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THE BASIC PROBLEMS AND CURRENT SITUATION IN THE 
AGRICULTURAL SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Abstract. The aim of the research is to study the sustainable development activities of the agricultural sector in 

the Republic of  Kazakhstan and study of the theoretical and practical foundations for the improvement of the 
industry development. The importance of the work covers the current state of the agricultural sector in the Republic 
of Kazakhstan and its key issues. The opportunities to boost the country's agriculture programs aimed at the 
development of the agricultural sector and measures that are being implemented are described in the article. 
However, the development of the agrarian sector of the Republic of Kazakhstan still has some issues unresolved, 
particularly, the improvement of the commodity producers performance, the insurance system producers, low-
income commodity producers, agricultural production subsidies, farms and the consolidation of farms, lack of skilled 
workers, domestic agricultural producers, inability to compete with low quality products. 

Key words: agricultural sector, competitiveness, subsidies, investments, farmers. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ 
САЛАСЫНЫҢ БҮГІНГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН НЕГІЗГІ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 
Аннотация. Зерттеу мақсаты Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы саласын  тұрақты 

дамытуда атқарылған іс-шаралар мен саланың дамуын жетілдірудегі мəселелердің  теориялы-тəжірибелік 
негiздерiн зерделеу. 

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығының бүгінгі жай-күйі мен негізгі мəселелері жұмыстың 
маңыздылығын құрайды.  Ауыл шаруашылығын көтеру, ол үшін қолда бар мүмкіндіктер, аграрлық саланың 
дамуына бағытталған бағдарламалар  мен іске асырылып жатырған іс-шаралар сипатталған. Қазақстан 
Республикасының аграрлық саласын дамытудағы əлі де болса шешімін таппаған негізгі мəселелердің болу 
себептері анықталған. Атап айтсақ, тауар өндірушілердің өнімділігін көтеру, тауар өндірушілерді сақтан-
дыру жүйесі, тауар өндірушілердің табысының төмендігі, ауыл шаруашылығы өндірісін субсидиялау, шаруа 
қожалықтары мен фермерлік шаруашылықтарды ірілендіру, білікті мамандардың жетіспеушілігі, отандық 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің өнімінің сапалылығының төмендігі, бəсекеге қабілетсіздігі.  

Түйін сөздер: аграрлық сектор, бəсекеге қабілеттілік, субсидиялау, инвестициялар, фермерлерлік ша-
руашылықтар. 

 
Аграрлық сала - еліміздің экономикасының потенциалы жоғары, мүмкіндігі мол, ұдайы 

өндірістік жəне əлеуметтік мəні бар негізгі салаларының бірі болып табылады. Ауылшаруа-
шылығын дамыту кедейшілікпен жəне аштықпен күресудің бірден-бір жолы.[1]  

Ел Президенті Н.Ə.Назарбаев жыл сайынғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бəсекеге қабілеттілік» атты Халыққа Жолдауында «Аграрлық сектор экономиканың жаңа 
драйверіне айналуы керек» деген болатын. Жолдауда Елбасы атап көрсеткендей еліміздің 
агроөнеркəсіп кешенінің болашағы зор жəне де əлемде ірі аграрлық экспорттық өнім өндіруші-
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лердің бірі болуға мүмкіндігіміз мол, яғни сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаруға, соның 
ішінде «Made in Kazakhstan» брэндін жасауға бет бұру қажет, тек сонда ғана біздің еліміздің 
аграрлық саласы халықаралық нарықтарда бəсекеге қабілетті бола алады.[2] 

Аграрлық саланың дамуы, Қазақстанның жүзеге асырып отырған экономикалық саясатының 
басым бағыттарының бірі болып саналады. Жыл өткен сайын агроөнеркəсіп кешеніне басты назар 
аударылып келеді, сондай ақ, бұл экономиканың тұрақты дамып келе жатқан саласы ғана емес, 
экономикалық тұрғыдан тартымды саласы екенінде атап өткен жөн. Соңғы 10 жылда аграрлық 
өндіріс саласының көлемі 41%-ға ұлғайды. Статистикалық деректерге сүйенетін болсақ, ауыл 
шаруашылығы өнімін экспорттау 59%-ға ұлғайып, 2,0 млрд. АҚШ долларынан асты, оның ішінде 
Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне шығарылған өнім көлемі 379 млн. АҚШ долларын құрап 
отыр.  

Күні бүгінге дейін еліміздің аграрлық саласының бəсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша 
көптеген шаралар жүзеге асырылды. «Агробизнес-2020» бағдарламасына сəйкес 2011 жылдан 
бастап агроөнеркəсіптік кешенді мемлекеттік қолдау 68,1 млрд. теңгеден 2016 жылы 176 млрд. 
теңгеге немесе 2,6 есеге өсті. Бұл ретте, агроөнеркəсіптік кешенге арналған шығыстар үлесінің 
айтарлықтай ұлғайғанын (2011 жылғы 32 млрд. теңгеден 2016 жылы 153 млрд. теңгеге немесе 4,7 
есеге) атап өту керек. Мемлекеттік қолдаудың жаңа құралдары енгізілуде, тиімді субсидия 
түрлерінің нормативтері жоғарылап, тиімсіз нормативтер төмендеуде. Бұл, əсіресе, ЕАЭО пен 
ДСҰ мүше Қазақстан үшін бірқатар міндеттемелер, оның ішінде ауыл шаруашылығы бойынша 
міндеттемелер алған қазіргі уақытта қажет. Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі 
кезінде мемлекеттік қолдау жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің 8,5%-ы деңгейінде сақталды.[4]  

Қазіргі уақытта 2015 жылғы 29 қазанда Мемлекет басшысы қол қойған «Ауыл шаруашылығы 
кооперативтері туралы» Заңның күшіне енуіне байланысты  ұсақ ауыл шаруашылығы тауарларын 
өндірушілердің бірігуіне тосқауыл қоятын кедергілер жойылды.  Өнімдерді өткізу, өндіріс 
құралдарын сатып алу, ауыл шаруашылығы техникасына жəне білімді таратуға қол жеткізу 
мəселелері бойынша ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің кооперациясы үшін жағдай 
жасалынды. Бұның артықшылықтарына өндіріске арналған шығыстарды үнемдеу, өткізу 
нарықтарына қол жеткізу есебінен табысты арттыруды жатқызуға болады. 

Сондай-ақ, мемлекетіміздің аграрлық саласының бəсекеге қабілеттігін арттыру үшін көптеген 
жобалар  мен құжаттарға  қол қойылды, атап айтсақ, ет пен сүт саласына стратегиялық 
инвесторлар тарту жəне ет саласының əлемдік нарығында көшбасшы болып табылатын ірі 
компаниялармен ет экспортын қамтамасыз ету бойынша инвестициялық жобалар құру туралы 
құжаттар, соның бір дəлелі қытайлық «Rifa Holding Group» трансұлттық корпорациясы мен 
«Еуразия агрохолдинг» компаниясы Шығыс Қазақстан облысында ет кластерін құру жөніндегі 
меморандумға қол қойды. Сондай ақ, еліміздің ірі кəсіпорындарының бірі «Актеп» ЖШС мен 
италияндық «Inalca Eurasia» компаниясы республиканың үш облысында жалпы қуаты бір уақытта 
44 мың басты бордақылайтын бордақылау алаңдарын салу үшін тігінен интеграцияланған 
компания құруды, сондай-ақ ет комбинатының қуатын 20 мың тонна ет жəне ет өнімдеріне ұлғайта 
отырып, жаңғыртуды көздейтін инвестициялық келісімге қол қойды. Инвестиция көлемі 100 млн. 
долларды құрайды. Сондай-ақ компания қазақстандық ет брендін жасауға жəне оны Еуропа елдері 
мен Ресейге экспорттауды қамтамасыз етуге ниет білдіріп отыр.[4] 

Қазақстан экономикасында ауыл шаруашылығына негізгі роль берілгенімен, аграрлық 
сектордың бəсекегеқабілеттігін арттыру үшін атқарылып жатқан жұмыстарға қарамастан, 
экономиканың осы саласында шешімі табылмаған мəселелер əлі де аз емес екенін атап өткен жөн. 
Аграрлық саланың бəсекеге қабілеттілік деңгейі уақыт талаптарына толықтай сəйкес келе 
бермейді. Аталған мақалада сол аграрлық саладағы мəселелердің кейбіреулері қарастырылады.   

