 
 

Ескерту – [122 stat.gov.kz,132] деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды. 
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Сондықтан, облыстың аграрлық саласында мемлекет тарапынан соңғы 

жылдары азық–түлік белдеуі шеңберінде республиканың басқа өңірлеріне 

салыстырғанда Алматы облысы бойынша 46,3 млрд. теңгеге 62 

инвестициялық жоба іске асырылды, нәтижесінде елдің ауыл 

шаруашылығына салынған инвестициялардың жалпы көлеміндегі облыстың 

үлес салмағы 8,1% құрады, бұл республиканың оңтүстік өңірлерінің 

арасындағы ең жоғары көрсеткіш. 2010 жылы 306,6 млрд. теңгені көрсетіп, 

2005 жылмен салыстырғанда 3 есе артқандығын байқаймыз, ал 2010 жылы 

алдыңғы жылмен салыстырғанда 7,6%–ға төмендеген. 2015 жылы 496,6 

млрд. теңгені құрап, 2010 жылмен салыстырғанда 1,6 есе өскен. Ал 2015 

жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 5%–ға өскенін көреміз. 

Шетелдік инвесторлар тартуда Алматы облысына үлкен қызығушылық 

танытуда. Мысалы, итальяндық «Cremonini Group KAZAK–BEEF» ет 

комбинатын, Нидерландтық «Farm Frites» компаниясы картопты қайта 

өңдейтін кәсіпорын салуды жоспарлап отыр. «Бауманн» неміс компаниясы ет 

саласында жобаны жүзеге асыруда. Сондай–ақ Швейцария, Қытай, Польша 

компанияларымен ынтымақтастық жолға қойылған [134]. 

Келесі 9 суретте жалпы ауыл шаруашылығындағы өнімдерінің жалпы 

шығарылымындағы Алматы облысының 1991–2017 жж. өсімдік және мал 

шаруашылығының үлесі ұсынылған 

 

  Сурет  9 – Алматы облысының 1991–2017 жылдардағы өсімдік және мал 

шаруашылығының үлесінің динамикасы 
 

Ескерту – [122 stat.gov.kz, 132] деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды. 
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Жалпы өндіріс құрылымында өсімдік шаруашылығы – 54,9%, мал 

шаруашылығы – 44,8%. Облыстың аудандары бойынша ауыл шаруашылығы 

өндірісінде ең үлкен үлес салмағы Еңбекшіқазақ (13,2%), Іле (10,1%), 

Қарасай (7,4%) және Талғар (7,3%), ең аз – Ақсу (3,6%), Балқаш (3,4%), 

Көксу (3,8%) және Қаратал (3,8%) аудандарында. 

2000 жылы өсімдік шаруашылығы 48 %, мал шаруашылығы 51 % – ды 

құрады, 2001 жылы мал шаруашылығы 52 %, өсімдік шаруашылығы 46%. 

2007 жылдан бастап өсімдік шаруашылығына көңіл бөлінгендіктен мал 

шаруашылығына қарағанда орта көрсеткіштен жоғарғы деңгейде екендігін 

көруге болады.  

Бұның себебі, Алматы облысында мемлекеттің азық–түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық міндеттерді жүзеге асыруда 

жылыжай шаруашылығына дамыту бойынша нақты жұмыстар жүргізді. 2008 

жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін облыста жалпы ауданы 49 гектар 

болатын 429 жылыжай пайдалануға берілді. Егер 2009 жылы өнім 2897 

тоннаны құраса, өткен жылы – 9325,2 тонна өндірді. 

Мал шаруашылығы облыс бойынша ірі қара мал басы, жылқы мен құс 

саны бойынша бірінші орында, қой мен ешкі бойынша екінші орында тұр. 

Етті мал шаруашылығы Панфилов (Санта–гертруда тұқымы барлық мал 

басынан 63 % – ға дейін), Балқаш (қазақ ақбас сиыры 60 % – ға дейін) және 

Қаратал (қазақ ақбас сиыры 38 % – ға дейін) аудандарында кеңінен таралған. 

Сүтті мал шаруашылығында негізгі тұқымдар Алатау (80 %), қара–ала (12 %) 

және Айршир (4 %) болып табылады, осы тұқымдарды өсірумен Алакөл, 

Қарасай, Талғар, Іле, Ескелді, Еңбекшіқазақ, Қаратал және Көксу 

аудандарында айналысады. 

Алматы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпараты 

бойынша «мал шаруашылығында есептік кезеңде 2018 жылдың осы 

кезеңімен салыстырғанда ірі қара мал саны 3,7 % өсіп 1181,4 мың басқа 

жетті, сәйкесінше жылқы – 5,1% және 334,9 мың бас, құс – 6,9% және 10,2 

млн. бас. Тұқымдық түрлендірумен барлық ірі қара аналығының 3% яғни 

16,7 мың басы қамтылды (Республика бойынша  6%). 

«Сыбаға» бағдарламасымен 7 шаруашылық 743 бас ірі қара және   28 

шаруашлық 8511 бас ұсақ мал басын сатып алды. Іске қосылған 99 

бордақылау алаңдары мен 71 тауарлы сүт фермасы сәйкесінше 30,7 мың 

және 16,5 мың басқа жүктелген. Мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісі 

2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,0% артып, 96,3 мың тонна 

мал мен құс еті (103,4%),  212,2 мың тонна сүт (103,1%)  және 355,0 млн дана 

жұмыртқа (99,5%) өндірілді. Экспортқа 1281 тонна ет шығарылды, оның 

ішінде  сиыр еті - 385 тонна, қой еті - 64 тонна және құс еті - 832 тонна 

делінген [135]. 

Өңір тұрғындары жоғарыда көрсетілген 48 мыңнан астам шаруа 

қожалықтары және ірі қара малдың үй шаруашылығында шоғырланғаны 

мемлекет тарапынан ұсынылған кооперативтерге бірігу үрдісіне қолдау 
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көрсетті. Соңғы үш жылда толық аяғына дейін жетік ойланбай көптеген 

кооперативтер ұйымдастырылды (кесте 15-16). 

 

Кесте 15 – Қазақстан бойынша 2017-2019 жылдар аралығындағы 

ауылшаруашылық кооперативтері көрсеткіштерінің динамикасы 

 

Жыл, 

тоқсан 

Ауыл шаруашылығы кооперативтері 

жұмыс істеп 

тұрғандар 

саны 

мүшел

ерінің 

саны 

көрсеткен 

қызметтер 

көлемі, млн тг 

мал 

саны, 

мың бас 

техникалар 

саны, дана 

2017 ж. 

I 1583 21441 39,4 208,1 465 

II 2072 24602 587,3 219,3 460 

III 2471 26736 595,4 247,4 674 

IV 2697 31421 199,6 247,6 684 

2018 ж. 

I 2849 31962 64,1 272,1 614 

II 2872 30989 245,7 313,5 584 

III 2846 29073 384,6 210,9 681 

IV 2858 28495 64,7 192,4 669 

2019 ж.    

I 2861 28185 101,9 264,8 654 

II 2864 27609 218,5 261,4 702 

III 2848 27299 445,7 274,3 629 
Ескерту- [122 stat.gov.kz] дерек көздері негізінде автормен тұрғызылды 

 

Кестеде көрсетілгендей ұйымдасқан кооперативтер саны 2017 жылы 

жоғарыдан биліктің айтуымен ұйымдасқан динамикасы көрінеді, сонан кейін 

2018 жылмен 2019 жылдың тоқсан сайын ашылып жатқандардың санында 

динамика көрінбейді.  

Кестеде жұмыс жасап жатқандар саны көрсетілген, біздің  зерттеуіміз 

және жүргізген бақылауымыз бойынша ашылып қызметі жалғаспай қалған 

кооперативтердің саны көп. 

Өңірлердің ішінде Алматы (127) және Оңтүстік Қазақстан (302) 

облысында майда фермерлік және үй шаруашылықтары кооперативке 

бірігуге келісіп ең көп пайлық қорды құрады. Сонымен қатар осы екі өңірде 

ең көп жұмыс орны ашылды. Жалпы құрылған кооперативтердің еліміз 

бойынша 88% мал шаруашылығын құрады. (Қосымша Ғ). Жоғарыда 

айтылғандай ірі қара малының 75% үй шаруашылығында болғандықтан, 

шаруалардың алған өнімді өткізу және жем қорына байланысты мәселелерді 

шешу ниетімен кооперативке келді. Бірақ жүйелі түрде 

ұйымдастырушылықтың жоқтығынан нәтиже бермегенін көріп кейін 

кооперативке кірушілердің легі азая бастады.  
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Кесте 16 – Қазақстандағы Алматы облысы 2017-2019 жылдар аралығындағы 

ауылшаруашылық кооперативтері көрсеткіштерінің үлесі,%,  

 
Ескерту – [122 stat.gov.kz,132] деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды. 

 

Қазақстанда тіркелген ауыл шаруашылығы кооперативтерінің бестен бір 

бөлігі іс жүзінде жұмыс істемейді. Шамамен жартысы ресми түрде құрылған.  

Бұған дәлел 2018 жылғы 19–23 ақпан аралығында ҚР Президентінің 

Әкімшілігі өңірлерде ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту жөніндегі 

шаралардың тиімділігіне кешенді тексеру жүргізгендігі дәлел (кесте 15).  

ҚР Ауыл шаруашылық министрлігінің өкілдері 2018 жылғы 1 

сәуіріндегі жағдай бойынша статистика деректеріне сүйене отырып елімізде 

62 мыңнан астам адам біріккен 2849 кооператив тіркелгендігін хабарлаған 

болатын. Осы Үкімет отырысындағы баяндамада тексеру нәтижесінде: мүлде 

жұмыс істемейтін кооперативтер саны 18%; формальды құрылған 

кооперативтердің үлесі 42%; кооперативтер өндірген өнімді қайта өңдеу 

және өткізу мәселелері; кооперативтерді дамытуды ынталандыру жөніндегі 

шаралардың жеткіліксіздігі;  кооперативтер үшін ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлерді алуда қиындықтар; облыс әкімдіктері деректерінің 

ресми статистикаға сәйкес келмеуі анықталғандығы белгілі болды [136]. Бұл 

көрсеткіш ауыл шаруашылық кооперативтерінің іс жүзінде тиімді 

жүргізілмей отырғанын дәлелдеді. Ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау, 

оларды нарыққа шығарып өткізу жүйесі және де көтерме сауда нарқының 

болмауы, ауыл шаруашылығы өнімін түпкілікті тұтынушыға жеткенге 

дейінгі аралықта делдалдардың көбеюі саланың тиімділігіне, ауыл 

шаруашылық кооперативтерінің дамымауына себеп болып отыр. Сондықтан  
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шаруашылық түрлерін кооперациялық жүйеге оңтайлау қажеттігі туындап 

отыр. 

Алайда, барлық интеграциялық жағдайлар орындалатын толыққанды 

АӨК жүйе аграрлық саладағы үлкен әлеуметтік–экономикалық теңсіздіктің 

әсерінен біздің елде жоқ. Ал жүйенің негізі ортасы аграрлық бизнес болып 

табылады. Осылайша, экономикалық және әлеуметтік тұрақсыздық 

жағдайында елімізде ауыл тұрғындарының мемлекеттік және жергілікті 

билік органдарына ғана емес, өзара кооператив мүшелерінің ішінде де 

сенімсіздік факторының жоғары деңгейіне ие екенін байқаймыз. Қазіргі 

таңда ауыл шаруашылығы тұтыну кооперативтері өндірістік және әлеуметтік 

потенциалы, басқа шаруашылық жүргізетін шағын нысандары тиімсіз 

пайдаланылады. Тұтыну кооперативтері, қожалық иелері, ауыл кәсіпкерлері 

бірқатар елеулі құқықтық, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді бастан 

кешіріп отыр. Біздің бақылауымызда кооперативке енген субъектілер негізгі 

мақсаты белгісіз және ақырғы нәтижеге жету сенімсіздігі жоғары екені 

байқалды.  

 Кесте 17 – Ауыл шаруашылығы кооперациясының дамуына 

жүргізілген мониторинг нәтижесі 

№ Жалпы ұсыныс 

 2014 жыл 

Толық ұсыныстар  

2014 жыл 

Мониторинг 

бойынша 

бағалау 

2018 жыл 

1 Ауыл 

шаруашылығы 

кооперативтері 

үшін нормативтік-

құқықтық базаны 

реформалау 

Озық халықаралық тәжірибені 

ескере отырып, кооперативтер 

үшін бірыңғай заңнаманы әзірлеу 

75% 

игерілген 

Ауыл шаруашылығы 

кооперативтеріне салық 

жүктемесін төмендету 

50%  

игерілген 

Кооперативтер үшін тіркеу рәсімін 

жеңілдету 

75%  

игерілген 

2 Ауыл шаруашылғы 

кооперативтеріне  

білім беру, ақпараттық 

қызмет және 

техникалық қолдау  

Фермерлерге кооперативтердің 

артықшылықтарын түсіндіру 

50% 

игерілген 

Кооперативтерге ақпараттық 

қызмет  және техникалық қолдау 

көрсету 

50% 

игерілген 

3 Ауыл шаруашылығы 

кооперативтерін 

ұйымдастыру 

мақсатында 

атаулы(адресная 

қаржылық қолдау 

Ауыл шаруашылығы 

кооперативтерін мақсатты 

қаржыландыру құралдарын әзірлеу 

25% 

игерілген 

Жеке сектордың кооперативтерді 

қаржыландыруға көбірек қатысуын 

ынталандыру 

25 %  

игерілген 

Ескерту – [78,137] деректер көзі негізінде автормен тұрғызылды 
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            Осыған орай, зерттеу барысында Алматы облысында ұйымдасқан 

кооператив мүшелерінің нақты мәселелерін анықтау және шағын 

шаруашылық нысандарының кооператив құрудағы қажеттілігін анықтау 

мақсатында оның мүшелерінен және жетекші мамандарынан интервьюлер 

алынып, сауалнама жүргізілді. Сауалнама мен интервьюлер осы өңірде 

Алматы облысы әкімшілігі 2017-2018 жылдары «Алматы облысы елді 

мекендерінде кооперацияны дамыту және ауыл тұрғындарын жұмыспен 

қамтамасыз ету үшін жеке қосалқы шаруашылықтардың әлеуетін пайдалану» 

және «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 

2017-2018 жж. арналған жаңа бағдарламасы» аясында өткізілген семинар 

кеңестер беру іс-шаралары кезінде алынды.  

2017 жылдың 16-23 мамыр аралығында ұйымдастырылған Ауыл 

шаруашылық министрлігінің, «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес акционерлік 

қоғамдарының, «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының аудандық өкілдерінің 

және облыстық ауыл шаруашылық басқармасының өкілдерімен семинар 

кеңес өткізілді. Осы іс-шараға өңір бойынша 14 ауданның 253 ауылдық 

округінен 2821 басқарудың әртүрлі нысандарының иелері, кооператив 

жетекшілері, мүшелері және кооперативке кірмеген басқа да шаруашылық 

мүшелері қатысты (Қосымша Б).  

Осы семинар кеңеске қатысушылардың арасынан ниет білдірген 45 

кооператив жетекшілері және 92 мүшелері мен басқа да шаруашылық 

нысандарының мүшелерінен сауалнама алынды (Қосымша В, Г). 

 

2.4  Агробизнес субъектілерінің кооперациялық қарым қатынасына 

сауалнамалық  талдау 

Ауыл шаруашылық саласындағы кооперация мәселесін және қазіргі 

ахуалды зерделеу аясында ауыл тұрғындарының кооперативтер құру 

ынтасын және олардың қызметіне деген көзқарасын анықтау үшін интервью 

мен сауалнама жүргізілді. Респонденттердің ішінде ауыл тұрғындары, 

басқарудың әртүрлі нысандарының иелері, жұмыс жасап тұрған 

кооперативтердің мүшелері, сондай – ақ кооперативтерге кіргісі келетін 

тұрғындар бар.  

Сауалнама респонденттерінің «Кооперативке кіруге не себеп болды?» 

деген сауалға жартысы, яғни 53,0% ауыл шаруашылық кооперативтеріне 

кірудегі басты себептері олардың мемлекет тарапынан субсидия алуға деген 

ынталарының басымдылығын көрсетеді. Кооперативке кіруде жергілікті 

басшылықтың ықпалымен кіргендер саны 25,0% көрсетеді, бұл жергілікті 

әкімшіліктің тұрғындарды кооперацияға тарту жұмыстарын тиімді жүргізіп 

жатқандығы нәтижесі деп білуге болады, 22,0% өнім  өткізуде көмек болады 

деп үмітпен кіргендер саны, бұл өнімдерін өткізуде ірі аумақтық ет, сүт 

комбинаттарымен байланыстың жоқтығын, өз өнімдерін негізінен ортадағы 

делдалдар арқылы өткізуге мәжбүрлі болғандықтан туындаған. Өнім өткізуде 

осындай нақты шешілмеген мәселелердің барлығын көрсетеді. Бұл жоғарғы 
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көрсеткіштен байқайтынымыз ауыл тұрғындарының қаржылық мәселесі 

басты орында тұрғандығы.  

Мемлекеттік субсидиямен қатар мемлекет тарапынан көптеген 

қаржылық қолдау шаралары айтарлықтай жүргізілуде. Субсидиямен қатар 

ұсақ және орта шаруашылық нысандарын ауыл шаруашылық 

кооперациясына тарту саясатына орай қарастырып отырған шараларының 

ішінде Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 

2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасы шеңберінде микро 

несие беру көптеп қарастырылған. Жалпы ауыл мен шағын қалаларға микро 

несие беруге ағымдағы жылы мемлекет тарапынан 44,7 млрд. теңге бөлінген 

[138].  

Алушылар санын ұлғайту мақсатында микро несиелер беру лимиттері 

сараланып: ауылда  –  2,5 мың АЕК дейін, якорлық кооперацияны дамыту 

үшін 5 мың АЕК дейін, қалалар мен моноқалаларда – 6,5 мың АЕК – тен 8 

мың АЕК –ке дейін қарастырылған. Жалпы ауыл шаруашылығының басқа да 

нысандарымен қатар кооперацияны дамытуға келесі бағдарламалар арқылы 

несие қарастырылған: 

– мал шаруашылығын дамытуға бағытталған «Игілік» бағдарламасына 

4,0 млн тг дейін; 

– якорлық кооперация шеңберінде етті мал шаруашылығымен дамытуға 

бағытталған «Сыбаға» бағдарламасына 12,0 млн тг дейін; 

– АӨК субъектілерін айналым қаражатын толықтыруда көктемгі егіс 

және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін берілетін «Егінжай» 

бағдарламасы аясында 6,0 млн тг дейін; 

– кәсіпкерлік қызметті дамытуға арналған «Кәсіпкер» бағдарламасы 

бойынша 6,0 млн тг дейін; 

– сүт қабылдау пункттерін құруға және дамытуға арналған «Бірлік» 

бағдарламасы бойынша 10,0 млн тг дейін;  

– сервистік – дайындау және қайта өңдеу ұйымдарын құруға және 

дамытуға арналған «Ынтымақ» бағдарламасы бойынша 10,0 млн тг дейін 

микро несие қарастырылған [139]. 

Келесі ауыл шаруашылық кооперативтеріне кірген респондеттерден 

«Кооператив мүшелігіне кіргеннен кейін не күтесіз» деген сауалға 89,0% 

мемлекет тарапынан көмек және қорғау болады деп ойлаймын деп жауап 

берген. Қиын жағдайда ұжымдағы серіктестерімнің көмегіне сүйенемін деген 

жауапты 12,2% берген. Жағдайым қатты жақсарады деп ойламасам да көппен 

бірге жеңілдеу болады деп 10,0% белгілеген. Яғни, мемлекет тарапынан 

қарастырылып отырған қаржылық микро несиелер және субсидиялар 

жөнінде кооператив мүшелері, ауыл тұрғындары хабардар, алайда ондай 

жеңілдіктерге әлі де қол жетімді болып отырған жоқ.  

