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concept of social innovation, where social innovations include suchinnovations as 

the economic changes in the system of remuneration, the nature of work motivation. 

 

ӘОЖ 361.09.26 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРАРЛЫҚ СЕКТОРЫНДАҒЫ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ 

МЕН ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫ 

 

USES OF GROUND RESOURCES AND A CONDITION OF DEVELOPMENT OF GROUND 

RELATIONS IN AGRARIAN SECTOR OF KAZAKHSTAN 

 

Сүлейменов Ж. Ж., Бекенова Г. Ы., Бақтыбаева Г .Е., Күлтеміров Р. 

Zh. Zh. Suleimenov, G. Y. Bekenova, G. E. Bakhtybaeva, R. Kultemirov 

 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 

Республиканың ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында жер ресурстарын 

пайдаланудың табиғи-экономикалық сипаттамасы, жер жағдайының талдауы, жер 

қҧнарлығының деңгейін анықтайтын кӛрсеткіштер динамикасы келтіріліп, оларды 

пайдалану тиімділігіне баға берілген. 

Қоғам онымен тіршілік қызметі барысында ӛзара әрекеттесетін кез келген табиғи 

ресурс сияқты, жер де пайдалану кезінде қҧрылымдық және сапалық ӛзгерістерге 

ҧшырайды. 

2008 жылғы 1 қарашадағы жер балансының мәліметтері бойынша, республикада 43,8 

млн га (49,2%) ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жер бекітіліп берілген, 204,3 

мың шаруа және фермер қожалықтары, жалпы ауданы 4,7 млн га (5,3%) ауыл 

шаруашылығы ӛндірістік кооперативтері, ауыл шаруашылығы алқабының ауданы 36,3 

млн га (43,6%) барлық тҥрдегі шаруашылық серіктестіктері мен акционерлік қоғамдар 

есепке алынған. 

Мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, 1-суретке сәйкес, ауыл 

шаруашылығы мақсатына арналған жердің 1,6 млн га немесе 1,9%-ын алады. 2008 жыл 

ішінде шаруа және фермер қожалықтарының саны 3,1 мың шаруашылық серіктестіктеріне 

және акционерлік қоғамдар – 204 бірлікке ҧлғайса, ауыл шаруашылығы ӛндірістік 

кооперативтерінің саны 2 шаруашылық жҥргізуші субъектіге азайды. 

Атап ӛту қажет, соңғы жылдары шаруа және фермер қожалықтарын ҧйымдастыру 

қарқыны тӛмендеген. Егер жер реформасын жҥргізудің негізгі кезеңінде олардың саны 

жыл сайын 15-20 мың шаруашылыққа кӛбейіп отырса, 2006 жылы ӛсім 8,4 мың, 2007 

жылы – 6,0 мың, ал есептік жылы – 3,1 мың шаруашылықты қҧрған. 

 Шаруашылық жҥргізуші субъектілерді облыстар бойынша орналастыру талдауы 

кӛрсетіп отырғандай, шаруа және фермер қожалықтарының негізгі саны Оңтҥстік 

Қазақстан облысына – республика бойынша олардың жалпы санының 34,8%, Алматы 

облысына – 28,6%, Шығыс Қазақстан – 8,8% және Жамбыл облысына – 7,9% келеді. Ауыл 

шаруашылығы ӛндірістік кооперативтерінің ең ҥлкен мӛлшері Оңтҥстік Қазақстан (72,9%) 

және Алматы (11,6%) облыстарында. 

Республиканың аграрлық секторында 113 акционерлік қоғам мен әртҥрлі 5665 

шаруашылық серіктестіктері қызмет етеді. Олардың ең кӛп саны Оңтҥстік Қазақстан – 

1818 (31,4%), Алматы – 849 (14,6) және Ақмола – 608 (11,7%) облыстарында қҧрылған. 
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1-сурет. 2008 жылғы 1 қарашадағы аграрлық секторда жерді шаруашылық тҥрлері 

бойынша бӛлу (бекітіліп берілген аудан %) 

 

Ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жердің шаруа және фермер 

қожалықтарындағы ҥлесі облыстар бойынша біршама ауытқиды. Мысалы, Қарағанды 

облысында ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жердің 83,3%-ы, Шығыс 

қазақстан – 79,3, Батыс Қазақстан – 72,6%-ы пайдаланылса, Солтҥстік Қазақстан – 19,8, 

Ақмола облыстарында – 23,3%-ы пайдаланылады. 