Негізгі қиындықтардың бірі- заманауи фермерлік формаға көшудің аяқталмауы, сондай ақ, 
салаға құйылатын инвестиция көлемінің жеткіліксіздігі. Бұл жағдай əсіресе, ет, сүт саласында 
байқалады, тұтынушылық сұранысты қанағаттандыру үшін аталған өнімдерді сырттан əкелуге 
(импорт) мұқтаждық. Тағы бір шешімін табуды қажет ететін мəселе-    бұл жиналған өнімді сақтау 
үшін алаңдардың жетіспеуі.  

Агроөнеркəсіп секторының мəселелерін уақытылы шешу үшін, сөзсіз осы мəселелерді 
жақсарту мақсатында мемлекетпен көптеген шаралар кешені қабылдануда, қаржыландыру көлемі 
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ұлғайтылып, жаңа бағдарламалар қабылданып, мемлекеттік қолдаудың жаңа тетіктері қалыпта-
суда. Жыл өткен сайын статистика осы саладағы жағымды динамиканы көрсетіп отыр: өнімнің 
жалпы көлемінің өсуі, отандық өндіріске шетелдік инвестициялардың өсуі, жаңа ауыл 
шаруашылығы объектілерінің қалыптасуы жəне т.б. Бірақта, бұл шаралардың қызмет  етуі 
жеткіліксіз, себебі күн тəртібінде  əліде көптеген күрделі сұрақтар бар. Мысалы, ауыл шаруашы-
лығы өнімдері импортының артуы, азық-түлік тауарларына бағаның өсуі, ауыл шаруашылығы 
өнімдері экспортының тетіктері мен құрылымының өзгермеуі. Отандық ауыл шаруашылығы 
саласы дамуына əсерін тигізетін мəселелердің негізгісіне ауылшаруашылығы өнімдерінің көп 
бөлігінің ішкі жəне əлемдік нарықтағы өнімділігі мен бəсекегеқабілеттілігінің төмен деңгейі тəн.  

Ауыл шаруашлығындағы мəселелер қатарын психологиялық тұрғыдан да қарастырған жөн, 
ауылшаруашылығы өнімдерін өндірушілер бүгінгі таңда мемлекет ұсынып отырған жағдайларға 
дайын емес, демек, олардың көбісінің өз алдына қойған үлкен, макродеңгейдегі мақсаттары жоқ. 
Бұл шаруалар мен фермерлердің нарықтық экономикаға мəжбүрлі түрде тез қадам басуы. Бұрынғы 
КСРО-ның барлық мемлекеттері бетпе-бет ұшыраған мəселенің бірі - бұл  нақты нарықтық жүйеде 
жұмыс істей алмау, болашаққа деген үрей, нарықтың талаптарын дұрыс түсінбеу, міне, осының 
салдарынан көптеген шаруашылық салалары құлдырады.  

Демек, ауылшаруашылығы жүйесіндегі мəселелерді терең  мағыналау үшін, бүгінгі таңдағы 
маңызды көптеген себептерді анықтау қажет, бұл мəселелер елдің азық-түлік жəне экономикалық 
қауіпсіздігіне кері əсерін тигізеді.[5] 

Біріншіден, ауыл шаруашылығы өндірісін сақтандыру. Экономиканың басқа салаларына 
қарағанда, ауыл шаруашылығы ауа-райының қолайсыз жағдайларына, стихиялық жағдайларға 
байланысты жоғары тəуекелге жақынырақ. Осыған  байланысты ерекше назарды елдің 
ауылшаруашылығы саласындағы табыстарды сақтандырудың тұрақты-қызмет етуші жүйесін 
қалыптастыруға аудару қажет, бұл ауылшаруашылығының тұрақты негізін қалыптастыратын 
тиімді механизмдердің бірі болып табылады.    

Екіншіден, ауыл шаруашылығы өндірісін субсидиялау саясаты. Қазіргі уақытта мемлекет 
аграрлық саланы дамыту үшін субсидия түрінде мол қаржыны жұмсауда, бірақ бұл саясаттың 
жеткілікті деңгейде тиімді жүргізілуін бағалау ерте. Өкінішке орай, мемлекеттік қаражат барлық 
уақытта рациональды жəне мақсаты бойынша жұмсалына бермейді. Елбасы үнемі өзінің сөзінде 
айтып жүргендей «субсидияларды бізге қажетті, сұраныс туындататын ауылшаруашылығы 
өнімдерін өсірумен айналысатын, ауыл шаруашылығы саласына озық технологияларды ендіруші 
тауар өндірушілер алуы қажет». Мемлекеттен  субсидия алушы кəсіпкер өзінің өндірісін 
жаңғыртпайды, өнім өнідру көлемін арттырумен айналыспайды, жаңа жерлерді игермейді. Бұдан 
басқада мəселе бар- мемлекет пен кəсіпкер арасындағы заңсыз делдалдық, көп жағдайларда 
мемлекетпен жоспарланған қолдауды соңына дейін жеткізуге мүмкіндік бермейтінде жағдайлар 
кездесіп жатады.[3]  Ауыл шаруашылығы Министрлігінің ұсынысы бойынша біріншіден, 
агроөнеркəсіптік кешенді субсидиялау тетіктерін табысты іске асыру үшін «Агробизнес-2020» 
бағдарламасының толық көлемде қаржыландырылуын қамтамасыз ету қажет. ЕАЭО пен ДСҰ-ның 
бірыңғай нарығын құру да осыны қажет етеді, онда қатысушы елдердің ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілері əр түрлі мемлекеттік қолдау көлемдері жағдайында нарыққа қол жеткізу 
үшін бірдей шарттарға ие болады [4] 

Қалыптасып отырған жағдай себептерінің бірі «Агробизнес-2020» бағдарламасының 
құралдарын жеткіліксіз қаржыландыру болып табылады. Мысалы, 2013 жылы жеткіліксіз 
қаржыландыру қөлемі 26 млрд. теңгені (14,13%), 2014 жылы 110 млрд. теңгені (35,4%), 2015 жылы 
115 млрд. теңгені (34,4%), 2016 жылы 127 млрд. теңгені (36,8%), 2017 жылы 175,0 млрд. теңгені 
(45,7%) құрайды. Нəтижесінде, салаға жұмсалынған инвестициялар көлемі салыстырмалы түрде 
төмен болды.  

Əрине, 2016 жылы еліміздің аграрлық саласын қолдауға бөлінген инвестиция 253 млрд теңгеге 
өсті, бұл жақсы көрсеткіш. Ол 2015 жылмын салыстырғанда 51 пайызға көп. Нəтижесінде ел 
экономикасына тартылған барлық инвестициялардың ішінде ауыл шаруашылығының үлесі 3,3 
пайызға өскен. Ал өндіріс 5,5 пайызға көбейген. Дейтұрғанмен, сарапшылардың пайымдауынша, 
инвестицияның мұндай жылдам өсімі шаруалардың да өз кəсіптерін дамытуға қосқан үлесінің 
арқасында болып отыр. 2016 жылы шаруалардың өздері қосқан салым мөлшері 53 млрд теңгені 
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құрады. Бірақ, аграрлық сала кəсіпорындарының қарыз қаражаттарына тəуелділігі артқан. Егерде, 
инвестициядағы банктік несиелер мен қарыздың үлесі 2015 жылы 18% болса, өткен жылы 25% 
дейін артқан. Бір жыл ішінде алынған қарыз көлемі 33 млрд теңге, негізінен соңғы екі жылда ең 
көп мөлшерде несие алған «КазАгро» холдингі (45%)[6] 

Мемлекет кез келген салаға, соның ішінде, ауыл шаруашылығына  құйылған қаржыдан 
шынайы табысқа қол жеткізуі үшін жұмысты ақырғы нəтижесі бойынша бағалауы қажет. Өндіріс 
нəтижесінің белгісіздігіне сəйкес, кəсіпкерлерден нақты жоспарларды талап ету қажет, демек, 
қандай өндіріс, қашан, қай мезгілде, қандай мамандар мен технологиялардың көмегімен өндіріс 
жүзеге асырылады жəне нақты жобамен шығындар мен зияндарға  жұмсалатын қаржы сомасы 
шамамен қандай болады. Кəсіпкерлерге қаржылық ресурстарды аудару кезінде мемлекет бөлінген, 
жоспарланған қаржының уақытылы жеткізілуін қадағалап, бақылау қажет. Өндірістік қызметтің 
бастапқы кезеңінде мемлекет тауар өндірушілерден алдын ала берілген жоспар бойынша есептерді 
сұрауы қажет. Сондай ақ, мемлекет тарапынан, тиісті органдар осы берілген есептегі ақпараттың 
шынайылығына көз жеткізу үшін өндіріс орындарына баруы қажет. Себебі, мұндай мемлекеттік 
қолдауға ие болған тауар өндірушілер осы ресурстарға отбасының барлық мүшелерімен бірге 
жауап беруі тиіс.  

