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... Білмеген соқыр, 

Қайғысыз отыр, 

Тамағы тойса жатуға... 

Абай, 1888 ж. 

 

Кіріспе 

 

Егемендік алғаннан бері иншалла, есімізді жиғандай өз тілімізде 

сөйлеуге тырысатын болдық. Жасыратыны жоқ алдыңғы буын, оның ішінде, 

осы оқулықты өз ақшасына шығарып отырғандар да бар, білімді шет тілінде 

алып, ұққанымызды, білгенімізді ана тілінде қарапайым қауымға, оның 

ішінде еңбек ететіндерге түсіндіріп, не істеп, не қоятындарын түсіндіріп 

берудің өзі қиыншылық туғызып, екі есе еңбектенуге мәжбүр болдық. Өз 

тілінді үйреніп, ұрпақтарға ана тілінде сабақ берсеңші дегендеріміздің 

кейбіреуінің жұмыстан қашып кеткендерінде көрдік. 

Ұрпақтарымыздың ана тілінде білім алуларына мүмкіндігімізше 

көмектессе деп, кейінгі кезде шынайы қазақ тілінде экономика пәндерінен 

оқулықтар шығарып беріп жүрміз. Саны он-он бес шақты, кейбіреуін атап 

айтсақ кәсіпорын экономикасы, топтардың (кластер) экономикасы, кіші 

(микро) және үлкен (макро) экономикалардың талдауы, аймақ экономикасы, 

экономикалық қауіпсіздік, бағалау, бағаның туындауы, экономиканы 

мемлекеттік реттеу, тағы басқалары. Экономиканың бірсыпыра сабақтарын 

қазақшалағаннан кейін, қарапайым адамдардың өміріне қажетті, күнделікті 

қолданатын кітаптары сияқты адам экономикасын дайындаумен 

шұғылдандық, оны ұсынып отырмыз. 

Семейдің кітапханаларын төңкеріп аталмыш кітаптың қазақшасы түгілі 

орысшасында кездестіре алмадық. Кейінгі кезде қазақшасы, орысшасы бар 

әлеуметтік экономика, адам дамуы деген оқулық, шығармалар шығыпты, 

пайдаландық, кейінгі екі тарауға кіргіздік.  



Жоғарыдағы аталған оқулықтарды қазақ тілінде шығарғанымызда 

негізгі мағына өндіріске байланысты айтылған. Өндіріс адам өмірінің басты 

жағдайы екендігіне дау болмас, ал оны атқарушының өзіне орай экономика 

не дейді екен деген сұрақ туындауы орынды ғой. Адамның өндірістегі 

қызметі, міндеті, оны атқаруына қарай алатын үлесі сияқтылар экономикада 

қаралады. Бірақ, әрбір адамның жеке басына байланысты өмірінде қандай 

қажеттіліктері бар, оны қалай, неге байланысты қамтамасыз етеді дегендер 

аталған пәндерде қаралмайды.  

Жалғыздық құдайға ғана жарасқан демекші, дені сау адам жанұя құруға 

талпынады, бір басын екеу етеді, өсіп-өнуін мақсат етеді. Осыған 

байланысты кез-келген елдің негізгі, бастапқы буыны жанұя өмірге келеді, 

оның бар михнатын құрушылар көріп, соған байланысты әрекер етеді. Міне 

сондағы экономикасы не, оны қалай жөнге келтіреді, заңға сиымды 

шешімдерінің сиқы нендей деген сияқты көптеген сұрақтар туындайды.  

Қажеттілік дегенде пендешілікке салынып, дүниеқорлықтардың 

зардабын кешіп, рухани азықты кейінге қалдырып, адамгершіліктен ада 

болғандардың кейбір мысалдарын келтіріп, мағыналы өмір сүруге 

қажеттіліктерді айтуға тырыстық. 

Жанұя экономикасының табысы мен жұмсайтыны неден тұратынын, 

неменеге байланысты өзгеретінін, қажеттіліктерді өтеу реттерін, кейінгі 

кезде әлеуметтік жағдайларға көбірек көңіл бөлінгендігін айттық. 

Жолай нарықты экономиканың оңы мен солын, ұлттық болмысымызға 

тигізген, тигізетін әсерін, оны шешу жолдарын сөз еттік.  

Тіршілікте кез-келген адам, адам экономикасымен кездесетінін, оған 

өзі мән бермегенмен ықпалын көретінін, ақылға салып шешімін шешпесе 

бейнет көруге дейін барып, қиялға ұрынып, нелер қиыншылыққа кездесуі 

мүмкін екенін сансыз мысалдардан байқауға болады. 

Ұсынылған кітап жан иесіне есі кіргеннен өмірінің аяғына дейін 

пайдалануына жарайтын шығарма, басы қатқан шырғалаңнан өтуіне көмек 

берер қолғабысқа ұқсар деп үміттенеміз.  



Бұл пәнді, адам экономикасын, адамзатты тәрбиелеп, өсіп-өнуіне ат 

салысатын әр деңгейдегі оқу орындарына кіргізу келешектің жұмысы, оны 

жүзеге асыру үлкенді-кішілі әр лауазымдағы адамдардың парызы. Оқулық 

аталған сұраққа байланысты бар мәселені шешіп тастады деу пәндешілік 

болар, адам өміріне немқұрайды қарамайтындардың бәрі ат салысып, 

білгендерін ортаға салып, кемшілігін толтырса ұрпақ разы болар. 

Пәндешілікке салынып бұра тартпай, адамзатқа адал ниетімізді арнап 

жұмылайық. Алла разы болсын.  

 

 

 

 

 

Профессор Жабайхан Кайкен 

  



I-тарау. Адам экономикасы 

1.1 Адам өмірі- тамақтану 

 

Кез-келген мемлекетте азамат қоғамын құруда басты орын жеке адамға 

беріледі. Соған байланысты оның қажеттілігі, құндылығы, көзқарасы 

алдыңғы қатарға қойылған. Ол мемлекет пен қоғамдық ұйымдарының 

қатынасына қарамай саяси экономикалық, мәдени, ұлттық, діни, жанұялық 

мәселелердегі жеке адамның талабын алдыға қояды. 

Бұл мемлекет басшысының жыл сайынғы халыққа таратар үндеуінде 

көрсетіледі, алдыңғы қатардағы міндет деп саналады. 

1990 жылы адам дамуы туралы басылып шыққан бірінші Есепте 

«Ұлттың нағыз байлығы – оның адамдары делінген» Дамудың мақсаты 

адамдардың ұзақ, салауатты және шығармашылық өмір сүруі үшін қолайлы 

орта жасаумен түйінделеді. Осы қарапайым, бірақ аса маңызды ақиқат 

материальдық және қаржы, жөніндегі әл-ауқатқа қол жеткізуді меңзейді . 