Шаруашылық серіктестіктері мен акционерлік қоғамдар Солтҥстік Қазақстан, 

Ақмола, Қостанай және Маңғыстау облыстарының аграрлық секторындағы шаруашылық 

жҥргізудің негізгі тҥрі болып саналады. Онда аталған облыстардың есебіндегі 79,5%-дан 

64,0%-ға дейінгісі ауыл шаруашылығы мақсатындағы аудан шоғырланған. 

Қарағанды облысында шаруашылық серіктестіктерінің ҥлесіне ауыл шаруашылығы 

мақсаттарына арналған жердің 13,2%-ы, Шығыс Қазақстан облысында – 15,5, Жамбыл 

облысында - 20%-ы келеді. 

Ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерді пайдаланудағы ӛндірістік 

кооперативтердің ҥлестік салмағы Солтҥстік Қазақстан облысындағы 0,2% және Қостанай 

облысындағы – 0,4%-дан Маңғыстау облысындағы – 20,3%-ға дейінгі мӛлшерді қҧрайды. 

Республикада аграрлық сектордың шаруашылық жҥргізуші субъектілерін 

реформалау процесі жалғасуда. Жаңаларын қҧрумен бірге, бҧрынғыларының ыдырауы 

мен қайта қҧрылуы қатар жҥріп отыр. 2008 жылы 3300 шаруа қожалығы, 162 акционерлік 

қоғам мен шаруашылық серіктестіктері, 15 ауыл шаруашылығы кооперативтері, сондай-ақ 

55 мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары ӛзгертілді немесе ыдырады; жаңа 

6408 шаруа және фермер қожалықтары, 366 шаруашылық серіктестіктері мен акционерлік 

қоғамдар, 13 ауыл шаруашылығы кооперативтері ҧйымдастырылды. 

Соңғы жылдары республикада, әсіресе Алматы қаласының қала маңы аймақтары мен 

облыс орталықтарында, нысаналы мақсаттарын ӛзгертпей сегменттелген учаскелерді одан 

кейінгі қайта сатумен бірге, шаруа қожалығының меншігіне сатып алынған жер 

учаскелерін бӛлу байқалып отыр және олардың кӛлемдері кӛбіне 0,1 га аспайды. Жерді, 

соның ішінде суармалы жерді, осылай бӛлу нәтижесінде, олар ауыл шаруашылығы 

айналымынан шығарылып, тҧрғын және тҧрғын емес қҧрылыстар мен ғимараттар 

орналастырылуда. Осы орайда, шаруа қожалықтарының ең аз кӛлемі туралы норманы 

заңнамалы тҥрде белгілеу мақсатқа сай келеді. 

Қазіргі жағдайларда жердің алғашқы нарығын қҧру жер учаскелерін мемлекеттік 

меншіктен жеке меншікке әртҥрлі мақсаттар ҥшін бір жолғы сату немесе бӛліп тӛлеуге 

сату жолымен ӛтеулі негізде беру, сондай-ақ жер пайдалану қҧқығын ӛтеулі негізде (жер 

учаскесіне жалдау қҧқығын сату) беру жӛніндегі операциялардан тҧрады. 
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Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексімен елімізде 

тек қана Қазақстан азаматтарына шаруа-фермер қожалықтарын жҥргізу ҥшін және 

мемлекеттік емес заңды тҧлғаларға тауарлық ауыл шаруашылығы ӛндірісін жҥргізу ҥшін 

ақылы негізде берілетін ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерге жеке меншік 

енгізілді, әрі мҧнда жерді сатудың әртҥрлі шарттары белгіленген: толық кадастрлық 

(бағалық) қҧн бойынша, 10 жылға дейін бӛліп тӛлеумен толық қҧн бойынша, жеңілдікті 

баға бойынша (толық кадастрлық қҧнның 75%, ал одан кейін 50%-ы), 10 жылға дейін 

бӛліп тӛлеумен жеңілдікті баға бойынша. 