Осыдан келіп, «кооперативке кіргеннен соң мемлекеттік жеңілдіктерге 

қолыңыз жетімді болды ма?» деген сауалға респонденттердің жартысы, яғни 

52,2% «ия» деп, 44,4% «жоқ» деп жауап берген. Бұдан байқайтынымыз, 
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кооператив мүшелерінің жартысынан көбі мемлекеттік субсидияға қол 

жеткізгендігі. 

Мемлекет тарапынан көптеген шаралар жасалынып жатқанымен 

жергілікті кооператив мүшелерінің бұндай жеңілдіктерді әлі де толықтай 

пайдаланып жатпағандығын көруге болады. Нақты қаржылық (субсидия, 

микро несие) пайдаланған мүшелер саны 34,4% құрап отыр. Ал жергілікті 

әкімшіліктің ықпалымен кооперативке ұйымдастыру жұмыстары бойынша 

көмек алған мүшелер саны 21,1% болып отыр. Мемлекет тарапынан 

ешқандай көмек алмаған адамдар саны 13,3%. 

Мүшелердің өз кооперативінің қызметіне қаншалықты көңілі 

толатындығы, ұйымдастыру жұмыстарында көптеген мәселелерді шешуде 

тез арада шешім қабылданбайтындығын 45,6%  көрсеткен, яғни кооператив 

қызметін жүргізу барысында тез арада шешім қабылдайтын білімді де білікті 

заманауи мамандардың тапшылығы байқалады. Сондықтан да қаншалықты 

кооператив қызметіне көңілі толмайтындар саны 24,4%, көңілі толатындар 

23,3% санынан жоғары көрсеткішті көрсетіп отыр. Ал бұл сұраққа мүлде 

жауап бере алмағандар саны 6,7% құрайды, бұл көрсеткішті жалпы 

кооператив қызметінің принциптерін толықтай меңгермеген мүшелер деп 

санауға болады. 

Жалпы кооперация ортақ мақсаттарды көздейтін адамдар арасындағы 

өзара әрекеттесудің бір жолы. Ал кооперация жеке кооператив мүшелерінің 

мақсаттарының ауқымына қарамастан, елімізде басқа шаруашылық 

санаттарының ішінде маңызды болып табылады, өйткені ол қазіргі заманауи  

экономикалық қатынастардың ең өркениетті тәсілі. Кооператив жұмысында 

қандай принциптердің маңыздылығы басым деген сұраққа (кесте 18) 

респондеттердің 66,7% қаржылық қызметте ашықтықтық деп көрсеткен.  

 

Кесте 18 – Кооператив жұмысындағы маңызды принциптер 

  

Жауап нұсқалары %  

Қаржылық қызметте ашықтық 66,7 

Әділдік 21,1 

Кооператив мүшелері арасындағы бірлескен жұмыс, өзара көмек 

және қолдау  
20,0 

Өзара сенімділік және өзара түсіністік 18,9 

Заңға бағынушылық  15,6 
*Бұл сұраққа жауап көп нұсқаулы болып берілгендіктен жалпы жауаптар саны 100% 

асады 

 

Бұл кооператив мүшелерінің арасындағы қаржылық ашықтықты талап 

ету, яғни бұл  негізгі Халықаралық кооперативтік альянс конгресінде 

қабылдаған декларацияда кооператив мүшелерінің экономикалық 

қатысуындағы нұсқаулыққа сәйкес келеді. Көп жағдайда кооперацияда 

қойылған мақсаттар коммерциялық ойды көздемейді, сондықтан 
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кооперативтік қозғалыстың көптеген теоретиктері мен практиктері көп 

жағдайда кооперативтің мақсаты капиталдан пайда табуды емес, оған кірген 

шаруа шаруашылықтарының экономикалық мүдделерін қамтамасыз ету 

болып табылады деп санайды.  

Қазіргі кезде, біздің жағдайымызда кооперацияға кірудің басты мақсаты, 

мүшелер арасында қаржылық ашықтықты, коммерциялық ойды жоққа 

шығару, кірісті, табыс табуды негізгі мақсат ретінде қарамау шынайылыққа 

жатпайды. Және де нарық жағдайында тауар өндірісінің,  және халықтың, 

оның ішінде кооперативтердің өсіп келе жатқан қажеттіліктерін 

қанағаттандыру жағдайында тіптен мүмкін емес. Табыс табу өсіп келе 

жатқан кооперативтегі қажеттіліктерді қанағаттандырудың негізгісі болып 

табылады. Сондықтан да ауыл шаруашылық кооперативтеріне заң соңғы 

кезде коммерциялық мәртебесі берілуінің басты мақсаты, қаржылық 

қызығушылығы болуы қажет және де ол ашықтықты талап етуде. 

Кез келген табыстар кооператив мүшелеріне әділ түрде бөлінуі қажет. 

Бұл ұғым кооперативтер идеясын коммерцияға бағытталған емес бизнес – 

қауымдастықтар түрінде көрсетеді. Кооператив мүшелеріне мұндай кірісті 

қайтару кооперативтік төлемдер деп аталады. Бізде бұндай төлемнің түрін 

комиссиялық қосымша ақшалар, батыста–патронаттық төлемдер деп атайды.  

Кооператив жұмысындағы принциптерінің маңыздылығының келесі 

көрсеткіші әділдік деп санайтын мүшелер 21,1% құрайды. Жалпы бекітілген 

халықаралық кооперативтік құндылықтарында да кооперативтер өзара көмек, 

жеке жауапкершілік, демократия, әділдік, теңдік және ынтымақтастық 

сияқты құндылықтарға негізделген. Өздерінің құрылтайшыларының 

дәстүрлеріне сәйкес, кооператив мүшелері адалдық, ашықтық, қоғам 

алдындағы жауапкершілік және басқа адамдарға қамқорлық сияқты этикалық 

құндылықтарға сенеді.  

Кооперативтік қозғалысының негізін қалаушылардың пікірі бойынша 

кооператив мүшелері арасында осы әділдік, тазалық және әлеуметтік 

жауапкершілік сияқты дәстүрлі этикалық құндылықтар әрқашанда 

сақталынып қалуы керек. Кооперативтің әрбір мүшесі кооператив қызметіне 

қатысу дәрежесіне сәйкес әділдік қамтамасыз етілуін талап етеді. Бұл 

көрсеткіштердің барлығы да сол құндылықтардың ұсталуы кооператив 

қызметіндегі қажеттілігінің айғағы. Кооператив мүшелері арасындағы 

бірлескен жұмыс, өзара көмек және қолдау сияқты өзара қарым қатынасты 

көрсететіндер саны 20,0%. Өзара сенімділік және өзара түсіністік кооператив 

жұмыстарының маңыздысы деп көрсеткен 18,9% бұл мүшелердің әлеуметтік 

– психологиялық тұрғыдан ауыл шаруашылығы кооперациясы бірқатар 

әлеуметтік – экономикалық, әлеуметтік – психологиялық мәселелерді 

шешуге мүмкіндігі бар екендігін, оны шешу маңызды орын алатындығын 

көрсетеді. Келесі 15,6% барлық мүшелердің заң аясында қызмет жүргізілуін, 

бағынуын маңызды деп есептейді. 

Кооперативті ұйымдастыру құрылымының өзгеруіне әлеуметтік және 

шаруашылық тәжірибелерінің және де әлеуметтік және саяси өмір сүруіндегі 
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қадамдары, осылардың барлығы кооперативтік принциптерден көрініс табуы 

керек. Кооперативтік принциптерге берілген анықтамалардың ішіндегі ең  

дұрыс берілген анықтама ол: кооперативтік принцип  –  бұл іс – әрекет 

моделі, оның мүшелерінің және олардың органдарының іс – қимылдарының 

алгоритмдері. Бұл әрбір кооператорға тікелей қатысты шаралар: 

– мүше болу мәртебесі; 

– басқару және бақылау қызметі; 

– түскен табыстардың бөліну тәртібі; 

– жалпыға ортақ қоғамдық қызмет түрлері; 

– коммерциялық немесе кооперативтер арасындағы өзара әрекеттесулер.  

Осындай қызмет түрлерін ұйымдастыруда әрбір маңызды мәселе 

туындағанда ұжымдық талқылануы қажеттігін 58,9% мүше көрсеткен. Бұл 

кооперативтің бірлесе қызмет етіп бірлесе шешім қабылдау принциптеріне 

сәйкес келеді. Ал кооператив мүшелерінің 25,6% ұйымдастырылып жатқан 

шаралардың барлығымен келісе алмайтындығын көрсеткен, бұл көрсеткіш 

жоғарыда айтып өткендей кооператив қызметіне көңілі толмайтындар 

санының мөлшерімен сәйкес келеді. Яғни басқару органдарының 

ұйымдастыру жүйесінің тиімділігі жеткіліксіз болғандықтан кооперативтер 

«жоғарыдан сілтеу бойынша» емес ерікті түрде құрылу қажеттігі туындайды. 

Ал жалпы бүгінгі күні қабылданған жүйемен келісетіндер саны 17,8% 

құрайды. Бұл әрине ұйымдастыру мәселелерінің біріге талқыланып шешім 

қабылдануы мен кооперативтер ерікті түрде құрылуы қажет деген түсініктен 

әлдеқайда төмен. Кооперацияның қазіргі түрі орталықталынған басқару 

органдарынан бұрын жергілікті ауыл тұрғындарының өздерінің кооператив 

мүшесі екенін сезініп, өзара жауапкершілік пен бір бірін бақылауынан 

құралуы қажет. Өздеріне тиімді және ыңғайлы шаруашылық көзіне 

икемделіп қызмет еткенде ғана табысты кооператив құрылымына қол жеткізе 

алады. 

Өз кооперативіңіздің мүшелері арасындағы өзара қарым қатынасқа 

көңіліңіз тола ма деген сұраққа (кесте 19) кооператив мүшелерінің  44,4 % 

«жоқ» деп көрсетуі, бұл кооператив мүшелері арасындағы өзара қарым 

қатынастың тиісті деңгейде еместігін, байланыстың жоқтығын көрсетеді. Ал 

кооператив қызметі негізінде байланыс орнатқан мүшелер саны, өз 

кооперативіңіздің мүшелері арасындағы өзара қарым қатынасқа көңіліңіз 

тола ма деген сұраққа «ия» деп жауап бергендер 15,6% құрайды. Ал 

мүшелердің 40,0% бұл сұраққа жауап бере алмаймын деген. Бұл еліміздегі 

формалды кооперативтердің мүшелері болуы мүмкін. 

Кооперативтердің әр торабындағы қарым қатынас жүйесінде 

байланысқа көңілі толмайтындар  үлесі 54,4% құрайды. Кооператив 

мүшелерінің 25,6% жауап бере алмады, бұл олардың арасында қалыптасқан 

байланыстың жоқтығын көрсетеді. Ал 16,7% бұл кооперативтік қызмет 

түрлері бойынша  қарым қатынас жүйесінде өзара байланыс орнатқандар 

саны. Жалпы бұл кестедегі жауап нұсқаларынан кооператив мүшелерінің 
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арасында да және бұл жүйеде өзара тұрақты байланыстың  қалыптаспағанын 

көруге болады. 

Кесте 19 – Кооператив мүшелері арасындағы өзара қарым қатынас және 

әр торабындағы қарым қатынас жүйесінің жұмысы 

 

Сұрақтар: Жауап нұсқалары, % 

Ия Жоқ Жауап бере 

алмаймын 

1.Өз кооперативіңіздің мүшелері арасындағы 

өзара қарым қатынасқа көңіліңіз тола ма? 

15,6 44,4 40,0 

2.Кооперативтің әр торабындағы өзара қарым 

қатынас жүйесіне көңіліңіз тола ма? 
16,7  

54,4 25,6 

Ескерту – автормен құрастырылды 

 

Жергілікті кооперативтердің қызметін бақылау кооператив 

жетекшілерінің жауапкершілігінде. Кооператив мүшелерінің жетекшіге 

қоятын талаптары да жоғары болып отыр. Кооператив жетекшісінің 

жұмысын бағалауда 73,3% кооператив қызметін жақсартуға талпынысы 

жоғары деп көрсеткен6 62,2%, құзыреттілігі жоғары деп бағалаған.  

Жетекшінің тәжірибесін жоғары деп бағалаған 58,9%, жетекшінің 

немқұрайлылығын мүшелердің 50,0% көрсеткен. Олардың ішінде алдыға 

жылжуға ынтасы жоқ деп 37,8% белгілеген, бұл жартысынан көбінің 

кооператив жетекшісіне көңілдері толмайтынын көрсетеді. Мүшелердің 

30,0% консервативті,  ал 20,0% көмекке келуге дайын тұруы деп көрсеткен. 

Шаруа немесе (фермер) қожалықтарының жетекшілерінің «Сіз үшін 

қызметіңіз (тәжірибеңіз, біліктілігіңіз) қазіргі қоғамға қаншалықты 

маңызды?» деген сұраққа жеке отбасымның жағдайын жақсарту мақсатында 

және жеке табыс көзін арттыру мақсатында деп 33,3% жауап берген. Бұл әр 

фермердің жеке отбасы үшін табыс табу мақсатында қызмет етіп, тәжірибесі 

мен біліктілігінің арқасында жеке табыс табуды көздейтінін көрсетеді. Ауыл 

тұрғындарының әлеуметтік әл – ауқатының жақсаруына деп 29,0%, ал жалпы  

ел экономикасын көтеру мақсатында деп 4,4%, респондент жауап берген. 

Шаруа (фермер) қожалығы жетекшілерінің  шаруа (фермер) қожалығы 

болып құрылуыңызға не әсер етті деген сұраққа жартысынан көбінің жауабы 

69,0%  тұрмыстық жағдайымды жақсарту мақсатында деп жауап берген және  

басқа жұмыс көзінің жоқтығы деген жауапты 24,4% көрсеткен. Ал 

мемлекеттік қолдау әсер етті дегендер саны 4,4% құрайды және  жергілікті 

әкімшілік органдарының ықпалымен 2,2% шаруа қожалығы болып құрылған. 

Бұл жекешеленудің себебінен шаруа (фермер) қожалығының дербестігін 

көрсетеді. 

Мемлекеттік бағдарламалар арқылы біліктілікті жетілдіруде шет 

елдердің тәжірибесін қолдану мүмкіндігін пайдаланғандар саны 33,2% 

құрайды да, ал ондай мүмкіндіктерді пайдаланбағандар саны 66,7%. Осыдан 

байқайтынымыз,  шаруа (фермер) қожалықтарының жартысынан көбінің шет 
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елмен тәжірибе алмасудағы мемлекеттік бағдарламалардан хабардар 

еместігін көрсетеді. 

Еліміздегі шаруа (фермер) қожалықтарының ауыл шаруашылық 

өнімдерінің ішіндегі көбіне айналысатын түрі, ол мал шаруашылығы, мал 

өсірумен 84,4% айналысатындықтарын көреміз. Асыл тұқымды мал 

шаруашылығымен 20,0% айналысса, оның ішінде қосымша егін салумен 

13,3%, ал құс өсірумен 4,4% айналысады. Шаруа (фермер) қожалығында 

өндірген өнімді өткізілуіне байланысты сұраққа (кесте 20), олардың 46,7% 

өндірген өнімдерін өткізуде делдалдардың көмегіне жүгінетінін  көрсеткен. 

 

Кесте 20 – Шаруа (фермер) қожалығы өндірген өнімнің өткізілуі 

Жауап нұсқалары  %  

Делдалдар арқылы 46,7 

Келісім шарт негізінде ірі ет, сүт кооперативтері арқылы  44,4 

Келісім шарт негізінде ірі сауда орталықтарында 9,0 

Басқа жауап  4,4 

Ескерту – автормен құрастырылды  

 

Ал келісім шарт негізінде ірі ет, сүт жергілікті кооперативтері арқылы 

44,4% өнімдерін өткізетінін және  келісім шарт негізінде ірі сауда 

орталықтарына 9,0% өткізетінін көрсеткен, 4,4% басқа жауапты белгілеген, 

бұл яғни, тағы да басқа жолдармен өткізілетінін көрсетеді (жергілікті 

базарларда және өз таныстары арқылы). Бұндағы басым бөлігі делдардар мен 

ірі ет, сүт жергілікті кооперативтері арқылы өткізілетінін көреміз. Бұнда 

делдалдар арқылы әрине өнімнің бағасы өндірушіге тиімді емес, сондықтан 

да делдардардың қызметіне жүгінбес үшін ет, сүт тұтынушы 

кооперативтердің санын арттырған қай жағынан болсын тиімді. 

Респонденттердің шаруа (фермер) қожалығын жүргізудегі көптеген 

кедергілердің жартысынан көбі қаржының тапшылығынан деп көрсеткен, 

бұл 64,4% құрайды. Ал кәсіби мамандардың жетіспеушілігі 33,3% көрсеткен. 

Мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігі 15,6% көрсеткен. Ұйымдастыру-

шылық жұмыстарының дұрыс жолға қойылмағандығы 15,6%. Жұмысшы 

күшінің жетіспеушілігі 4,4%. 

        Қазақстандағы шаруа (фермер) қожалығы шаруашылығын 

жүргізілуіндегі іс – шараларға көңіліңіз тола ма деген сұраққа (кесте 21) 

респонденттердің 2,2% ғана «ия» деп жауап берген. Бұл әрине өте аз 

көрсеткіш, өйткені көңілі толмайтындар қатары өте жоғары көрсеткішті 

көрсетіп отыр бұл сұраққа «жоқ» деп жауап бергендер саны  75,6% дан 

асады. Жауап бере алмаймын дегендер санының өзі өте үлкен көрсеткішті 

құрайды, ол 22,2%. Сәйкесінше  шаруа (фермер) қожалығы шаруашылығын 

жүргізілуіндегі іс – шараларға көңіліңіз толмаған жағдайда келесі сұраққа 

«Ұсақ және орта шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы кооперациясына 

тарту мақсаттарын қолдайсыз ба” – деген сұраққа  29,0% ғана «ия» деп, 

жартысынан көбі 66,7% бұл сұраққа «жоқ» деп жауап берген, 4,4% жауап 
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бере алмаймын деп көрсеткен. Бұл шаруа  қожалығы шаруашылығындағы іс–

шараларға көңілі толмаған жағдайда да ауыл шаруашылық кооперациясына 

тарту саясатын да қолдап отырмағанын көрсетеді.  

 

Кесте 21 – Шаруа (фермер) қожалығының іс – шаралары жағдайы мен 

кооперацияға тартуды қолдау 

Жауап нұсқалары % көрсеткіштері 

Ия  

 

Жок Жауап бере 

алмаймын 

 Шаруа (фермер) қожалығы шаруашылығын 

жүргізілуіндегі іс – шараларға көңіліңіз тола ма? 

2,2 75,6 22,2 

Ұсақ және орта шаруашылықтарды ауыл 

шаруашылығы кооперациясына тарту 

мақсаттарын қолдайсыз ба? 

29,0 66,7 4,4 

Ескерту – автормен құрастырылды 

 

Шаруа (фермер) қожалығы шаруашылықтарының  жетекшілерінен 

болашақта жүргізіп отырған шаруашылық нысанын өзгертіп, 

ауылшаруашылық кооперативтеріне бірігуіңіз мүмкін бе деген сұраққа 8,0% 

ғана «ия» деп жауап берген. Ал керісінше жартысынан көбісінің жауабы 

«жоқ» деп үзілді кесілді жауап берген, бұл 62,2% құрап отыр. Жауап бере 

алмаймын дегендер саны 35,6 % құрады. Бұл қандай жағдайда да  шаруа 

(фермер) қожалықтары шаруашылықтарының  жетекшілерінің кооперацияға 

кіріп біріге жұмыс істеу мүмкіндігін қарастырмайтынын байқатады. Әрине, 

бүгінгі күні жеке меншіктік, дербестік жағдайында қызмет етіп жатқан шаруа 

(фермер) қожалықтары үшін  меншіктің ортақ болып кооперацияға кіріп, 

біріге жұмыс істеуде ынтасының жоқтығы белгілі. Алайда, ірі немесе орта 

шаруа (фермер) қожалықтарына қарағанда ұсақ шаруа (фермер) 

қожалықтарының кооперацияға бірігіп қызмет еткені қай жағынан болсын 

әрине тиімді.  