Адам өмірінде қажеттілік көп, оны екі топқа бөлуге болады. 

Біріншісі тіршілікке байланысты, ол туғаннан қоштасқанға дейінгі 

кезеңдегі табиғый мәселелер, атап- айтсақ ауа,су, ауаның өзгерісі (жылылық, 

суықтық), денсаулық тамақтану. Алғашқылары адамның табиғатпен қарым –

қатынасы («экология» грек сөзі «oikos» -место прибывания, «locos» –

изучения-взаимоотношения человека с окружающей средой). Ол ауа, су, 

олардың тазалығы,қажеттілік мөлшері. Суға байланысты экономикада 

тұтыну мөлшері мен құны көрсетіледі, жанұядағы адам санына байланысты 

төлемдер мерзімге байланысты есептеліп, шығындар шығарылады. 

Пайдаланылған ауаның көлемі мен құны келешекте есептелінетініне күмән 

келтіруге болмайды,жанұя шығынына жататыны болашақтың ісі. 

Өмірдегі жылылық немесе салқындату туғызу есепке алынған мәселе, 

орналасқан жеріне байланысты әрқилы. 

Тамақтануға орай шығын көлемі әдебиеттерде келтірілген. 



Оған кеңірек тоқталған жөн. Тамақтың қуаты калориямен есептелінеді. 

Калория дегеніміз бір грамм суды 1С қа жылытуға кететін жылу. А.Бернеттің 

адам тұқымы (род человеческий) деген кітабында (изд «Мир», Москва ,1968 

г)төсектегі адамға күніне 1700 колория керек дейді. Адамның бір сағаттық 

жеңіл жұмысына қосымша 75 колория, үйдегі жұмыспен аяңдап жүргенге 75-

150 колория, ауыр жұмыс істегенге (шахтерге) 300 ден астам колория керек 

екен. 

Қуатты адам тамақтан алады. Әдебиеттерде орташа есеппен күніне, 

жылына қанша,қандай тамақ қажет екендігі көрсетілген. Мысал ретінде 

ССОО-ның медицина ғылымының Академиясының тамақ институты 

(МАТИ) мен Біріккен Ұлттар Ұйымының дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының (БҰҰДДҰ) мөлшерлемесін келтіреміз. (А.М.Шаменов, экономика 

ғылымдарының докторы, социально-экономические аспекты нормы 

потребления основных продуктов питания для населения Республики 

Казахстан «Ж.Альпар» номер 3-4, 2014г) 1.1.4-кесте. 

1.1.4. кесте 

Тағамдар МАТИ 

мөлшерлем

есі 

БҰҰДДҰ 

мөлшерле

месі 

Нан мен оның өнімдері (ұнға есептегендегі) 107 120,5 

Картошке 117 96,7 

Көкөніс, бақша өнімдері 145 140,3 

Жеміс,жидек 71 80,3 

Ет және ет өнімдері (етке айналдырғандағы ) 86 70,1 

Сүт және сүт өнімдері (сүтке айналдырғандағы) 404 359,9 

Жұмыртқа 298 243 

Өсімдік майы,маргарин 13,6 13,1 

Қант, тәтті,өнімдер  40,7 36,5 

Балық және оның өнімдері 23,7 8,3 

Күндік тамақтанудың жалпы қоректілігі 

Күндік тамақтанудың құрылымы: 

Белок, г 

Оның ішінде, малдың          

май, г 

Оның ішінде, малдың   

көміртегі, г 

 3126 

 

105 

71 

104 

71 

426 



Қазақстанның 16.11.1999 жылғы өмір сүрудің ең төменгі мөлшері 

туралы заңында ғылыми негізделген мөлшерлер азайтылған. Жан басына 

есептегендегі ет 81килограмнан, 41 килограмға, қант 36 килограммнан 15 

килограмға, жұмыртқа үш есе түсірілген. Күндік қуат 2140 

килокалорийғадейін азайтылған. Осының негізінде ең төменгі күнкөріс 

қаржыны есептелген. Бүгінгі күнде ол қоржын бірінші сортты бидай ұнынан, 

содан жасалған наннан, бидай – көкнайза , көкнайза ұндарының нанынан 

кептірген қамыр түтікшелерінен, күріш, қарақұмық (гречко), сұлы, ұнтақ 

(манна) жармаларынан, бұршақтан,картошке, қырыққабат, сәбіз, сарымсақ, 

қызанақ, қияр, қызылша, қарбыз, алма, жүзім, қақ өрік,қант, сиыр еті, шошқа 

еті, қой еті, құс еті, жылқы еті, бықтырылған шұжық,бауыр, балық, сүт, 

қаймақ (майлылығы 20%), жартылай майлы ірімшік, сармай, 

жұмыртқа,күнбағыс майы, аралас май (маргарин), тұздық (майонез), шай, ас 

тұзы, ашытқы,арнайы дәмділерден тұрады. 

1.1.2 кесте 

Қазақстандағы күнкөріс қоржынының мөлшері әрбір адамға жылына 

(кг) 

 
Тамақ өнімдері 

Толықтырылған бидай ұны (І-сорт) 13          Сиыр еті 15 

Бірінші сортты бидай ұнынан-нан  70,07      Шошқа еті 9 

Бидай-көкнайза ұнының наны  31,0               Қой еті 6,3 

Көкнайза наны   4,8                                          Құс еті 5 

Кептірілген түтікшілер 4,4                              Жылқы еті  3,2 

Күріш 8,5                                                           Бықтырылған шұжық 3 

Қарақұмық 2                                                      Бауыр 0,4 

Сұлы жармағы 2                           Жас немесе тоңазытылған балық8,4 

Ұнтақ (манная) 2                           Сүт (литр) 84,5 

Бұршақ   220% майлылықтағы қаймақ 3,2    

Картошке 95                                 Жартылай майлы ақ ірімшік 4,9  

Қырық қабат (капуста) 25Мәйекті ірімшік (сыр) 2,3 

Сәбіз 20          Сармай 4,4 

Пияз 20Жұмыртқа,дана 142 

Қызанақ (помидор) 5                    Күнбағыс майы 7 

Қияр 5              Қосынды май (маргарин) 1,5 

Қызылша 5      Тұздық май (майонез) 0,5 

Қарбыз 10                               Шәй        0,67  

Жеміс 25               Ас тұзы 2,19 

Жидек 4,5              Ашытқы 0,05 

Кептірілген жеміс 0,5               Арнайы қоспа (специи) 0,02 

Қант 18 



Келешекте бұлардың мөлшері мен саны өсуге тиіс. Кәзірдің өзінде 

көрші елдерде күн көріс қоржыны толықтырылған. Мысалы Ресейде тамақты 

пайдаланудың төмендегідей ұсынысы бар (3-кесте)    

