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Аңдатпа. Қазақстанның құс шаруашылығы саласын экономикалық-статистикалық талдау
нәтижелері ұсынылған. 2010-2019 жылдар аралығындағы Қазақстанның жетекші өңірлеріндегі
оның жай-күйі мен дамуына динамикада бағалау жүргізілген. Республикадағы құс
шаруашылығының тиімділігін ынталандыратын негізгі факторлар анықталған. Елдің азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал ететін бірқатар проблемалар атап өтілген, бұл осы
сектордың импортқа тәуелділігінің қазіргі жай-күйін ескеру үшін ерекше маңызды болады. Құс
өнімдерін өндіру көлемінің кеңеюі құс етіне деген ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыратыны,
осылайша құс шаруашылығы қосалқы кешенінің бірқатар өнімдері бойынша импорттық
тәуелділікті төмендететіні көрсетілген. Аймақтар бойынша құс санының азаюының себептері
негізделген. Құс шаруашылығының дамуына тежеуші факторлардың әсерін азайту бойынша
шаралар әзірленген. Мақалада талдау нәтижесінде анықталған мәселелерді шешу бойынша
ұсынымдық сипаттағы қорытындылар жасалған, оның ішінде жемшөп базасын жақсарту,
техника мен арнайы жабдықты сатып алуға, ет және жұмыртқа бағытындағы
шаруашылықтардың модульдік өндірістік конструкцияларын салуға, құс шаруашылығы
кәсіпорындарының инвестициялық қызметін жеңілдікпен субсидиялауға байланысты
қаржылық шығындардың бір бөлігін (30%) өтеу бойынша ұсынымдар, сондай-ақ мемлекеттік
резервте және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер қауымдастығында азықтық
астықтың тұрақтандыру қорларын қалыптастыру, жоғары өнімді құс кросстарын пайдалану
қажеттілігі, құс шаруашылығының меншікті асыл тұқымдық базасын дамыту, азықпен
қамтамасыз етуді жақсарту, ресурс үнемдеуші энергияны қажетсінетін технологияларды
енгізу, саланы білікті кадрлармен қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар берілген.
Abstract. The article presents the results of economic and statistical analysis of poultry industry in
Kazakhstan. The assessment of its condition and development in the leading regions of Kazakhstan
for the period from 2010 to 2019 was done in dynamics. The fundamental factors motivating the efficiency of poultry farming in the republic have been determined. A number of problems are highlighted, the early solution of which will contribute to ensuring the country's food security, which is
especially important, taking into account the current state of import dependence in this sector. It is
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shown that expansion of production of poultry products satisfies the internal needs for poultry
meat, thereby reducing import dependence for a number of products of poultry subcomplex. The
reasons for the decrease in poultry population number in the regions have been justified. Measures
aimed to minimize the influence of constraining factors on development of poultry farming have
been developed. The article provides recommendations of recommendatory nature on solution of
the problems identified as a result of the analysis, including recommendations on improving the
feed base, reimbursing part (30%) of financial costs associated with purchase of machinery and
special equipment, construction of modular production structures for meat and egg farms, preferential subsidizing of investment activities of poultry enterprises, as well as the formation of stabilization funds for feed grain in State reserve and association of agricultural producers, the need to use
highly productive poultry crosses, development of our own breeding base for poultry farming, purposeful work to improve feed supply, introduction of resource-saving energy-intensive technologies, and provision of the industry with qualified personnel.
Аннотация. Представлены результаты экономико-статистического анализа птицеводческой
отрасли Казахстана. Проведена оценка ее состояния и развития в ведущих регионах Казахстана за период с 2010 по 2019 гг. в динамике. Определены основополагающие факторы, мотивирующие эффективность птицеводства в республике. Выделен ряд проблем, скорейшее
решение которых будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности
страны, что особенно важно, учитывая современное состояние импортозависимости данного
сектора. Показано, что расширение объемов производства птицеводческой продукции удовлетворяет внутренние потребности в мясе птицы, тем самым снижая импортную зависимость
по ряду продуктов птицеводческого подкомплекса. Обоснованы причины сокращения численности птицы по регионам. Разработаны меры по минимизации влияния сдерживающих
факторов на развитие птицеводства. В статье сделаны выводы рекомендательного характера по решению проблем, выявленных в результате анализа, в том числе даны рекомендации
по улучшению кормовой базы, возмещению части (30%) финансовых затрат, связанных с
приобретением техники и специального оборудования, строительством модульных производственных конструкций хозяйств мясного и яичного направлений, льготному субсидированию инвестиционной деятельности птицеводческих предприятий, а также формированию
стабилизационных фондов кормового зерна в государственном резерве и ассоциации сельхозтоваропроизводителей, необходимости использования высокопродуктивных кроссов
птицы, развитию собственной племенной базы птицеводства, целенаправленной работе по
улучшению обеспечения кормами, внедрению ресурсосберегающих энергоемких технологий,
обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.
Түйінді сөздер: аграрлық сектор, құс шаруашылығы саласы, жемшөп базасы, астық нарығы,
қаржылық шығындар, аграрлық саясат, азық-түлік қауіпсіздігі, импортты алмастыру.
Key words: agricultural sector, poultry industry, fodder base, grain market, financial costs, agricultural policy, food security, import substitution.
Ключевые слова: аграрный сектор, птицеводческая отрасль, кормовая база, зерновой рынок, финансовые затраты, аграрная политика, продовольственная безопасность, импортозамещение.

