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поддержку и развитие сельского хозяйства в Кыргызстане в 2011 г. составили 4,5 % 

внутренней валовой продукции отрасли (для сравнения, в странах ЕС-42%, в России-33%. 

Однако оказываемые меры господдержки совершенно недостаточны для организации 

устойчивого и эффективного развития отрасли.  
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ТАУАРӨНДІРУШІЛЕР  ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТҮРЛЕРІН ҚҰРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

Бұл мақалада Қырғыз Республикасының ауыл шаруашылығында шаруашылықтың 

түрлерін құрудың негізгі мәселелері келтірілген және олардың әрекеттеріне баға берілген.  

 

A.T. Aliev  

 

IMPROVING THE FORM OF MANAGEMENT OF MANUFACTURERS 

 

In article the main issues of formation of various forms of management in the agriculture 

of the Kyrgyz Republic are described and given the evaluation of  their activities. 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА  ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ  ЖЕТІЛДІРУ 

Андатпа. Қазіргі уақытта мал шаруашылығы ұйымдарында қалыптасқан шығындар 

есебінің әдістемесі экономиканы басқарудың жаңа талаптары мен сұранысына толықтай 

жауап бере алмай отырғаны баршамызға мәлім. Оның айғағы ретінде қазіргі шығындар 

есебі саладағы әрбір құрылымдық бөлімшенің қызмет нәтижесі туралы дұрыс әрі жедел 

ақпараттар бере алмайды, алынған мәліметтер арқылы өнімнің өзіндік құнын және жалпы 

өндірістік шығындарды пайда болу орындары бойынша нормаға сәйкес жұмсалуын 

бақылауды толықтай қамтамасыз ету мүмкін емес. Сонымен бірге, ауыл шаруашылығы, 

соның ішінде мал шаруашылығы саласымен айналысатын шаруашылықтарда есеп жүйесі 

нарықтағы бағаның тез өзгерісі мен өндірістік тапсырмалардың қайта қаралуына 

байланысты жедел басқару шешімдерін қабылдау үшін икемді мәліметтермен толық 

қамтамасыз ете алмайды. Міне осы мәселелер тұрғысынан алып қарағанда мал 

шаруашылығы саласындағы шығындар есебі қазіргі уақыттың талаптарына сай 

жетілдіруді қажет етеді.  

 

Кілт сөздер: Ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, шығындар, шығыстар, 

өндіріске жұмсалынған шығындар, өндірістік шығындар, негізгі шығындар-қосымша 
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шығындар, тұрақты шығындар, өзгермелі шығындар, шығын элементтері, шығын 

баптары, калькуляциялық шығын баптары, калькуляция, Директ-костинг, Стандарт кост. 

Ұлттық экономикамыздың қарқынды дамуында  ауылшаруашылығының ерекше 

орны бар екендігін Президент Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында атап көрсеткен. 

Жолдауда: «Ауыл шаруашылығын, әсіресе, ауыл шаруашылығы өніміне өсіп отырған 

жаһандық сұраныс жағдайында ауқымды жаңғырту қажет» - делінген [1].  

Республикамыздың ауылшаруашылығы өндірісінің басқа да салалар сияқты, мал 

шаруашылығының  алдында тұрған негізгі міндет – бұл саладан алынатын өнімдердің 

көлемі мен сапасын жоғарылату болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша Жалпы 

Қазақстан Республикасы деңгейінде ауыл шаруашылығындағы өндірілген жалпы өнім 

көлемі 2007 жылы 1089,4 млдр. теңгені құраған болса, ал 2011 жылы бұл көрсеткіш 2286,0 

млдр. теңгеге дейін жетіп отыр. Соның ішінде мал шаруашылығынан алынған жалпы өнім 

құны 2007 жылы 476,3 млдр.теңге болса, ал 2011 жылы ол 942,4 млдр. теңгеге дейін 

жоғарылаған [2].   

Республика деңгейінде ауыл шаруашылығынан алынған жалпы өнім көлемінің 

деңгейін төмендегі кесте арқылы толық сипаттауға болады (1-кесте). 