1.1.3-кесте  

Тамақ топтары  Ұсыныс көлемі 

Нандар мен ұннан жасалған өнімдер 95-105 кг жан басы 

Оның ішінде қоспалармен 

толықтырылған  

30-40 

Картошке  95-100 

Көкеніс және бақша 120-140 

Жеміс , жидек 90-100 

Ет және оның өнімдері 70-75 

Оның ішінде;  

Сиыр еті 25 

Қой еті 1 

Шошқа еті  14 

Құс еті 30 

Сүт, сүтке айналдырылған өнімдер, 

барлығы 

320-340 

Кіші қоспалармен толықтырылған; 70-100 

Сүт, айран, йогурт, 1,5-3,2% 

майлылықтағы  

60 

0,5 %-1,5% майлылықтағы  50 

Мал майы  4 

Майлы ақ ірімшік  9 

Майлылығы 9% кем ақ ірімшік  9 

Қаймақ  4 

Мәйекті ірімшік (сыр) 6 

Жұмыртқа ,дана 260 

Балық оның өнімдері 18-22 

Қант  24-28 

Өсімдік майы 10-12 

Тұз  2,5-3,5 

 

Ресейдің жан басына есептейтін мөлшері адам ағзасындағы қалыпты 

жағдайды қамтамасыз етуге арналған. Ол әркімнің тамақтануына арналған, 

ерекшелігі бар орындарға (емдеу, қорғаныс сияқтыларға ) қолданылмайды.  



Белорусь Республикасында тамақ өнімдерін тиімді пайдалану мөлшері 

әртүрлі топтағы тұрғындардың жасына, жынысына, еңбегінің ауырлығына 

байланысты салауатты өмір сүруге лайық теңдестірілген тамақтану негізінде 

жасалған. Онда тұрғындардың бір жастан 17 жасқа дейінгі, жұмысқа 

жарамдылардың жасы мен жынысына орай топтары бар. Ересек адамдар 

жұмсайтын күш-қуатына байланысты бөлініп, қариялар жекеленген . 

Тамақтанудың тиімді мөлшері тазалығына, оны сақтаудың ережесіне 

орай заңменен бекітілген. Ересектердің жұмысқа белсенділік еселігі кәсіптік 

атқарушылығына байланысты. Ең төменгі еселік 1,4-бұл негізінен ойлау 

еңбегімен, жеңіл жұмыстармен (ғылыми қызметкерлер, жобалы, 

бақылаушылар, мұғалімдер, бақылаушылар) шұғылданатындар. Жоғарғы 

еселік 2,5-ауыр жұмыс атқаратындар. Мысалы,құрылыс салушылар, тау-кен 

жұмысын атқарушылар, механизаторлар, тағы басқалары. 

Кейінгі он жылдықта Беларусьтар етті көп жеп, сүт өнімдерін 

пайдалануды азайтыпты. ТМД елдерінің ішінде картошкадан (625 кг), етті 

өндіруден (124 кг), сүттен (701 кг), жұмыртқадан (418 дана) алдыңғы орында. 

Онда жан басына шаққандағы есепте, жоғары, ет – 62 кг 91 кг дейін, 

жұмыртқа 259 дан  304 ке дейін өсіпті. Тамақ қауіпсіздігі экономикалық 

тұрғыдан ғана емес, саяси мәні бар мәселе, сапасымен қоса басқа елге 

тәуелділіктен құтқарады. 

Дүние жүзінде өңдірілетін тағамның жартысын дамыған елдер 

пайдаланады, ондағы тұратын адамдар барлық санының бестен бір бөлігі. 

Біріккен ұлттар ұйымының есебінше миллиардтан астам халық 

аштықта. Күніне 10мың бала, 25мың ересектер аштықтан қайтыс болады. 

Дүние жүзіндегі барлық елдер дерлік тамақ сатып алуға мәжбүр. Жеті ел ғана 

өзін-өзі қамтамасыз етеді, 75 ел өзін 70%-80%, миллиардтан астам халқы бар 

елу ел 56%-60% қамтамасыз етеді. 

    Тамаққа қажеттілікті есептегенде жұмысқа белсенділік еселігін 

есепке алады, 30-39 жастағы адамдарда жынысына қарай олар төмендегідей 

(4-кесте) 



1.1.4 кесте 

Тамақ 

тобы 

Жұмысқа белсенділік еселігі 

1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 

ерлер әйелдер ерлер әйелдер ерлер әйелдер ерлер әйелдер ерлер 

Нан 

тағамдары 

90 70 109 80 121 92 134 103 147 

Картошке 117 98 128 107 142 120 156 134 168 

Көкөніс, 

бахша 

134 124 145 135 156 145 165 154 173 

Жемыс, 

жидек 

76 72 78 74 80 76 81 78 82 

Ет, оның 

өнімдері 

68 62 77 68 86 74 95 80 104 

Балық, 

оның 

өнімдері 

20 19 21 20 22 21 23 22 24 

Жұмыртқа 

(дана) 

243 210 266 233 290 243 365 256 365 

Сүт, оның 

өнімдері 

312 280 351 318 410 364 460 412 545 

Өсімдік 

майы 

12,0 9,4 12,4 10,2 13,6 12,2 15,6 12,9 16,4 

Қант, тәтті 

өнімдер, 

сусын 

қантқа 

есептелген 

30 26 35 28 38 33 43 36 45 

 

Тамақтану туралы дүниежүзілік конференциялар болып тұрады, 

ондағы азық түлік қауыпсіздігіне қажеттімөлшердегі азыққа қол жету, 

қауіпсіздік және тағамның құнарлылығы, керек мөлшердегі сапалы азыққа 

экономикалық жетушілік, ұлттық азық-түлік жүйесінің тәуелсіздігі, 

сенімділігі, әрқилы аймақтардағы тасымалдау, маусым, ауарайының ықпалы 

жатады. 

Азық-түлік қауыпсіздігі әр-түрлі көрсеткіштер жүйесімен сипатталады, 

негізгі маңызы олардың жетіспеушілігін, қымбатшылығын көрсетүде. Соған 

қарап әр мемлекетте қамтамасыз ету бағдарламалары жасалады. Ерекше 

ескерілетін мәселе сырттан тасымай, сапалы өз өнімін пайдалану. Мұнын 

саяси, экономикалық маңызы айтарлықтай. Дамыған елдерде үнемі өз азық-

түлік нарқын қорғауға барын салады. Мысалы, АҚШ азық-түлікті сырттан 

алудың үлесін 17% аспауын қадағалайды. Швейцарияда азық-түлік 



қауіпсіздігі туралы заң бар. Соған байланысты ауылшаруашылығын, 

ағаш,балық өндіруді алдынғы қатарға қойып қаржыландырады. 