Кіріспе. Ауыл шаруашылығы саласы
Қазақстан экономикасының негізгі саласы
болып табылады, оның даму дәрежесі
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге,
сондай-ақ мемлекеттің қоғамдық-саяси тұрақтылығына әсер етеді. Экономиканың
бәсекеге қабілеттілігін арттыру проблемаларын шешу тұрғысынан ауыл шаруашылығы саласының рөлі мен маңызы едәуір
артады [1].
76 мың га ауыл шаруашылығы алқаптары мен елдің солтүстігінде астық, мақта,
қант қызылшасы, оңтүстігінде күріш өсіру
үшін қолайлы климаттық жағдайлары бола
отырып, мал шаруашылығы кіші саласын

дамыту үшін әлеуеті бола отырып,
Қазақстан нарықтық жағдайларда туындайтын құрылымдық проблемаларды шешу
кезінде серпінді дамуда.
Сонымен қатар, құс өсіру жүйесінің негізгі байланысындағы артықшылықтар өзгереді, атап айтқанда: ауыл шаруашылық
құсы иммундық жүйенің дамуы, жақсы бейімделу және ет пен жұмыртқаның жоғары
өнімділігі және т.б. сияқты қасиеттерге ие
болуы керек [2]. Бұл мақсатқа қол жеткізу –
бәсекеге қабілеттілікті арттыру – генетика
мен селекцияның кешенді тәсілі мен жүйелі
үйлестірілуін пайдалана отырып қол жеткізуге болады [3]. Ауыл шаруашылығы сала-
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сын дамытуға ынталандыратын және
ықпал ететін барлық факторларға ие бола
отырып, осы саланы дамытуға байланысты
проблемаларды мұқият зерделеу, оның
ішінде кешенді талдау жүргізу, қазіргі
проблемаларды анықтау, сондай-ақ саланы одан әрі табысты дамыту модельдерін
айқындау өте маңызды [4].
Мұндай қажеттілік құс шаруашылығы
сияқты қосалқы саланың өнімдері елдің
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде
маңызды рөл атқаратындығына байланысты туындайды [5]. Алайда, соңғы жылдары біздің елімізде ауыл шаруашылығының дағдарыстық жағдайына және соның
салдарынан импорттық тәуелділікке байланысты құстар санының азаюы байқалды,
бұл елдің азық-түлік қауіпсіздігінің жалпы
жағдайына теріс әсер етеді.
Зерттеу материалдары мен әдістері.
Бұл мәселені Д.М. Кейнс, П. Самуэльсон,
М.Л. Лурье және т.б. ғалымдар өз еңбектерінде зерттеді. ТМД кеңістігіндегі зерттеушілер арасында аграрлық мәселелерді
зерттеумен И.И. Кочиш, Н.А. Попов, Pershukevich М. және т.б. Попов Н.А. ауыл
шаруашылық өндірісін ұйымдастырудың
теориялық және әдіснамалық негіздерін
атап өтті, сонымен қатар агроөнеркәсіптік
кешеннің жалпы жүйесіндегі ауыл шаруашылық кәсіпорындарының шаруашылық
қызметін талдады [6]. Ламакин А.И. агроөнеркәсіптік кешеннің ресурстық әлеуетін
зерттеді, агроөнеркәсіптік кешеннің қажеттіліктерін және агроөнеркәсіптік кешенді
дамытудың өндірістік және ғылыми-техникалық жағдайларын қанағаттандыра
алатын инфрақұрылымның өзара байланысын анықтады [7]. Біздің мақалада біз
жалпы ғылыми талдау әдістерінің кең
спектрінен әдістер жиынтығын қолдандық.
Ауыл шаруашылығын талдау негізінде біз
барлық ауыл шаруашылық процестері бірбіріне тәуелді және шартталған деп болжайтын диалектикалық әдісті қолдандық.

