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В целом, численность людей, занятых в аграрном секторе Восточной Германии снизилась 
в 5 раз. На начало периода адаптации численность рабочей силы в аграрном секторе Восточной 
Германии составляла 850 000 чел. 

Успеху аграрной реформы в Германии способствовало также усиление интеграционных 
связей между хозяйствами, перерабатывающими предприятиями и торговлей. Так, большинство 
крупных хозяйств развивают собственную торговую сеть. К примеру, СПК «Ostrau» имеет 
15 магазинов только по реализации продукции животноводства. Наличие у крупных 
сельхозпредприятий Германии 10 магазинов и более по реализации своей продукции 
за последние годы стало обычным явлением. 

В  Казахстане за последние годы, особенно, начиная с 2000 г., активизировался поиск путей 
финансового оздоровления хозяйств со стороны руководителей предприятий и районов. 
За истекшие 15 лет время апробировано значительное число мер в этом направлении. Анализ 
показал, что наиболее эффективными из них являются: привлечение инвестора; слияние 
неплатежеспособного хозяйства с более сильной организацией; реализация внутренних резервов 
(применение новых технологий, методов управления и организации труда, совершенствование 
внутрихозяйственных отношений, реструктуризации бизнеса).  

 
 

Рысбергенов Ж.Ж., Гу Сянюй,  Кунтубаева А.Д. 
 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫН НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНА  
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЫҢҒАЙЛАНУ  ТƏЖІРИБЕСІ 

 

АңдатпаМақалада ауылшаруашылығын нарық жағдайына қалыптастыру  тəжірибесіне 
талдау жасалған. 2000 жылдан бастап Қазақстанның ауыл шаруашылығы мемлекеттің басқару 
көмегімен тұрақты даму жолына түсті. Экономикасы дамыған елдердің нарықтық саясатына 
талдау келтіріліп, агроөнеркəсіп кешенінде «Қазақстанның ауылшаруашылығын 
қалыптастыруда» ұйымдастырушылық-экономикалық шараларды болашақта мемлекеттік қолдау 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
АГРОӨНЕРКƏСІПТІК КЕШЕНДІ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 
Аңдатпа 
АӨК дамыту жəне оның бəсекеге қабілеттілігін арттыру, халықаралық стандарттарға сай 

болуы үшін АӨК-ді басқаруды тиімді жүргізу, шикізаттық емес өндірісті дамытудың тиімді 
жолдарын табу, өнім сапасын арттыру жəне оның заман талабына сай болуын қадағалау, азық-
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түлік қауіпсіздігін толықтай қамтамасыз ету сияқты мəселелер мақаланың негізгі арқауы болып 
табылады. 
 Кілт сөздер: Агроөнеркəсіптік кешен, аграрлық сектор, субсидия, өнімнің сапасын 
арттыру, ғылыми-техникалық прогресс, өндіріс тиімділігі, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта 
өңдеу. 
 
         Кіріспе 
 Қазіргі таңда ҚР-да АӨК дамытудың басымды жақтарын дамыту бағдарламасын 
мемлекеттік қолдау маңызды мəселелердің бірі болып табылады.   
 Бүгінде Қазақстанда АШТӨ-ді мемлекеттік қаржылық қолдаудың өзіндік жүйесі 
қалыптасты: субсидиялау, жеңілдікті несиелер, дотация, техникалардың лизингі, салық 
жеңілдіктері жəне т.б. Субсидия беру жүйесі де біршама ықшамдалды: жанар-жағар май 
материалдары, 1 га егіс алқабына гербицидтер жəне тыңайтқыштар алу, асыл тұқымды мал 
шаруашылығын қолдау жəне т.б.  
 Бүкілəлемдік экономикалық форумның жаһандық бəсекеге қабілеттілігі бағамы бойынша 
«Аграрлықсаясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші жөнінен 2011 жылы Қазақстан 13 пунктке 
көтеріліп, 49-орын алды. Іс жүзінде азық-түліктің барлық түрі бойынша ішкі рыноктың 
сұранысы қанағаттандырылды. Осындай бағыттар бойынша бірнеше жоба енгізілді: 