Кооперативке біріккен жағдайда несімен қызықтырады деген сұраққа  

(кесте 22) шаруа (фермер) қожалықтарының 46,7% мемлекет тарапынан 

оңтайлы көмек және қорғау көрсетілуімен деп жауап берген және  35,6% 

мемлекет тарапынан субсидия көлемімен қызықтырады деп көрсеткен.  

Кесте 22 – Кооперативке біріккен жағдайдағы тиімділік 
 

Сұрақ: Кооперативке біріккен жағдайда несімен қызықтырады ? 

Жауап нұсқалары  %  

Мемлекет тарапынан оңтайлы көмек және қорғау көрсетілуімен 46,7 

Мемлекет тарапынан субсидия көлемімен 35,6 

Кооператив мүшелері арасындағы бірлескен жұмыс, өзара 

көмек 
20,0 

Жауапкершілікті көппен бірге бөлісу жеңілдеу 4,4 
Ескерту – автормен құрастырылды 
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Бұдан байқайтынымыз ауыл шаруашылығы кооперативтеріне тартуда 

мемлекет тарапынан шаруа (фермер) қожалықтарына қарағанда қаржылық 

қолдаудың жеткілікті көрсетіліп жатқандығын көрсетеді. Ал 20,0% 

кооператив мүшелері арасындағы бірлескен жұмыс, өзара көмек 

қызықтырады деп көрсетуі, қандай жағдайда да бірлесе жұмыс істеу қызмет 

барысында жеңіл екенін дәлелдейді. Бұған дәлел жауапкершілікті көппен 

бірге бөлісу жеңілдеу деген сұраққа респонденттердің 4,4% жауап беруі.  

Шаруа (фермер) қожалықтарынан кооперативке кіру қаншалықты 

ынталандырмайтынын зерттеу барысында, кооператив қызметінің дамуына 

бүгінгі күні қандай кедергілер әсер етуде деген сұраққа (кесте 23) басқа 

сұрақтардың ішіндегі жоғары көрсеткішпен 20,4% елдегі кооперация  

қызметіне деген сенімсіздік деп жауап берген. 

 

Кесте 23 – Кооператив қызметінің дамуына кедергілер 

 

Сұрақ: Сіздің ойыңызша кооператив қызметінің дамуына бүгінгі күні қандай 

кедергілер әсер етуде?  

Жауап нұсқалары  %  

Елдегі кооперация  қызметіне деген сенімсіздік  20,4 

Кооперация қызметін дамытуда мемлекет тарапынан жүргізуші 

тетіктердің болмауы 

18,6 

Арнайы дайындалған заманауи менеджер – басқарушылардың 

болмауы 

18,0 

Өнім өткізуде сауда желілерімен және т.б. орындармен байланыстың 

болмауы  

15,2 

Нормативтік – құқықтық базаның жетілмегендігі 14,2 

Жекеше ауылшаруашылық өндірушілердің кооперативке бірігуіне 

ынтасының жоқтығы 

8,8 

Ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілердің кооперация туралы 

әлсіз ақпараттануы 

6,0 

Табысты жүргізіліп жатқан кооперативтердің мысал ретінде болмауы 6,0 

 

Келесі сұраққа, кооперация қызметін дамытуда мемлекет тарапынан 

жүргізуші тетіктердің болмауы деп – 18,6% көрсеткен.  Кооперация  

қызметіне деген сенімсіздікті кооператив мүшелері арасында жүргізген 

сауалнамадағы ең жоғарғы көрсеткішті көрсеткен болатын. Арнайы 

дайындалған заманауи менеджер – басқарушыларының тапшылығын 

респонденттердің 18,0% белгілеген. Өнім өткізуде сауда желілерімен және 

т.б. сауда орындармен байланыстың болмауын 15,2% көрсеткен. Бұл 

мәселемен шаруа (фермер) қожалықтары да жұмыс барысында кездесіп 

отырғандықтан ортақ мәселе болып отырғандығы белгілі. Нормативтік – 

құқықтық базаның жетілмегендігі деп 14,2% көрсеткен.  
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Алайда, соңғы жылдары ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 

нормативтік–құқықтық базасына кооператив мүшелеріне қолдау көрсету 

мақсатында біршама қосымша түзетулер мен жеңілдіктер енгізілген. Жеке 

ауылшаруашылық өндірушілердің кооперативке бірігуіне ынтасының 

жоқтығы деген сұраққа 8,8% жауап берген. Және де ауыл шаруашылық 

өнімдерін өндірушілердің кооперация туралы әлсіз ақпараттануына 6,0% 

көрсеткен.  

Бұл жергілікті басқару органдарының ынталандыру жұмыстарының 

нәтижесінде деп қарастыруға болады, алайда соңғы кезде басқару 

органдарының әзірлеген 2018 – 2021 жылдарға арналған Агрооперацияның 

салалық даму бағдарламасы (2017 – 2021 жылдарға арналған АӨК 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде) басқа шаруашылық нысандарын 

ауыл шаруашылық кооперациясына  тартуда көрсетілген заманауи жолдары 

арқасында, мемлекет саясатына оң әсерін тигізуі қажет. Табысты жүргізіліп 

жатқан кооперативтердің мысал ретінде болмауы деп респонденттердің 6,0% 

көрсеткен. 

Қорыта келе, сауалнама жүргізу бірқатар қорытындылар жасауға 

мүмкіндік беріп отыр. Зерттеудің нәтижесі көрсетіп отырғандай, ауыл 

тұрғындарының жартысынан көбі кооператив құру, оған мүше болуы 

уақытша өмір сүру құралы ретінде қарастырады және ең алдымен 

мемлекеттен субсидия алу мақсатында ғана кооперативтерге мүше болғысы 

келетіндіктерін көрсетті. Ал шаруашылықтың басқа санатындағы тұрғындар 

(шаруа және фермер қожалықтарының, үй шаруашылықтарының көптеген 

иелері) кооперацияны ресурстарды пайдалану, өнімдерді өткізу және 

өндірістік қызметтерге байланысты туындайтын қиындықтарды шешу 

жолында кооперацияны тиімді жол деп қабылдамайды. Бұдан 

байқайтынымыз еліміздің ауыл тұрғындары арасында кооперативтерді 

дамытудағы нақты мүмкіндіктері туралы түсініктің жоқтығы, кооперативтік 

ұйымдардың ұйымдастырушыларына, кооперативтік қатынастарды, соның 

ішінде кооперативке деген сенім қалыптаспағандығы оның тиімді 

шаруашылық бірлестігі туралы білімнің жетіспейтіндігі айқын байқалады. Ең 

бастысы әртүрлі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің арасындағы 

кооперациялық байланыстың жүйелі қалыптаспағаны. 



  

89 
 

3  АГРОБИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ КООПЕРАЦИЯЛЫҚ 

БАЙЛАНЫСТАРЫН БАСҚАРУ ЖОЛДАРЫ 

 

3.1 Агробизнесті дамытуды жоспарлаудағы жүйелік тәсілі 

Қазіргі уақытта барлық түрлі кооперативтерде интеграциялау үрдісі 

байқалады. Ауыл шаруашылық кооперациясы интеграциялық үдерісте 

жетекші орында. Адамдардың өзін – өзі ұйымдастыру кооперативтік 

нысандары, адам өмірінде үлкен қажеттілік туындаған жағдайда, олар өз 

тіршілігінің проблемаларын өз бетінше шеше алмаған жағдайда пайда 

болады. Бұл қажеттілікті анықтау – ұлттық және әлемдік кооперативтік 

қозғалыс стратегиясын әзірлеген кездегі ең маңызды мәселе. Кооперативтік 

ұйымдастыру формалары нарықтық экономикалық жүйеге тән және дәл 

нарықтық экономикалық ортада тиімді әрекет ете алады. 

Бір жағынан, Қазақстанда кең дамыған кооперативтік қозғалыстың 

экономикалық және әлеуметтік алғышарттары қалыптасса, ал, екінші 

жағынан, кооперативтік қозғалыс әлсіреу кезеңін бастан кешіп отыр, 

осылайша қарама–қайшылықты ахуал туындап отыр. Мұндай жағдай 

бірқатар ішкі және сыртқы факторлардың әсерімен түсіндіріледі. 

Бірінші кезеңде басты басымдылық ретінде, ауыл шаруашылығы 

кооперациясы  ұйымдарының, еліміздің агроөнеркәсіптік кешенінің құрамдас 

бөлігі ретінде–интеграциялау рөлі анықталуы тиіс. Ауыл шаруашылық 

кооперациясы ұйымдары, басқа АӨК қатысушылары өндірген ауыл 

шаруашылық өнімдерін, жеке қосалқы шаруашылығын қоса алғанда, тиімді 

ұйымдастыра алатын интегратор болуы мүмкін.  

Интеграциялық процесс – бұл ортақ экономикалық мүдделері бар 

шаруашылық бірліктерінің арасындағы өзара тәуелді өндіріс, қаржы, еңбек 

және мүліктік қатынастардың күрделі жүйесі.  

Интеграциялау үдерісіндегі шаруашылық жүргізуші субъектілері 

алдындағы негізгі мақсат – олардың қызметінің нәтижесі ретінде көрініс 

табатын бірқатар экономикалық құбылыстар: синергетикалық және кең 

профильді әсер сияқты, олардың бәсекелестік артықшылықтарын күшейту 

және тиімділігін арттыру болып табылады.  

АӨК – дегі интеграциялық процесстер жеке және ұжымдық мүдделерін 

тепе – теңдікте ұстайтын негізде орнығуы тиіс. Ұйымдық – экономикалық 

байланыстарды бағалау сияқты, агроөнеркәсіптік кешенді кәсіпорынның 

өндірістік – шаруашылық қызметін талдау да, аудандық деңгейде орналасқан 

ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің кооперациясы қажеттілігін 

көрсетеді [140]. 

Агробизнестегі кооперациялық байланыс көп жағдайда өзара 

сенімділікке негізделген. Бұл ретте жүйелеудің артықшылықтары даусыз. 

Жүйеде трансакциялық және көліктік шығындарды, инфрақұрылым 

объектілерін құру шығындарын төмендету үшін алғышарттар жасалады. 

Барлық қатысушылардың қызметкерлердің біліктілік базасын, ақпаратқа, 

мемлекеттік басқару органдарына және қоғамдық игіліктерге қол жеткізу 
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деңгейін арттыру үшін жағдайлар қалыптастырылады. Жүйеге қатысушы 

ұйымдар, әдетте, бұл өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың ең заманауи 

технологиялары мен нысандарын қолдануға бағытталған инновациялық – 

белсенді кәсіпорындар. 

Аграрлық саладағы бизнес үдерістерін жеделдету үшін оның  

интеграциялық бастамаларын мемлекеттік қолдау қажет. Кез келген типтегі 

бизнесті, оның ішінде агроөнеркәсіптік бизнесті  табысты қалыптастыру 

үшін локомотивтің, жүйе құраушы ядроның болуы талап етіледі. 

Ауыл шаруашылығының дамуы табиғи – биологиялық факторлармен 

тығыз байланысты, олар өндірістік үрдістерге табиғи шектеу қояды.  Қандай 

да болсын соңғы техника, заманауи технология және өндірісті оңтайлы 

ұйымдастыру табиғи жолмен алынған жануарлар мен өсімдіктердің 

генетикалық потенциалы сияқты ауыл шаруашылығының биологиялық 

факторын алмастырып орнын баса алмайды. Ауыл шаруашылығының 

материалдық өндіріс саласы табиғи – биологиялық және әлеуметтік – 

экономикалық факторларға негізделіп жоспарланып ұйымдастырылуы қажет. 

Ауыл шаруашылығының кейбір табиғи–биологиялық ерекшеліктерін 

атап өтетін болсақ: 

– ауыл шаруашылығында жер тек оны орналасу аумақтық базасы ғана 

емес, сонымен қатар өндірістің басты құралы болып табылады; 

– өндірістің барлық даму үрдісі биологиялық тірі ағзалар – өсімдіктер 

және жануарлармен байланысты; 

– негізгі салалар – өсімдік және мал шаруашылығы өзара тәуелді және 

ұштасқан; 

–  өндірістің маусымдық сипаты; 

–  табиғи жағдайлардың әсері (жылу, ылғал, жарық  т.б.) 

Осылайша, ауыл шаруашылығындағы ұдайы өсім көбінесе алдын ала 

болжанбайтын факторларға байланысты және олардың даму циклі уақытпен  

және табиғатпен байланысты қатаң реттілікте болады. Осы циклдің әрбір 

фазасы қатаң белгіленген уақытта материалдық қамтамасыз етілуі тиіс. 

Мысалы, тұқым жетіспеуіне байланысты егудің кешіктірілуі, жанар – 

жағармай материалдарымен уақытылы қамтамасыз етілмеуі немесе ауа 

райының күрт салқындауы және т.б. себептерден егудің кешіктірілуі 

өнеркәсіптегі өндіріс үзілісіне қарағанда айтарлықтай үлкен залалға әкеп 

соғады. 

Қазақстанның аймақтарындағы табиғи – климаттық жағдайлардың алуан 

түрлілігінің күрделілігі жерді ұтымды пайдаланудың мотивациялық 

механизмі ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, қалай өндіру, кім үшін 

өндіру және пайда табуды қарастыруды қажет етеді. 

Ауыл шаруашылығы – Қазақстанның әлемдік даму жолына шығуға 

мүмкіндік беретін «локомотивінің» бірі. Сондықтан Қазақстан үшін аграрлы 

секторды көтеру мен дамыту –  алдыңғы қатарлы міндеттер және жалпы 

ұлттық экономиканы көтеру мен дамытудың жолы  болып табылады. Ауыл 

шаруашылығы кооперациясын  дамыту үшін мемлекет өз тарапынан барлық 
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жағдайды жасады деуге болады. 2015 жылдың қазан айында қабылданған 

«Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңы қабылданды [141], бұл заң ауыл шаруашылығының агробизнесінің 

тиімділігін арттыру құралы болып табылады және де тұрақты қаржылық 

дамуы үшін жыл сайын елеулі қаражат бөлінді. «АгроИнфо» ресми 

сайтының ақпараттарына сүйене отырып, АШК қаржылық қолдауға тек 2017 

жылдың өзінде 25 млрд теңге бөлінген. Жүргізілген мониторинг бойынша 

құрылған 851 кооперативтің тек 491 ғана біршама жабдықталғанын және 

жұмысқа дайын екенін көрсетеді. Есеп беру кезеңінде кооперативтер 

дайындалған өнім көлемі бойынша бірқатар жоспарлы көрсеткіштерді 

орындамады, қажетті жабдықтармен, сондай–ақ ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндірудің маусымдық сипатын ескерілмегеніне  байланысты. 

Осыған орай, ауыл шаруашылығының министрлігінің бірінші вице – 

министрі Арман Евниевтің айтуынша «Бұл біздің соңғы кезде АШК–ң санын 

көбейту деп сапасын жоғалтып отырғанымызды дәлелдейді. Осыған 

байланысты жергілікті атқарушы органдар үшін жаңа кооперативтерді тіркеу 

бойынша индикативтер орнату тәжірибесін жалғастыру орынсыз деп шешті. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындар мен салалардың 

жұмыстары жақсы сипатта емес. Жеңіл және азық – түлік өнеркәсіп 

кәсіпорындарын қайта құру мен жекешелендіруде көптеген қателіктердің 

болуынан құрал – жабдықтар ұрланып, талан таражға ұшырады. Сондықтан 

көптеген кәсіпорындардың материалдық – техникалық базасын қайтадан 

құру қажет. Сонымен бірге, ауыл шаруашылығы шикізатының жеткіліксіздігі 

мен әкелінетін энергия ресурстарының қымбаттылығынан қазіргі уақытта 

көптеген өңдеуші кәсіпорындарды толық қуаттылықпен іске асыру мүмкін 

емес. 

Бүгінгі күні аграрлық секторда шынайы емес экономика деп аталатын – 

күрделі, жүйесіз және әлеуметтік – экономикалық құбылыстары тиімсіз және 

қайтадан реформалауды қажет ететін ұлттық экономиканың тиімді әрі 

дамушы секторын құру қажеттілігі туындайды. Біздің экономикада қолайлы 

құбылыс капиталды жинақтаудың алғашқы процесі аяқталды. Оның көп 

бөлігі сауда мен мұнай өндірісінде, әсіресе олардың көлеңкелі айналымында 

шоғырланған. Бұл капиталды экономиканың нақты сферасына, бәрінен 

бұрын ауыл шаруашылығын қалпына келтіруге, азық – түлік пен жеңіл 

өнеркәсіпке, соның ішінде еліміздің аграрлық саласына тартатын уақыт 

жетті. 

Ауыл шаруашылығы тәуекелі көп сала болғандықтан бизнес жасап көп 

пайда табу көзделмейді. Бірақ басқа салалармен салыстырғанда осы саланың 

өнімінің адам ағзасына аса қажеттілігін ескермегенде, жалпы табиғи өнімге 

сұраныс бар екенін білеміз. Ауылдық жерде халықтың жартысына жуығы 

тұратынын ескерсек, нарық заманында бұл салаға қызығушылықты арттыру 

үшін  нарыққа бейімделген тиімді бизнес негізінде ұйымдастыру уақыты 

келді. 
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Қорыты келгенде алдынғы зерттеулерде және жүргізілген сауалнамада 

байқағанымыз елімізде ауыл шаруашылық субъектілері қызметі арасында 

қалыптасқан байланыстың жоқтығы, осыған орай көп жағдайда 

ресурстардың тапшылығынан кейбір агротехнологиялық үрдістердің 

уақытылы орындалмауы нәтижесінде көп шығынға ұшырап жатады. Осы 

айтылғандарды ескере отырып,  елімізде аграрлық секторды реформалау мен 

қалпына келтірудің оңтайлы  жолы – жүйелілік, ол  өз бетінше дамитын 

тиімді кәсіпорындарды жүйелі түрде кооперациялық байланыста қарым 

қатынасын қалыптастыру арқылы агробизнесті дамыту. 

Осы тұжырымға байланысты агробизнес жүйесіне түсінік беру қажеттігі 

туындады. 

Агробизнес жүйесі (АБЖ) – бұл агробизнес субъектілерінің және   билік 

ұйымдары, қаржылық, ғылыми мекемелермен  өз – ара тығыз байланыста  

экономикалық тұрақты даму бағытында  өнімдердің бәсекелестік 

қабілеттілігін арттыру мақсатындағы  ерікті кооперациялық қатынастарының 

жүйесі. 

Агробизнес жүйесінің  тұрақты дамуы белгілі  бір қағидаларға 

негізделіп жүргізген орынды. Себебі жоғарыда айтылғандай үкімет 

тарапынан ұйымдастырылған кооператив қозғалысының  ортақ мақсаты және 

міндеттері болмағандықтан нәтиже бермеді. Сондықтан агробизнес  қызметін 

жүйеге қауымдастыру мынадай қағидаларға негізделуі керек. 

Олар: әлеуметтік – экологиялық – экономикалық, бәсекелестік, 

демократиялық және ақпараттық. 

Оның бірінші қағидасы әлеуметтік – экологиялық – экономикалық. 