2008 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша республикада ауыл шаруашылығы 

мақсаттарына арналған жердің 772,9 мың га 14,5 млрд теңгеге, соның ішінде азаматтарға – 

406,9 мың га 11,0 млрд теңгеге және заңды тҧлғаларға – 366,0 мың га 3,5 млрд теңгеге 

сатылды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 маусымдағы №343 және 2008 

жылғы 8 шілдедегі №630 Жарлықтарымен бекітілген, 2006 және 2007 жылдардағы 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын қҧру және пайдалану туралы Есеп беруге 

сәйкес, Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына ауыл шаруашылығы мақсаттарына 

арналған жер учаскелерін сатудан тҥскен тҥсімдер: 2006 жылы – 3976 млн теңге, 2007 

жылы – 5407,1 млн теңгені қҧрды. 

Республикада ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерді мемлекеттің сату 

нарығында, оларды жеке меншікке сатып алудың жағымды серпіні байқалады (1-кесте). 

 

1-кесте. Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерді 

мемлекеттің сату серпіні 

га 

Кӛрсеткіш Жылдар 

2004 2005 2006 2007 2008 

Сатылған жер (ӛспелі 

жиынтығына)  

 

48942 

 

156484 

 

287000 

 

499425 

 

772892 

соның ішінде: 

бір жылда сатылған жер 

107542 107542 130516 212425 273467 

 

2008 жыл ішінде  мемлекет жеке меншікке 273,5 мың га ауыл шаруашылығы 

мақсаттарына арналған жер сатты, бҧл 2007 жылғы ҧқсас кӛрсеткіштен 61,0 мың га 

жоғары. 

Жерді сату жӛніндегі мәдіметтерді талдай келе, келесідей қорытынды шығаруға 

болады: азаматтар негізінен елді мекендер (тҧратын жерінің) жанынан ауданы бойынша 

ҥлкен емес егістік учаскелерін бір гектарға 30 мың теңгеге жуық бағамен, мемлекеттік 

емес заңды тҧлғалар – егістіктен басқа мал азықтық алқаптарды да сатып алған. Бір 

гектардың орташа бағасы 10 мың теңгеден аспайды. 

Мемлекет сатқан ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жердің жалпы 

ауданының ең ҥлкен кӛлемі (81,2%) толық кадастрлық қҧны бойынша сатылған. Толық 

қҧны және жеңілдетілген баға бойынша бӛліп тӛлеуге сәйкесінше 75,6 мың га (9,8%) және 

58,7 мың га (7,6%) сатылды. Жеңілдетілген баға пайдаланылмады десе де болады (11,1 

мың га немесе 1,4%). Жерді жеке меншікке сатып алудың жеңілдетілген шарттарын 

қолдану тетігі (механизмі), негізінен сатып алынған жер учаскелерімен әр тҥрлі 

мәмілелерге ҧзақ кезеңді мораторийлар жариялану себебінен жҧмыс істемеді және бҧл 

мораторийлар кадастрлық (бағалық) қҧны тӛмендетілген, әр он пайызы ҥшін екі жылды 

қҧрайды. 

Ӛңірлер деңгейінде ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жердің сатылған ең 

ҥлкен ауданы Алматы облысына келеді (434,9 мың га немесе жалпы ауданның 56,3%-ын 

қҧрайды). 
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Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жергілікті сатумен қатар, мемлекет жер учаскелерін 

және жалдау қҧқықтарын саудада ӛткізуді жҥзеге асырды. Жер учаскелерін аукциондық 

және конкурстық сатудың едәуір артықшылықтарына қарамастан, республикада сатудың 

бҧл тҥрі жеткілікті дамымаған. 

2008 жыл ішінде Ақтӛбе, Жамбыл, Павлодар, Солтҥстік-Қазақстан, Оңтҥстік-

Қазақстан және т.б. облыстарда ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналмаған жерлерді 

сату бойынша барлығы 20 жер аукциондары ӛткізілді. 