- тауарлы-сүт фермаларын, бордақылау алаңдары мен құс фабрикалары желісін дамыту; 
- ет өңдеу кешендерінің, астық жəне көкөніс сақтау қоймаларының құрылысы; 
- ауыл шаруашылығы техникаларын құрастыру; 
- астықты тереңдетіп өңдеу,биязы жүн өңдеу; 
- тамшылатып суару жүйелері мен астық экспорты инфрақұрылымдарын дамыту. 
Экономиканың аграрлық секторының даму деңгейі əрқашан қоғамның саяси тұрақтылығын 

анықтайтын фактор болып табылады. Қазақстанның аграрлық секторы үлкен экспорттық 
мүмкіндіктерге жəне инновациялар енгізу үшін жоғары əлеуетке ие. Азық-түлікке деген 
қажеттілік əлемде жыл сайын өсе беретін болады. Бізге бұл мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды. 
Бұл агроөнеркəсіптік кешендегі өзекті мəселелерді терең талдап, оны шешудің тиімді жолдарын 
табуымызды міндеттейді. АӨК дамыту жəне оның бəсекеге қабілеттілігін арттыру, халықаралық 
стандарттарға сай болуы үшін АӨК-ді басқаруды тиімді жүргізу, шикізаттық емес өндірісті 
дамытудың тиімді жолдарын табу, өнім сапасын арттыру жəне оның заман талабына сай болуын 
қадағалау, азық-түлік қауіпсіздігін толықтай қамтамасыз ету өзекті мəселе болып табылады. 

Қазақстанда 2016 жылы еттің экспортын 60 мың тоннаға дейін жеткізуге жағдай жасау 
үшін бүгінгі таңда «Ірі қара мал етінің экспорттық əлеуетін дамыту» бағдарламасы жұмыс 
жасауда 

- ҚР асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасын жетілдіру; 
- мал бордақылау алаңдарын, асыл тұқымды репродуктор шаруашылықтарын жəне 

фермерлік шаруашылықтарды құру; 
- мал шаруашылығы саласындағы мамандардың жəне мал шаруашылығымен айналысатын 

қызметкерлердің білімін жоғарылату; 
- етті ірі қара мал саласындағы селекциялық жұмысты басқару орталығын құру; 
- республикадағы жайылымдарды суландыру жəне олардың өнімділігін жоғарылату; 
- ветеринария жүйесін халықаралық деңгейге сəйкес жетілдіру жəне ірі қара малды 

бірдейлендіру жұмыстарын жүргізу. 
Осы жəне басқа да шаралар бағдарламаның шеңберінде жүзеге асырылып «Ет 

экспорттаушы ел» атағына жеткізеді деп ойлаймыз.  
Республикалық бюджеттен субсидия ретінде қаржы бөлу арқылы мал шаруашылығы өнімін 

өндіру үшін жасалған шығындарды өтеу екі бюджеттік бағдарлама (083-088) бойынша жүзеге 
асырылады. 083 бағдарлама асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға бағытталған бюджеттік 
бағдарлама, оған бөлінген қаржы көлемі 7 292 549,0 мың теңге; 088 бағдарлама мал 
шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін жəне сапасын арттыруға бағытталған. Бөлінген қаржы 
көлемі 17 139 255,0 мың теңге. Етке келер болсақ, бұл бағытта қажетті іс-шаралар жүргізіліп, 
алдымыздағы 2-3 жылда өз нəтижесін көрсетеді деген ойдамыз [2]. 
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Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласы сапалы шикізатқа зəру екені белгілі, бұл 
мəселенің екінші жағы - өндірілген өнімнің басым бөлігі қайта өңделмеген күйінде тұтынылуы. 
Мысалы, қазір өндірілген еттің 21,6 пайызы, сүттің - 27,4 пайызы, жеміс пен көкөністің - 2,5 
пайызы ғана қайта өңделеді. Бұдан қайта өңдеу саласындағы кəсіпорындардың техникалық жəне 
технологиялық жағынан қалып қойғандығынан кəсіпорындар толық қуатымен жұмыс істей 
алмауын байқауымызға болады. Біздің ойымша, осы мəселелерді шешуде сапалы шикізат өндіру 
үшін қайта өңдеу кəсіпорындарын  техникалық жəне технологиялық жағынан қайта 
жарақтандыру жəне оларды толық қуатпен жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ішкі нарықты отандық 
азық-түлікпен толық қамтамасыз етуге қол жеткізіп бəсекелестік ортадан импорттық өнімді 
ығыстыруымыз керек. 