    Мәлімет даярлау орындарының көрсеткіштерінде Қазақстанның 

сырттан таситын тағамдарының құны АҚШ-тың 4 млрд. долларынан астам, 

жылына 5% өсіп отырған, ішкі нарықта тасымалдаған тағамның үлесі 21,6% 

дейін өскен. 

Тұтыну өзгерісі сапасының маңызды көрсеткіштерінің бірі тұтыну, 

шығыстарының құрылымында тамақтануға арналған шығыстар үлесінің 

өзгеруі, ол неғұрлым жоғары болса жеткілік деңгейі соғұрлым төмен болады. 

Бізде азық-түлік тауарларының үлесі 17%-50% асады, бұл халықтың ахуалы 

төмен екендігін көрсетеді. Адам шығынындағы азық-түліктін үлесінің 

көбейуі кедейшіліктің тарағандығының айғағы. Өзінің шығынының үштен 

бірін тамаққа жұмсайтын жанұялар кедейлерге жатады, ал жартысына жетсе 

қайыршылық кедей деп есептелінеді. Ж.Альпари, 2014ж. 3-4 21бет). Бұл 

заңдылық Х-ғасырдың аяғында Э.Энгель (Энгель заңы) шығарып, отандық, 

шетелдік ғалымдар дәлелдеген. 

  Ресейде бұл 50%, Қазақстанда 60% тақау. Дамыған елдерде басқаша, 

АҚШ-та тамақтануға 9%, Канадада 11%, Евроодақ елдерінде 12%. 

Тамақтануға әртүрлі дайындалған тағамдарды пайдаланса жалпы шығынды 

көбейтуге болады, бірақ үлесі жоғарыдағыдай. 

  Тамаққа сұранысты тудыруда үкіметтің үлесі ерекше. Ол 

тұрғындардың табысын қолдау, бағаны реттеу, дұрыс тамақтануды үгіттеу, 

сапасыз тағамдардан қорғау, тағы басқалары. Негізгісі отандық ауыл- 

шаруашылығын дамыту. 

 

1.2. Адам өміріндегі басқадай шығындар 

 

Өмірдегі қажеттілікті белгілі бір мәжбүрлікті орындау үшін 

аңықтайды. Ол адамның саналы, сапалы өмір сүруі үшін керек. Тіршілікке 

алғашқы керегі ауа, су, тамақ. Сондықтан бірінші бөлімде тамақ қажеттілігін 



келтіріп, адам экономикасының бастамасы еттік. Бірақ, тіршілікте 

қажеттіліктің сансыз екенін, көбінесе бірінің бірімен тығыз байланыста 

екенінің әркім өз өмірінен біледі. Әдебиеттерде оны үш топқабөледі, ол 

дүние заттық (материальный), рухани, әлеуметтік. Дүние қажеттілігі адам 

туғаннан бері бар, оны жаратылыстан дейді. Қажеттіліктердің ең 

маңыздысы,бірінші орындағысы, ол тамақ, киім, тұрғын орын, тағы 

басқалары, адамзат жаратылғаннан физиология негізінде туындайды. Екінші, 

үшінші топтағылар тарихта пайда болғандар (Рухани, әлеуметтік). Оларға 

дүние затқа қарағанда азырақ көңіл бөлінетіні, біріншісі жанұяны 

экономикалық қызметімен байланысты. 

Рухани қажеттіліке жататындар оқу-ағарту, шығармашылық, мәдени 

құндылықтарды игеру, классикалық әдебиеттермен танысу, саздан нәр алу, 

көркемдік, әдептілікке уйрену. Мәдениеті жоғарылаған сайын адамға бұл 

қасиеттер бірінші қажеттіліктен кем түспейді, рухани байлық.  

Әлеуметтік қажеттілікке еңбек, сипаты мен жағдайы, жұмыс бастылық, 

денсаулықты қорғау, жұмысқа жарамсыздарға қоғамның көмектесуі, бос 

уақыттың көлемі, құрамы, пайдаланылуы, ұйымдағы достық, іскерлік, 

жолдастық қатынас, қоғамдағы белсенді мүшеге айналу жатады. Қоғам 

дамыған сайын әлеуметтік қажеттілік артта түседі. Соған орай еңбекттің 

қажеттілігі, оған қанағаттану, мамандықпен іскерліктің, білгірліктің 

артықшығы айқындалып, адамның қайратымен зиялылығы өседі.  

Бұл үш қажеттілік сансыз көп, олар жіктеледі. Олардың әр қилылығына 

қарамай бәрін бірегей әлеуметтік-экономикалық жүйеге жатқызады. 

    Зерттеушілер әр мезгіл аталған үш қажеттіліктің қайсысы бірінші 

орында, маңыздырық деген сауалы манында өз болжамдарын айтады, 

тарихтағы өзгерісін дәлелге ұсынады.  

Біздің ойымызша бірінші қажеттіліктің маңызына дау келтіру қисынға 

жатпайтын мәселе, ол жөнінен қазақ атамыздың айтқан мақал-мәтелдерімен 

ғалымдарымыз бен ақылғөйлеріміздің, оның ішінде ақын-жазушыларымыз да 

бар, артына қалдырған киелі сөздері баршылық.  



Әдебиеттерде алдыңғы қатардағы, мысалы Америка мен Англия 

елдерінде балаларды, оқушыларды әр-түрлі тамақтандырып өсуіне әсерін 

зерттеген. А.Бернеттің "Род человеческий"-деген кітабында(Мир, Москва 

1968 год) ауыл мектебінде үш жыл зерттеп, екі топтың біреуіндегілерге 

қосымша сүт беріп отырған, ондағылар салыстырғандардан жылына үш 

киллограмм салмақ артық алыпты, бойы кішкентайлар басқа топтағы 

балалардан басып озған. Сүт ішкендер қыста ауырмаған. Асханаға тосынан 

кіргендер олардын басқа топқа қарағанда артықшылығын түріненде аңғарған. 

Одан кейінде Америкада бірнеше ұқсас зерттеулер жүргізілген. Халы нашар 

жанұялардың балалары бойлары кішкентай, нәзік, жиі ауыратындығын 

аңғарған, тамақтары түзелген соң аухатты жанұялардың балаларына 

теңелген. Кейінгі отыз жылда Лондонның оқушыларының бойы бес 

сантиметрге жоғарылапты, ал бес жастағы балалардың салмағы екі 

килограмға, он екі жастағылардыкі төрт килограммға өсіпті. Жоғарғы 

класстағы қыз балалардың салмағы бес килограммнан артыққа өскен. 