Экономикалық мағынасында, оның  механизмдерін  қалыптастырудың 

маңыздысы, жалпы оның кәсіпорындарды ұдайы өсімнің жоғары тұрақты 

тиімділігін, оның әрбір құрылымдарында қамтамасыз ету болады. Бұл қағида  

шаруашылық жүргізудің әр кезеңінде іске асуы қажет. Олар: ұдайы өндіру 

жүйесін таңдау кезінде, шаруашылық жүргізу бағыттарын, кәсіпорындар мен 

оның құрылымдық бөлімшелерінің мөлшерін, маркетингтік қызмет көрсетуді 

ұйымдастыруда, басқару нысандары мен әдістерін, өндіріс құралдарын сатып 

алу және өнімді сату нарықтарын өндіру және т. б. 

Нарық жағдайында экономикалық заңдылықтарды елеу орынды, бірақ 

табиғаттың объективті заңдарын  елемеуге болмайды. Егіншілікке қатысты 

өндірістік қызметті регламенттейтін ережелер мен экономикалық заңдар 

топырақ құнарлылығын арттыру жөніндегі қандай да бір шаралардың 

қажеттілігін айқындайтын болады. Сондықтан агроэкология мен 

экономикада  өте қажеттілігі  және жеткілікті нәрсені ажырату қажет. 

Мысалы, қажетті экологиялық іс–шаралардың қатарына топырақ 

құнарлылығын тұрақты деңгейде ұстап тұруды, ал жеткіліктілігіне  – оны 

жоғарылатуын жатқызуға болады. Сондай–ақ биологиялық қауіпсіз өнім 

өндірісін және биологиялық таза өнім алуды, қоршаған ортаның ластануын 

болдырмауды және оны жақсарту мен т. б. айтуға болады. 
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Сонымен қатар, нарық жағдайында экономикалық мүдделер бірінші 

кезекте,  агротехника ережелерін сақтауға, ауыспалы егістер мен тыңайтқыш 

жүйелерін құруға кәсіби тұрғыдан қарауға және  қалпына келтіруге тиіс. 

Осылар орындалмаған жағдайда, ерте ме, кеш пе өндіріс көлемін арттыру 

және сақтау үшін жаңа, әлдеқайда үлкен қаржы салымдары қажет болады. 

Демек, ауыл шаруашылығына агроэкологияны тұрақты деңгейде ұдайы өсіру 

мен қолдауды жүзеге асыру қажетті. 

Бұл кәсіпорын мен оның бөлімшелеріндегі қайта өндірудің барлық 

жағдайларын, біріншіден, нарық талаптарын есепке алу қажет екенін 

білдіреді және нарықта сұранысқа ие, төлем қабілеті бар тауар өнімін өндіру 

қажет. Ауылдық тауар өндіруші кәсіпорын, сондай–ақ оның бөлімшелері, 

шаруашылық жүргізуші субъектілер ретінде республикалық, жергілікті, 

өңірлік және басқа да нарықтар ауқымында өз сегменті болуы мүмкін. 

Агробизнес жүйесінің экономикалық тетігін қалыптастыруда шаруашылық 

жүргізудің әлеуметтік – нарықтық қағидасына  бағдар беру маңызды  болып 

табылады. Агробизнес ауылдық жерлерге  шоғырланғандықтан  әлеуметтік– 

бағдарланған нарықтық қатынастар қалыптастыру, сондықтан оның 

жүйесінің қызметін ұйымдастыру кезінде нарықтық қатынастардың 

әлеуметтік аспектісін де міндетті түрде ескеру қажет. 

Нарықтық бағдардағы әлеуметтік -экономикалық  ережелері: 

– клиенттердің қажеттіліктерін ең жақсы қанағаттандыру жолымен 

нарықтағы табыс үшін экономикалық жауапкершілік. Бұл ереже жүйенің 

барлық субъектілерінің  қызметтеріне қатысты болуы  тиіс; 

– ішкі шаруашылық тетігінде өндірістің қажетті құралдарын және 

өндірілген  өнімді сату және сатып алуды қамтамасыз етуге субъектінің 

сенімдіігі болу және стратегиялық құжаттарында орын алуы тиіс. 

АБЖ-нің маркетингтік қызмет көрсету орталығының тиімді жұмыс 

істеуі үшін маркетингтік тұжырымдама болуы қажет. Оның негізгі 

элементтері: жағдайды талдау, мақсаттарды әзірлеу, маркетингтік 

құралдарды пайдалану стратегиясын әзірлеу, маркетингтік бақылау,  

ұйымдастыру   қызметінің барлық салаларын қамтуы тиіс [142]. 

Алайда, экономикалық– экологиялық – экономикалық  қағидалар 

орындалуына  ауыл тауар өндірушілері бәсекелестікке төтеп беруге тура 

келеді. Осыған байланысты бәсекелестікке еркін түсу үшін мынадай 

ережелерді  ескеру керек: 

– клиенттің сұранысын  жақсы білу; 

– бәсекелестермен салыстырғанда бірдей немесе тіпті жоғары бағамен 

сапалы тауар өндіру; 

– бәсекелестермен бірдей түрдегі және сапалы тауарды онымен 

салыстырғанда неғұрлым төмен бағамен сату (өзіндік құны төмен болғанда); 

–  бәсекелестермен тең жағдайларда клиентке жоғарғы қызмет көрсету 

мүмкіндігі болғанда. 

Нарықтық қатынастардың ішкі тетігі экономикалық жарысушылық, оны 

білдіру нысаны бәсекелестік болып табылады. Сондықтан әлеуметтік – 
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нарықтық шаруашылық жүргізуге бағдарлау қағидасы бәсекелестік 

қағидасымен үйлесімді өзара байланысты.  

Агробизнес жүйесінің экономикалық тетігін қалыптастырудың келесі 

қағидасы экономикалық қатынастарды демократияландыру  болуы тиіс. 

Субъектілер өнімді өндіру, іске асыру және тұтыну құқығына неғұрлым 

кең еркіндік алуы тиіс. Өндірістегі ерікті кәсіпорындар мен олардың 

бөлімшелерінің өндіріс құралдарына еркін иелік ету және пайдалану, немесе 

толық меншік иесі құқығы, немесе еркін шаруашылық құқығы, яғни олардың 

шаруашылық функциялары шегінде құқығын білдіреді. Еркін жағдайда  

еңбекті және өндірісті ұйымдастыру, дербес жедел басқару нысандарын, 

технология мен т. б. таңдауға құқылы. 

Нарық жағдайында агробизнес жүйесінің тұрақты дамуын  

қалыптастыру процесі субъектілерді ақпараттық қамтамасыз ету қағидасын  

іске асыруды талап етеді. Шаруашылық жүргізудің қандай да бір түрін тиімді 

ұйымдастыру және басқару экономикалық ақпараттың жеткілікті дамыған 

базасын жасау. Шаруашылық қызметті ақпараттық қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру кезінде мынадай ережелерді басшылыққа алады: 

– кәсіпорында ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және талдауды қамтитын 

кешенді ақпарат жүйесі болуы тиіс; 

– ақпарат жеткілікті, бірақ артық болмауы тиіс; 

– ақпарат жедел болуы тиіс, ең сенімді көздерден қажетті уақытта пайда 

болған кезде оның құндылығы жоғары; 

– ақпарат қажетті шешімдер қабылдауға ықпал ету потенциалына ие 

болуы тиіс. 

Ақпарат сыртқы және ішкі көздерден алынады. Сыртқы көздер алуан 

түрлі: мемлекеттік статистика, заңнамалық актілер мен нормативтер. Іскерлік 

байланыстар жүзеге асырылатын фирмалардың мерзімді баспасөз және 

экономикалық еңбектері, консалтингтік ұйымдар, жарнама, насихаттау және 

енгізу қызметі және т. б. Ақпараттың ішкі көздері – бұл статистикалық және 

жедел есеп берудің бухгалтерлік есебінің деректері, сұраныс, ұсыныс 

ақпараттары. Ішкі көздер ішкі шаруашылық қатынастарды реттеу 

мақсатында жағдайды жедел талдауға, істердің жағдайын үнемі бақылауға 

мүмкіндік береді. Субъектілер арасында өз-ара ақпарат алысу, қажеттілікке 

байланысты көмек алуды жеделтеді. 

Агробизнес тұрақты дамуы үшін ауыл шаруашылығы өндірісінде 

пайдаланылатын өсімдіктер, жануарлар мен агротехнологиялар осы жердің 

экологиялық жағдайына барынша бейімделуі қажет, олар бейімделген 

технологиялар жүйесіне негізделуі және осы агробиоценоздың даму 

заңдылықтарына бейімделуі қажет. Меншік нысандары мен тетіктері осы 

аумақ үшін неғұрлым жарамды  бейімделген жүйелеріне сүйене отырып 

таңдалуы тиіс. 

Агробизнесті жоспарлаудағы жүйелік тәсілді қолданудың негізгі 

алғышарттары нарық жағдайында тізбек бойынша өзара байланысты 

салаларды қамтиды. Әрбір сала мен оның сферасы агроөнеркәсіптік 
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өндірістің бірыңғай жүйесінде белгілі бір функциялар мен фазалардан өтеді. 

Осыған байланысты агробизнес субъектілерінің әрбір буыны көлемі мен 

құрылымы бір – біріне сәйкес болып табылатын алдыңғы буындағы өнімнің 

тұтынушысы болып келеді. Нарық жағдайында әрбір келесі буынның 

оңтайлы, тұрақты әрекеті маңызды. Бұл жүйеде маңызды орын алатын, 

дайын өнімді алудың технологиялық тізбегі бойынша салалардың байланыс 

тізбегі. 

Қайта өңдеу салалары деңгейінде – тығыз байланыс олардың дамуын 

және бірыңғай жүйеге орналастыруды айқындайтын факторлар мен 

жағдайларды үйлестіріп, оларды агробизнестің кіші жүйесі ретінде бірлесіп 

оңтайландыру міндетін ұсынады. Өзара байланысты өндірістерді бірлесіп 

оңтайландыру қуаттардың теңгерімді және пропорционалды дамуын, оның 

салаларын ұтымды аумақтық орналастыруды қамтамасыз етеді. 

Ауыл шаруашылығының шикізат өнімдерін кешенді пайдалану, бір 

салаларды дамытудың басқалардың, әсіресе аралас салаларды дамытуға 

тәуелділігін күшейту, ірі әлеуметтік – экономикалық міндеттерді шешу үшін 

бірнеше салаларды тарту қажеттілігі және нарықтың басқа да экономикалық 

проблемалары аралас салаларды дамытуды кешенді жоспарлау әдісі ретінде 

жүйелік тәсілді қолданудың алғышарттарын жасайды. 

Нарықтық қатынастар жағдайында агробизнестік ажырамас  бөлігі –

ақпараттық маркетингтік қызмет көрсету жүйесі болуы тиіс. Ол барлық 

деңгейде өнім өндіруді, тауар қозғалысы мен өткізуді, бағаны болжайды, 

жоспарлайды және салаларының барлық жағдайларында ұжымдардың 

стратегиясы мен тактикасын әзірлейтін сатып алушылар да, сатушылар да 

болуы тиіс. 

Біздің еліміздегі маркетингтік қызметтің артта қалуы мен дамымауы 

олардың жалпы өндірісінің 25–35% – ына жететін ауыл шаруашылығы 

шикізаты мен азық – түлігінің үлкен шығынының басты себебі болып 

табылады. АҚШ – та түпкілікті өнімінің 70% – дан астамы маркетингтік 

саланың үлесіне және тек 10%  жуығы ауыл шаруашылығы өндірісіне келеді, 

ал біздің республикада ауыл шаруашылығының үлесі жартысынан астамды 

құрайды [143]. 

Агромаркетингтің көп деңгейлі жүйесін құру қажеттігін отандық 

агромаркетинг мәселесін зерттеп жүрген ғалымдар «Тәжірибе көрсетіп 

отырғанындай, дағдарыстан шығу мәселелерінің күрделілігі, жаңа жағдайда 

шаруашылық ету тәжірибесінің болмауы ғана емес, сондай-ақ аграрлық 

салада қайта құруды қалыптастыратын тұжырымдамалық негіздің әлсіз 

болуы. Осы уақытқа дейін агромаркетингтің көп деңгейлі жүйесін құру және 

дамытуда пысықталған тәсілдер, АӨК кәсіпорындарында маркетинг 

қызметін рационалды жоспарлау бойынша әдістемелік әзірлемелер, жүзеге 

асырылатын маркетинг стратегиялардың экономикалық тиімділігін 

бағалайтын әдістемелер жоқ» деп көрсетуде [144]. 

Жоспарлауға салалық көзқарас кезінде агробизнестің барлық 

элементтері жеткілікті түрде нақты сала мен тұтастай кешен үшін шығынмен 
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үйлестірілмейді. Сондықтан аймақтың ауыл шаруашылығын материалдық – 

техникалық жабдықтаудан (ауыл шаруашылығы техникасымен, құрама 

жеммен тыңайтқышпен және т.б.) бастап және нарықта тиімді баға бойынша 

сатуды есепке ала отырып, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта 

өңдеу үдерісімен аяқталатын агробизнес жүйесінің барлық элементтерін 

дамытудың қатаң үйлестірілген бағдарламасы болу қажет. 

Өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімі еркін сатуға шығарылған нарық 

жағдайында өнімді өткізу жолдарын анықтау қажет. Өнімнің кімге және 

қанша сатылғанын білу керек. Тауар биржаларындағы жағдайды егжей – 

тегжейлі зерделеу, шаруашылықаралық кооперация және агроөнеркәсіптік 

интеграция желісі бойынша жаңа байланыстарды (бартерді қоса алғанда) 

айқындау қажет. 

Барлық осы ақпараттарды ескере отырып, ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өткізу және өндіру көлемінің нақты жоспар – болжамын әзірлеуге 

болады. Агробизнестегі табыс барлық қауіп көздері туралы анық түсінуді 

талап етеді, өйткені оларға қабылданатын шешімдердің әсеріне байланысты. 

Агробизнестің барлық жүйесі ақпараттық маркетингпен байланысты, ол  

осы жүйенің  қауашағы деп түсінуге болады, өйткені өндірілген тауар 

тұтынушыға келуі тиіс [145].  

Агробизнес үш кезеңнен өтеді: өнім немесе шикізат өндірісі; қайта 

өңдеу (дайын өнім алу); маркетинг (өткізу).  

Орталықтандырылған материалдық – техникалық жабдықтау болмаған 

жағдайда ресурстар жеткізілімі анықталады: тыңайтқыштар, тұқымдар 

қайдан және т. б. және қандай мөлшерде жеткізіледі. Жанар – жағармай 

материалдарымен, ауыл шаруашылығы техникасымен, құрылыс материалы 

ме және т.б. 

Агробизнесті тиімді жүргізу үшін ең алдымен нарықта әрекет ету, ақша 

қаражатын тиімді пайдалану және инфляцияға қарсы тұру, өнімді сатып 

алушылар мен материалдық ресурстарды жеткізушілерді таба білу, нарықтық 

жағдайда оның саласын дамыту және қызметін жоспарлай білу, қазіргі 

заманғы тиімді технологияларға ие болу, ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өсіру, оны өңдеу және т. б. қажет. 

Осылайша, агробизнес қызметін зерделеу кезінде жүйелік тәсілді 

қолдану оның субъектілерінің  барлық аспектілерін барынша толық қамтуға, 

оның ішкі және сыртқы байланыстарының барлық алуан түрлілігін қарауға, 

басқарушылық шешімдерді талдауға, қызметтің аса маңызды бағыттарын 

айқындауға, қабылданатын басқарушылық шешімдерді және қызмет 

нәтижелерін бағалау критерийлерінің иерархиясын құруға мүмкіндік береді. 

Агробизнес жүйесін модельдеу ерекшеліктері болып қазіргі нарықтық 

қатынастарға көшу кезінде қазіргі заманғы аграрлық саясаттың өзекті 

проблемасы агробизнес жүйесін жоспарлау жаңа әдіснамалық тәсілдерді 

әзірлеу болып табылады. Соңғы уақытқа дейін қолданыстағы әдіснамаға, 

механизмге және жоспарлау тәжірибесіне жоспар мен нарықтың 

үйлесімсіздігі деген теріс пікірлер бар. 
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Алайда, нарықтық қатынастары дамыған елдердің теориясын, 

халықаралық практикасын терең талдау, басқаша қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді. Ғылыми негізделген жоспарлау және болжау нарықтық 

қатынастармен үйлеседі, оларға қайшы келмейді, бүгінгі күні болашақта 

үлкен перспективалар бар екенін көрсетеді. 

Агробизнес жүйесін моделдеу кезінде тәуекел факторларын ескеру 

қажет: – ауа – райының әсері, зиянкестер мен аурулар, генетикалық 

өзгерістер және т. б. факторлардан туындаған өндіріс жүйесінің 

тұрақсыздығы; 

– өнім мен ресурстарға бағаның тұрақсыздығынан туындаған нарықтың 

әсері; 

– өндірісті қаржылық қамтамасыз ету; 

– ауыл шаруашылығы өнімдерінің маусымдылығы және өнімдердің тез 

бұзылуы; 

– табиғи апаттар; 

– заңнамалық, саяси және нормативтік актілер. 

Осылайша, агробизнестің қызметін талдау кезінде сыртқы және ішкі 

орта олардың тығыз жиынтығында, өзара байланыста, өзара әрекеттестікте 

және өзара тәуелділікте қарастырылады. Ішкі және сыртқы орта 

факторларының барлық алуан түрлілігін екі топқа дұрыс бөлу маңызды: 

біріншісі  –  объект басшылығы тарапынан басқаруға келеді, екіншісі –  

басқаруға келмейді, демек, объектіні өзіне бейімдеуді талап етеді. Бұл 

айырмашылық болжау, жоспарлау, ұсыну және мақсаттарға жету тұрғысынан 

өте маңызды. 

Агробизнес объектісін талдау және синтездеу кезінде потенциалды 

серіктестермен (жеткізушілер, делдалдар, брокерлік кеңселер, сауда 

ұйымдары, тасымалдаушылар), басқа заңды ұйымдармен (банктер, 

сақтандыру компаниялары, инвесторлар, шетелдік инвесторлар), жергілікті 

биліктермен, агробизнестің өндірістік қызметі жүзеге асырылатын табиғи 

қоршаған ортаның жай – күйін ескеру маңызды. 

АБЖ – сі элементтерінің параметрлерін белгілеу, олардың арасындағы 

қажетті және ықтимал өзара байланысты анықтау және объектілер 

параметрлері арасындағы себеп – салдарлық байланыстарды талдау 

нәтижесінде агробизнестің дамуын болжау моделінің түрі белгіленеді. 

 

3.2 Агробизнес жүйесінің салалық құрылымдық бизнес–моделі 

Нақты агробизнес жүйесінің  құрылымын  қалыптастыру үшін Алматы 

облысының ауыл шаруашылық потенциалы ескерілді. Алматы облысы 

еліміздің ауыл шаруашылық саласына маманданған аймаққа жатады. 

Статистикалық комитеттің ресми мәліметтері негізінде ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің (көрсетілетін қызметтерінің) жалпы шығарылымындағы 14 

өңірлердің ішіндегі үлесі ең көп 15,5% алады. Бұнда егін және мал 

шаруашылығына бірдей қолайлы табиғи климаттық жағдай бар. Алматы 

облысының барлық 17 ауданының  аграрлық саладағы нақты 2017 жылғы 
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мәліметі бойынша егістік пен мал шаруашылығының және көкөніс, жеміс 

жидек түрлерімен толық айналысатыны белгілі. Әрине нақты статистикалық 

көрсеткішкіштерге талдау жасасақ облыста аграрлық салада жеткілікті 

жетістіктердің бар екенін білеміз. Бірақ табиғаттың берген негізгі ресурстар 

потенциалын пайдалану тиімділігін әлемдік елдермен салыстырғанда төмен 

екенін атап өттік және облыстағы ауыл шаруашылық өнімдерін экспортқа 

бейімделуі жеткіліксіз. 