Қазақстанда мемлекет үшінде, тауар өндірушілер үшінде мемлекеттік реттеудің барлық салада 
болғаныда жөн болар еді. Мұндай монореттеу ауылшаруашылығы саласын мемлекеттік 
тапсырыстар арқылы дамытуды білдіреді. Мысалы, мемлекет қандай да бір өнім түрін өсіру, 
өндіру немесе малшаруашылығы өндірісінің белгілі бір түрлерін дамытуға тапсырыс берсе, бұл 
жағдайда не мемлекет, не тауарөндіруші ешқандай зияға қалмайды. Демек, ауыл шаруашылығын- 
шаруалар мен фермелерге дұрыс бағыт беріп, мемлекет нақты да қатаң шараларды қолдануы тиіс.    

Үшіншіден, шаруа қожалықтары мен фермерлік шаруашылықтарды ірілендіру. Қазақстан 
Кеден Одағына кірген соң шағын жəне орта тауар өндірушілер арасында бəсеке күшейді. 
Субсидиялау бағдарламалары арқылы аграрлық саланы қолдау əсерлі нəтиже бере қойған жоқ. 
Отандық салаларды индустриализациялаусыз мəселелерді шешуге жəне қандайда бір қабылданған 
мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруға сеніп қажеті жоқ. Бұл мəселелерді дереу шешу 
қажет, себебі ДСҰ мүше болған біздің мемлекетіміздің отандық өндірушілері үшін жағдай қиынға 
соғады. Ауылдық кооперативтерді қалыптастыру көптеген мəселелердің шешімін табуға 
көмектесер еді. Тек бірігу арқылы ғана аграршылар егіс айналымын сақтай алады,  озық 
технологияларды, техниканы, тыңайтқыштарды немесе тұқымды көтерме бағаман сатып ала 
алады, субсидиялар алып, мемлекеттік сатып алулар үшін лот қалыптастырып, қайта өңдеуді 
жолға қойып, ең бастысы — өнімді пайдамен өткізеді.  

Шағын шаруа қожалықтарын ірілендіру процессі бірінші жыл жүргізіліп отырған жоқ, бірақ, 
нəтиже туралы айтуға əлі ерте. Жағдайдың қиындығы бірі біріне қарама-қарсы заңдардан тұратын 
нақты құқықтық механизмдердің жоқтығымен байланысты. Демек, осы құжаттардағы  кемшіліктер 
себебінен, кооперация қызметтерінің айқын еместігінен шаруалар мен фермерлер ұсақ болсада 
өздерінің меншігін-жерін жоғалтудан қорқады. Ұсақ, тіпті орта шаруалар мен фермерлер 
қаржылық ресурстардың жоқтығынан өзінің өндірісін дамытуға жаңа технологияларды енгізу 
мүмкіндігі жоқ. Көптеген шаруашылықтардың егістік алаңы 500 гектарды да құрамайды, осыған 
байланысты олар жаңа түгілі, ұсталынған техниканы да сатып алмайды. Нəтижесінде меншік 
иелері өздерінің өнімдерін сатып алушыларға төмен бағамен сатуға мəжбүр болады.  Осы жүйені 
түбегейлі өзгерту үшін ауылшаруашылық кооператвитерін  құру көзделіп отыр, нарықтың барлық 
субъектілерінде  (ірі компаниялар мен ұсақ өндірушілер)  даму үшін тең жағдайлар мен жеке, 
бірлескен жəне мемлекеттік кірісті арттырудың мүмкіндіктері болады.     

Барлық өзгерістер нəтижесінде, ауыл шаруашылығы  əрі қарай  өндірісті əлдеқайда тиімді 
жəне сапалы басқаратын, қажетті ауылшаруашылық технологияларын енгізетін жəне оны ақылмен 
пайдаланатын басым саны ірі жəне орта ауылшаруашылық тауар өндірушілері бар салаға айналуы 
тиіс.  Біріккен шаруаларға, сондай-ақ бір өндірушіге қарағанда несие алу қолжетімді жəне тиімді.  
Мемлекет, өз кезегінде несие беру жүйесін қамқорлығына алуы тиіс, пайызсыз болмасада кем 
дегенде, пайыздық мөлшерлемесі 1-5% ұзақ мерзімді мерзімі-25-30 жыл болатын несиелер.  

Өндірістік кооперативтерді құру мен  жұмыс істеуі кезіндегі маңызды жəйттің бірі болып ауыл 
шаруашылығы мамандарының қызметін ынталандыру қызметі табылады. Мысалы, кооперативтің 
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əрбір мүшесі жылдың соңында не ірі ауқымдағы мемлекеттік мерекелерге сəйкес жер үшін  
дивидендтердегі өз үлесін, мүлкін (мал, техника) алуы тиіс.  Стратегиялық тұрғыдан маңыздысы 
ұйымдарда, əсіресе жаңадан жұмысын бастаған аграрлық кооперативтерде ынталандыру 
шараларымен жағымды психологиялық климатты қалыптастыру, бұрынғы шаруалар мен 
фермерлерге бұл бірлескен өндірістің жалғыз жұмыс істеуге қарағанда анағұрлым функционалды 
жəне тиімді екендігін  іс жүзінде көрсету. [7] 

Төртінші, жоғары білікті мамандардың жетіспеушілігі. Ауыл шаруашылық өнеркəсібінің 
тиімді жүйесін қалыптастырудың маңызды шарты болып техникалық, агрохимиялық, 
экономикалық салалардағы білімі жəне дағдылары бар білікті еңбек ресурстары – қызметкерлердің 
болуы табылады. Адами фактор ауыл шаруашылығы саласын жақсарту мен қамтамасыз етудің 
негізі ретінде болады,   жоғары білікті мамандардың жетіспеушілігі қолданыстағы мемлекеттік 
аграрлық саясаттың бүкіл процессін баяулатады. Қазақстанда бұл көбіне автоматтандыру жəне 
өндірісті жаңғыртумен байланысты емес, жабылатын өндіріс есебінен аграрлық еңбектің беделінің 
төмендеуімен жəне төмен жалақымен негізделген.   