Бойдың,салмақтың өсуі тамақтануға ғана емес, денешынықтырудың 

жақсарып, ауру-сырқаудан аман сақталуына да байланысты. Өскелең 

балалардың ауруға төзімді, мектептегі оқу бағдарламасын жақсы игеруінеде 

әсер ететіндігі жазылған.  

      Адам экономикасында тамаққа байланысты шығындарды табу үшін 

тамақ қажеттілігін (бір адамға күніне немесе айына) оның бағасына көбейтіп 

шығаруға болады. Қажеттіліктің өзі әрқилы адамның жасына, жынысына, 

атқаратын жұмыс көлеміне, тұрған орнына (аймағы мен үй-жайы), 

денсаулығына, тағы басқа көптеген жағдайларға байланысты өзгеше. Оған 

шамалауды адам емдеу, тамақтану оқу орындарынан алуға болады.  

   Ал, баға әр елде әрқилы, оны нарық мәліметтерінен көреміз. 

Қорытынды тамақ қажеттілігін есептеп шығаруға болады. 

Тамақтан басқа адам қажеттілігін есептеу күрделірек. Өйткені оған 

қажеттілік адамның өз жағдайына, өмір сүруге қоса тәрбиесіне, тұрған 



жеріне, қоршаған ортасына, мәдениетімен көзқарасына, ұлтына, тағы 

көптеген жағдайларға байланысты әрқилы болады. 

    Мысалы ретінде әдебиеттерде келтірілген кейбір -------, 

дүниеқорлықтың мәліметін келтірейік. 

   Философия ғылымдарының докторы, профессор Қалмырзаев Қабдеш 

"Мысль" журналының 2008 жылға II-санында (57-бет) Филипиннің бірінші 

ханымы Имельда Маркустың 79 жастағы кезінде бес мың көйлегі мен үш 

мың бес жүз аяқ киімі болыпты. Бұл қажеттілік пе? Автор Алматының қаржы 

сақшысы Қыстаубаевтың ұл қауіпсіздігі қызметкерлері "Бентли","Лексус 

RX330","Мерседес 3С-55АМА","Мерседес 3X-329","Харлей "мотоциклін 

тәркілепті. Жеке киім қоятын жерінен екі жүзге жуық қымбат костюм, 

құндыз тондар, асыл тасты көптеген бүйымдармен алтын сағаттар табылған.  

     Осы сияқты тоғышарлыққа көптеген мысалдар келтіруге болады. 

     Ал, адам экономикасына қажетті дүние затпен оның құның қалай 

есептейміз, олар өмір деңгейіне әсер етеді. Бұл орайда әдебиеттердегі 

келтірілген мәліметтерге жүгінуге тура келеді.  

      «Қоғам дәуірі» -деген журналдың 2019 жылғы бірінші нөмірінде ҚР 

президенті жанындағы ҚСЗИ әлеуметтік-экономикалық зерттеулер бөлімінің 

аға ғылыми қызметкері Анна Альшанскаяның «Қазақстан халқының тұрмыс 

деңгейі. Табыстың дифференциясы және экономикалық мінез-құлық» деген 

мақаласында халықтың орташа жан басына шаққанда азық-түлік емес 

тауарлаға ақшалай шығыстарының құрылымы мен динамикасы берілген. 

1.2.1  кесте 

Көрсеткіштер 2013 ж 2017 ж Өсу 

қарқыны 

(орташа 

5 

жылға) 

теңге үлесі,% теңге үлесі,% 

Барлығы 119004 100 137039 100 3,6 

Киім-кешек және аяқ киім 43683 36,7 57085 41,7 6,9 

Тұрғын үй қызметтері 10342 8,7 11913 8,7 3,6 

Үй тұрмысындағы заттар, 

тұрмыстық техника, 

21916 18,5 20312 14,8 -1,9 



ағымдағы қызмет көрсету 

Денсаулық сақтау 6001 5,0 6813 5,0 3,2 

Көлік 14059 11,8 22033 16,1 11,9 

Байланыс 1232 1,0 1856 1,4 10,8 

Демалыс және мәдениет 5851 4,9 3909 2,9 -9,6 

Әр түрлі тауарлар мен 

қызметтер 

15875 13,3 13118 9,6 -4,7 

 

   Келтірілген мәліметтерден әртүрлі қажеттіліктердің үлесін 

пайдалануға болады. Оның өзінде жалпы табысқа байланысты адам оның 

үлесін, ретін анықтауы керек. Мысалы, жалаңаш жүріп, көлік алуға барын 

жұмсау қолдау табуы қисынсызтнемесе ауру-сырқауға шалдықса 

денсаулықты сақтауды қысқартып, дәрі-дәрімектің орнына демалыс және 

мәдениетке барынды жұмсау да орынсыз болар, осындайда қазекемнің 

"Ораза-намаз тоқтықта..."- деген мәтеліде еріксіз ойға оралады. Бірақ, біз 

жоғарыдағы мәліметтерді келтіргеніміз бағдар алу үшін қажет болар дедік. 

      Жалпы оқулық саясаттан бөлек, нені қалай түсінеміз, ол неге 

өзгереді, одан келер пайда, зиянды қалай шығарамыз, неменеоңға,немене 

теріске апарады деген сияқтыларды оқытуы керек.  

    Келтірілген мәліметтен бізде тапқан табыстын жартысын тамаққа 

жұмсалатынын көреміз, ал алдыңғы қатарлы елдерде ол екі-үш есе аз, 

жақсылық, соңдықтан көзі ашықтардың бай елдерге қарап соған кетуге 

тырысып, елін, жерін айырбастап, немесе соған құлшынатыны, қарынның 

қамы. 

     Адам экономикасына байланысты, ең бірінші тамаққа қажеттілікті 

ғылыми ұсыныстарға сүйеніп салмағын, оның сол елдегі нарық бағасына 

көбейтіп құнын табу керек. Жоғарыдағы келтірілген басқа қажеттіліктерлің 

тамақтан ара үлесін тауып шығаруға болады. Осы жолмен елдегі бір адамға 

қажетті жылдық шығынды есептеу керек, оның сіздің табысыныздан үлесі 

өмір деңгейінізді көрсетеді. Табыс дегеніміз еңбекақыға қосы мемлекеттің 

шешімімен берілетін әр-түрлі қамсызданулар.  

 



Пысықтау сұрақтары: 

1. Қоғамдағы адам орны, талабы. 

2. Адам қажеттілігінің бірінші тобына не жатады. 