Ауыл шаруашылық ғылымы ауыл шаруашылық өнімдерінің өнімділігін артты-руға
қабілетті диалектикалық әдіске сүйене
отырып, бақылау мен эксперименттер
басқа да ерекше әдістері (экономикалықматематикалық,
экономикалық-статистикалық) арқылы да жүзеге асырылады.
Жүргізілген экономикалық зерттеулердің
көздері ауыл шаруашылығы саласының
дамуы туралы статистикалық деректер,
арнайы ғылыми отандық және шетелдік
әдебиеттер болды.
Нәтижелер және оларды талқылау.
Әлемдік маңызы бар астық нарықтарында
Қазақстан
Республикасының
бірқатар
батыс өңірлерінде егілетін және өсірілетін
қатты сортты бидай сұраныстың жоғары
деңгейін пайдаланады [8]. Өсімдік шаруашылығының тиімді дамуы республикаға
халықтың азық-түлік өнімдеріне деген ішкі
қажеттіліктерін толтыратын дәстүрлі мал
шаруашылығы саласын, ал жеңіл өнеркәсіпті-қажетті шикізатпен дамытуға мүмкіндік береді. Шошқа шаруашылығының кіші
саласы мен сүтті мал шаруашылығы
республиканың солтүстігінде дамып келеді,
оңтүстігінде жылқы, түйе, етті мал және қой
шаруашылығын дамыту үшін барлық
жағдай жасалған [9]. Құс шаруашылығы
республиканың өңірлері бойынша біркелкі
бөлінуге жатады, өйткені өңірлердің табиғиклиматтық жағдайлары мен қазіргі заманғы
техникалық мүмкіндіктері бұған ықпал
етеді. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз
етуде құс шаруашылығы өте маңызды рөл
атқарады. Сонымен қатар, құс шаруашылығы саласы өнімділікті арттыруға және
құстардың асыл тұқымдық қасиеттерін
күшейтуге, азықтандыру мәселелерінде
тепе-теңдікке бағытталған селекциялық
жұмыстардың деңгейіне байланысты. Құс
шаруашылығы саласының 2010-2019 жылдар аралығындағы даму серпінін 1 суреттен көруге болады.

Ескерту – Көрсеткіштер негізінде құрастырған автор [10]

1 сурет – Жыл соңындағы құс саны, млн бас
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2019 жылы құстардың саны айтарлықтай өсті, бірақ өсім барлық аймақтарда біркелкі болмады. Республиканың он облысы
құс өндірісінің санын азайтты. Ал төрт облыс, керісінше, құс санының өсуін көрсетті.
Құстардың азаюы ауыл шаруашылық
дағдарысының нәтижесінде пайда болды,
бұл біртіндеп құс шаруашылығын импортқа
тәуелділікке алып келеді. Ал бұл, өз
кезегінде, тұтастай алғанда республиканың
азық-түлік қауіпсіздігіне теріс әсер етеді.

ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша құс
шаруашылығы саласын дамытуға қатысу
дәрежесі бойынша Алматы облысы, Ақмола облысы, Солтүстік Қазақстан облысы
көш бастап тұр. Маңғыстау және Атырау
облыстары құс өсіру бойынша қолайсыз табиғи-климаттық жағдайлар себебінен республиканың құс шаруашылығын дамытуға
қатысудың ең аз үлесін қалыптастырады.