Аукциондарда мемлекет 245 жер учаскелерін сатты әрі олардың соңғы қҧны 

бастапқы қҧнынан екі есеге дерлік асып тҥскен. 

Қазақстан Республикасының Жер кодексіне ӛзгертулер енгізуге байланысты, 2007 

жылғы шілдеден бастап ауыл шаруашылығы алқаптары жеке және мемлекеттік емес 

заңды тҧлғаларға шаруа-фермер қожалықтарын, тауарлық ауыл шаруашылығы ӛндірісін, 

ағаш ӛсіру, ӛзіндік қосалқы шаруашылығын жҥргізу ҥшін босалқы жерден тек қана сауда 

(конкурстар, аукционда) арқылы беріледі. Республикадағы жер қоры ауыл шаруашылығы 

мақсаттарына арналған жерлерді кеңейтудің негізгі резерві болып саналады. 

Жеке және заңды тҧлғалар жҥзеге асыратын әр тҥрлі мәмілелер барысында 

қҧралатын қайталама жер нарығы біршама дамыған. Қайталама нарық жер учаскелерін 

сату-сатып алу, оларды мҧраға қалдыру мен сыйға беруді рәсімдеу, учаскелерді немесе 

жер пайдалану қҧқықтарын шаруашылық серіктестіктерінің жарғы капиталына жарна 

ретінде немесе ӛндірістік кооперативтер мҥлігіне ҥлестік жарна (пай) ретінде беру, 

мемлекеттің жалға беру және жер учаскелерін кепілге қою жӛніндегі операциялардан 

тҧрады. 

2008 жылы 390,3 мың жер учаскелерінің жалпы санының 146,1 мыңы әртҥрлі 

азаматтық-қҧқықтық мәмілелер жасау нәтижелері бойынша рәсімделді. 

Қайталама нарық Алматы, Шығыс-Қазақстан, Ақмола облыстарында және Алматы 

мен Астана қалаларында неғҧрлым қарқынды дамуда. Алматы облысында әртҥрлі 

азаматтық-қҧқықтық мәмілелер жасау нәтижелері бойынша 58 мың жер учаскелері 

рәсімделді, бҧл олардың жалпы санының 40%-ын қҧрайды. 

Республикада негізі меншік қатынастарын тереңінен ӛзгертуден тҧратын нарықтық 

қатынастардың дамуы экономикалық процестерді басқару әдістерінің сапалық ӛзгеруін 

шарттады және оның басты қҧралы кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметіне 

әкімшілік араласу әдісінің орнын ауыстырған ақылы жер пайдалану жҥйесі болып 

табылады.  

 Ақылы жер пайдаланудың негізгі тетіктеріне (механизмдеріне) жердің нормативтік 

бағасы немесе кадастрлық қҧны, нарықтық қҧны, жер салығы, жалдау тӛлемі, жер 

учаскелерінің кепілдік қҧны және нарықтық айналымның басқа да реттеушілері жатады. 

Қазақстан Республикасында нормативтік қҧн ретінде жер учаскесінің кадастрлық 

(бағалық) қҧны алынады және соның негізінде жеке меншік қҧқығын ӛтеулі беру (сату) 

мен жер учаскесі ҥшін жалдау қҧқығын сату, шаруа және фермер қожалықтары ҥшін 

бірыңғай жер салығының мӛлшері есептелінеді. 

Елімізде жерді кадастрлық бағалау Қазақстан Республикасының Жер кодексіне және 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2003 жылғы 2 қыркҥйектегі № 890 «Жер учаскелерін 

жеке меншікке беру, мемлекет немесе мемлекеттік жер пайдаланушылармен жалға беру 

кезінде жер учаскелері ҥшін тӛлемақылардың базалық ставкаларын, сондай-ақ жер 

учаскелерін жалдау қҧқығын сату ҥшін тӛлемақы кӛлемін белгілеу туралы» қаулысына 

сәйкес, жер ресурстарын басқару жӛніндегі уәкілетті органдарға инфляцияның жалпы 

деңгейі мен жер мониторингінің нәтижелері туралы мемлекеттік есеп беру  мәліметтері 

бойынша, қажетіне қарай, жер учаскелерін жеке меншікке беру кезіндегі оларға арналған 

базалық тӛлемақы ставкаларын нақтылау туралы ҧсыныстар енгізу тапсырылды. 