Жас мамандардың ауылдық жерлерде ауқымды бекітілуі үшін ел басшылығымен 2009 жылдан 
бері «Дипломмен ауылға!» жобасы жүзеге асырылуда. Мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған 
елеулі əлеуметтік қолдауға қарамастан, ресми статистикалық деректер ауыл шаруашылығында  
жастардың жұмыспен қамтылуының кері көрінісін көрсетеді. Осыдан еңбек ресурстары не бірте-
бірте қызметтің басқа саласына ауысуда, не жұмыссыз деп болжауға болады. Олардың жас 
мамандардың ауыл шаруашылығында жұмыс істеуге ынтасының болмауы өзге мəселені тудырады  
– "кадрлардың қартаюы". Қаралып отырған мəселеде бөлек сұрақ бұл ескі стандарттарға,  ескірген 
білім мен оқу-əдістемелік құралдарға негізделген еліміздің жоғары оқу орындарындағы оқыту 
мəселесі, соның нəтижесінде кəсіби кадрларды дайындаудың əлсіздігі байқалады. Ауыл 
шаруашылығына білікті кадрларды тарту процесіне теріс əсерін тигізетін жағдай  ауылдағы 
тіршілік жағдайынан туындайды. Көптеген жас мамандар үшін келісеп бермейтін шарттар 
келесілерден көрінеді: біріншіден ауылдық жерлерде балабақшалардың,  əлеуметтік-мəдени, 
коммуналдық-тұрмыстық мекемелердің жетіспеушілігі,  екіншіден, өз қызметін жалғастырушы 
мекемелер қызметтерінің сапасының нашарлауы. Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында жоғары 
білікті мамандардың тапшылығы мəселесін жүйелі түрде шешу үшін бастапқыда мемлекеттің 
экономикасының басты  салаларының бірі – ауыл шаруашылығына деген өскелең ұрпақтың 
елеусіз қарым-қатынасын идеологиялық негізде өзгерту қажет. Мамандықты асқан жауапкерші-
лікпен дұрыс таңдай білу қажет, бір жағынан грант негізінде білім алу үшін жастар агротехника-
лық ЖОО оқуға түседі, ал диплом алған соң өзінің мамандығы бойынша жұмысқа орналаспайды, 
барлығы қалада жұмыс істегісі келеді. Кəсіптік жолды таңдау əсіресе, ауыл шаруашылығы 
саласында саналы жəне жоспарланған болуы тиіс.  

Жаһандану жағдайында, жаңа ақпараттық технологиялардың енгізілуімен, бəсекелестіктің 
өсуімен осы уақытта дүниеге келген ұрпақта өзгереді– олар өзгермелі жағдайларға бейімделуімен,  
жылдам дамуымен шығармашылық ақылымен дербес ерекшеленеді. Дəл осы тұрғыдан кадрларды 
даярлау жүйесін жақсартуға əрекет ету қарастырылады- одан əрі ауыл шаруашылығы жоғары оқу 
орындарына оқуға түсуі үшін оқушыларды арнайы іріктеу арқылы қабылдайтын  ауылдық 
мектептерде мамандандырылған агросыныптарды құру, яғни оқуы аяқталғаннан кейін олар өз 
қызметін АӨК жүйесінде жалғастыра алар еді.   

Басқа да салалардағыдай, ауыл шаруашылығы саласында да АӨК кəсіпорындарымен жоғары 
оқу орындарының интеграциялануы күшейтілген қарқынмен жүруі тиіс, яғни кəсіпорындар 
жұмысқа қабылданатын мамандарға өздерінің талаптары мен шарттарын қоюы тиіс. Ал жоғары 
оқу орындары, сонымен қатар, АӨК кəсіпорындарымен тұрақты байланыс орнатуы керек, болашақ 
жұмыс берушіден шəкіртақы алу есебінен тағылымдама, тəжірибе өту мүмкіндігі көзделген 
мақсатты мамандар даярлау шарттар жасауы керек, бір сөзбен айтқанда болашақ мамандардың 
білімі мен дағдыларын жетілдіру үшін мүмкіндіктер құру. Ескірген білім беру бағдарламасы 
негізінде оқыту, оқытудың инновациялық əдістері мен технологияларының жетіспеушілігінен 
кəсіби кадрларды даярлаудың əлсіздігі  сəйкесті  инвестициялардың көмегімен өз шешімін табуы 
керек, аграрлық ғылымға инвестициялар ауыл шаруашылығына тартылатын тікелеі 
инвестициялардан əлдеқайда тиімді. Осы жағдай бойынша, яғни  технологиялық жаңғырту 
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сұрақтары бойынша сапалы серпіліс талап етіледі – отандық аграрлық зерттеулердің  жоғары 
дамыған жүйесінің дамынуына  сүбелі үлес қосу керек, сондай ақ, олардың жүзеге асырылуына 
мониторинг пен бақылау қажет. [8] 

Бесінші, азық-түлік қауіпсіздігі. Жоғарыда атлған мəселелерден басқа, қазіргі уақытта азық-
түлік қауіпсіздігіне де талап күшейіп отыр.   

Ауылшаруашылық  өндірісі  елдің экономикасы мен азық-түлік қауіпсіздігі жəне адамдардың 
қажеттілігін қамтамасыз етуде үлкен рөл атқарады. [13]  

Қазақстанның агроөнеркəсіптік кешенінің тиімді жұмыс жасауы елдің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін, халықтың өмір сүру деңгейін арттыру барысындағы  өзекті мəселе болып 
табылады. Экологиялық таза тамақ өнімдерін өндіру мен тұтыну қажеттілігі тауардың осы түріне 
деген сұранысқа байланысты, денсаулықтың жалпы ұлттық құндылық екенін қоғамның сезінуі, 
сонымен қатар адамдардың өз денсаулығының бағасын түсінуімен байланысты. Экологиялық таза 
тамақ өнімдерін өндіру мен тұтынудың басты мақсаттары- халықтың денсаулығын, иммунитетін 
жақсарту, орташа өмір сүру мерзімін ұзарту, сəбилер мен балалар өлімін азайту. Экологиялық таза 
өнім өндірісі табиғи ресурстардың жағдайымен, технологиялық үрдістердің деңгейімен, өндірісте 
қолданылатын заттардың сапасымен, олардың қоршаған ортаға əсерімен қалыптасады. Оларды 
басқару жəне жоғары сапалы өнім өндірісінің үрдісін экономикалық реттеу үшін жоғары 
мамандандырылған білім, мəліметтердің кең базасы, қамтамасыз ету мен бақылаудың сəйкес 
қызметтерінің болуы қажет. [14] 

Алтыншы, ауылшаруашылығындағы мемлекеттің ақпараттық саясаты. Осыған байланысты, 
мемлекеттік билік иерархиясында ақпараттық билік маңызды орын алады, ауылшаруашылығы 
саласында да ол өз маңыздылығы мен өзектілігін жоймайды.  Ауылшаруашылығы сферасында 
ақпараттық ықпал етуді  дамыту Кеңес Одағы кезінде басталды, бірақ ол аграрлық насихаттаудың 
тиісті нəтижелерін алумен ауыл шаруашылығы тақырыптарының,  БАҚ-тың құрылымданған 
жүйесінің хабарларын нақты атаулы бағыттарымен ерекшеленген.  

Қазақстандық ауыл шаруашылығы саласының дамуын арттыруға қабілетті ұсыныстар кешенін 
атауға болады: 

1. Пайдаланылатын фактілердің шартсыз дəлдігі мен дұрыстығы. Кез келген жүйедегі  
қақтығыстардың туындауының жиі таралатын себептерінің бірі болып сенімсіз ақпаратты алу жəне 
жіберу, немесе соңына дейін дұрыс ашылмаған ақпараттар табылады. Осылайша, атап айтқанда, 
мемлекет елдегі ауыл шаруашылығының жағдайы туралы сандық статистикамен толықтырылған 
ресми деректерді шығарғанда жəне осы саланың табысты жұмысы туралы мүдделі тұлғаларды 
куəландыра отырып, кей жағдайларда ауыл шаруашылығының нақты жай-күйіне қатысты    
қарама-қайшылықтар орын алады. Осындай сауатсыз шешімдер нəтижесінде мемлекет пен қоғам 
арасында үлкен кедергі құрылады, бұл мемлекеттің оның халқы алдындағы құрметі мен беделінің 
жоғалуына қауіпті.  

2. Озық тəжірибелерді зерделеу мен насихаттау. Сондай ақ, бір жерде болатын бірегейлік пен 
практикалық тəжірибе тиімді болуы мүмкін. Осы идеяға сай басқа елдердің  озық тəжірибесін жан-
жақты зерттеу қажет, олардың алынған нəтижелерін тек шығындарын өлшеп,  оң жəне теріс 
жақтарын,  отандық ауыл шаруашылығы нарығының  даму ерекшеліктерін ескере отырып шешім 
қабылдау қажет – бұл тəжірибе жарамды жəне пайдалы ма? Озық тəжірибені енгізудің  айрықша 
қажеттілігін тек ұзақ уақыт мал шаруашылығы саласына  тиімді жаңа технологияларды енгізумен 
айналысатын маман куəландыра алады.  