Негізгі өнімдердің үлесі үй шаруашылығына тиісті (60,5%), бұдан  ауыл 

шаруашылық өнімдерінің әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті стандарттқа 

сәйкес өнім экспорттауына күман келтіруге болады. Сондықтан осы өңірдің 

аграрлық саласын жүйелі дамыту өзекті мәселе. 

Қазақстанның аграрлық секторын дамытудың болашағы жергілікті 

халықты маңызды азық–түлік өнімдерімен қамтамасыз ету, 

мамандандырылған аймақтар мен әкімшілік аудандарын, ішкі және сыртқы 

нарықты тұтынушыларды өндірісте ауылшаруашылығы шикізатымен және 

экспорттық потенциалын артырумен, тағы басқа да факторлармен 

қамтамасыз етумен анықталады. 

Еліміздің дамуының 2015–2019 жылдарға арналған индустриялық-

инновациялық даму бағдарламасы астықты қайта өңдеуді кеңейту, өнімнің 

жаңа түрлерін игеру (кептірілген және мұздатылған құрғақ өнімдер, 

кондитерлік өнеркәсіптер мен басқа салалар үшін шала дайындалған 

өнімдер, диеталық азық – түліктер т.б.), ауылшаруашылығы шикізатын көп 

және толық пайдалану мақсатында жаңа өндірістерді орнату, өндірістік 

әлеуетті пайдаланудың деңгейін көтеру бағыттарын күшейтуді талап етілді. 

Бұл азық түлік өнімдерінің жекеленген түрлерінің импортын төмендетуге 

мүмкіндік береді,  халықты ұзақ сақталатын өнімдердің әр түрлі 

ассортиментімен қамтамасыз етеді [146]. 

Еліміздің аграрлық саласының тұрақты даму жолына түсуі осы саланың 

табиғи ресурстарын тиімді пайдаланумен байланысты. Жоғарыда атап 

өткендей тәуелсіздік жылдардан ауыл шаруашылығына жарамды жерлердің 

агротехникалық талаптар орындалмауына байланысты жердің құнарлығы 

төмендеген. Осыған байланысты табиғи ресурстарды пайдалану өнімділігіде 

басқа елдермен салыстырғанда тиімсіз болды. Аграрлық саланың көлемді 

саласы егін және мал шаруашылығын соңғы кезде екі бөлек байланыссыз 

сала ретінде дамыды, яғни егінмен айланысқандар мал ұстамайды немесе 

керісінше. 

Жүйелік тәсіл жалпы агробизнес жүйесінің субъектілері  арасында өз-

ара тәуелділікті және тығыз байланысты қамтамасыз етеді. Агробизнес 

жүйесінің негізгі өзегі жер ресурсын  табиғи тепе-теңдікте пайдалану – оның 

тұрақты даму тиімділігін сақтайды. Осы жағдайда, жер иеленуші арендаға 

алған жер ресурсын ұзақ мерзімде (40-50 жыл) тиімді пайдалану үшін 

өндірістің көлемін нарық конъюнктурасына бейімдеуден гөрі, ресурс 

потенциалының ұдайы өндірісін қамтамасыз етуі, оның тұрақты дамуының 

кепілі болған болар еді. Экономикалық тұрғыдан, қысқа мерзімдегі пайдадан, 
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агротехникалық, зооветеринарлық, инженерлік және технологиялық 

талаптарды орындау нәтижесіндегі жетістіктері ұзақ тұрақты табыс әкеледі. 

Нарыққа өту кезеңінде егін шаруашылығында астық өнімдерінің 

экспорттық әлеуеті қысқа мерзімде табыс әкелетіндіктен, мал 

шаруашылығын ығыстырды.  

Осының себебінен, республикада ауыл шаруашылығына жарамды 

жерлерге көп жылдар бойы бірыңғай дәнді дақылдар егіліп егістіктің  

құнарлығы төмендеді және мал шаруашылығы жекенің қолына ауысты. 

Осыдан мал шаруашылығының өндірістік әлеуеті төмендеді, қазір ірі қара 

мал басы әлі 1990 жылдың деңгейіне жетпеді [147]. 

Ресурс потенциалын табиғи тепе-теңдікте пайдаланудың базалық 

параметрі АБЖ үшін стратегиялық норматив болу керек. Мұнда, ауыл 

шаруашылығы кәсіпорнының қандай да бір саласын дамыту қажеттілігін 

нақты бағалаудың экономикалық критерийлерінен басқа агротехникалық, 

зооветеринарлық, инженерлік және технологиялық талаптар жүйесін ескеру 

қажет және саланың өндіріс құрылымынан тиімсіз саланы алып тастауға 

болмайды. Стратегиялық шешім кез келген жағдайда факторлардың 

жиынтығымен анықталады, бірақ бірінші кезекте агробизнес параметрлері 

қолда бар ресурстық әлеуетке байланыстырылуы керек болады. Атап 

айтқанда астық өндірісі шаруашылығында ауыспалы егістікте жердің 

құнарлығын сақтау үшін агротехнологиялық талап бойынша жем-шөп 

өсімдіктері егіледі. Ал ол мал шаруашылығын дамытудың негізі - жем қоры 

болып табылады. 

Осы Алматы облысының табиғи мүмкіндіктерін ескеріп егін және мал 

шаруашылығының негізінде АБЖ өндірістік үрдісінің құрамын 

қарастырайық. Өндірістің негізгі мақсаты агробизнестің тауарлы өніміне 

шикізат дайындау болғандықтан оның өзегі-ресурстық әлеуеті егістік 

көлемімен анықталады. Егістікті пайдалануда  агротехнологиялық 

талаптарды сақтай отырып ортақ мақсатпен  ұжымдасқан 11 блоктан тұратын 

субъектілердің қызмет жүйесін ұсынамыз (10 - сурет). 

Осыдан агробизнес жүйесі құрылымы мынадай «өндіру-өңдеу-сату» 

үрдістерін қамтамасыз ететін өз-ара қатысты субъектілер тізбегінен тұрады. 

Сондықтан аймақтың аграрлық секторын дамыту әр түрлі бағытта және 

көлемде үйлесіп мамандануы және шоғырлануы тиімді. Барлық жағдайда 

егін мен мал шаруашылығы өз үйлесімін табуы керек.  

Өндіріс жүйесінің құрылымын қалыптастыру ауыл шаруашылық 

шикізаттарын қайта өңдеу, сақтау және ақырғы өнімді экспорттау әлеуетін 

көтереді. Ең маңызды міндет жүйенің тұрақты үздіксіз бәсекеге қабілетті 

болуы үшін инновациялық инфрақұрылымын дамытып олардың жүйелі 

жұмыс істету болып табылады. 

Суреттегі орталық бірінші блокта үйлестіру және басқару әкімшілігі 

орналасқан, ал екінші блок ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді 
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пайдалану, үшінші – өсімдік, төртінші – мал шаруашылығы өндірісі, бесінші 

–  сатып алушы, сақтаушы және өңдеу қызметі, алтыншы – мал бордақылау, 

жетінші – өсімдік өнімдерін қайта өңдеу, яғни ақырғы өнім өндірісі, сегізінші 

– мал өнімдерін қайта өңдеу, тоғызыншы – материалдық техникалық қызмет,  

оныншы – ғылыми инновациялық қызмет, онбірінші – ішкі және сыртқы 

нарыққа шығару. Осы блоктардың қызметіне жеке тоқталайық.  

 

1 БЛОК

ӘКІМШІЛІК  ОРТАЛЫҚ

2 блок 

Ауыл шаруашылық жерлері 

3 блок 

Өсімдік 

шаруашылығы 

4 блок 

Мал 

шаруашылығы 

5 Блок

Сатып алушы, 

сақтау, өңдеу

6 блок 

Мал бордақылау 

7 блок 

Өсімдік өнімдерін 

қайта өңдеу

8 блок 

Мал өнімдерін 

қайта өңдеу 

11 блок 

Ішкі және сыртқы нарық 

9 блок 

Материал

дық 

техникал

ық 

қызмет 

10 блок 

Ғылыми-

инноваци

ялық 

қызмет 

 
 

Сурет 10 – Агробизнес жүйесінің салалық құрылымдық бизнес – моделі 
 

Ескерту – автормен тұрғызылды. 

Орталық бірінші блокта әкімшілік орналасқан, мұнда әкімшілік-

құқықтық, қаржы, маркетингтік және ақпарат орталығымен жүйеге  

ұйымдастырушылық және басқарушылық қызмет атқарады. Агробизнес 

субъектілерінің қызметін үйлестіру үшін аудандық деңгейде АБЖ әкімшілігі 

құрылады, ол ортақ мақсаттағы келісімге келу мәселелерін шешу,  

субъектілердің  стратегиялық қызметін реттеу арқылы жалпы жүйенің 
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стратегиясын жасау және мемлекеттік, кооперативтік, қоғамдық және басқа 

да қорлардан түскен несиелік ресурстарды орынды бөлу, жүйенің 

субъектілерін маркетингтік ақпараттармен қамтамасыз ету және ауылдағы 

әлеуметтік міндеттерді шешу жұмыстарымен айналысу керек. Бұл 

орталықтың өте маңызды қызметі бұл ақпараттық қызмет, мұнда барлық 

субъектілердің сұранысы, ұсынысы және мәселелері жинақталады. Сонымен 

қатар барлық субъектілер арасында онлайн-диалог орнау арқасында 

мәселелерін өз ара шешуге, кооперациялық көмек алуға мүмкіндік жасау.  

Екінші ресурстық блогі агробизнес субъектілерінің қызметінің бағытын, 

көлемін анықтауышы өзегі, ол жер ресурсы. Жалпы агробизнестің даму 

бағытын ауыл шаруашылығына жарамды егістік, шабындық, жайылым 

көлемі және сол аймақтың табиғи мүмкіндіктері анықтайды. Осы 2 блокта 

аграрлық ресурс жерді пайдалану үшін 9-10 блоктардың қызметін 

пайдаланып ғылыми негізделген қағидалармен және материалды техникалық 

ресурстармен қамтамасыз ету мүмкіндіктері арқылы бағыты белгіленеді, 

осыдан 3-4 блоктардың бағыты мен қызметі анықталады. Егін шаруашылығы 

болғанда қосалқы шаруашылық есебінде ірі қара мал ұсталады.  

Аудандарда осы жерлердің иелері мен пайдаланушылары арасында бір 

типті ауылшаруашылығы құрылымдары және шаруа қожалықтарының 

горизонталды байланысы шоғырланған, сондықтан негізгі егін және мал 

өнімдерін өндірушілер меншік иелерімен келісім шарт жасау кезінде 

ресурстық потенциалды пайдалану технологиясы ескерілу қажет болады. 

Сонымен қатар субъектілерді жыл бойына үздіксіз жұмыспен қамтылуы 

ескеріліп, осы екі шаруашылықтың тиімді үйлесімін табу маңызды.   

Осыдан 3 блокта дәнді, майлы дақылдар, көкеніс өндірумен қатар 

ауыспалы егістікті сақтау үшін жем шөп өсімдіктері егілуі 4 блокта ірі қара 

малын ұстауға мүмкіндік жасайды. Осыдан 3 және 4 блок субъектілерінің 

арасында тығыз кооперациялық байланыс болуы қажеттіліктен туындайды. 

Себебі 3 блоктан мал жемі ретінде сүрлем, пішендеме дайындалады, 

сонымен жазғы айларда жасыл азықпен мал басын толық қамтамасыз етеді. 

Бұдан мал шаруашылығының жем қорымен қамтамасыз ету мәселесі 

шешіледі.  

Агробизнес жүйесінің құрылымының 5 блогі егін өнімдерін сатып алу, 

сақтау және алғашқы өңдеу (элеватор қызметі). Осы блок қызметі қазіргі 

кооператив ұйымдарында жолға қойылмаған. Жиналған өнім астық 

егістіктен сақталу орнына жеткізу, тазалау, алғашқы өңдеу және шикі зат 

күйінде өткізу проблемасынан субъектілер осы қызметтерге ақшалай төлем 

жасай алмағандықтан көп зиян шегеді. Жалпы ауыл шаруашылығы өнімдері 

ақырғы өнімге дейін ұзақ өндеуден өтеді. Мысалы егін шаруашылығының 

өнімі бірнеше бағытта өңделу таралымы болады. Олар: дәнді дақылдар, 

майлы дақылдар, жем-шөп, одан әрі дәнді дақылдар жарма және ұн, одан әрі 

ұннан нан өнімдері тағы сол сияқты. Дәнді дақылдарды алғашқы өңдеуден 

өткізу үшін элеватордың қызметін пайдаланады. Мұнда сатып  алушы және 

сатушы–элеватор мен сақтау, қабылдау пунктері базасындағы ішкі  
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нарықтағы және аймақаралық нарықтағы астықты сақтау мен тұтыну 

қызметін атқарады. Осы жерде дәнді дақыл өнімдерінен құнарлы құрамдас 

мал азығы да дайындалады да, өз кезегінде 6 блокқа мал басын бордақылау, 

ет және сүт бағытына арнаулы технологиямен азықтандыруға жіберіледі. 

Сонымен қатар көкеніс, жеміс-жидек тауарларын өңдеу, сақтау қызметтерін 

ұйымдастыру маңызды. Осы 5-8 блоктардың өз – ара кооперациялық 

байланысын 11 - суретте көрсетейік. 

  

5  БЛОК

Сатып алушы, сақтау, өңдеу

6 БЛОК

Мал бордақылау

Өсімдік майын өңдеу

Көкөніс өңдеу, сақтау

Бұршақ өнімін өңдеу

Құрамды жем

Сыра, спирт

7 БЛОК

Өсімдік 

өнімін 

қайта 

өңдеу

Ұн тарту, 

жарма

Нан өнімдері

8 БЛОК

Мал 

өнімін 

қайта 

өңдеу

Сүт өнімі

Ет өнімі

Тері өңдеу

Жүн, тоқыма

 

Сурет – 11 Өсімдік және мал өнімдерінің құрылымдық байланысы 

Ескерту – автормен тұрғызылды. 

 

Осы суреттегі 7 блокта өсімдік өнімдерін қайта өңдеуден өткізу арқылы 

одан әрі ақырғы өнімге шикізат алуға болады. Мысалы, астық өңделіп 
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тазартылған кезде жарма, азық жеммен қатар ашытқы, сыра және спиртке  

қосымша шикізат, әр түрлі сорттағы ұн алынады. Алматы облысында барлық 

дәнді дақылдар өседі, оның ішінде майлы, бұршақ және сояның негізгі 

көлемі осы облыста. Соядан әр түрлі тамақ өнімдерін шығарумен қатар малға 

құнарлы жем азық болады. Сол сияқты ұн өнімдерінен нан, кондитерлік және 

макарон өнімдері алынады.  

Суреттегі 8 блокта мал өнімдерінен ет, сүт, тері, жүн бұлар шикі зат 

одан сүт және ет тағамдары болып терең өңдеуге түседі. Сонымен қатар мал 

сойылғанда дәрі дәрмектерге қажетті компоненттерде алынады. 

Инновациялық технологияларды қолдану арқылы ет, сүт өнімдерін терең 

өңдеуден өткізіп пайдалы тамақ өнімдерін шығаруға болады. Біздің 

зерттеуіміз бойынша Қазақстан тек астықпен халықты толық қамтамасыз 

етіп экспортқа шығарады. Ал мал өнімдерін, оның ішінде сүт өнімдерін 

импорттайды, әсіресе сүт өңдеу комбинаттары Ресейден келген құрғақ сүтті 

қолданады. Осы 7 – 8 блоктарда «қайта өңдеу» бойынша ауылшаруашылығы 

шикізатын терең және толық пайдалану мақсатында ең ақырғы өнімді алу, 

сондай – ақ, халықты ұзақ сақталатын өнімдердің әр түрлі ассортиментімен 

қамтамасыз ету. Бұл өз кезегінде ұзақ сақталатын өнімдердің жекеленген 

түрлеріне импортты төмендетуге әрекет етеді. Бұл жерде де ең маңызды 

міндет оның инновациялық инфрақұрылымын кең көлемде дамыту.  

Себебі өңдеу үрдісіне жаңа инновациялық технологияларды, 

техникаларды  енгізу арқылы ғана алынған ақырғы  өнім ғана импорт 

тауарын ауыстыра алады және бәсекелес болады.  

Астықты қайта өңдеу жүйесін қалыптастыруды оңтайландыру астықты 

қайта өңдеу өнімдерін экспорттауды көтеруге қабілеттендіреді. Астық және 

нан өнімдері нарығында қабылдау пунктері базасындағы ішкі  нарықтағы 

және аймақаралық нарықтағы астықты сақтау мен тұтыну, басқа да тауар 

өндірушілердің қатысуымен жұмыс істеп тұрған өнеркәсіптік мекемелердің 

базасындағы дәндер, жарма, ұн, макарон және нан – тәтті нан өнімдері, 

кондитерлік өнімдер, диеталық азық – түлік өнімдері, қамыстар мен басқа да 

қалдық өнімдерден құрама жем өндіру, өсімдік майы, сыра және спирт 

өндірушілер кіретін  аудандық деңгейдегі астық агробизнес жүйесін 

құрайды. 

Мал шаруашылығы жүйесінде сүт және ет өндіру мен өңдеу 

кәсіпорындарының  агроөнеркәсіптік интеграциясын қалыптастыруға 

болады. Бұл жерде мал шаруашылығының өнімдерін терең өңдеу көп 

бағытта жүргізіледі. Сүт өңдеу комбинатын ұзақ мерзімге сақталатын сүт 

өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, өнімнің жаңа түрлерін (сүт 

өнімдеріне  жидек пен бақша өнімдерін пайдаланып дәрілік шөптер, балалар 

тағамы, балмұздақ т.б) өндіру көлемін ұлғайтуға негіз болады. Маңызды 

шикізат тауары – құрғақ сүт өндірісінің көлемін ұлғайту сүт өнімдерінің 

импортын төмендетеді. Бұл жерде де жүйенің қызметін жүзеге асыру үшін 

инновациялық инфрақұрылымы болу керек. 
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Ет өнімін қайта өңдеу үрдісін қалыптастыру барысында маңызды 

міндеттер республикада ет өндірісінің жалпы көлемінде ет өңдеу 

өнеркәсібінің үлгісін арттыру, ет өңдеуді тереңдету және ет өнімдерінің жаңа 

түрін (ауылшаруашылығы шикізатын толық пайдалану мақсатында жаңа 

өндірісті орналастыру, ұзақ уақытқа сақталатын ет өнімдері өндірісін құру) 

игеру болып табылады. Мысалы бір ғана сиыр етінен 37 түрлі өнім түрінің 

тармағынан тұрса, оның ішінде әр қайсысының (колбаса түрлері) нарыққа 

бейімделуін ескерсек кіші және орта бизнес дамуына қолайлы жағдай 

туғызатыны белгілі. Жалпы жоғарыда айтылған ауыл шаруашылығында 

агробизнестің даму құрылымы бұрыннан белгілі. Мысалы, ет немесе сүт 

өңдеу комбинаттары бұрыннан жұмыс жасап келеді. Бірақ республика 

бойынша осы комбинаттардың ешқайсысы толық қуатында жұмыс 

жасамайды. Бірінде шикізат жетіспейді, не болмаса нарық секторында орны 

жоқ, өткізу үрдісі тұрақталмаған, жаңа технология жоқ, материалдық 

жағдайы ескірген, шикі затты (құрғақ сүт) сырттан әкеледі, тағы сол сияқты 

мәселелер жеткілікті. 