2008 жылы барлық облыс орталықтарында жер учаскелеріне арналған базалық тӛлем 

ставкалары нақтыланды. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2008 жылғы 16 қазандағы № 

956 және 2008 жылғы 7 қарашадағы № 1023 қаулыларымен Кӛкшетау, Қостанай, 
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Павлодар, Тараз, Ӛскемен, Талдықорған облыс орталықтарында және республикалық 

маңызы бар Алматы қаласында, астанамыз – Астана қаласында жер учаскелері ҥшін жаңа 

базалық тӛлем ставкалары белгіленді, бҧл жҧмыстар алдыңғы жылдары да жҥргізілген. 

Базалық тӛлем ставкаларын тҥзету оларды жердің нарықтық қҧнына біршама жақындату 

мақсатымен жҥргізілді. 

Жер учаскелерін мемлекеттің сатуы кезінде олардың кадастрлық (бағалық) қҧнын 

анықтау ҥшін республикада бағалық аймақтау, бағалық аймақтардың шекараларын 

белгілеу және елді мекендердегі жер учаскелері ҥшін базалық тӛлем ставкасына 

енгізілетін тҥзету коэффициенттерін анықтау жҥзеге асырылады. Қазіргі уақытта бҧл 

шаралар кӛптеген облыс орталықтары бойынша орындалды. 

Нақты бір жер учаскесінің кадастрлық (бағалық) қҧны жер учаскелері ҥшін базалық 

тӛлем ставкаларына сәйкес, оларға тҥзету (кӛтеру және тӛмендету) коэффициенттерін 

қолданумен бірге анықталады. 

Елді мекендердегі жер учаскелерінің бағалық қҧнын анықтау кезінде тҥзету 

коэффициенттері бағалық аймақтау сҧлбаларында (схемаларында) анықталған бағалық  

аймақтардың шекараларына сәйкес белгіленеді әрі мҧнда кӛтеру немесе тӛмендету 

коэффициенттерінің шекті (максималды) мӛлшері екі еселенген мӛлшерден аспауы тиіс. 

 Ауыл шаруашылығын жҥргізу ҥшін мемлекетпен берілген жер учаскелерінің 

бағалық қҧнын анықтау кезінде тҥзету коэффициенттері жер учаскесінің сапалық 

жағдайына, оның орналасқан жеріне, сумен қамтамасыз етілуіне, қызмет кӛрсету 

орталықтарынан шалғайлығына қарай қолданылады. Мҧнда бағалық қҧнның жалпы 

кӛтеру (тӛмендету) мӛлшері базалық тӛлем ставкасының 50%-нан аспауы қажет. 

Жер учаскелерінің нарықтық қҧны тараптардың келісуімен анықталады және 

сҧраныс пен ҧсынысқа байланысты болып, кӛп жағдайда мемлекеттік кадастрлық қҧннан 

едәуір асып тҥседі. 

*** 

Мақалада Қазақстанның аграрлық секторындағы жер ресурстарын пайдалану мен 

жер қатынастарын дамыту жағдайы қарастырылған 

*** 

В данной статье рассмотрены вопросы использования земельных ресурсов и 

состояние развития земельных отношений в аграрном секторе Казахстана 

*** 

In given article are considered use of ground resources and development of ground 

relations in agrarian sector of Kazakhstan 

 
УДК 631.14.15 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  

 

ESTIMATION OF EFFECT FROM INTRODUCTION INNOVATIONS 

IN AGRARIAN SECTOR 

 

Тиреуов К. М., Сулейменов Ж. Ж. 

K. M.Tireuov, Zh. Zh.Suleimenov 

 

Казахский национальный аграрный университет 

 

На основе изучения зарубежного и отечественного опыта инновационного менеджмента в 

АПК обоснована необходимость внедрения инноваций в агропромышленное производство. 

Обоснованы методические подходы к оценке эффективности внедрения инноваций в 

сельскохозяйственное производство. 