Кестенің мәліметтерінен  жалпы республика бойынша ауыл шаруашылығынан 

алынған жалпы өнім көлемі жыл сайын артып отырғанын толық аңғаруға болады.  

Егер барлық ауыл шаруашылығынан алынған жалпы өнім көлемі 2011 жылы 2007 

жылмен салыстырғанда 1196,6 млдр. теңгеге немесе 109,8 %-ға жоғарылаған болса, соның 

ішінде мал шаруашылығынан алынған жалпы өнім  көлемі  466,1 млдр. теңгеге немесе 

97,9 %-ға артқанын байқап отырмыз.  

Кесте 1 – Республика деңгейінде ауыл шаруашылығынан алынған жалпы өнім көлемі                                                                      
                                                                                   (млд. теңге)                                                                                                                                                                                                                     

Ауыл 

шаруашылығы 

салалары  

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010  

 

2011 

Өсу қарқыны 

2011/2007 қатынасы 

млд. тг % 

Мал 

шаруашылығы 

 

476,3 

 

628,6 

 

703,2 

 

774,1 

 

942,4 

 

+466,1 

 

+97,9 

Өсімдік 

шаруашылығы 

 

608,4 

 

770,2 

 

932,3 

 

662,7 

 

1337,2 

 

+728,8 

 

+119,8 

Барлығы 1089,4 1404,5 1641,4 1442,6 2286,0 +1196,6 +109,8 

Ескерту: кесте ҚР Статистика агенттігінің мәліметтері негізінде жасалынды [2, 282 б.] 

 

Мал шаруашылығы өнімдері өндірісін ары қарай дамыту міндеттерін жүзеге асыруда 

шығындардың есебін ұйымдастырудың маңызы зор. Себебі ол жалпы кәсіпорын дең-

гейінде де, оның өндірістік бөлімшелері деңгейінде де өнім өндіруге өндірістік құрал-

дардың үнемді жұмсалуына, барлық өндірілген өнім түрлері мен орындалған жұмыс-

тардың өзіндік құнын шығын баптары бойынша анықтауға, өндіріс көлемін ұлғайту үшін 

пайдаланылмаған резервтерді анықтауға, өндіріс сапасын жоғарылатуға, өнімнің өзіндік 

құнын төмендетуге жүйелі түрде бақылау жасап отыруды қамтамасыз етеді [3]. 

Басқару шешімдерін қабылдау мақсатында  ауылшаруашылық құрылымдарының 

өндірістік қызметінің барлық кезеңдеріндегі шығыстарды анықтаудың маңыздылығы өте 

жоғары. Себебі, осы уақытқа дейін экономикалық әдебиеттерде шығындар жөніндегі 

бірыңғай пікірлердің жоқтығынан отандық тәжірибеде «шығындар», «шығыстар» және 

«өндіріс шығындары», «өндіріске жұмсалынған шығындар» бірдей ұғымда пайдаланылып 
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келді. Өндіріс шығындары деп - ұйымның өнім өндіру, жұмыстар мен қызметтер орындау 

кезінде жұмсаған заттай және еңбек шығындарының жиынтығын  түсінеміз, яғни бұл 

шығындарды өндіріске жұмсалған шығындар деп айта аламыз. Демек, өнімге жұмсалған 

шығындар өнімнің өндірістік өзіндік құны болып саналады. Ал, «өндіріске жұмсалған 

шығындар» есепті мерзімнің соңында пайданы анықтау кезінде ағымдағы шығыстар мен 

қорлар арасында бөлінеді. Яғни бұл шығындар өнім сатылған кезде ғана сатылған өнімнің 

өзіндік құны ретінде шығыстарға айналады. Ал, сатылмаған тауарлық қорлар ретінде 

ұйымның балансында актив болып көрсетіледі. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда бұл бап 

өндіріс үдерісінің барлық сатысын көрсететін бірнеше баптарға бөлініп жазылады яғни 

негізгі материалдардың қорлары, аяқталмаған өндірістің қорлары және дайын өнім 

қорлары [4]. 