3. Жаңалықтардың, тəсілдердің, технологиялардың экономикалық жəне идеологиялық 
негіздемесі. Аталған талап бойынша мемлекеттің негізгі міндеттері – бұл қоғамға аграрлық 
саясаттың  дəлелдері мен аргументтерін қоғамға жеткізу, олардың нəтижелері бойынша туындауы 
мүмкін ауыл шаруашылығын нығайту қажеттілігінің себеп-салдарлық байланысын түсіндіру, 
шаруашылықты жүргізудің заманауи технологиялары мен тəсілдерін насихаттауды күшейту. Бір 
сөзбен айтқанда, аграрлық пресса  халықтың көпшілігі үшін экономиканың осы саласын мейілінше 
тартымды ету үшін барын салуы керек. Салаға қаншалықты көп қызығушылық болса, соншалықты 
ол сапалы дами түседі. Осы талапты жүзеге асыра отырып, мемлекет ел үшін екі басқа да 
көкейтесті мəселені бірден шешеді – ол азаматтардың ауылдық жерлерде қалғысы келмеуі жəне 
жұмыссыздық  себебі бойынша неғұрлым перспективалы қалаларға халықтың ішкі көшіп-қонуы.  
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4. Ғылыми білімді насихаттау. Ауыл шаруашылығы саласындағы ғылыми зерттеулер, білімнің 
таралуы жаһандық қауіп-қатерлерге (экономикалық жəне азық-түлік дағдарысы, климаттың 
өзгеруі жəне т. б.) ауыл шаруашылығын дайындау мен нығайтуда маңызды орын алады. Бұл 
талаптар Қазақстандық ғылымның жетістіктерінің таралуымен,  отандық агротехникалық жəне 
зоотехникалық ғылымның  жетістіктерін насихаттаумен, ауыл шаруашылығы мен өнеркəсіптің 
озық адамдарының тəжірибесін енгізумен тығыз байланысты. Мемлекет барлық жерде ғылыми 
тақырыптарға түрлі лекциялар, баяндамалар, конференциялар өткізу үшін жағдай жасауы, 
зерттеулер жасау үшін ынталандылу жұмыстарын жүргізуі,   жаңа технологияларды қолдану 
бойынша ауқымды қоғамдық хабарламаларды арттыруы қажет, əсіресе ауылдық жерлерде. 
Мысалы, Непал елінде əйелдер мен ерлерді қатар ауылшаруашылығы жөнініндегі білімді терең 
меңгертуді насихаттайды. Өйткені ол екеуі де кəсіпкерлікпен айныса алады дейді. Ал кəсіпкерлік 
өз кезегінде елдің экономикасының өсіп, ауылшарауашылығының дамуына жəне  кедейшілікпен 
күресуге ықпал етеді.  

5. Өсімдік жəне мал шаруашылықтары өнімдерін өндіру мен оның экспортын арттыру.  Мал 
шаруашылығы өнімдерінің экспортын арттыру үшін мал жайылымдарының құнарлылығын, 
өнімнің сапасы мен өнімділігін арттыру қажет. Раждастандық ғалымдар алшаруашылығы 
маңыздылығын зерттей отырып, мал жайлымының көлемін жаңа технологиялар арқылы 
қысқартуды ұсынады. Ол үшін малдың жем-шөбінің кологиялық құрамын арттыру қажет. [8]  
Яғни, асыл тұқымды мал алу, мал бордақылау алаңдарын құру, қайта өңдеу кəсіпорындарын 
жаңғырту мен жаңадан салу, өсімдік шаруашылығын дамыту, егіс алқаптарын арттыру, сумен 
қамтамасыз етілген алқаптар аумағын арттыру.  

Кең байтақ жері бар Қазақстанның ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға ұзақ мерзімді 
салыстырмалы артықшылығы бар. Ауыл шаруашылығы өнімділігін жəне ауыл шаруашылығын 
қайта өңдеуде қосылған құнды арттыру бойынша жұмыстарды жалғастырып, ауыл шаруашылы-
ғында суды пайдалану тиімділігін арттырумен бірге жаһандық жылынудың ықтимал салдарына 
өсімдік шаруашылығын бейімделу бойынша шараларды күшейту қажет. Ауылдық жерлерде 
халықтың шамамен 50%-ы өмір сүретіндігін ескеретін болсақ, онда аграрлық сектордың дамуы-
бұл  ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын арттырудың басты факторы болып табылады. Осы 
тұрғыда, оңтайлы ауылдық модельдеу, ауылдың əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымын 
дамыту бойынша  жұмыстарды жалғастыру. [15] 

Ел алдында тұрған бүгінгі маңызды міндет бұл- ауыл шаруашылығы саласы негізгі кіріс көзіне 
айналдыру. Ол үшін 2021 жылға қарай ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы жиынын 30%-ға 
немесе 4,3 трлн. теңгеге дейін ұлғайту. Сонымен қатар, еңбек өнімділігі 50%-ға 1,2 млн. теңгеден 
1,9 млн. теңгеге арттыру, экспорт 17%-ға 2,1 млрд-тан 2,5 млрд. АҚШ долларына дейін, жəне 
импорт көлемін 17%-ға 3,4 млрд-тан 2,8 млрд. АҚШ долларына дейін төмендету көзделіп отыр. 
Сонымен қатар, суармалы жерлердің үлесін 40%-ға яғни, 1,4 млн. га 2 млн га дейін арттыру, 
осының нəтижесінде кіріс 30 есеге дейін көбейту.[9]  

6. Кооперацияны дамыту. Ағымдағы жылы ауылдық жерлерде 176 кооператив құру 
жоспарлануда, бұның нəтижесінде 16 мыңға жуық өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен 
жұмыссыздарды жұмысқа тарту көзделуде. Демек, бұл қайта өңдеу кəсіпорындарының жүктелімі 
артады дегенді білдіреді, атап айтсақ, сүт – 170 мың тонна (57-ден 65%), ет – 12мың тонна (54-тен 
58%), өсімдік майы – 20 мың тонна (30-дан 31%), қант қызылшасының қанты – 16 мың тонна (37-
ден 50%), бұл осы өнімдерді сырттан алуды азайтып, отандық тауарға сұранысты арттырып, 
импортқа тəуелділікті төмендетуге себеп болады. Негізгі басымдылық фермерлерге бөлінеді: 
мемлекеттік қолдау 7 есеге, көбейеді, кооперативтер арқылы өнімді өткізуді, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндіру мен өңдеуді  1,3 есеге дейін жəне жеке инвестиция көлемін 134 млрд. теңгеден 
427 млрд. теңгеге дейін арттыру. [9]  

Осыған орай, Үкіметтің 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қосалқы 
шаруашылықтар мен ұсақ фермерлік қожалықтарды ауқымды кооперацияларға біріктіру арқылы 
өндірістің өсімі мен ауыл тұрғындарының жоғары өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуге 
негізделген. Бұл кооперациялар отандық аграрлық-өнеркəсіптік кешенді ішкі нарықта өзінің 
табиғи жəне құнарлы өнімдерімен тартымды етеді.[10] 