3. Бірінші топтағы қажеттіліктің маңызы. 

4. Тамақтың колориясы дегеніміз не? 

5. Адамның колория бойынша күндік қажеттілігі. 

6. Тағамның МАТИ мөлшерлемесін атаныз. 

7. Тағамның БҰҰДҰ мөлшерлемесін айтыныз. 

8. Қазақстан зыңындағы (16.11.1999ж.) өмір сүрудің ең төменгі 

мөлшері. 

9. Қазақстандағы күнкөріс қорының мөлшері(1-22 тамақ түрлері). 

10.Қазақстандағы күнкөріс қорының мөлшері(23-45 түрлері). 

11. Ресейдегі тамақ пайдалану ұсынысы (1-12 тамақ түрлері). 

12.Ресейдегі тамақ пайдалану ұсынысы (13-25 түрлері). 

13. Белоруссиядағы тамақ өнімдерін тиімді пайдалану мөлшері. 

14. Дүниежүзіндегі дамыған елдердің тамақтануы. 

15. Жұмысқа белсенділік еселігі, онын тамақ қажеттілгіне әсері. 

16. Жұмысқа белсенділік еселігі 1,4 болғандағы тамақтану мөлшері. 

17. Жұмысқа белсенділік еселігі 2,2 болғандағы тамақтану мөлшері. 

18. Азық-түлік қауіпсіздігі көрсеткіштері, онын маңызы. 

19. Азық-түлік қауіпсіздігінің шет ел тәжірибесі. 

20. Тұтыну өзгерісінің сапалық көрсеткіштері. 

21. Жанұядағы тамақ шығынының үлесі, онымен өмір деңгейін 

анықтау. 

22. Энгель заңы. 

23. Шет елдердегі тамақ шығынының үлестері. 

24. Тамаққа сұранысты тудырудағы үкімет үлесі  

25. Адам қажеттіліктерінің тобы. 

26. Дүние заттың қажеттіліктерін атаныз, маңызы. 



27. Рухани, әулеметтік қажеттіліктердің пайда болуы, оларға не 

жатады. 

28. Қажеттіліктердің қайсысы бірінші орында, мысал келтіріңіз. 

29. Тамаққа байланысты қажеттіліктің шығындарын қалай табады? 

30. Тамақ шығындарының құнына не әсер етеді. 

31. Тамақтан басқа шығындардың ауытқуы неге байланысты. 

32. Тамақтан басқа шығындардың келеңсіздігіне мысал келтіріңіз. 

33. Кейінгі жылдардығы тамақтан басқа шығындардың Қазақстандағы 

ара үлестері (1.2.1 кесте мәліметтері). 

34. Адам эканомикасына байланысты шығындарды қалай есептейді. 

35. Қазақстандағы адам экономикасының деңгейлерін дүние жүзіндегі 

елдермен салыстырыныз. 

36. Қазақстандағы адам экономикасының денгейіне баға берініз, 

жақсартуға ұсыныстарыңыз қалай? 

 

 

 

 

 

  



ІІ – тарау. Жанұя экономикасы 

2.1 Жанұя экономикасының маңызы, әдістемелері 

 

Қазақстанның жеке мемлекет болғандағы алдында тұрған мәселесінің 

бірі азаматтық қоғам құру, оның бастысы адам жағдайы. Ол туралы 

қабылданып, алды жүзеге асып жатқан шешімдер айғақ бола алады. Жіктесек 

саяси, экономикалық, мәдени, ұлттық, діни, жанұялық тағы басқалары жеке 

адамның көптеген қажеттілігін қамтиды.  

Мемлекет пен қоғамның басты мақсаты халықтың әл-аухатын 

жоғарылату. Ол туралы Ел басшысының жылдағы халыққа үндеуінде 

дамылсыз, тұрақты айтылады, себебі елдің разылығына байланысты 

мемлекет орнығады. Осы орайда жеке бас пен жанұяның талабы ортақтасып 

экономикалық жағдайдың көтерілуі күн тәртібінен түспейді. 

Жанұяның мемлекеттік және қоғамдық маңызы отанымыздың бас 

заңында айқындалған, онда жеке басы мен дүние мүлкі некелесуге 

байланысты қосылып, туған балалары, туыстарының қарым-қатынасында 

жанұялық бірлестік нығайып, дамитын адамдар делінген. Бірақ, бұл 

анықтама жанұяның мағынасын толықтай қамти алмайды. Сондықтан 

ақпараттарда келтірілген мағлұматтар қосымша болуға тиіс. Соның бірі 

«Analytic»журналының 2009 жылғы 3 санында Гүлбану Макашеваның 

«Проблема актуализации исследования по экономике семьи: методология, 

практика, анализ» - деген мақаласы. Онда жанұяның түрі мен көлеміне 

байланысты молшылық деңгейінің ауытқуы зерттеледі. Ол үшін жанұяның 

әрбір түрлеріндегі құрылымы, құрамы, көлеміне орай өмір деңгейінің өзгерісі 

келтірілген. ХХ ғасырдың аяғында жанұя деген ұғымға маңызды мәселелер 

әсерін тигізген, олар экономикалық әлеуметтік дамуындағы жаңалықтар. 

Оның оңды жақтарымен қоса қиыншылықтары да бар. Алдымен нарықты 

экономика жанұяның түріндегі құрылымына түзету енгізді, онда қалыпты 

әке, шешесі, көбінесе екі баласы бар тарихи жанұяларда толықтанбаған, 

аталық немесе аналық түрлері пайда бола бастады. Туысқандары, асырап 



алушылары көбейе бастады. Қоғамдағы жанұя деген ұғымның өзіне өзгеріс 

кіре бастады. Кейбір жағдайларда жанұядағы некелік жағдайларда әйел мен 

еркектің міндеті өзгере бастады. Нарықты экономиканың өз бетіңмен күн 

көру деген қағидасына әйелдер тезірек бейімделіп, асыраушыға айналып, 

күндіз-түні табыс табудың әрекетіне көшкендіктен еркектер үй шаруасы мен 

бала бағуға мәжбүр болды. Бұл жаңа ғана зерттеуін бастаған қоғамдық 

өзгеріс, оның үстіне мәліметтер де жетіспеушілік көрсетуде. Сондықтан 

оқулыққа барын тауып, мағынасын түсіндіру қажеттілік танытуда. 

Жоғарыдағы аталған мақаланың келтіргендерін пайдаланып жанұя 

құрылымының өзгерісіне ықпал жасаған мәселелерді айту қажет. Жанұяның 

басты мақсаты ұрпақ әкеліп, өсіру болғандықтан, оның өміріне қажетті 

жағдай туғызу ата-ананың міндеті. Ол туралы басты заңда көрсетілген. 