Демек,  шығындар  – бұл, өнім өндіру, жұмыстарды орындау мен қызмет көрсету 

кезінде тұтынылатын материалдық, еңбек және ақшалай ресурстардың және кәсіп-

орынның  балансында көрсетілетін, болашақта табыс әкелу мүмкіндігі бар активтердің 

(қорлардың) құны. Бұдан «шығыcтар» ұғымы «өндіріске жұмсалған шығындар» ұғымы-

нан кең екендігін  көреміз. Сонымен, «өндіріске жұмсалған шығындарды» - өнім өндіру, 

жұмыстарды орындау мен қызметтер көрсету кезінде тұтынылатын ресурстардың бөлігі 

ретінде қарастыру керек. 

Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде мал шаруашылығымен айналысатын 

шаруашылықтарда шығындарды калькуляциялық баптар бойынша  топтастыру кезінде 

оларды «тұрақты» және «өзгермелі» деп  бөлген дұрыс деп есептейміз. Себебі, шығын 

баптарын бұлай жіктеу өндірістік қызметті басқару мақсатына қарай өзіндік құнды 

қалыптастырудағы басқару жүйесінің қызмет етуіне және өнімнің (жұмыстар мен 

қызметтердің) өндірістік және толық өзіндік құндары туралы толық мәліметтерді алуға 

мүмкіндіктер береді. Төменде  мал шаруашылығымен айналысатын ауылшаруашылық 

құрылымдарында экономикалық негізделген басқару шешімдерін қабылдау кезінде 

қажетті және дұрыс ақпараттарды алу үшін өндіріс көлеміне қатысты шығындардың 

жіктелуі көрсетілді (2-кесте). 

 

Кесте 2– Мал шаруашылығы саласындағы шығындардың өндіріс көлеміне қатысты 

калькуляциялық баптар бойынша  жіктемесі 

 

 

Шығын баптары 

Негізгі табын Өсірудегі және борда-

қылаудағы малдар 

тұрақты өзгермелі тұрақты өзгермелі 

1.Өндірістік материалдық ресурстар, 

соның ішінде: 

  

1.1 Малдарды қорғау құралдары (дәрі-

дәрмектер мен биопрепараттар) 

 +  + 

1.2 Азық-:түлік: 

   - өткен жылы кәсіпорынның өзінде 

өндірілгені және сатып алынғаны; 

- ағымдағы  жылы кәсіпорынның өзінде 

өндірілгені 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

1.3 Отын  (жанар-жағар май, газ)  +  + 

1.4 Технологиялық мақсаттарға 

арналған отын, энергия, су және жылу 

  

+ 

  

+ 

2. Еңбек ақы: 

- негізгі; 

- қосымша; 

- басқа да төлемдер 

  

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 
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3.Әлеуметтік  қажеттіліктерге аударым-

дар 

 +  + 

4. Өндірістік үстеме шығындар 

- өзгермелі бөлігі; 

- тұрақты бөлігі 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

«+» белгісі қандай шығынға жататындығын көрсетеді 

Ескерту:  зерттеу мәліметтері негізінде құрастырылды  [5]  
 

Тәжірибеде тұрақты шығындар мен өзгермелі шығындардың қатынасын дәл анықтау 

мүмкін емес, өйткені олардың кейбіреулері жартылай тұрақты және жартылай өзгермелі 

болып табылады. Сондықтан, оларды көбінесе «шартты-тұрақты» және «шартты-

өзгермелі» деп атайды. Шығындарды бұлай жіктеудің негізіне өндіріс көлемінің қауіпті 

нүктесін есептеу, рентабельділіктің болжамын талдау, өнімнің бәсекелестік қабілеттілігін, 

сондай-ақ ассортиментін анықтау, яғни жалпы кәсіпорынның бағаландыру саясаты 

жатады. Жалпы ауыл шаруашылығы саласының, соның ішінде мал шаруашылығы 

өндірісінің тиімділігіне құрамына шығындар және өнім шығымы есебі мен бақылау 

жүйесі енгізілетін ұйымдық басқару, жоспарлау, нормалау, талдау, ішкі бақылау 

шараларының  әсері зор. Қазіргі ауылшаруашылығы тәжірибесінде бұл мәселелерге дұрыс 

көңіл бөлінбей, соның салдарынан мал шаруашылығымен  айналысатын кәсіпорындар 

өндірісте шығындарды тиімсіз жұмсап, көп жағдайда материалдық шығынға ұшырап 

отырады. 