Келесі 9 блок материалдық ресурстармен қамтамасыз ету мына 

субъектілердің қызметімен толықтырылады: материалдық ресурстардың 

импорты; материалдық – техикалық қызмет; құрылыс қызметі; логистика 

(қажетіне қарай қызмет түрі кеңейеді). Бұл блок алдыңғы барлық блоктардың 

жұмысын үздіксіз ақырғы өнімге жету үшін қызмет жасайды, қазіргі кезде 

жетіспей отырған мәселе. Бұл жерде материалдық ресурстармен, яғни 

техникаларды импорттау үлкен қаражатты қажет етеді, кез келген фермер 

керек тракторды немесе комбаин сатып алуы мүмкін емес. 

Орталықтандырған машина–трактор паркі қызмет көрсетіп, оларды 

уақытылы жөндеуден өткізу, сол орталықтың яғни мамандардың жұмысы, 

жанар-жағар май уақытылы көтерме бағамен алуы ақырғы өнімнің өзіндік 

құнын төмендетуі сөзсіз. Жиналған өнімді тасымалдау логистикасы да 

маманданған бөлімшенің міндетіне кіреді. Осы жерде бұл фирмалар біреу 

емес бірнешеу болса олардың арасында бәсекелестік пайда болады. 

Келесі 10 блок ғылыми инновациялық талаптарды орындалуын 

қамтамасыз ету: ғылыми зерттеу орталықтары; маман дайындау; 

агрохимиялық лаборатория; сертификаттау және сапаны бақылау; элиталық 

тұқым; элиталық мал тұқымы тағы сол сияқты. Жоғарыдағы талдау 

көрсеткендей елімізде азық түлік тауарларының импорты жоғары. 

Сондықтан елдегі ауыл шаруашылық өнімдерінің импорт ауыстырылуын 

көтеру үшін ғылыми негізделген, жаңа инновациялық технологиялармен 

өңделген бәсекеге қабілетті өнім шығару маңызды.  

Бұл жерде ғылыми орталықтар мен лабораториялар болу жердің 

құнарлығын тексеру, өсімдік қорғау, агрохимиялық талаптардың орындалуы, 

стандарттардың сақталынуы, сапаны бақылау, элиталық тұқым, 

тәжірибелікалаңдар, мамандандырунемесе арнаулы оқу орындары тағы 

басқа. 
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Соңғы 11 блок ақырғы өнімді ішкі және сыртқы нарыққа шығару. 

Агробизнес жүйесінің қызметінің нәтижесі осы ішкі және сыртқы нарыққа 

ақырғы өнімді өткізу болады. Бұл блокта көп жағдайда ішкі өңір аралық 

көтерме сауда және экспортқа шығару ұйымдастырылады. Агробизнестің 

субъектілері сату және сатып алу қызметтерін жүргізуге ерікті. Алматы 

облысы ірі мегаполис Алматы қаласына жақын орналасқандықтан, 

ұйымдасқан агробизнес жүйесі тікелей ортадағы делдалсыз қалада өз сату 

орындарын ашу сатып алушыға да тиімді болар еді. 

Қорыта келгенде агробизнес тұрақты дамып бәсекеге қабілетті болу 

үшін осы блоктардың жұмысы орталықтандырылып, бір мақсатқа 

жұмылғанда ақырғы өнімге қол жету мүмкін болады. Сондықтан оның 

субъектілерінің кооперациялық байланысын ұйымдастыру және басқару 

өзекті мәселе. Агробизнес өте тәуекелі жоғары сала, сондықтан басқа 

бизнестен айырмашылығы пайда табудан гөрі нәтиженің аяғына жету 

басымдық алады. 

3.3 Агробизнес субъектілерінің бизнес – моделін басқару тетіктері 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, агробизнестік модель көп жағдайда 

шағын және орта кәсіпорындармен бірлесіп жұмыс істеуде. Әлдеқайда 

«икемді» тең құқылы етіп шағын және орта бизнесті дамытуға күшті ынта 

береді. Агробизнес субъектілері ереже бойынша өз қызметтерін өнімді 

өндіру мен өткізуге бағыттауда және аралық өнімдерді өндіруді, сонымен 

бірге шағын және орта кәсіпорындарда сервистік қызмет сферасын негізге 

ала отырып шоғырландырады [148]. Жоғарыда атап көрсетілгендей, АБЖ-нің 

құрылымдық моделі Қазақстан аймағы (аудан және облыстар) үшін өте 

тиімді және мұндай модель жергілікті бизнестің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға, аймақ табысының өсуіне, жұмыспен қамтамасыз ету мәселесін 

толық шешу және аймақтың өндірістік, кадрлық, табиғи әлеуетін дұрыс 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

АБЖ-інің субъектілерінің құрылымдық бизнес–моделін ұйымдастыру 

және  басқару күрделі үрдіс. 

Біріншіден, агробизнес жүйесін құруда әлеуметтік – экологиялық – 

экономикалық жағдайларды жүйелілік талдау арқылы жасалған болжау 

негізінде мақсатын анықтап стратегиясын құру. 

Аймақтық экономикалық деңгейде агробизнес жүйесін құрудың мақсаты 

жаңа сапада аймақтық және ұлттық экономиканы тұрақты дамытуды 

қамтамасыз етеді. Ол үшін жаңа ұйымдық – құқықтық нысандарды құру 

қажет, ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілеттілікті арттыруға 

ұмтылатын кәсіпорындар ролі және кәсіпкер – құрылтайшылар бірлестігі, 

инновация, жоғары технология, өндіріс пен тұтынуды ұйымдастырудың 

прогрессивті формасы мен әдістерінде қызмет қандай болатындығын билік 

ұйымдары сезіну барысында мүмкін болады [149]. 

Осы мақсатқа байланысты субъектілер арасында бәсекелестік ортасын 

қалыптастыру. Ол үшін өндіріс масштабына негізделген ресурстарды 
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үнемдеу, ақырғы өнімді дифференцияциялау, өндірістегі төменгі шығындар,  

өнімді бөлу мен өткізу арналарына үлкен еркіндік және мүмкіндіктің бар 

болуы, үкіметтің экономикалық ынталандыру саясатын тарту, ішкі және 

сыртқы нарық өзгерістеріне жоғары бейімдеу. 

Жүйенің стратегиясын қалыптастыруда бәсекелестер күштерін анықтау 

мен дұрыс пайдалану маңызды мәнге ие болады. Жүйеге кіретін субъектілер  

нарықта болған өзгерістерді шұғыл қабылдауға жеткілікті түрде икемді 

болуы қажет. Олар жақсы іс – тәжірибелер нәтижесіне қол жеткізу 

мақсатында жүйенің тиімділігін үздіксіз қадағалауы қажет. Өмірге икемді 

стратегиялық позициялар субъектілерден ымырашылық шешімдерді талап 

етеді.  

Әр құрылымның қызметінің түрлерін дұрыс үйлестіру жүйенің тұрақты 

дамуы мен бәсекелестер артықшылықтарын қамтамасыз етеді. 

Жүйеге кіретін субъектілер кооперативтік стратегияны былай құра 

алады: 

1. Әрбір субъектілер бәсекелестік артықшылықтарын арттыру 

жолдарын табу ғана емес, сонымен бірге қызмет түрлерін бөлу және білім 

мен тәжірибені алмасу үшін қолайлы мүмкіндіктер құру, диверсификацияны 

әртүрлі тәсілдермен жүзеге асыру. 

2. Бизнестің негізгі бағыттарының арасындағы өзара байланысты 

ұйымдастыруға әсер ететін және болашақ диферсификация үшін негіз 

болатын горизонтальды механизмдерді қалыптастыру. 

3. Қызмет түрін бөле алатын диферсификацияның қолайлы 

мүмкіндіктеріне тынымсыз іздену. Жүйе өз субъектілеріне басқа қызметті 

иемдену немесе ішкі әлеуетті жандандыру үшін плацдарм ретінде жаңа 

бизнес ұсыну және ұйымдастыру. 

4. Қызмет түрлеріне тәуекелдік болғанда білім және тәжірибе алмасу 

арқылы үздіксіз диферсификацияға дайын болу. Бұл стратегияны жаңа 

жұмыс орнын ұйымдастыру жолымен, егерде жұмыс істеп тұрған бөлімше 

маңызды тәжірибеге ие болса және оны келесі бөлімшелерге беруге дайын 

болғанда қолдана алады. 

5. Әкімшіліктің кәсіби тәжірибесіне сәйкес, немесе коорпоративтік 

өзара байланысты ұдайы дамыту үшін құрылымын қайта құру стратегиясын 

тынымсыз іздеу. Құрылымын қайта құру – бұл үнемі қызмет ететін стратегия 

немесе басқа корпоративтік стратегияға көшуді қамтамасыз ете алатын 

бизнес топтарын ұйымдастыру тәсілдірі. 

Экономикалық көзқарас бойынша, тек капитал мен еңбектің өнімділігін 

емес, еңбек өнімділігінің күші мен капиталдың өнімділігінің өсу дәрежесін 

өлшеп, талдау жасау маңызды. Бұл көрсеткіштер арасында принциптік 

айырмашылық бар. Капитал мен еңбек өнімділігінің өсуі материалдық 

шығындарды қоса есептегенде өзіндік құнының төмендеуіне әкеледі. 

Бұл өнімнің өзіндік құнының минималдылығымен, жалпы пайданың 

максималдығына қол жеткізу, яғни материалдық шығындар жиынтығының 

минималды жағдайында. Өндірушілер жоғары материалдық шығын жұмсай 
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отырып, максималды пайдаға қол жеткізу жағымсыз құбылыс болып 

табылады. Бұл жұмысшылардың өздерінің өнімділіктерін арттыруда жоғарғы 

өнімділікке ұмтылудағы қызығушылығын жоғалтады. Сонымен қатар аз 

материалдық шығын барысында максималды жалпы қосымша құнға қол 

жеткізуге болады, егер де жұмысшының еңбек шартында оның еңбек ақысын 

төлеу оның біліктілігін ескере отырып түпкі нәтижеге байланысты жүзеге 

асырылса, жұмысшылар жалпы қосымша құнды максималдауға ықылас 

танытады. 

Екіншіден, агробизнесті басқаруда нормативті – құқықтық базаны жасау 

міндетті. Бұнда  келесі нормативті – құқықтық құжаттарды дайындау қажет. 

1) Субъектілердің құрылтайшылық келісім – шарты, онда олардың 

міндеттік құқықтары мен жауапкершілігі. 

2) АБЖ үкімет, билік ұйымдары жағынан қаржылық, ғылыми және 

жобалық конструкторлық қолдау және басқа да коммерциялық ұйымдар мен 

кәсіпорындар тарапынан, оларды қолдайтын қоғамдық ұйымдармен  бірлесіп 

жұмыс жасау жөніндегі келісім – шарты. 

3) АБЖ жарғысында мыналар болу керек: даму стратегиясы, міндеттері 

мен мақсаттары, басқару ұйымдары мен басқа да бөлімшелерінің ережелері, 

құрамы мен құрылымы. 

4) Ақпараттар базасын жинақтау ережелері. 

Үшіншіден, агробизнестің нақты бизнес – жоспары жасалады. 

АБЖ-не қатысушы субъектілердің алдын-ала келісілген жоспары 

болмай ақырғы өнім алу мүмкін емес. Осы жұмыстың басында атап өткен 

ауыл шаруашылық өндірістің агробиологиялық-технологиялық ерекшелігіне 

тоқталғанбыз. Бизнес – жоспар аграрлық үрдістің технико-экономикалық 

нормативтері (ТЭН) негізінде жасалады. Технико – экономикалық норматив 

жүйенің мақсаты мен міндеттеріне байланысты бекіткеннен кейін әрбір 

субъект өзінің бизнес – жоспарын және оның орындалуы бойынша іс – 

шараларды жасайды. Басқарушы ұйым жоспардың орындалуын бақылайды 

және өзгерістер болған жағдайда субъектінің бизнес – жоспарына түзетулер 

енгізеді. 

АБЖ бизнес – жоспарын құруда стратегиялық орталық міндеттерді 

шешуде жобалық жұмыстар мен ғылыми – зерттеу сатысында нақты 

өндірістік бағыттар қажет. Бұл жоспардың негізгі мақсаты: ішкі және сыртқы 

өнім нарығында «өндіріс» (ауыл шаруашылығы кәсіпорындары) пен  

«өңдеуші» (өңдеуші кәсіпорындардың) субъектілер жиынтығының өз-ара 

келісуі мен үндестірілуі маңызды болып табылады. 

Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін оптималдық жоспарлаудың сәйкес 

экономикалық – математикалық моделін (ЭММ) жасау қажет.  

Модельдің құрамында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен оны 

өңдеу моделі, өндіріс көлемі, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және 

қажеттілікті анықтау мен қамтамасыз ету көздерімен келісу шарты: еңбек, 

материалдық ресурстар, оның ішінде, құрал – жабдықтар, ауыл шаруашылық 

техникалары және басқа да негізгі құралдар; қаржы ресурстары, оның ішінде, 
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ұзақ және қысқа мерзімді несие сомасы, капитал салығының көлемі; жер 

ресурстары мен ауыл шаруашылығы жері; ауыл шаруашылығы мен түпкі 

тағам өнімдерінің ішкі және сыртқы нарықтағы мүмкін және оптималды 

көлемі, аграрлық және зоотехникалық технологиялар талаптарының 

орындалу параметрлерін қамтамасыз ету шарттары тағы басқа. 

Осы жұмыста экономикалық–математикалық модельдің жинақталған  

шектеулер мен өзгермелі шамалардың екі «өндіріс» және «өңдеуші» блогін 

өз–ара үйлестіретін ортақ байланыс блогі көрсетілген. 

Осыдан «өндіріс» блогы бойынша шектеулер мыналар болуы қажет. 

Бұл блокта ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің әлеуеттік ресурстар 

көлемі (ауыл шаруашылығы жері, оның ішінде егістік, шабындық, 

жайылым). Осы ресурстардың теңгерімін сақтай отырып және агро-

экологиялық талаптарға сәйкес бағыты анықталады. Мысалы, қандай дәнді 

дақылдар  егілген тиімді, негізгі  өнім белгіленгеннен кейін технологиялық 

талапқа сәйкес қосалқы өнімдер анықталып қызметтің мақсаты бағыты 

анықталады. Бұл жағдайда АБЖ-нің негізгі мақсаты – ауыл шаруашылығына 

жарамды жерді тиімді пайдаланбай өнімділікті көтеру, осыған байланысты 

өнімнің өзіндік құнын төмендету мүмкін емес. Жұмыс жасап тұрған ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарындағы өндірістік ресурстардың тиімділігін 

қайта қарап өзгертулер енгізген дұрыс. 

Егін шаруашылығында негізгі өніммен қоса агротехнология бойынша 

дақылдардың түрі анықталады. Олар дәнді және майлы дақылдар, көкеніс, 

жеміс жидектер. Осы салаға қосалқы сала ретінде жем-шөп қорын дайындау 

арқылы мал шаруашылығын, оның ішінде, ірі қара мал өсіру үрдісін дамыту 

тиімді. Егін мен ірі қара мал шаруашылығының оптималды үйлесімділігі 

жерді тиімді пайдалануды және еңбек ресурстарының маусымдық тәуекелін 

реттейді. Мал шаруашылығын да бірнеше бағытта қалыптастыруға болады 

(ет, сүт). 

Осы екі салаға байланысты агротехнологиялық және зоотехникалық 

тәсілдер қабылданады. Өндірісті дамыту технологиялары анықталғаннан 

кейін өңірге сәйкес аграрлық нормативтерді ескеру арқылы математикалық 

модельдің шешімдері ақырғы өнімнің сұранысына қарай қажетті қаржылық 

соманы және ресурстардың қажетті көлемі анықталады. Сонымен қатар 

АБЖ-нің материалдық қаржылық ресурстарына байланысты өндірістің 

көлеміне шектеу қою арқылы бірнеше нұсқада есептеулер жасалады. 

Математикалық модельдің артықшылығы да тез уақытта бірнеше нұсқада 

қолда бар ресурстарды тиімді пайдаланып аз шығынмен өнім өндірудің 

жоспарын жасау мүмкіндігі. 

«Өңдеуші» блогі бойынша шектеулер ауыл шаруашылық шикізат 

өнімдерінің өңдеу үрдісіне таралуына байланысты. Мысалы, дәнді дақылдар 

астық және майлы дақылдарға бөлініп ақырғы дайын өнім түрімен 

ерекшеленеді. Астық дақылдары жарма және ұн түрінде өңделіп әрі қарай 

бірнеше ретте қайта өңделу арқылы ақырғы тауар (нан, кондитер өнімдері) 

шығарылады. Бұл үрдіс терең үздіксіз жалғасын тапқанда (диверсификация) 
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ғана агробизнес жүйесінің тұрақты дамуы жоғары болады. Мысалы, ірі қара 

мал шикі заты еттен 37 түрлі өнім бағытына таратуға болады және одан 

дайындалатын ақырғы өнімнің түрі одан да көп болуы мүмкін. 

Осы блоктың шектеу көлемі өндіріс блогімен анықталған, себебі 

шикізат көлемі өндіріске байланысты. Өңдеу үрдісін модельдеу тағамдық 

өнімдер өндірісінің технологиялық тәсілдерінің баламалы нұсқасына (өндіріс 

типі немесе цехтың қуаттылығы) байланысты. Түпкі өнімді өндіру мен сату 

сұранысқа байланысты шектеледі. 

ЭММ байланыс блогі өндіруші мен өңдеуші блоктарының барлық 

өндірістік ресурстардың нақты көлемі мен пайдалануы бойынша теңгерімдік  

баланысын үйлестіру арқылы жалпы агробизнес жүйесінің оптималды 

жоспарын алуды қамтамасыз етеді. 

Мақсатты функциялары мен оптималдылық критерийі мынандай болуы 

қажет: өндіруші мен өңдеуші кәсіпорындардан алынған таза табыстың 

немесе  қосымша құнның максималдығы. Олай болса, экономика–

математикалық модель агробизнес жүйесінің субъектілерінің барлық 

қызметінің көрсеткіштерінің параметрлерін анықтайды және ақпарат 

жинақтайды. Сонымен бірге, бұл көрсеткіштер жұмыс және ұйымдастыруды 

басқару жобасының технико – экономикалық нормативтерін бекіту үшін 

ақпараттар базасы қызметін атқарады. 

Жалпы жүйе бойынша жасалған ЭММ артықшылығы алдағы жылдарда 

болатын өзгерістерді ескеріп кәсіпорынның бизнес – жоспарларын есептеу 

үшін пайдалану мүмкіндігі болып табылады. Нәтижесінде бұл модель 

жүйенің әрбір субъектісінің даму стратегиясын жүзеге асыруда болашаққа 

көз жеткізетін тиімді құрал қызметін атқарады. 

Агробизнес жүйесі үшін концептуалды экономика – математикалық 

моделін ұсынамыз. 

     «Өндіріс» блогының математикалық моделі. 