Ескерту – Көрсеткіштер негізінде құрастырған автор [қараңыз10]

2 сурет – 2019 ж. Қазақстандағы құс басының өзгеруіндегі айырмашылық, мың бас
2019 жылдың 1 қарашасында құстардың саны 47 850 мың басқа дейін өсті,
бұл алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 468
мың басқа көп (2 суретті қараңыз). Қараша
айында Қазақстанда құс басының саны 47
521 мың басқа теңдей бастады, яғни 329
мың басқа азайды, яғни 0,7% айырмашылығы бар. 2020 жылғы 1 қаңтарға қарай
құстардың саны 2 323 мың басқа, атап
айтқанда 47 521 мың бастың көрсеткішінен
45 197 мың басқа дейін төмендеді, яғни
айырмашылық 4,9%. Жалпы, 2019 жылы
елімізде құс басының саны 891 мың басқа,
атап айтқанда 44305 мың бастан 45197
мың басқа дейін өсті, яғни айырмашылық
2%-ды құрады.
Егер облыстар бөлінісінде талдайтын
болсақ (3 суретті қараңыз), онда Алматы
облысында 2019 жылғы желтоқсан айында
құстар санының 11 200 мың бастан 10 311
мың басқа дейін ең көп төмендеуі байқалды, яғни айырмашылық 889 мың басты
құрады, Солтүстік Қазақстан облысында 5
382 мың бастан 4 614 мың басқа дейін,
яғни 767 мың басқа қысқарды, Қостанай
облысында құс басының қысқаруы 4 714
мың бастан 4 266 мың басқа дейін болды,
айырмашылық Шығыс Қазақстан облы-

сында 447 мың басты құстардың саны 4
189 мыңнан 3 875 мыңға дейін азайды, яғни
айырмашылық 314 мың басқа тең. Басқа
алты облыста құстардың саны 300 мыңнан
аспай азайды. Бірақ құстардың саны
азайып қана қоймай, республиканың екі
облысында құстардың саны артты. Мысалы, Түркістан облысында құстардың саны 1
907 мыңнан 2 178 мың басқа дейін, бұл 270
мың басқа өсті. Ақмола облысында
құстардың саны 7 954 мың бастан 8 078
мың басқа дейін өсті, айырмашылық 124
мың басты құрады.
Жалпы, 2019 жылы Ақмола облысында
құс саны 528 мың басқа, Түркістан облысында 130 мың басқа өсті. 2019 жылы
құстар санының ең көп қысқаруы Қостанай
облысында болды, 4 422 мың бастан 4 266
мың басқа дейін, айырмашылық 156 мың
басты құрады, сондай-ақ Алматы облысында 2019 жылы құс басы 10 426 мың
бастан 10 311 мың басқа дейін қысқарды,
айырмашылық 115 мың басты құрады.
Жалпы өсу үрдісіне қарамастан, құс
шаруашылығының
отандық
өндірушісі
ресейлік өндірушімен салыстырғанда да
жоғары бәсекеге қабілетті емес.

118 

Food products market

Аграрлық нарық проблемалары, №1, 2021

ISSN-L 2708-9991, ISSN 1817-728Х


12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Ақмола обл

Ақтөбе обл

Алматы обл

Атырау обл

Батыс
Қазақстан обл

Жамбыл обл

Ескерту – Көрсеткіштер негізінде құрастырған автор [қараңыз 10]