Өнімнің сапасын арттыру өндірісте заманауи технологиялар мен халықаралық сапа 
стандарттарының енгізілуіне байланысты. Елімізде 342 отандық тауар өндірушілер ИСО жəне 
ХАССП халықаралық стандарттарымен жұмыс істеуде. Бұл үлкен көрсеткіш болмағанымен, 
бəсекелестікке дайын тауар өндірушілер бар екендігіне жəне олардың саны арта түсетініне 
сенімдімін. Отандық өнімнің негізгі артықшылығы – республикада орасан зор жайылым 
алқабтарының болуымен   байланысты экологиялық тазалығы мен дəмдік сапалылығында.  

Қазақстанның АӨК-нін индустрияландыру мақсатында екі негізгі міндет бар. Оның 
біріншісі – бəсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету, екіншісі – экспортқа бағдарланған өндірісті 
дамыту жəне экспортты əртараптандыру. Елдің бəсекеге қабілеттілік индикаторы бірінші 
кезекте, азаматтардың өмір сүруінің қолайлы деңгейі мен сапасының көтерілуі, аграрлық 
саланың тұрақтылығы, елде заңдардың сақталу деңгейі жəне басқа болып табылады. Яғни, 
тауарлар мен қызметтердің бəсекеге қабілеттілігі неғұрлым жоғары болса, ресурстарды 
пайдалану тиімділігі жəне халықтың өмір сүру сапасы анағұрлым жоғары болмақ. Еліміздің 
басшылығы аграрлық саланың бəсекеге қабілеттілігін арттыруда оның басым бағыттарына 
қолдау көрсету саясатын ұстанып отыр. АӨК дамытуда жаңа идеяларды, озық инновация мен 
жетік технологияларды пайдалану ауыл шаруашылығы өндірісін қолайлы жүргізудің басты 
құрамдас бөлігіне айналған.  

Экспортты арттырудың тағы бір жолы – шикізаттық бағыттағы экспортты төмендету. 
Экспорттық каналдар, ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу нарықтарын кеңейту мақсатында 
салаға инвестиция тарту, бидайды сақтау, қорыту жəне қайта өңдеуге арналған 
ифрақұрылымдарды нығайту жəне жаңаларын ашу іс-шараларына аса мəн беру қажет.  

Қазақстанда АӨК-де ғылыми жаңалықтарды іске енгізушілік саласы ұзақ жылдар бойы 
жете дамымай келгендігі байқалады, ол, өз кезегінде, ғылым мен техника дамуының тоқырауына, 
аграрлық ғылым беделінің төмендеуіне, АӨК салаларында ҒТП қарқынының бəсеңдеуіне, 
өндірілетін жаңаша ғылыми-техникалық өнімдерге сұраныстың болмай қалуына əкеліп 
соқтыруы əбден мүмкін. Қазіргі таңда инновациялық технологияларды енгізу ауыл 
шаруашылығындағы басым бағыттардың біріне айналуда. Сондықтан АӨК дамуына қажетті 
шарттардың бірі - ғылыми-техникалық прогресс деп айтсақ қателеспейміз. Бұл мəселені шешудің 
бірден-бір жолы – өнімділікті арттыру жəне инновациялық жаңалықтар енгізу, ғылым мен 
техника жетіктістерін игеру арқылы аграрлық ғылымның дамуын ынталандыру.  