1.Жер ресурстарын пайдалану 

                                                   ij Xj   Аi,                                                        (1)           

                                               J 

 

2. Мал шаруашылығын жем-шөп қорымен қамтамасыз ету 

 

                               -  ij Xj +  ij Xj    -     ip Xp    0 ,                                  (2) 

                                         j1             j2                  р 

 

3. Агротехнологияқ талаптардың орындалуы 

 

                                           j` Xj` - j Xj   = 0,                                                   (3) 

 

4. Ауыл шаруашылығы өнімінің і – ші түрінің жалпы (шикізат) өндіріс 

көлемі 

                                         ∑ 𝑞𝑖𝑗
(1)

𝑗 𝑋𝑗 = 𝑄𝑖(𝑖 ∈ 𝐼(1))                                             (4) 
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5. Материалдық ресурстардың К – ші түріне қажеттілік және бөлу 

 

                                            ∑ 𝑟𝑘𝑗
(1)

𝑗 𝑋𝑗 ≤ 𝑃𝑘
(1)

+ 𝐵𝑘
(1)

                                           (5) 

 

6. Өндірістің  жалпы түсімі 

 

                    ∑ 𝑝𝑛1
(1)

𝑉𝑛
(1)

+𝑛 ∑ 𝑝𝑛2
(1)

𝑈𝑛
(1)

+ ∑ 𝑝𝑛3
(1)

𝐸𝑛
(1)

= 𝑊(1)
𝑛𝑛                             (6) 

 

7. Өндіріске күрделі салымдарға қажеттілік 

 

                                          𝐾3
(1)

= 𝐾2
(1)

+𝛾ℎ
(1)

𝐵𝑚
(1)

                                                  (7) 

 

8. Ішкі және сыртқы нарықта ауыл шаруашылығы шикі затына сұраныс 

көлемін болжау: 

 

                      𝐷(1) ≤ 𝑉1
(1)

≤ 𝐷1

(1)
,              𝐸1

(1)
≤ 𝐸1

(1)
≤ 𝐸1

(1)
                             (8) 

 

9. Ауылшаруашылық өндірісінің жиынтық табысы 

    а) егін                                                   б) ірі қара мал   

        сt Xt  = Y2.                                          сt Xt  = Y3.                                     (9) 

            t                                                              t            

 

10.  Ауылшаруашылық өндірісіне қажетті  қаражат  сомасы  

            а) егін                                                   б) ірі қара мал   

       j Xj - У4  = 0;                                   j Xj - У5  = 0.                              (10)                          

              j                                                           j 

 

11.  Ауылшаруашылық өндірісінің жалпы ресурстарға қажеттілігі  
       а) егінге      

                                       zj Xj   = Хz ,           zZ;                                         (11) 

                                               j 

            б) ірі қара мал  өсіруге 

                                        zj Xj = Xz ,             zZ;                                         (12) 

                                             j                    

       

б) Өңдеуші блогі  

 

12. Ірі қара мал өсіру тәсілдеріне байланысты  шаруашылық аралық 

байланыстарды қалыптастыру  

                                           g Xj  -  Xj^ = 0,                                                          (13)            



  

111 
 

                                 

13. Агробизнес жүйесіне өңдеуші кәсіпорындардың қуатына және 

сұранысқа сәйкес шикі затпен табиғи өлшемде қамтамасыз ету 
 

                       а) егін                                                   б) ірі қара мал   

                 qtj Xj   = Хt ,                                        qtj Xj   = Хt ,                      (14)    

                       j1                                                             j2 

14. Егін өнімдері шикі затын түрлі  өңдеуге тарату  

                                        ψrt Xt  = Xr,                                                               (15) 

                                              t                           

15. Мал өнімдері шикі затын түрлі өңдеуге тарату  

                                         сr Xr  = Y6.                                                               (16)  

16.  p – ші өнімді ішкі және сыртқы нарықта сату көлемі: 

 

                          (1 − 𝛼𝑝
(2)

) 𝑄𝑝
(2)

= 𝑉𝑝
(2)

+ 𝐸𝑝
(2)

, (𝑝 ∈ 𝑃2)                                   (17) 

 

17.  Шикізаттың  і – ші түріне қажеттілік және бөлу 

 

                                   ∑ 𝑟𝑖𝑘𝑌𝑘𝑘 ≤ 𝑈𝑖
(1)

+ 𝐵𝑖
2,i∈ 𝐼2                                            (18) 

 

18.   Материалдық ресурстардың  і – ші түрін  бөлу шарты: 

 

     ∑ 𝑟𝑖𝑘
(2)

𝑌𝑘𝑘 ≤ 𝑃𝑖
(2)

+ 𝐵𝑖
(2)

,      ∑ 𝑟𝑖𝑘
(2)

𝑌𝑘𝑘 − 𝑃𝑖
(2)

≤ 𝐵𝑖
(2)

,   (i ∈ 𝐼2)                 (19) 

 

19. Жалпы өндірістік шығын 

 

                           𝐾1
(2)

+ ∑ 𝛾𝑙

(1)
𝑙 (𝑃𝑙

(2)
+ 𝐵𝑙

(2)
) = 𝑍1

(2)
                                 (20) 

 

                          𝑍1
(2)

− 𝐾1
(2)

− ∑ 𝛾𝑙

(2)
𝑙 𝑃𝑙

(2)
= ∑ 𝛾𝑙

(2)
𝑙 𝐵𝑙

(2)
                           (21) 

 

20. Ақырғы өнімді сатудан түскен жалпы түсім 

 

                                 𝑐𝑝1
(2)

𝑉𝑝
(2)

+ 𝑐𝑝2
(2)

𝐸𝑝2
(2)

= 𝑊(2)                                           (22) 

 

21. Өңдеуге қажетті күрделі салымдарға  қажеттілік: 

 

𝐾3
(2)

= 𝐾2
(2)

− ∑ 𝛾𝑙

(2)
𝑙 𝐵𝑙

(2)
  ,        𝐾2

(2)
− 𝐾3

(2)
= ∑ 𝛾𝑙

(2)
𝑙 𝐵𝑙

(2)
                 (23) 

 

22. Дайын өнімнің шығынының жалпы ағымдық сомасы  

 

                          𝑍2
(2)

+ 𝑃𝑟𝑙
(2)

𝐾1
(2)

+𝑃𝑟3
(2)

𝐾3
(2)

= 𝑍(2)                                         (24) 
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         в) Байланыстырушы блогі (жалпы жүйелілік): 

 

23.  Жүйе бойынша қаржылық – тұрақтылық шарттары 

 

    𝐾1
(1)

+ 𝐾1
(2)

+𝑍(1) + 𝑍(2) ≤ 𝑊(1) − 𝑍(1) + 𝑊(2) − 𝑍(2) + 𝐾3
(1)

+ 𝐾3
(2)

       (25) 

 

           𝐾1
(1)

+ 𝐾1
(2)

≤ 𝑊(1) + 𝑊(2) – 2𝑍1 − 2𝑍(2) + 𝐾3
(1)

+ 𝐾3
(2)

                     (26) 

 

24. Күрделі салымдардағы қайтару шарты 

                              𝑊(2) − 𝑍(2) −
1

𝑡
𝐾3

(2)
≥ 0                                                      (27) 

Сызықтық программалау есебінің мақсаты функциялары мен оптималдық 

критерийлері: 

1. Таза табыстың максималдығы 

                     𝑍 = 𝑊(1) − 𝑍(1) + 𝑊(2) − 𝑍(2) ⟶ 𝑚𝑎𝑥                             (28) 

 

2. Қосымша құн максималдығы 

 

  𝑊 = 𝑊(1) − 𝑍1
(1)

+ ∑ 𝑎𝑖𝑗
(1)

𝑗 𝑥𝑗 + 𝑊(1) − 𝑍2
(2)

+ ∑ 𝑎𝑡𝑘
(2)

𝑘 𝑌𝑡𝑘                 (29) 

 

ЭММ – дегі қабылданған белгілер: 

Хj – j субъектілер немесе j – ші ауылшаруашылығы дақылдарының 

егістік жер көлемі; 1 𝑘⁄  – k – ші технологиялық әдістегі өндіріс көлемі; ij – 

нормативті  шығындар, ij, ip – i-ші жемнің шығу нормасы, g, ij – ауыспалы 

егістік талаптары немесе пропорциональдық коэффициенттер;  𝑄𝑖  – i – ші 

түрдегі ауылшаруашылығы өнімінің көлемі; V, U, E– эспортқа, өңдеуші 

субъектілерге және жергілікті нарықта сатылатын өнімдерінің сәйкес 

көлемі;  𝑃𝑘  мен  𝑃𝑘 – өндіруші және өңдеуші субъектілер үшін K – ші 

материалдық ресурстарға қосымша қажеттілік (шикізаттан басқ;  𝑃𝑡
1  мен 𝑃𝑡

2– 

өндіруші және өңдеуші субъектілер үшін L–ші түрдегі негізгі қорға қосымша 

қажеттілік;  𝐾𝑡
(1)

және  𝐾𝑡
(2)

– айналыс қорлар сомасы және өндіруші және 

өңдеуші субъектілер үшін еңбекақы;  𝐾2
(1)

және  𝐾2
(2)

– өндіруші және өңдеуші 

субъектілер үшін негізгі қордың (негізгі капитал) сомасы;  𝐾3
(1)  

,  𝐾3
(2)

– 

өндіруші және өңдеуші субъектілер үшін күрделі салымдарға 

қажеттілік; 𝑡1
(1)

және  𝑡 1
(2)

– өндіруші және өңдеуші субъектілер үшін жалпы 

өндірістік шығын сомасы; 𝑡(1)және 𝑡(2)– өндіруші және өңдеуші субъектілер 

үшін ағымдық жылдық шығынның жалпы сомасы (салық төлемдерін есепке 

алмағанда);  𝑊(1),   𝑊(2) – өндіруші және өңдеуші субъектілерден алынған 

жалпы түсім сомасы; 𝑉𝑝
(2)

, 𝐸𝑃
(2)

– ішкі және сыртқы нарықта p – ші түрдегі 

түпкі өнімді стау көлемі; qtj, ψtr, ρpt – өңдеуден ақырғы өнім шығымдылық 
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пропорциясы;   𝑄𝑡
(1)

,   𝑄𝑝
(2)

– өндіруші және өңдеуші субъектілердің p – ші 

түрдегі өнім өндірісі көлемі; t және W – есептің мақсатты функциялары. 

Берілген мәліметтерді дайындауда сандық модельді құрғаннан кейін 

есеп ЭЕМ–да шешіледі. Қазіргі уақытта кез келген біркелкі сызықтық 

программалық есептерді шешуге мүмкіндік беретін ІВМ РС типіндегі 

персоналды компьютер үшін сәйкесінше математикалық бағдарламамен 

қамтамасыз етілген [150,151]. 

Экономика математикалық модель шешімі 10,11 суреттегі бизнес–

модель агробизнес жүйесінің бизнес моделінің жоспарының кооперациялық 

байланыстар арқылы орындалуын қамтамасыз етеді (сурет 12). 

      Атап айтқанда: 

– мемлекеттік ұйымдарға берілген статистикалық ақпараттар сонымен 

бірге, шаруашылық қызметінің нәтижесі жөніндегі ақпараттар негізінде 

жүйенің өнімінің сыртқы нарығы мен тұрғындар қажеттілігіне болжам 

жасалынып, өткен 2 – 3 жылға талдау жүргізіледі; 

– алынған болжамдарға негізделініп басты міндеттері мен мақсаттары, 

сондай-ақ берілген жоспарлы мерзімде жүйені дамытудың нұсқалары 

анықталады; 

–  алынған ақпараттар негізінде қаржы құралдарының (несие, субсидия, 

салықтық жеңілдіктер) сырттан келіп түсу көздерін және берілген жоспарлы 

мерзімде материалдық ресурстармен жабдықтауды болжауда өндіріс (2–

блок) мен өңдеуші субъектілерінің (3 – блок) дамуының баланысы 

сақталады; 

–  компьютерден алынған шешімдер нәтиіжесінде өндіріс мен өңдеуші 

субъектілердің түпкі өнімді азық – түлік нарығында ұсынудың келісілген 

оптимальды варианты анықталады (4 – блок); 

– «азық–түлік нарығы» 4–блогында өнімдерге тұрғындардың 

төлемқабілеттілік сұранысын және субъектілердің осы өнімді шығару – 

ұсыну және азық – түліктің экспорты мен мемлекеттік сатып алу қажеттілігін 

ескерумен осы өнімдерді ішкі азық – түлік нарығында сату үйлестіріліп, 

балансталады; 

–  барлық блок қызметтерін жоспарлы үйлестіруден кейін субъектілер   

сыртқы ұйымдармен міндеттері мен жауапкершілігі көрсетілген өзара 

шаруашылық келісім – шартқа отырады және онда өнім мен қызметтерді 

жеткізіп беру шарттары мен келісілген бағасы көрсетілген. 

АБЖ субъектілері өз–ара шаруашылық келісім–шартқа отырғаннан 

кейін, талап етілген жоспарлы мерзімінде өздерінің стратегиялық және 

ағымдық (бизнес–модель) жоспарларын құрайды. Ағымдық және 

стратегиялық жоспарларды құру барысында өндірістік потенциалын дұрыс 

пайдалануды бағалап, мұқият талдау жасау өте маңызды болып табылады. 
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Сурет 12 – Агробизнес жүйесінің бизнес моделінің жоспарының 

кооперациялық байланыстар арқылы орындалу сұлбасы 

     
Ескерту – автормен тұрғызылды. 
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Талдау негізінде өндірістік потенциалы ескерілген субъект құжатын 

жасап, осы мәліметтерді орталық жүйенің ақпараттық блок базасына енгізеді. 

Бұл мәліметтер ақпараттар базасында жыл сайын жаңартылып, жүйе ішінде 

және оның сыртында өндіріс процессін талдау, жоспарлау мен реттеу үшін 

қолданылады. 

Бизнес–жоспардың орындалу барысында міндеттемелердің 

орындалмауының объективті және субъективті себептерін көрсетумен өзара 

міндеттемелердің сақталуына және міндеттемелер орындалмаған жағдайда 

шығын әріптестерге жүктелуіне аса мән берілуі қажет. 

Сондай–ақ бизнес–жоспарда субъектілерге қосымша нәтиже алуға 

мүмкіндіктер беретін шаралардың пайдалы жақтары да көрсетілуі қажет. 

Осыдан кейін агробизнесті басқарудың әкімшілік ұйымы мен субъектілер  

бірлесіп мақтау мен жазалау шараларын және барлық субъектілердің 

арасында табысты қайта бөлу іс – шаралары жасалуы қажет. 

Ақпараттар аудандық, аймақтық және мемлекеттік деңгейде қамтылып 

электронды түрде түсуі қажет. Бұл ақпараттар тауар биржаларының қызметін 

жоспарлау мен үйлестірілген баға бойынша мемлекеттік қорды құру,  жұмыс 

жасауы, ауыл шаруашылығы шикізаты мен өнімдерін сатып алудың  

мемлекеттік қажеттілігі мен азық – түлік нарығын басқаруды қамтамасыз ету 

үшін қолданылады. 

 

3.4 Агробизнес субъектілерінің кооперациялық байланысының 

әлеуметтік – экономикалық тиімділігі 

Егер де біз еліміздегі ауылшаруашылық кооперативтерінің дамуына, 

агробизнес субъектілері арасындағы кооперациялық байланыстарға кедергі 

келтіретін негізгі факторларға тоқталмасақ, зерттеу бойынша 

кооперативтердің құрылу процестерінің сипаттамасы мен осы мәселе 

бойынша іс жүзіндегі ұсыныстарды әзірлеу мүмкін емес. Негізінен, бұл 

факторлар ауыл шаруашылығы өндірушілерінің микроэкономика және 

әлеуметтік психология саласы айналасында. Біздің елімізде қазіргі ұсақ және 

орта шаруашылықтарды ауылшаруашылық кооперациясына тарту XIX – шы 

ғасырдың аяғы – XX ғасырдың басындағы еуропалық елдердің кооперативтік 

қозғалысының басталуына тән жағдайларға мүлдем ұқсамайтын шарттарда 

орын алуда. Бірақ та кооперативке кіруде оның ішіндегі проблемалары бәрі 

сол қалпында бірдей болып келеді. Мысалы ол кездегі кооперативке бірігу – 

бірнеше адамның сүт өңдеу кооперативін құру ортақ бір сепаратор сатып 

алуды білдірді, ал кооперативтің әрбір мүшесінің мүліктік жарнасы жеке 

тұтынуды (мысалы, жаңа киім сатып алудан бас тартуға) аз ғана шектеуді 

талап ететін [13. 194 б.]. 

Ауыл тұрғындарының әл–ауқатын арттыруда, әлеуметтік – 

экономикалық функцияларын жетілдіруде агробизнестің ролі ерекше екені 

белгілі. Қалыптасқан жағдайды негізге ала отырып, елімізде агробизнесті 

дамыту, ауыл шаруашылық субъектілерін кооперацияға тарту ауыл 

шаруашылығын тығырықтан  шығаратын негізгі бір жолы болып отыр. Ол 
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кезегінде ел экономикасының әлеуметтік – психологиялық, әлеуметтік – 

экономикалық жағдайына оң әсерін тигізеді. 

Әлеуметтік – экономикалық жағынан алатын болсақ, азық түлік саудасы 

әрқашан да ел экономикасының өзекті мәселелердің бірі болғандықтан оны 

тиімді қамтамасыз етуге, жұмыс орындарын құра отырып, ауыл халқын 

жұмыспен қамтамасыз етуге, ауылдан қалаға көшу миграциясын тоқтатуға 

жалпы экономикалық тұрақтылыққа әкеледі. 

Әлеуметтік–психологиялық жағынан әсері ауылда әлеуметтік–

экономикалық жағдайды тұрақтандыра отырып, әлеуметтік – психологиялық 

жағдайдың түзелуіне ат салысады. Осы орайда ауыл тұрғындарының 

психологиялық көңіл күйіне де әсер етеді. 

Агробизнестің әлеуметтік–психологиялық, әлеуметтік–экономикалық 

функциясының азық–түлік тәуелсіздігі мен қауіпсіздігіне әсер ету механизмі 

бұл заңды, ұйымдық, қаржылық, кадрлық және ақпараттық сүйемелдеу 

арқылы ауыл шаруашылық субъектілері арасындағы қарым қатынастарды 

ұйымдастыру болып табылады [152]. 

Кез келген саланың немесе ұйымның қазіргі кездегі өзгермелі нарықтық 

орта жағдайындағы қызметі тәуекелге (риск) ұшырайтыны белгілі. Қазақстан  

экономикасындағы тәуекелге бейім секторлардың бірі агробизнес саласы. 

Агробизнес саласында көбінесе ауа райынан, зиянкестерден және мал 

ауруларынан, сондай – ақ ауыл шаруашылығы өнімдері мен енгізілетін 

ресурстарға бағаның үнемі ауытқуынан туындаған өндірістік күйзелістер 

агробизнеске әсер етіп қана қоймай, сонымен қатар мемлекетке де 

қиындықтар туғызады. Осы тәуекелдердің кейбірі тұрақты тәуекел циклына 

алып келеді және өндірістік, бағалық тәуекелдерге әсер етуі арта түседі. 

Мемлекет агробизнеске ұсақ және орта шаруашылықтарды тартуда ең 

алдымен ауыл тұрғындарының еңбек нарығында сұраныс бар дағдыларды 

қалыптастыру мүмкіндігіне ие болу үшін адами капиталға инвестиция құюы 

тиіс. Бұдан басқа, мемлекет әлеуметтік қорғаудың тиімділігін арттыру және 

оны олар еңбек ететін жағдайларға қарамастан оның барлық субъектілеріне 

тарату қажет. Мемлекет агробизнеске инвестициялар тартуда адами 

капиталды дамытуға және әлеуметтік қорғауды күшейтуге ерекше көңіл 

бөлуі қажет. Осыдан келе ауыл шаруашылық мамандарын дайындауда 

жоғарғы оқу орындарына заманауи менеджерлерді дайындау қажеттігі 

туындайды. 

Ғылыми – техникалық даму өндірістің әрдайым жаңғырып тұруын қажет 

ететіні белгілі. Ұсақ фермерлердің жаңа технологиялар мен заманауи 

техникаларды пайдалануға жағдайы толық жете бермейді. Осының 

салдарынан ірі және ұсақ  кәсіпорындар арасындағы өнім өндіру 

көрсеткішінің едәуір алшақтығы байқалуда. 