Өз дамуының жаңа кезеңінде Қазақстанға халықтың сенімін жаулап, ауыл шаруашылығы 
өнеркəсібінде өз мақсатын іске асыруда халықтың рухын көтеру қажет. Ауыл шаруашылығын 
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насихаттаудың негізгі міндеті мемлекет пен қоғам мүдделерін субъектінің мүддесіне 
сəйкестендіру. Осы қорытындыға келесілерді жатқызуға болады: аудиторияға кедергіні жеңу, оған 
сараланған қадам, ауыл шаруашылығы қызметіне қоғамдық бақылауды жүзеге асыру.  Мемлекет 
дер кезінде бүкіл халықтың көзінше өз жұмысында көзге түскен ірі фермерлер мен өндірістік 
кооперативтерді олардың жетістіктері мен табыстарын атап, көтермелеуі тиіс. Ауыл шаруашылық 
саласына жас мамандарды тартудың қажетті əдістерінің бірі- тек қана мемлекеттік емес, 
корпоративтік жəне жеке БАҚ-да отандық ірі фермерлер мен өндірістік кооперативтердің  
табыстары мен жетістіктерін жариялау, белсенді тарату арқылы Қазақстанның агроөнеркəсіптік 
кешенін дамытуды насихаттау. Бұдан шығатыны, ауыл шаруашылығы тақырыбының негізгі 
тапсырыс берушісі тіпті коммерциялық БАҚ үшін де мемлекет болуы тиіс. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, ауыл шаруашылығы – бұл ерекше экономика саласы, ол 
өнеркəсіп салаларының немесе инновациялық технологиялардың,  урбанизациялаудың  қарқынды 
дамуына  қарамастан,  адам қызметінің басты түрі болған жəне бола береді. Жалпы бүгінгі таңда 
аграрлық секторды дамыту, соның ішінде дамушы елдерде ауыл шаруашылығын дамыту өзекті 
мəселе болып отыр. Бұған дəлел ретінде канадалық ғалымдар T.Awokuse мен R.Xie Does-тің тоғыз 
дамушы мемлекеттің экономикасының дамуына ауылшаруашылығының əсерін зерттегендігін 
айтуға болады. Зерттеу əр елдерде бұл мəселенің  əртүрлі  екендігін көрсеткен. Бірақ, 
экономиканың дамуына ауылшаруашылығының  дамуының əсері бар екендігі анықталған.[12]  

Тұтастай алғанда, Қазақстандағы ауылшаруашылық секторы елдің экономикалық өсуінің 
алғышарты болады деген объективті ықтималдық бар,  бірақ жоғарыда айтылған талдаулар 
бойынша ауыл шаруашылығын серпінді дамытуға қайшылық келтіретін  өзекті мəселелер 
анықталды– ауылшаруашылығы тауарларын  сақтандыру жүйесінің мəселелері, мемлекеттік 
қолдаудың дұрыс ойластырылмаған  саясаты,  өндірістік кооперативтерді  қалыптастыру туралы 
сұрақ, білікті мамандардың жетіспеушілігі жəне т. б. Барлық осы мəселелер ел басшылығының 
алдында тұр жəне қазірдің өзінде олардың көпшілігі шешілуде, бірақ құқықтық тетіктердің 
кемшілікті себептерінен,  сондай-ақ адамдардың психологиялық дайын болмағандығынан олардың 
жүзеге асырылуы ұзаққа созылған сипатта болып отыр.  

Бақылау барысында сондай-ақ анықталғаны, аграрлық саланың көптеген қиындықтары 
мүдделі тараптардың күш-жігерінің жəне сындарлы шешімдерінің арқасында шешілуі тиіс, алайда, 
ауыл шаруашылығының барлық жүйесінің жəне ондағы болып жатқан процестердің  қозғалтқыш 
тірегі болып мемлекет табылады, яғни оның мықты қолдауы мен назары. Əзірге, тек қаржылық 
көмек барлық жағдайды өзгерте алмайды, өйткені тиісті ақпараттық саясат арқылы менеджмент 
мəселелері,  ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясын жүзеге асыру жəне құрылымдық рефор-
малар сұрақтары ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясаттың əлі күнге күн тəртібінде 
қалып отыр.  ДСҰ-ға енген Қазақстан үшін барлық бұл проблемалар ауыл шаруашылығы саласын 
жоққа шығаруы мүмкін, тиісінше мемлекеттік шаралар жүйелілігімен жəне жеделдігімен 
ерекшеленуі тиіс. Сондай ақ, аграрлық саланы реформалау мемлекеттік қолдаудың бағыттарына 
өзгерістер енгізе отырып, саланы жетілдіру мен оның тиімділігін арттыруға, үлкен жетістіктер мен  
нəтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Ключевые слова: сельскохозяйственный сектор, конкурентоспособность, субсидии, инвестиции, фермеры. 
Аннотация. Цель исследования заключается в том, чтобы изучить деятельность по устойчивому развитию 

сельскохозяйственного сектора в Республике Казахстан и исследовать теоретические и практические основы для 
развития промышленности. Работа освещает текущее состояние сельскохозяйственного сектора в Республике Казахстан 
и ее основные проблемы. В статье описываются возможности активизации сельскохозяйственных программ страны, 
направленных на развитие сельскохозяйственного сектора, и меры, которые реализуются. Вместе с тем в развитии 
аграрного сектора Республики Казахстан по-прежнему остаются нерешенными некоторые вопросы, в частности, 
улучшение деятельности товаропроизводителей, систем страхования, производства сырьевых товаров с низким доходом, 
субсидий на сельскохозяйственное производство, фермерских хозяйств и консолидации фермерских хозяйств, нехватка 
квалифицированных рабочих, отечественных сельхозпроизводителей, неспособность конкурировать с низкокачествен-
ной продукцией. 

  



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 3. 2017  
 

 
249 

МАЗМҰНЫ  
 

Физика 
Бакытов Д., Курманбеков А.С., Исламов Р.А., Парецкая Н.А., Тамазян Р.А., Токмолдин С.Ж., Мартиросян К.С.,  

Ильин А.И. Иод жəне кейбір органикалық лигандтармен калийдің кешенді қалыптасуы, нəтижесінде пайда болған  
қосылыстардың құрылымы мен қасиеттері................................................................................................................................... 5 

Химия 
Алибеков Р.С., B.De Meulenaer, Серікбай Ф.Т. Penicillium caseicolum зеңімен дайындалған жұмсақ ірімшікті  

химиялық талдау........................................................................................................................................................................... .17 
Экономика 

Ламбекова А.Н., Нургалиева А.М. Банктердегі ішкі бақылаудың мазмұны, мақсаттары мен міндеттері.................... 24 
Биология 

Сейлгазина С., Потороко И., Джаманова Г., Kойгельдина A. Қоректік элементтердің эспарцетпен сіңірілуіне  
қоршаған орта жағдайының əсері ............................................................................................................................................... 28 

Техникалық ғылымдар 
Сахметова Г.Е., Бренер А.М., Дильман В.В., Балабеков О.С., Ковалев Д.А. Биогазды өндіру реакторларда  

масштабты өтпе жəне жылу мен массаны беру процестердің модельдеу ерекшеліктері....................................................... 34 
Генбач А.А., Джаманкулова Н.О. Жоғарғы үдемелі капиллярлық-кеуектік жылуалмастырғышты зерттеу жəне  

есептеу.............................................................................................................................................................................................. 41 
Калимолдаев М.Н., Бияшев Р.Г., Рог О.А. Ақпаратқа қол жеткізу саралау үлгісін құру үшін логикасын  

пайдаланыңыз.................................................................................................................................................................................. 48 
Сүрімбаев Б.Н., Байқоңырова Ə.Ө., Болотова Л.С. Алтын құрамды сульфидті кендерді гравитациялық байыту  

үрдісін зерттеу............................................................................................................................................................................... 55 
Машеков С.А., Нұртазаев А.Е., Нұғман Е.З., Абсадықов Б.Н., Машекова А.С. Бес қапасты бойлық сыналы  

орнақта жұқа жолақтарды илемдеген кезде пішінбіліктердің иілуін имитациялы модельдеу .............................................. 61 
Бектуреева Г.У., Койманова К.С., Мамитова А.Д., Мықтыбаев А.Д., Сагатов Д.А., Достай Ш.С., Актаева У.Ж.,  

Жуматаева С.Б., Шапалов Ш.К. Тағамдық қалдықты жəне азықты экструзиялық өңдеу..................................................... 73 
Абилжанулы Т., Абилжанов Д.Т., Солдатов В.Т., Альшурина  А.С. Пик-3,0 мал азығын кеңадымды жинағыш  

ұсақтағыштың эксплуатационды-технологиялық көрсеткіштерді анықтау нəтижелері  ..................................................... 80 
Сағындықова А. Көп факторлы эксперимент жоспарлау индукциялық жылытқыш əдісімен астық кептіргіш   