Кейінгі жылдарда мемлекет аграрлық ғылымды қолдауды мейлінше жақсарта түсті. 
Осының нəтижесінде аграрлық өнеркəсіп кешені саласында кең көлемді ғылыми зерттеулер 
жүргізіліп, салалық инновациялық жүйенің шешуші элементтері іске қосылды, ҒЗТКЖ 
нəтижелерін өндіріске енгізу көлемі ұлғайтылды, аграрлық салада шетелдік озық  ұйымдармен 
бірлескен жобалар іске асырылуда. Республиканың агроөнеркəсіптік кешенінде қазіргі заманның 
талабына сəйкес заңнамалық негіздер жасалған, бұл агроөнеркəсіптік кешен өндірісін үдемелі 
дамыту жөніндегі саясатты жүргізуге, оның ішінде экспортқа бағытталған басым бағыттар 
бойынша мүмкіндік береді. Оған мысал инновацияларды дамыта отырып экономиканың өсуін 
қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық 
дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы елдегі 
инновациялық саясаттың басты бағдары болып табылады [3]. 

Қазақстанның АӨК жағдайын талдауды қорытындылай келе салада орын алып отырған 
мəселелерді тиімді шешуге ұсынылатын бағыттар: 
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- Аграрлық өндіріс тұрақтылығын азық-түлік қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің сапасын арттыру арқылы қамтамасыз ету; 

- АӨК-ді индустрияландыру мақсатына ауыл шаруашылығы өнімдерінің бəсекеге 
қабілеттілігін жəне олардың экспортын арттыру арқылы жету; 

- Ауыл шаруашылығының техникалық базасын жаңарту жəне жетілдіру  арқылы саланың 
инновациялық қызметіне жағдай жасау, АӨК-нің ғылыми əлеуетін жоғарылату, сонымен қатар 
ауыл шаруашылығы машиналарын жасау жəне техникалық жарақтан-дыруды реттейтін Бірыңғай 
техникалық саясат əзірлеу жəне жүзеге асыру; 

- Агроөнеркəсіптік кешеніндегі несиелендіру тиімділігін нығайтуды «ҚазАгро» Ұлтық 
Холдингінің еншілес кəсіпорындары негізінде агробанк құру арқылы шешу; 

- Кадрмен қамтамасыз ету мəселесін өндіріс пен оқудың нақты байланысын ескере отырып 
ЖОО-да маман даярлаудың сапасын көтеру жəне ҮИИД бағдарламасының аясында ашылып 
жатқан жаңа жұмыс орындарында мамандықтар бойынша қажеттілігін ескере отырып түлектерді 
жəне жұмыссыздарды орналастыру тетігін реттеу. 

Қазіргі таңда АӨК-дегі жағдай өндірістің тиімділігінің өсуімен, ауыл тұрғындарының əл-
ауқатының жəне өмір сүру шарттарының жақсаруымен сипатталады. Қазақстанның бүгінгі 
экономикалық үлгісі елді жеделдете индустрияландыруға молынан мүмкіндік береді. Елбасы 
“Нұр Отан” ХДП-ның кезектен тыс өткен ХІІ съезінде де елді индустрияландыру бірінші 
кезектегі міндеттердің бірі екенін атап көрсеткен болатын. Жедел индустрияландырудың бес 
жылдық жоспарына енгізілген экономиканың 7 саланың бірі АӨК болып табылады. Бүгінде 
экономиканың заманауи технологиялар мен жаңа инновациялық жүйелер құруға, өндірістің 
шикізаттық емес саласына икемделуі инфрақұрылым салаларына өзгерістер орнатуды талап 
етеді. Себебі еліміздің экономикасының өркендеуі тек қана экспортқа шығарылатын мұнай-газ, 
кен орындары, шикізат көздері ғана емес, сонымен қатар астық өнімдері, азық-түлік, мал 
шаруашылығы, ауыл шаруашылығы өнемдерін қайта өңдеу жəне басқа да салалардан тұратын 
АӨК-нің дамуына да тікелей байланысты. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ                  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
АннотацияВ статье рассматриваются такие  вопросы как развитие и повышение 