Агробизнестің әлеуметтік – экономикалық функцияларының аймақтың 

азық – түлік тәуелсіздігі мен қауіпсіздігіне әсер ету механизмі заңды, 

ұйымдық, қаржылық, кадрлық және ақпараттық сүйемелдеу арқылы ауыл 

шаруашылық субъектілері арасындағы қарым қатынастарды ұйымдастыру. 
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Оның субъектілері өзара іс – қимыл механизмі бірнеше онтологиялық 

деңгейде: макро, мезо және микро деңгейде өтеді. Макро – деңгей мемлекет 

пен агробизнестің өзара әрекеттесуін қарастырады. 

Агробизнес–табыс әкелетін жүйе. Көптеген облыстарда оның 

қызметінен түсетін кірістер жергілікті бюджеттің айтарлықтай бөлігі болып 

табылады, яғни ауылдың экономикалық және әлеуметтік дамуын қамтамасыз 

етеді деуге әбден болады. Қазіргі күнгі құрылып жатқан ауыл шаруашылық 

кооперативтеріне өз қызметтерін ұйымдастыруда және алға қойған 

міндеттеріне қол жеткізу үшін өзара сенімділік жетіспейді. 

Бүгін елімізде халықты жұмыспен қамту мәселесі өте өткір мәселе 

болып тұр, ауыл тұрғындарының жұмыссыздығы қоғамдағы тежеуіш  күшке 

айналды. Негізінен ауылдың әлеуметтік жағдайын көтеруде агробизнес 

жүйесі осы мәселені іске асыруда басты рөл атқарады, сонымен қатар 

әлеуметтік – психологиялық жағдай, әлеуметтік – экономикалық қызметпен 

қоса қарастыру қажет. Ауыл тұрғындарының біріге жұмыс істеуіне жағдай 

жасай отырып олардың сенімділігін арттырып, жаңа жұмыс орындарын құру. 

Субъектілердің өз–ара кооперациялық байланысынан табыс табуды, 

материалдық игілікке және бірінші ретте өз отбасын қамтамасыз етуге деген 

сенімділік жалпы болашаққа деген сенімділікті арттырады. Қызмет көлемін 

арттыра отырып және оның жаңа бағыттарын дамыта отырып, ауыл 

шаруашылығы өзінің экономикалық жағдайын нығайтады, айналымға 

қосымша қаражат тартылады жалпы бәсекелестік күресте кооперациялық 

байланыс позициясын бекітеді. 

Қазіргі жағдайда агробизнеске сол салада жүрген мамандар ғана емес 

оның идеологиясын және принциптерін ұстанатын заман талабына, 

нарықтың сұранысына сай жаңа технологияларды меңгере алатын, 

тұтынушының сұранысын қанағаттандыра алатын, табысты заманауи 

менеджерлер тартылуы қажет.  

Агробизнестің әлеуметтік–психологиялық, әлеуметтік–экономикалық 

функциялары белгілі бір мақсаттарды іске асырады және 13 суретте 

көрсетілгендей белгілі бір міндеттерді шешеді. 
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Сурет 13 – Агробизнестің әлеуметтік, экономикалық және психологиялық 

міндеттері 
Ескерту – автормен құрастырылды. 

 

Агробизнес ірі ауқымда әлеуметтік маңызы бар азық–түлік өнімдері 

бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, дайындау, өндеу, қайта 

өңдеу және сауда қызметін айтарлықтай ұлғайтуға, бірыңғай операциялық 

тізбекті құруға нақты мүмкіндіктері бар. Осының арқасында ауылдық елдің  

әлеуметтік – психологиялық, әлеуметтік – экономикалық жағдайын жақсарту 

тетіктері анықталды (сурет 14). 

Олар: ауыл жастарын оқытудың, инновацияның және бейімделудің 

үздіксіз жүйесін жүзеге асыру; қолда бар ресурстармен шектелмейтін іс – 

әрекеттердің батыл болуы; субъектілердің  тікелей сатып алушылар алдында 

және кооператив алдында өз қызметінің нәтижелері үшін жоғары 

жауапкершілігі. Ауыл тұрындарының қазіргі ауыл шаруашылық 

кооперативтеріне бірікпеуінің психологиялық себебі, бір кезде Кеңес 

үкіметінің басқару идеалогиясының негізі ұлттың негізгі кәсібі болған мал 

шаруашылығымен айналысқан ауыл тұрғындарының қоғамдағы орнын 

төменгі сатыға қойғандығы да әсер етті. Әлеуметтік жағынан қорғалмаған 

мал шаруашылығымен айналысқан тұрғындардың психологиялық 

қалыптасуы өздерін қоғамға қажетсіз маман ретінде қабылдау. Уақыт өте 
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келе ата кәсібінен айырылып қалған ауыл тұрғындары басқа кәсіп иесі бола 

алмады, бұған психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ олардың санасында 

мал бағу, егін салу табыс табу көзі емес, уақытша айналыса тұратын кәсіп 

күн көру ретінде қалыптасты. Бұның соңы мал өсіру, егін салу сияқты негізгі 

ауыл тұрғындарының кәсібі тұрақты кәсіп көзінен табыс табуға деген 

сенімсіздік туындатты. Сонымен қатар, кооперативтің әлеуетті 

қатысушылары мен олардың көшбасшыларының арасында сенім сияқты 

психологиялық факторлар сараланбаған. 

 

 

 

  

Сурет 14 – Агробизнестің ауылдың дамуына ықпалы 
 

Ескерту – автормен құрастырылды. 
 

Жалпы тауарлық массадағы барлық көрсеткіштердің орташа мәні 

өнімнің сапасы төмен өндірушілердің ұтып, керісінше, жоғары сапалы 

өнімдердің пайдасы төмендеп қалуына әкеліп соқтырады. Экономикалық 
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нәтижелердің өсуі кезінде олардың қызығушылығын төмендетіп жалпы 

өнімде олардың  адал еңбегі мен әділдігі жойылып кететін болады. Сонымен, 

көкейтесті мәселелер тек экономикалық кеңістікте ғана емес әлеуметтік – 

психологиялық салада  екеніне, дәлірек айтсақ, кооператив жұмысын ішкі 

ұйымдастыру саласында болып отыр. 

Осылайша, кооперациялық байланыс әлемдік деңгейде агробизнес 

субъектілерін біріктіру арқылы көптеген әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге 

асыруда және экономика секторларын көтеруде ауыл шаруашылығы өнімін 

өндіру, денсаулық сақтау, банктік қызметтер, жер ресурстары, сауда сияқты 

басқару ұйымдардың өз қызметін әлемнің көптеген елдерінде бұл 

кәсіпорынды табысты іске асыруға мүмкіндік береді. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Диссертациялық зерттеу нәтижесінде келесідей қорытынды шығаруға 

болады. 

1.Қазақстанның ауылшаруашылық әлеуетін әлемдік елдермен 

салыстырғанда (187 ел) ауылшаруашылық жері бойынша 7–ші орында, ал 

өндірісі бойынша, әсіресе мал шаруашылығы 47–ші орында. Ал егістік жері 

бойынша 13–ші орын алғанымен егін шаруашылығының өндіріс көлемі 

жағынан 54–ші орында. Сонымен негізгі ресурс ауыл шаруашылық жерді 

пайдалану тиімділігін салыстырмасын қарасақ, АҚШ 100 га ауылшаруа-

шылық жерінен 279 т дәнді дақыл жинаса, Ресей 108 т, ал Қазақстан 4 есе 

кем 68 т жинаған. Бұдан дәнді дақылдардың өнімділігі төмен, өзіндік құны 

жоғары, экспорттық табыс төмен болғанын айтуға болады. Бұл елімізде 

негізгі жер ресурсы әлеуетінің жоғары екенін және оның тиімді пайдалануы 

жолға қойылса, елді толық азық түлікпен қамтамасыз етумен қатар экспорт 

әлеуетін көтеру мүмкіншілігінің бар екенін көрсетеді. 

2. Қазақстанның аграрлық саласының ресурстық әлеуетін пайдалану 

тиімділігіне талдау жасау және әлемдік елдермен салыстыру арқылы елімізде 

агробизнестің өз деңгейінде дамымағанын, ғылыми зерттеулердің 

жеткіліксіздігі және теориялық базасының қалыптаспағанын атап өтеміз. 

Қазақстанда агробизнестің заманауи жүйесі ол ауыл шаруашылығы 

кооперациясының болуымен сипатталады, себебі, аграрлық саланың 

тәуекелдігінің жоғары болуы пайда табу мақсатында кәсіппен айналысу қиын 

мәселе деп қабылданған. Жалпы табыс, өндірістік қажеттіліктерді 

қанағаттандырудың кеңейтілген түрлерінің бірі болғандықтан, нарық 

жағдайында аграрлық саланы дамытудың жолы бизнестік қызығушылығын 

арттыру болады. 

3. Агробизнестік кооперациялық байланыс – ауыл шаруашылығы 

өнімдерін терең қайта өңдеу, оның сапасы мен экологиялық қауіпсіздігін 

арттыру, өнімнің ассортименттерін кеңейту, сондай–ақ өндірісті ұлғайту 

арқылы экономикалық біріктірудің басқару жүйесін нығайтумен мүмкін 

болатын транзакциялық шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен 

бірге жұмыссыздық пен кедейшілікті азайтуға, ауылдық жерлерде өмір сүру 

сапасын жақсартуға, соның ішінде әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға 

ықпал етеді.  

4. Алматы облысының кооперациялық байланыстағы субъектілеріне 

жүргізілген сауалнамада нәтижесінде елімізде ауыл шаруашылық 

субъектілері қызметі арасындағы байланыстың жоқтығы, осыған орай 

ресурстардың тапшылығынан кейбір агротехнологиялық үрдістердің 

уақытылы орындалмауы орын алуда. Осы мәселелерді ескере отырып, 

елімізде аграрлық секторды реформалау мен қалпына келтірудің оңтайлы 

жолы – жүйелілік. Жүйелілік – ерікті субъектілердің реттелген түрде 

кооперациялық байланыста қарым қатынасын қалыптастыру арқылы 
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агробизнесті дамыту. Осыған байланысты агробизнес жүйесі – бұл 

агробизнес субъектілерінің және билік ұйымдары, қаржылық, ғылыми 

мекемелермен өз – ара тығыз байланыста экономикалық тұрақты даму 

бағытында өнімдердің бәсекелестік қабілеттілігін арттыру мақсатындағы  

ерікті кооперациялық қатынастарының жүйесі. 

5. Агробизнес жүйесінің  тұрақты дамуы белгілі бір қағидаларға 

негізделіп жүргізіледі. Олар: әлеуметтік–экологиялық–экономикалық, 

бәсекелестік, демократиялық және ақпараттық. 

Біріншіден, әлеуметтік-экологиялық-экономикалық қағидасында үш 

жақты үйлесімін табу маңызды. Экономикалық маңыздысы – жалпы оның 

субъектілерінің қызметінің тұрақты тиімділігін, оның әрбір құрылымдарында 

қамтамасыз ету және шаруашылық жүргізудің әр кезеңінде іске асуы қажет. 

Экологиялық  жағдайында қажетті және жеткілікті шартын ажырату 

маңызды. Қажетті экологиялық іс–шаралардың қатарына топырақ 

құнарлылығын тұрақты деңгейде ұстап тұруды және жоғарлатуды жатқызуға 

болады. Әлеуметтік жағдайында жүйедегі барлық субъектілердің 

қажеттіліктерін қанағаттандыру жолымен нарықта табысқа жету және ішкі 

шаруашылық қызметінде субъектілердің бір–біріне сенімді болу және 

құқықтық қорғалуы  орын алуы тиіс. 

Екіншіден, субъектілердің бәсекелестігіне еркін қол жеткізу үшін 

мыналарды ескеру қажет: тұтынушының сұранысын жақсы білу; 

бәсекелестермен салыстырғанда бірдей немесе тіпті неғұрлым жоғары 

бағалар бойынша сапалы тауар өндіру және неғұрлым төмен баға бойынша 

(төмен өзіндік құн кезінде) сапалы тауарды сату; тұтынушыға жоғары қызмет 

көрсетуді ұсыну мақсаты. 

Үшіншіден, агробизнес жүйесінің келесі қағидасы экономикалық 

қатынастарды демократияландыру. Субъектілер өнімді өндіру, іске асыру 

және тұтыну құқығына неғұрлым кең еркіндік алуы, өндірістегі 

субъектілердің өндіріс құралдарына еркін иелік ету және пайдалану, еркін 

шаруашылық құқығы болу. Еркін жағдайда еңбекті және өндірісті 

ұйымдастыру, дербес жедел басқару нысандарын, технология мен т.б. 

таңдауға құқылы болу. 

Төртіншіден, агробизнес жүйесінің тұрақты дамуын қалыптастыру 

процесі субъектілерді ақпараттық қамтамасыз ету қағидасы. Шаруашылық 

жүргізудің қандай да бір түрін тиімді ұйымдастыру және басқару үшін 

цифрлы экономикалық ақпараттың жеткілікті дамыған базасын жасау. 

6. Агробизнесті жоспарлаудағы жүйелік тәсілді қолданудың негізгі 

алғышарты нарық жағдайында «өндіріс–өңдеу–сату» тізбек бойынша өзара 

байланысты салаларды қамтиды. Осыған байланысты агробизнес қызметінің 

әрбір буыны үйлесімді болып табылатын алдыңғы буындағы өнімнің 

тұтынушысы болып келеді. Нарық жағдайында маңызды орын алатын, дайын 

өнімді алудың технологиялық тізбегі бойынша салалардың тұрақты байланыс 

тізбегін қалыптастыру.  
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Осының мысалы ретінде Алматы облысының табиғи мүмкіндіктерін 

ескеріп, егін және мал шаруашылығының негізінде агробизнес жүйесінің 11 

блоктан тұратын кооперациялық байланысының бизнес– моделін ұсынамыз. 

7. Бизнес–модельде орталық 1–блокта үйлестіру және басқару 

әкімшілігі орналасқан, ал 2–блок ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді 

пайдалану, 3–өсімдік, 4–мал шаруашылығы өндірісі, 5–сатып алушы, 

сақтаушы және өңдеу қызметі, 6–мал бордақылау, 7–өсімдік өнімдерін қайта 

өңдеу, яғни ақырғы өнім өндірісі, 8–мал өнімдерін қайта өңдеу, 9– 

материалдық  техникалық қызмет, 10–ғылыми инновациялық қызмет, 11– 

ішкі және сыртқы нарыққа шығару. 

Қорыта келгенде агробизнес жүйесі тұрақты дамып бәсекеге қабілетті 

болу үшін осы блоктардың жұмысы орталықтандырылып бір мақсатқа 

жұмылғанда соңғы өнімге жету мүмкін. Сондықтан агробизнес 

субъектілерінің кооперациялық байланысын ұйымдастыру және басқару 

өзекті мәселе. Агробизнес өте тәуекелі жоғары сала, сондықтан басқа 

бизнестен айырмашылығы кейде пайда табудан бұрын нәтиженің аяғына 

жету басымдық алады. 

8. Агробизнестің субъектілерінің құрылымдық бизнес–моделін басқару 

күрделі үрдіс, ол үшін келесі тетіктерін орындау керек: 

 –агробизнес жүйесін құрудағы әлеуметтік-экологиялық-экономикалық 

жағдайларды жүйелі талдау негізінде мақсаттар мен міндеттерді айқындау 

жөніндегі стратегияны әзірлеу; 

– құқықтық базаны бекіту; 

– әр субъектінің нақты бизнес–жоспары құрылуы қажет. Жоспардың 

негізгі мақсаты: ішкі және сыртқы өнім нарығында «өндіріс» пен «өңдеуші» 

субъектілер жиынтығының өз–ара келісуі мен үйлестірілуі маңызды болып 

табылады. 

9. Бизнес – жоспар оңтайлы болу үшін оптималдық экономикалық – 

математикалық моделін ұсынылады. Модельдің құрамында агробизнес 

субъектілері «өндіріс–өңдеу–сату» тізбегінің ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өндіру мен оны өңдеу, өндіріс көлемі, өнімдерді өңдеу және қажеттілікті 

анықтау, еңбек, материалдық-техникалық ресурстар, қаржы ресурстары, жер 

ресурстары; ақырғы тағам өнімдерінің ішкі және сыртқы нарықтағы мүмкін 

және оптималды көлемі, агро-зоотехникалық талаптарының орындалу 

параметрлерін қамтамасыз ету ескерілген. 

10. Бизнес–жоспарды жүргізуде міндеттемелердің орындалмауының 

объективті және субъективті себептерін көрсетумен, өзара міндеттемелердің 

сақталуына және орындалмаған жағдайда шығын әріптестерге жүктелуіне 

аса мән берілуі қажет. Сондай–ақ бизнес– жоспарда субъектілерге қосымша 

нәтиже алуға мүмкіндіктер беретін шаралардың пайдалы жақтары да 

көрсетілуі қажет. Агробизнесті басқарудың әкімшілік ұйымы мен 

субъектілер бірлесіп мадақтау мен ескерту шараларын және барлық 

субъектілердің арасында табысты қайта бөлу іс – шаралары жасалуы қажет. 
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11. Ауыл тұрғындарының әл–ауқатын арттыруда, әлеуметтік– 

экономикалық жағдайын жақсартуда агробизнестің ролі ерекше. 

Қалыптасқан жағдайды негізге ала отырып, елімізде агробизнесті дамыту, 

ауыл шаруашылық субъектілерін кооперацияға тарту ауыл шаруашылығын 

дамытудың негізгі бір жолы болып отыр. Ол өз кезегінде ел экономикасының 

әлеуметтік – психологиялық, әлеуметтік – экономикалық жағдайына оң 

әсерін тигізеді. 
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Әлем елдерінің аграрлық көрсеткіштері (2017 ж.) 

 
    

  

№ елдер  

ауыл 

шаруашылық 

аумағы (млн 

га) 

Егістік 

алқабы 

(млн га) 

Дәнді 

дақылдар 

млн. тонна 

Ет млн. 

тонна 

1 Қытай  528,5 119,5 619,1 86,5 

2 АҚШ 405,5 157,8 466,8 45,8 

3 Австралия  371,8 30,8 50,0 4,4 

4 Бразилия  235,9 55,4 117,9 27,7 

5 Қазақстан 216,9 29,4 20,1 1,0 

6 Ресей 216,2 121,6 131,3 10,3 

7 Индия 179,7 156,4 313,6 7,4 

8 Сауд Аравиясы 173,6 3,5 1,4 0,74 

9 Аргентина 148,7 39,2 76,4 5,7 

10 Мексика 106,9 23,9 37,5 6,8 

11 

Оңтүстік 

Африка 96,3 12 18,9 3,1 

12 Канада 57,7 38,2 56,3 4,8 

13 Иран 45,9 14,7 20,3 3,0 

14 Колумбия 44,7 1,8 4,7 2,7 

15 Украина 41,5 32,8 60,6 2,3 

16 Алжир 41,3 7,5 3,5 0,82 

17 Туркия 38,0 20 36,1 3,6 

18 Ауғанстан 37,9 7,7 4,9 0,32 

19 Боливия 37,5 4,2 2,3 0,92 

20 Пәкістан 37,0 31,2 44,3 3,7 

21 Түркменістан 33,8 1,9 1,2 0,31 

22 Франция 28,7 18,5 68,7 5,5 

23 Испания  26,3 12,3 16,6 6,6 

24 Өзбекстан  25,5 4 13,3 1,0 

25 Ұлыбритания 17,5 6,1 23,1 3,9 

26 Германия 16,7 11,8 45,6 8,3 

27 Польша 14,5 10,9 31,9 4,3 

28 Румыния 13,4 8,5 27,1 1,1 

29 Италия 12,8 6,7 16,2 3,7 

30 Қырғызстан 10,5 1,3 1,7 0,22 

31 Малайзия 8,6 0,85 2,9 1,9 

32 Азербайжан 4,8 2,1 2,8 0,32 
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