зертеу................................................................................................................................................................................................ 84 
Жакупбекова А.Е.Университет ситуациялық модель ретінде ситуацияларды топтарға бөлу.........................................92 

Химия  
Ахметкəрімова Ж.С., Молдахметов З.М., Ордабаева А.Т., Молдахметов Ж.Х., Байкенов М.И., Дюсекенов А.М.,  

Жакупова А.Н. Ауыр көмірсутегі шикізатының тепе-тең кинетикалық анализі ...................................................................... 97 
Закарина Н.А., Айтуғанова Ш.Ж., Волкова Л.Д.,  Ким О.К. Лантанмен түрлендірілген HY-цеолитті Al(2,5)NaHMM  

катализатордың активтілігін күрделі тəжірибелік реакторда зерттеу ..................................................................................... 104 
Молдахметов З.М. Қазақстан республикасы органикалық синтез жəне көмірхимиясы институтындағы ғылыми  

зерттеулердің жағдайы мен даму мəселелері.............................................................................................................................. 113 
Биология 

Булгакова О.В., Жабаева Д.Б., Берсімбаев Р.І. МикроРНК miR-155-5p Өкпе ісігінің патогенезіндегі рөлі .............. 121 
Жумабаева Б.А., Джангалина Э.Д., Айташева З.Г., Лебедева Л.П., Зұлпұхар Ж.Т., Туысқанова М. Алматы облысы  

жағдайындағы үрмебұршақ  дəндерінің белоктық компоненттерінің белсенділігін анықтау.............................................. 130 
Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Кудасова Д.Е., Рысбаева Г.С., Нарымбаева З.К. Тасымалданатын мыс  

катализаторы қатысында гидролитикалық гидрлеу əдісімен қоза-пая целлюлозасынан қант спиртін алу процесін  
зерттеу ........................................................................................................................................................................................... 140 

Жер туралы ғылым 
Салихов Т.Қ. Батыс қазақстан облысында жобаланған «Бөкейорда» мемлекеттік табиғи резерватың  

территориясындағы өсімдік жамылғысының географиялық таралу заңдылықтары ......................................................... 145 
Қоғамдық ғылымдар 

Абдрасилов Т.,  Қалдыбай Қ.,  Нурматов Ж. Ислам  философиясындағы адам мəселесі........................................... 155 
Бақтиярова А. Ж. Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығы саласының бүгінгі жағдайы мен негізгі  

мəселелері................................................................................................................................................................................... 164 
Болтаева А. А. Қазақстандағы бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің дамуы................................................ 173 
Косдаулетова Р.Е., Доскалиева Б.Б., Ярдякова И.В. Қазақстанның менеджментінің заманауи даму бағыттары... 180 
Жұмақаева Б. Д. Саяси мінез құлық саясаттану ғылымының маңызды аспектілерінің бірі  .................................... 188 
Купешова С.Т., Кареке Г.Т. Жоғары белгісіздік жағдайында тиімді инновациялық жоба тəуекелдердің басқару  

жүйесін құру................................................................................................................................................................................... 194 
Мухтарова К.С., Ахметова З.Б., Ким И.А. ЕурАзЭҚ елдеріндегі интернет маркентиніг инфрақұрылымының  

дамуы.............................................................................................................................................................................................. 200 
Насимов М. Ө., Паридинова Б. Ж. Қайта өркендеу дəуіріндегі зайырлы саяси ойлар мен еуропалық ағартушылық  

дəуірдегі саяси идеялар................................................................................................................................................................. 207 
Серикова М.А. Салықтықəкімшілендіруаудиттіңтиімділігінмəселелері………………………………………......... 215 
Тазабекова А.Ч. Алматы қаласының өнеркəсібінде кəсіпкерліктің дамуының бағыттары ..................................... 225 
Темирбаева Д.М. Қазақстанда балалармен үй аруашылықтарының: бөлу үрдістері мен заңдылықтарын..................233 
Торланбаева К.Ө. Шоқан Уəлиханов қазақтардағы мұсылмандық туралы................................................................. 244 



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
250  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Физика 
Бакытов Д., Курманбеков А.С., Исламов Р.А., Парецкая Н.А., Тамазян Р.А., Токмолдин С.Ж., Мартиросян К.С.,  

Ильин А.И. Комплексообразование калия с иодом и некоторыми органическими лигандами, структура и свойства  
образующихся соединений................................................................................................................................................................5 

Химия 
Алибеков Р.С., B.De Meulenaer, Серикбай Ф.Т. Химический анализ мягкого сыра с плесенью созретого  

с Penicillium caseicolum.................................................................................................................................................................. 17 
Экономика 

Ламбекова А.Н., Нургалиева А.М. Содержание, цели и задачи внутреннего контроля в банках.................................. 24 
Биология 

Сейлгазина С., Потороко И., Джаманова Г., Kойгельдина A. Влияние условий окружающей среды на поглощение  
элементов питания эспарцетом.................................................................................................................................................. 28 

Технические науки 
Сахметова Г.Е., Бренер А.М., Дильман В.В., Балабеков О.С., Ковалев Д.А. Особенности моделирования  

процессов передачи тепла и массы и масштабный переход в реакторах производства биогаза............................................ 34 
Генбач А.А., Джаманкулова Н.О. Исследование и расчет высокофорсированного капиллярно-пористого  

теплообменника............................................................................................................................................................................... 41 
Калимолдаев М.Н., Бияшев Р.Г., Рог О.А. Применение логики для построения моделей разграничения доступа  

к информации................................................................................................................................................................................... 48 
Суримбаев Б.Н., Байконурова А.О., Болотова Л.С. Исследование процесса гравитационного обогащения  

золотосодержащих сульфидных руд ............................................................................................................................................ 55 
Машеков С.А., Нуртазаев А.Е., Нугман Е.З., Абсадыков Б.Н., Машекова А.С. Имитационное моделирование 

изгиба валков при прокатке тонких полос в пятиклетевом продольно-клиновом стане......................................................... 61 
Бектуреева Г.У., Койманова К.С., Мамитова А.Д., Мықтыбаев А.Д., Сагатов Д.А., Достай Ш.С., Актаева У.Ж.,  

Жуматаева С.Б., Шапалов Ш.К. Экструзионная обработка кормов и пищевых отходов...................................................... 73 
Абилжанулы Т., Абилжанов Д.Т., Солдатов В.Т., Альшурина А.С. Результаты определения эксплуатационно- 

технологических показателей опытного образца широкозахватного подборщика – измельчителя кормов пик-3,0........... 80 
Сагындикова А. Исследования процесса сушки зерна посредством индукционных нагревателей методом  

планирования многофакторного эксперимента......................................................................................................................... 84 
Жакупбекова А.Е.Университет как ситуационная модельи классификация проблемных ситуаций ........................... 92 
 Химия  
Ахметкаримова Ж.С., Мулдахметов З.М., Ордабаева А.Т., Мулдахметов Ж.Х., Байкенов М.И., Дюсекенов А.М.,  

Жакупова А.Н. Равновесно-кинетический анализ твердого углеводородного сырья............................................................... 97 
Закарина Н.А., Айтуганова Ш.Ж., Волкова Л.Д.,  Ким О.К. Испытания активности модифицированного лантаном  

HY-цеолитного катализатора на Al(2,5)NaHMM в укрупнённых лабораторных реакторах................................................. 103 
Мулдахметов З.М. Состояние и проблемы развития научных  исследований в институте органического синтеза и  

углехимии РК............................................................................................................................................................................... 113 
Биология 

Булгакова О.В., Жабаева Д.Б., Берсимбаев Р.И. Роль микроРНК miR-155-5p в патогенезе рака легкого................. 121 
Жумабаева Б.А., Джангалина Э.Д., Айташева З.Г., Лебедева Л.П., Зулпухар Ж.Т., Туысканова  М. Определение  

активности белковых компонентов семян фасоли обыкновенной в условиях алматинской области.................................. 130 
Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Кудасова Д.Е., Рысбаева Г.С., Нарымбаева З.К.Исследование процесса получения  

из целлюлозы гуза-паи сахарного спирта методом гидролитического гидрирования в присутствии нанесенного медного  
катализатора....................................................................................................................................................................................140 