Зерттеулер нәтижесінде мал шаруашылығы өндірісімен айналысатын 

кәсіпорындарда  басқару есебі төмендегідей талаптарға жауап беруі қажет деп санаймыз: 

өндіріс үдерісінің технологиялық ерекшелігіне байланысты өндіріске жұмсалынатын 

негізгі және үстеме шығындар міндетті түрде нормалануы (мөлшерленуі) қажет және 

есепті мерзімнің соңында нақты шығындар нормамен (мөлшермен)  салыстырылып, 

ауытқу есебі бөлек жүргізілуі қажет; өндіріске жұмсалынған шығын мөлшері мен алынған 

өнім көлемін дер кезінде және толық  көрсетуге тиісті; құрылымдық бөлімшелерге қызмет 

көрсеткен басқа құрылымдардың  қызметі дер кезінде есепке алынуы тиіс; құрылымдық 

бөлімшелерде өндіріс құралдарының, еңбек ақы қорының дұрыс пайдаланылуына, жем-

шөп және басқа да материалдық ресурстардың мөлшерге сәйкес жұмсалуына жедел 

бақылауды қамтамасыз ету қажет.  

Мал шаруашылығындағы шығындар есебі 8110 «Негізгі өндіріс» шотына ашылған 

8110/2 «Мал  шаруашылығы» аралық шотында жүргізіледі. Бұл шоттың дебеті бойынша 

есепті мерзім бойы мал басын күтіп-бағуға жұмсалған шығындар және жыл соңында азық-

түліктің, көмекші өндіріс қызметтерінің және басқа да шығын баптарының жоспарлы 

өзіндік құны нақты өзіндік құнға дейінгі түзетілген сомасы (қызыл жазу немесе қосымша 

жазу арқылы) көрсетілсе, ал шоттың кредитінде жыл бойы жоспарлы өзіндік құнмен 

алынған өнімнің  жыл соңында нақты өзіндік құнға дейін түзетілген сомасы есепке 

алынады. Жылдың соңында калькуляциялық айырмашылықтар есептен шығарылғаннан 

кейін, 8110/2 «Мал шаруашылығы» шоты жабылады. 

Мал шаруашылығындағы өндіріс шығындары есебі мен өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау төмендегі шығын баптары бойынша ұйымдас-тырылады : 

- материалдар; 

- өндірістік жұмысшылардың еңбек ақылары; 

- еңбек ақыдан аударымдар; 

- үстеме шығындар. 

Мал шаруашылығы кәсіпорындарында малдарды азықтандыруға жұмсалынатын 

жем-шөптер төмендегі екі тәсілдің біреуін қолдану арқылы жұмсалуы қажет [4] . 
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Бірінші тәсіл – негізгі өндіріске жіберілген материалдар (азықтар) бастапқы 

құжаттардың негізінде тікелей 1310 «Шикізаттар мен материалдар» шотының кредитінен, 

«Негізгі өндіріс» шотының дебетіне жазылады. Есепті мерзімнің соңында пайдала-

нылмаған мал азығына түгелдеу жүргізіліп, нәтижесінде пайдаланылмаған жем-шөптің 

көлемі мен құны фермаға немесе бөлімшеге жіберілген жем-шөптің құндарынан 

шегеріледі. 