конкурентоспособности АПК, эффективное  управление АПК в соответствии с международными 
стандартами, эффективные пути развития несырьевого сектора экономики, обеспечение 
продовольственной безопасности 

Ключевые слова: АПК, аграрный сектор, субсидии, повышение качества продукции, НТП, 
эффективность производства, переработка сельскохозяйственной продукции.  
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THE WAYS OF IMPROVEMENT OF PROGRAM OF DEVELOPMENT OF 
AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 
Summary In arider the issues of agro-industrial complex (AIC) develops and competitiveness 

increases, effective management of AIC according international standard, effective ways of 
development of non-raw materials sector  of economics, providing of food security. 

Key words: agro-industrial complex, agrarian sector, subsidies, products quality increases, 
scientific and technical progress, production efficiency, processing of agriculture products. 
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ  ҰЙЫМДАРЫНЫҢ  ЕСЕП САЯСАТЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ  ЖЕТІЛДІРУ  

  
Аңдатпа 
Мақалада ауылшаруашылығы ұйымдарының есеп саясатын қалыптастырудың өзекті 

мəселелері қарастырылды. Есеп саясатын қалыптастыру кезеңдері; есеп саясатын таңдауға жəне 
негіздеуге əсер етуші факторлар; есеп саясатының негізгі элементтері, бухгалтерлік жəне салық 
есеп саясатының құрылымы зерттелді. 

Кілт сөздер:  Ауылшаруашылығы, есеп саясаты, бухгалтерлік есеп, салық есебі, қаржылық 
есептілік,қаржылық есептілік стандарттары. 

Кіріспе 
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына өту жағдайында республи-камыздың 

ауылшаруашылығы ұйымдарынының бухгалтерлік есебін ұйымдастырудың өзекті мəселелерінің 
ішінде есеп саясатын қалыптастыру  ерекше орын алады.    
        Бухгалтерлік есептің  №8   «Есеп саясаты, есептегі бағалаудың өзгеруі жəне қателер» деп 
аталатын халықаралық стандартына сəйкес, есеп  саясаты – ұйымдардың қаржылық есептілігін 
дайындау үшін  қолданылатын, ерекше принциптер, негіздер, ішкі ережелер жиынтығы [1].  
        Ауылшаруашылығы  ұйымдарындағы есеп саясатының   халықаралық есеп принцип-теріне 
сəйкес  қалыптасуы төмендегілерді талап етеді [2]: 
      - шетелде қалыптасқан есеп саясатындағы тəжірибені отандық есеп тəжірибесіне бейімдеу;  
       - таңдау жасауға жəне ауылшаруашылығы ұйымдарындағы  бухгалтерлік, салық жəне 
басқару есебі бойынша есеп саясатының қалыптасуына  əсер ететін факторларды анықтау; 

    - ауылшаруашылығы ұйымдарында кешенді есеп саясатын қалыптастыру бойынша  
ұсыныстар жасау.  
       Осы аталғандардың барлығы ауылшаруашылығы ұйымдарында есеп саясатын 
қалыптастырудың сапасын көтеруге өз септігін тигізеді. 
        Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сəйкес ауылшаруашылығы  
ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп мүдделі тұлғаларға инвестициялық шешімдер қабылдау 
кезінде қажет болатын  ақпаратты ұсыну мақсатында құрылады. Сондықтан, бұл мақсат 
ұйымдарда есеп саясатының қалыптасуының маңыздылығын анықтайды, өйткені, шешім 
қабылдау ауылшаруашылығы ұйымдарындағы  бухгалтерлік есеп көрсеткіштеріне тікелей 
байланысты.  
        Ауылшаруашылығы ұйымдарында бухгалтерлік жəне салық есебін жүргізу мақсатында есеп 
саясатын қалыптастыруда шешімі табылмаған жекелеген  мəселелер туындап отыр. Атап айтсақ, 
ауылшаруашылығы ұйымдарындағы есеп саясаты экономикалық субъектіні басқару құралы 