Науки о Земле 
Салихов Т.К. Географические закономерности распределения растительного покрова на территории  

проектируемого государственного природного резервата «Бокейорда» западно-казахстанской области........................ 145 
Общественные науки 

Абдрасилов Т.,  Калдыбай К., Нурматов Ж. Проблема человека в исламской философии.................................... 155 
Бактиярова А. Ж. Основные проблемы и текущая ситуация в сельскохозяйственном секторе Республики  

Казахстан....................................................................................................................................................................................... 164 
Болтаева А. Развитие социальной ответственности бизнеса в Казахстане................................................................... 173 
Косдаулетова Р. Е., Доскалиева Б. Б., Ярдякова И. В. Современные направления развития казахстанского  

менеджмента ................................................................................................................................................................................. 180 
Жумакаева Б. Д. Политическое поведение как объект  исследования политической науки....................................... 188 
Купешова С.Т., Кареке Г.Т. Построение эффективной системы управления рисками инновационного проекта  

в условиях высокой неопределенности…………………………………………………………………………………............194 
Мухтарова К.С., Ахметова З.Б., Ким И.А. Инфраструктура развития интернет-маркетинга в странах ЕАЭС....... .200 
Насимов М. О., Паридинова Б. Ж. Светская политическая мысль эпохи Возрождения и политические идеи  

европейского Просвещения...........................................................................................................................................................207 
Серикова М.А. Проблемы организации аудита эффективности налогового администрирования................................215 
Тазабекова А.Ч. Тенденции развития предпринимательства в промышленности города Алматы ............................ 225 
Темирбаева Д. М. Доходы домохозяйств с детьми в Казахстане: тенденции и особенности распределения ........... 233 
Торланбаева К.У. Чокан Валиханов о мусульманстве у казахов................................................................................... 244 

  



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 3. 2017  
 

 
251 

 
CONTENT 

 
Рhysics 

Bakytov D., Kurmanbekov A.S., Islamov R.A., Paretskaya N.A., Tamazyan R.A., Tokmoldin S.Zh., Martirosyan K.S.,  
Ilin A.I. Potassium complexation with iodine and certain organic ligands, structure and properties of generated compounds......... 5 

Chemistry 
Alibekov R.S., Meulenaer B.De, Serikbay F.T. Chemical analysis of soft moldy cheese repined with Penicillium  

caseicolum ........................................................................................................................................................................................ 17 
Economy 

Lambekova A.N., Nurgaliyeva A.M. Contents, objectives and tasks of internal control in banks........................................... 24 
Biology 

Seylgazina S., Potoroko I., Djamanova G., Koigeldina A. Influence of environmental conditions on the supply of nutrients  
to hungarian sainfoin plants............................................................................................................................................................... 28 

Technical sciences 
Sakhmetova G.E., Brener A.M., Dil'man V.V., Balabekov O.S., Kovalev D.A. Peculiarities  of  modeling  the  heat  and  

mass transfer   with  accounting  the  scaling  for biogas  production  reactors................................................................................ 34 
Genbach A.A., Jamankulova N.O. Research and calculation of high-forced  capillary-porous heat exchanger.......................41 
Kalimoldayev M.N., Biyashev R.G., Rog O.A. Application of logic for access control modeling........................................... 48 
Surimbayev B.N., Baikonurova A.O., Bolotova L.S. Investigation of the process of gravity concentration of gold-containing  

sulfide ores........................................................................................................................................................................................ 55 
Mashkov S.A., Nurtazaev A.E., Nugman Ye.Z., Absadykov B.N., Mashekova A.S. Simulation modeling of the roll bending  

at the rolling of thin strips in the five-stand longitudinal-wedge mill............................................................................................... 61 
Bekturyeva G.U., Koimanova K.S., Mamitova A.D., Miktibayev А.D., Sagatov D.А., Dostay Sh.S., Aktayeva U.Zh.,  

Zhumatayeva S.B. Sh.K. Shapalov  Extrusion processing of food wastes in feed............................................................................ 73 
Abilzhanuly Т., Аbilzhanov D.Т.,  Soldatov V.T., Аlshurina   А.S. Results of determination operational-technological  

indicators of experimental sample of wide pickup chopper pik-3,0................................................................................................ 80 
Sagyndikova Aigul. Investigation of the grain drying process by induction heaters by method of planning a multifactor  

experiment........................................................................................................................................................................................ 84 
Zhakupbekova A.Y. The university as a situational model and classification of problematic situations.................................. 92 

Chemistry 
Akhmetkarimova Zh.S., Muldakhmetov Z.M., Ordabaeva A.T., Muldakhmetov Zh.H., Baikenov M.I., Dyusekenov A.M.,  

Zhakupova A.N. Equilibrium kinetic analysis of solid hydrocarbons............................................................................................... 97 
Zakarina N. A.,  Aytuganova Zh. Sh., Volkova L.D., Kim O.K. Tests of activity of hy-catalyst based on Al(2,5)NaHMM  

modified by lantan in bigger laboratory reactors ........................................................................................................................... 103 
Muldakhmetov Z. M. The status and problems of development of scientific research in the institute of organic synthesis  

and coal chemistry of Kazakhstan................................................................................................................................................... 113 
Biology 

Bulgakova O.V., Zhabayeva D.B., Bersimbaev  I.R. The role of miR-155-5p in the pathogenesis of lung cancer.............. 121 
Zhumabayeva B.A., Dzhangalina E.D., Aytasheva Z.G., Lebedeva L.P., Zulpukhar Zh.T., Tuysqanova M. Determination  

of protein components activities for common bean harvested in almaty region ............................................................................ 130 
Kedelbayev B.Sh., Yessimova A.M., Kudassova D.E., Rysbayeva G.S., Narymbaeva Z.K. Study the process of obtaining  

of sugar alcohol from guza-paya cellulose by hydrolytic hydrogenation in the presence of supported copper catalyst............. 140 
Earth science 

Salikhov T.K. Geographical distribution patterns of vegetation in design of state nature reserve "Bokeyorda" west  
kazakhstan region............................................................................................................................................................................. 145 

Social Sciences 
Abdrassilov T.K.,  K.Kaldybay K.,  Nurmatov Zh. Y. The problem of man in  islamic philosophy...................................... 155 
Bakhtiyarova A. Zh. The basic problems and current situation in the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan..... 164 
Вoltaeva A.А. Development of social responsibility of business in Kazakhstan................................................................... 173 
Kosdauletova R.Y., Doskaliyeva B. B., Yardyakova I. Modern directions of development of kazakhstan management....... 180 
Zhumakayeva B.D. Political behavior as a subject of the political science study.................................................................. 188 
Kupeshova S.T.,  Kareke G.T. Building an effective risk management system for an innovative project under conditions  

of high uncertainty........................................................................................................................................................................... 194 
Mukhtarova K.S., Akhmetova Z.B., Kim I.A. Development of internet-marketing infrastructure in the eurasian economic  

union……………………………………………………………………………………………………………………..……….. 200 
Nassimov M. O., Paridinova B. Zh. Secular political thought of the renaissance and the political ideas of the european 

enlightenment …………………………………………………………………………………………………..………………… 207 
 Serikova M.A. Problems of organization ofperformance auditin tax administration …………………………….………….215 

Tazabekova A. Entrepreneurship development trends in the industry of Almaty city............................................................ 225 
Temirbayeva D. M. Household income with children in Kazakhstan: trends and distribution patterns................................ 233 
Torlanbayevа K.U. Chokan Valikhanov on Islam among the Kazakhs................................................................................ 244 



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
252  

 
Publication Ethics and Publication Malpractice 

in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 
 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan                
implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract                    
or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see 
 http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, that 
its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the 
work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English 
or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In 
particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked 
by the originality detection service Cross Check http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 

 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

ISSN 2518-1483 (Online),  ISSN 2224-5227 (Print) 
 

http://www.reports-science.kz/index.php/ru/ 
 

Редакторы М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Т.А. Апендиев 
Верстка на компьютере А.М. Кульгинбаевой 

 
Подписано в печать 01.06.2017. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
7,9 п.л. Тираж 2000. Заказ 3. 

 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