Зерттеуде жанұяның өмір деңгейі, оның түрі мен көлеміне байланыстылығы 

айтылады. Сондықтан басты көрсеткіш кедейшілік деңгейі, соған орай әр 

түрлі игіліктерден амалсыздан бас тарту зерттеледі. Жастардың көзқарасын 

зерттеу үшін 826 адамның жауаптары пайдаланылған, қойылған сұрақтар 

төмендегідей: 

1. Жанұяның құрамы мен көлемі, жауапқа қатысушының әлеуметтік 

жағдайы; 

2. Жанұяның қамтамасыз етілуі; 

3. Жауапқа қатысушының жеке мәліметі. 

Жанұяның негізгі көрсеткіштерінің бірі оның иесі, ата-анасы немесе 

басқадай асыраушысы.  

Қазіргі кезде Қазақстанда ата-анасы бар жанұялар 73 %, шешесі ғана 

барлар 22 %, әкесі ғана барлар 2-ге жуық пайыз, басқа асыраушылар үлесі 2,3 

%, асыраушылары жоғы 1 % тақау.  

Жанұядағы асырауға жататын адамдардың саны өрнекпен есептелінеді:  

Х=
∑х𝑓

∑𝑓
; мұндағы х-жанұядағы бала саны, х1 – бір жанұядағы бала саны, 

f-бала санына байланысты жанұя саны. 

Әр түрлі жанұялардағы бала саны (2.1.1) (%). 



 2.1.1 кесте 

Толық жанұя 

(әке, шешесі 

барлар) 

Әкесі ғана 

барлар  

Шешесімен 

тұратын 

жанұя 

Ата-анасыз Асырап 

алғандар 

1 бала  13,3 13,4 27,1 16,6 21 

2 бала   39 60 39 16,6 26,3 

3 бала  25,4 20 14,1 16,6 21 

4 бала 12,6 6,6 9,7 33,6 10,5 

5 бала 6,6  2,7 16,6 16 

6 бала 1,8 - 4,8 - 5,2 

7 бала 0,4 - 2,1 - - 

8 бала 0,3 - 0,5 - - 

9 бала 0,3 - - - - 

10 бала 0,3 - - - - 

11 бала  - 0,5 - - 

 

Жанұя түрлері бойынша асыралатын адам еселігі: толық жанұя 2,74%, 

әкелік жанұя 2,0%, шешелік жанұя 2,25%, ата-анасыз 4,0%, асырап 

алушыларда 2,69%. 

Жанұялардың әл-аухатындағы зерттеулерде әртүрлі мәселелердің 

шешілуі зерттеледі, ол баспанамен қамтамасыз ету, табыстың құрамы, 

әлеуметтік жәрдемақы, қандай тауар мен қызмет көрулеріңізге 

мүмкіндіктеріңіз барлығы, машина, демалу мүмкіндігі, тамақ ішудегі ет, 

жеміс үлестері, тегін дәрігерлік көмек, компьютерді пайдалану, жанұялық 

тұрмыс техникаларын қолдану, ұлттық өзгешелік, білім деңгейі, 

шұғылданатын жұмысы. 

Зерттеуден шыққан қорытынды барлық жанұяларда толығы (ата-анасы 

бары) басым көрінеді, тәубә деу керек, екінші орында ата-анасының бірі 

бары, үшінші орында асырап алушылық, ата-анасы болмай есейген аға-

апайларының қолындағылар ақырғы орында. Екінші қорытынды әл-аухаттың 

деңгейі ата-анасына тікелей байланысты, олар бар жерде күйзеліс те азырақ. 

Үшіншісі жалғыз ата-аналардыкінде ананың қарамағындағылар басым.  

Сонымен жанұяның толық сақталып өмір кешуі ұрпақтың өсіп-

жетілуіне өлшеусіз оңды әсер етеді, қоғамға ат салысатындардың көпшілігі 



содан туындайды. Демек жанұяның әлеуметтік-экономикалық дамуы кез-

келген қоғамда алдына қойылатын басты мәселе.  

 

2.2. Қоғамды құрудағы әлеуметтік-экономикалық жағдайдың 

бастаушысы жанұя 

 

Қоғам дамуының тарихында адамның әлеуметтік бірлестігі пайда 

болып, өседі. Оның әлсізі ыдырап, төзімдісі нығайып, дамиды. Мұның 

ішіндегі жанұя мыңдаған жылдардан сақталып келешектен де орын алады.  

Қазіргі шақта жанұяның құрылуына себеп болатын жағдайлар туралы 

көзқарастар негізінен екіге жарыла бастады, бірі жүрек қалауы, адамгершілік, 

екіншісі байлық. Қайсын қалау жеткіншектің алған тәрбиесіне байланысты. 

Қазекемнің ұяда нені көрсе, ұшқанда соны аладысы жиі кездеседі. Бұл әңгіме 

бір басқа. Оқулықтағысұрақ Ата заңға байланысты жанұя құрудағы 

жауапкершілікті мойындап әлеуметтік-экономикалық мәселелерін дұрыс 

шешу. Әлеуметтік, экономикалық, рухани мәселелерді жүзеге асырушы өз 

еркімен құрылған топ «жанұя». Оның ерекшелігі аталғандардың бірлесуінде. 

Жанұяның қажеттілігі мен қызметі байланыста, ол туралы П.Н.Федосеев, 

З.А.Янковой, А.Г.Харчев, М.С.Манковский, тағы басқа орыс ғалымдарының 

айтқандары бар.  

Жанұяның экономикалық қызметін атқаруға қоғамдағы әлеуметтік-

экономикалық жүйенің сұранысы мен адамдардың мақсат қылып қойған 

талпынысына байланысты қажеттіліктері әсер етеді.  

Қажеттілік шексіз, оның саны мен мөлшерін атап айту мүмкін емес, 

өйткені көп жағдайларға байланысты әркімнің көзқрасы әрқилы. Өмірде 

дүние-заттың,рухани, әлеуметтік, биологиялық, мінез-құлыққа қарай, 

көрініп-көрінбейтін көптеген қажеттілік бар. Оның кейбіреуі табиғат арқылы 

қанағаттандырылады, мысалы ауа, су, күн сәулесі. Олар көп емес, бірақ 

оларсыз өмір жоқ. Көптеген қажеттіліктер адамның табиғатқа әсерінен 

туындайды, еңбек жемісі. Көптегені игілік жасалмай адамның өзіне 



байланысты қарым-қатынасынан пайда болады, достасу, ғашық болу, 

табиғаттан ләззат алу, тағы басқалары. Жанұяның экономикалық қызметін 

зерттеу үшін елдің қарым-қатынасында еңбек еткендегі туындайтын 

жағдайларын қарау керек.  