3 сурет – 2019 ж. Қазақстан облыстары бөлінісінде құстар санының динамикасы, мың бас
Құс шаруашылығы саласында бүгінгі
дік астықтың тұрақтандыру қорларын
күні өнімнің тиімділігі де, оның қауіпсіздігі
қалыптастыру.
де (тұтынудың сапасы мен зиянсыздығы
Көрсетілген шаралар арқылы Құс шатұрғысынан қауіпсіздік) өте маңызды. Соруашылығы мен жалпы ауыл шаруашынымен қатар, құс өсіру жүйесінің негізгі
лығы саласының дамуын тежейтін факторбайланысындағы артықшылықтар өзгереді,
лардың әсерін барынша азайтуға болады.
атап айтқанда: құс иммундық жүйенің даҚазақстан экономикасының аграрлық
муы, жақсы бейімделу және ет пен
саласы бүгінгі күні дағдарыста, бұл азықжұмыртқаның жоғары өнімділігі және т.б.
түлік мәселелерін шешудің өзектілігін және
сияқты қасиеттерге ие болуы керек.
өзінің аграрлық саясатын қайта қарауды
Қазақстанда 2018 жылы 60-қа жуық құс
ынталандырады. Дағдарыс аграрлық секфабрикасы болды, ет өндірісі шамамен 180
тордың маусымдық өндіріс болып табыламың тоннаны құрады. Ал етке деген жалпы
тындығымен және аграрлық сектордың I
қажеттілік шамамен 300 мың тоннаны
және III салаларының шаруашылық жүргіқұрайды. Яғни, құс етіне нарықтың ішкі
зуші субъектілерінің монополиялық саяқажеттіліктерінің жартысынан көбін отансатына объективті түрде қарсы тұра алдық өндірушілер алады. Мұндай импортқа
мауымен байланысты. Елімізде уақтылы
тәуелді жағдай көптеген проблемалардың
қабыл-данып жатқан алдын алу шаралары
нәтижесінде пайда болды, соның ішінде:
ішкі азық-түлік нарығында тұрақтылықты
сақтауға көмектеседі. Өкінішке орай, біздің
 азықтық құрауыштың жоғары құнына
ауыл шаруашылығымыздың әлемдік набайланысты;
рықтағы әлсіздігі және әлемдік тенден моральдық және физикалық тұрғыциялардан жоғары осалдық сақталуда.
дан ескірген жабдықтарды пайдалану.
Тұжырымдар. 1. Шаруашылығына,
Ағымдағы жағдайды шешу үшін, қажет
оның
ішінде құс шаруашылығына жүргіболып табылатыңдар:
зілген
талдау нәтижесінде құс шаруашы1. Техника мен арнайы жабдықты салығының кіші саласын дамыту мүмкіндіктері
тып алуға, ет және жұмыртқа бағытындағы
және оның өсу үрдісі айқындалды.
шаруашылықтардың модульдік өндірістік
Қазақстан ресми түрде 60-қа жуық құс фабконструкцияларын салуға байланысты қаррикасын иелене отырып, 180 мың тон-на
жылық шығындардың бір бөлігін (30%) өтеу.
көлемінде құс етін өндіреді, ал өнімнің осы
2. Құс шаруашылығы ұйымдарының
түріне ішкі қажеттілік шамамен 300 мың тонинвестициялық қызметін жеңілдікпен субнаны құрайды. Ішкі қажеттіліктерді қамсидиялау (мөлшерлемесі жылдық 5%-ға
тамасыз ету үшін құс шаруашылығын дадейін, мерзімі 20 жылдан кем емес).
мыту қажет, осылайша құс өнімдерінің бір3. Мемлекеттік резервте ғана емес,
қатарындағы импорттық тәуелділікті азайту
сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауарын
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//Проблемы агрорынка.-2020.-N4.-С.118-124
қажет. Қазақстанның құс шаруашылығын
https://doi.org/10.46666/2020-4-2708-9991.14.
дамытудағы проблемалар атап өтілді:
[9] Азретбергенова, Г.Ж. Повышение
 азық компонентінің жоғары құны;
экономической эффективности аграрного
 моральдық және физикалық тұрсектора в регионах Казахстана / Г.Ж. Азретғыдан ескірген жабдықтарды пайдалану.
бергенова, А.О. Сыздықова, Б.Б. Бименде2. Құс шаруашылығының дамуын
ев//Проблемы агрорынка. -2020.-N2.-С. 75-81.
тежейтін факторлардың әсерін азайтуға
[10] ҚР Стратегиялық жоспарлау және
болатын іс-шаралар ұсынылды:
реформалар жөніндегі агенттігінің Ұлттық
● техника мен арнайы жабдықты састатистика бюросының сайты [Электрондық
тып алуға, ет және жұмыртқа бағытындағы
ресурс]. - 2020. – URL: https://stat.gov.kz/ officiшаруашылықтардың модульдік өндірістік
al/dynamic (қаралған күні: 8.01.2021).

конструкцияларын салуға байланысты қаржылық шығындардың бір бөлігін (30%) өтеу;
● құс шаруашылығы ұйымдарының
инвестициялық қызметін жеңілдікпен субсидиялау (мөлшерлемесі жылдық 5%-ға
дейін, мерзімі 20 жылдан кем емес);
● мемлекеттік резервте ғана емес,
сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауарын
өндірушілер қауымдастығында да жемдік
астықтың
тұрақтандыру
қорларын
қалыптастыру.
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