Екінші тәсіл – орталық қоймадан өндірістік бөлімшеге немесе бригадаға жіберілген 

мал азығы алдыменен бөлімше меңгерушісінің немесе бригадирдің, малшының есебіне 

беріледі де, содан кейін әрбір бөлімшедегі азықты сақтау орындарынан тек мал азығының 

рационына сәйкес қажетті мөлшері ғана азықтандыруға жіберіледі. 

Мал шаруашылығымен айналысатын  шаруашылықтарда саланың ерекшеліктеріне 

байланысты үстеме шығындарға негізінен шығынның мына түрлері жатады: 

-  өндірісті басқарушылардың және қызмет көрсетушілердің еңбек ақылары және 

одан аударымдар; 

-   еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздендіру шығындары; 

-   өндірістік негізгі құралдардың тозуы; 

- өндірістік құрылғылар мен негізгі құралдарды күтіп ұстау және жөндеу 

шығындары; 

- сақтау кезіндегі материалдық құндылықтардың, соның ішінде азықтың (жем-

шөптің) бүлінуінен жоғалтулар; 

-   басқа да үстеме шығындар; 

-   өндірімсіз үстеме шығындар. 

Зерттеу жүргізілген ауылшаруашылығы ұйымдарында үстеме шығындарды мал 

топтары бойынша  өндірістік жұмысшылардың негізгі еңбек ақыларына пропорционалды 

түрде бөліп таратады. Алайда,  әртүрлі сипаттағы үстеме шығындардың түрлеріне мұндай 

бөлу базасын қолдану дұрыс болмайды. Себебі үстеме шығындарды еңбек ақыға тепе-тең 

бөлу үстеме шығындардың нақты деңгейін, сондай-ақ белгілі-бір уақыт өткеннен кейін 

алынған өнімнің нақты өзіндік құндарының дұрыс есептелуін қамтамасыз етпейді және 

өзіндік құнды шамадан тыс жоғарылатып жібереді. Соған байланысты мал шаруашылығы 

өндірісі бойынша үстеме шығындардың төмендегі түрлерін: еңбекті қорғау, күзет қызметі, 

өрт сөндіру, өндірістегі ақау сомаларын (кінәлі тұлға болмаған жағдайда), мал басының 

жоғалуы, өліміне байланысты үстеме шығындарды  тиісті бастапқы есеп құжаттары 

мәліметтерінен тікелей алу арқылы бөлімшедегі мал топтарына тікелей апаруға болады 

деп есептейміз.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

В  cтатье рассмотрены проблемы  совершенствования  учета затрат на производства  

продукции животноводства, обоснован состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, уточнена классификация затрат в животноводстве, показано отражение 

производственных затрат в животноводстве  на счетах бухгалтерского учета. 

 

N.A. Bayboltaeva 

 

IMPROVING COST ACCOUNTING IN ANIMAL 

 

In Article improve the problems of cost accounting for livestock production, grounded part 

of the expenses included in the cost of production, refinement unre ¬ classification of costs in 

animal husbandry. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ГЕНДЕРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

Аннотация. В статье дается характеристика понятиям «глобализация»,  процессы 

глобального развития, гендерным аспектам глобализации.  

                                                                                                           

Ключевые слова: глобализация, процесс глобализации, гендерное неравенство, 

гендерный аспект глобализации 

 

Глобализация стала важнейшей реальной характеристикой современной мировой 

системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития нашей 

планеты. Согласно преобладающей точке зрения на глобализацию, ни одно действие, ни 

один процесс в обществе нельзя рассматривать ограниченно только как таковое.  

Процессы глобального развития, в рамках которых структуры национального 

производства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате 

увеличения числа заключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, 

охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, принципиально изменяет 

соотношение между внешними и внутренними факторами развития национальных 

хозяйств в пользу первых. Ни одна национальная экономика независимо от размеров 

стран и уровня развития не может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся 

факторов производства, технологий и потребности в капитале. Ни одно государство не в 

состоянии рационально формировать и реализовывать экономическую стратегию 

развития, не учитывая приоритеты и нормы поведения основных участников 

мирохозяйственной деятельности.  

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а именно: 

внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, технологиями, 