Әлеуметтік-экономикалық қажеттілік табиғат дүниесі мен адам 

еңбегінен туындайтын екі бөліктің игілігі. Демек, қоғам байлығының тұтыну 

құны жалғыз еңбек емес, табиғатдүниесінен де тұрады. Адам дүниені 

жасамайды, тек оны өзгертеді.  

Жекенің қажеттілігі қоғамдағы адамның қажеттілігі, оның белгілі 

бөлігіфизиологиялық (тамақ , т.б.), ол адамның әрекетінен, қоғамдық 

өндірістің қызметінен жасалады. Қоғам араласатын болғандықтан өндіру 

күші мен өндірістік қатынастардың дамуынан туындайды да экономикалық 

қатынастардың жүйесіне кіреді. Демек әлеуметтік-экономикалық қажеттілік 

қоғам дамуындағы экономикалық заңдылықтан туындайды.  

Әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктің екінші белгісі ол жеке 

адамның ғана емес, қоғамның тарихи сипаттамасынан туындайтын 

қажеттілік. Өйткені ол қоғамның өміріне байланысты құрылуы, іске асатын 

жері, орындалуы жүргізіледі, өзгереді. Хайуанат пен адамның биологиялық 

қажеттілігінің орындалуы әрқилы, бірі санасыз, екіншісі саналы. Ал адам 

санасы қоғамның дамуына байланысты жоғарылайды.  

Әлеуметтік-экономикалық қажеттілікті анықтаудың үшінші белгісі 

табиғи-еңбек игілігі адамзаттың дамуында, үздіксіз болуы тиіс және өсіп-

жетілуді, денсаулығының нығаюы, өнімінің жоғарылауы, қолданатын әр 

түрлі әдіс-айлаларының өзгеруі сияқтылардың бәрі дамуда болады. Мәселе 

киімің көк, тамағың тоқ болуда ғана емес, рухани байлықта да. Төртіншісі 

жеке бас пен қоғамның қажеттілігіне байланысты. Ол екеуі тығыз 

байланыста бөлінбейді. Осы тұрғыдан К.Маркс біздің барлық қажеттілігіміз 

бен қанағаттануымыз қоғамдық сипат алады деген екен. Әрине жеке бастың 

немесе қоғамның өзіндік талаптары мен айырмашылықтары бар, оны 



ажырата білген жөн. Біреуі жеке бастың қамы болса, екіншісі қоғамның 

сақталып, дамуы.  

Әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктің бесінші белгісі,ол жеке баспен 

санаспай қажеттілік туғызуы мүмкін, ол әдетке орай жалпылама болуы 

ықтимал, зиян әкелуі де мүмкін (темекі тарту, арақ ішу, т.б.). 

Жеке адам сияқты жанұяның қажеттілігі үш бөліктен тұрады, ол дүние, 

рухани, әлеуметтік. Оны жіктеу әр түрлі әдістермен жүргізіледі және 

мағынасына байланысты. Мысалы пайдалану, қанағаттану құралы, өндірістің 

дамудеңгейіне қатынасы, дайындалу мүмкіндігі, қанағаттану түрі, 

өзгергіштігі, әсер ететін мерзім, маусымы, тағы басқалар.  

Дүниеге қажеттілік, бейнелі түрде айтылған сөз, оған тамақ та жатады, 

адам жаратылысынан бар, оны туғаннан бері пайда болады деп те айтамыз. 

Ол бірінші табиғи қажеттілік, басқаларынан айырмашылығы тарихи 

мәселелігінде. Оның басты міндеті өмірді қамтамасыз ету, еңбек етудің 

арқасында, өндірумен шұғылданғанда пайда болды. Демек өндіріс, өндірістің 

құрал-жабдықтары, күші туындайды. 

Басқа екі қажеттіліктер, рухани әлеуметтік одан кейінгі орында, оларға 

біріншіден гөрі азырақ маңыз берілді, бірақ адам өмірінде, жанұя өмірінде 

өзіндік қажеттілігі даусыз. 

Рухани қажеттілікке ағарту, білім алу, мәдени, әдебиет, сазбен 

шұғылдану, көркемдік, сыпайылылық жатады да адамзаттың дамуына 

байланысты табиғи қажеттілікке ұласады. Ол қасиеттер жоғарылаған сайын 

маңызды арта түседі. Адамның тіршіліктегі айырмашылығының өзін 

сипаттайтын қасиеттер, белгілер. 

Үшінші қажеттілік өмір сүру жағдайын жасау. Ғұламалардың 

айтуынша «өмір деген күрес». Бейнелі түрде айтылған сөз. Еңбек етіп, табыс 

тауып, өзіңді жанұянды асырау, ол үшін өзіңді дайындау, білім алып, қаракет 

жасауды үйрену, соған қажетті, қолайлы жағдайларды туғызу. Мұны 

жіктесек әлеуметтік жағдайларды тізбектейміз. Әу пісміллә денсаулығынды 

сақтап, уақытынды алла берген ұқыпты, мағыналы, нәтижелі пайдалану, 



қоғамдағы лайықты орнынды тауып өзіне де, елге де пайдаңды тигізу, тағы 

сондайлар. Осы аталғандарды сипаттайтын көрсеткіштер бар. Мысалы, 

жұмыспен қамтылу, оған жұмсайтын уақытыңның үлесі, бос уақытынды 

пайдалану құрамы, жұмыстағы, жанұядағы әрекеттеріне ыңғайлы, тиімді 

жағдайлар жасау, ұрпағынды асырап сақтап, тәрбиелеу, қоршаған ортана 

адамгершілігінді көрсету, тағы басқалары. Бұл мәселелерді оңды шешуде 

Отаныңның (мемлекетіңнің) де алар орны ерекше, сізге қамқорлығы, соның 

нәтижесінде тарихтан алар үлесі даусыз. 

Адамзат өмірінің кезеңдерінде әрқилы қажеттіліктер туындайды, оның 

бастамасы жеке адам, жанұя. Олар мәні, мағынасы, көлемі жөнінен үнемі 

өзгерісте болады, жалпы бағыты жақсылыққа талпыну.  

 

2.3 Жанұяның экономикалық қызметі 

2.3.1 Жанұя қызметінің жүйесі 

 

Жүйе екі байланысты көрсетеді. Жанұя қоғамның әлеуметтік, өсу, 

экономикалық, биологиялық ең төменгі сатысы, бастаушысы ретінде басқа 

жүйелермен тығыз байланысты. Қоғам жанұяға әсер етіп, өмірінің 

қалыптасуына ықпал етсе, жанұя қоғамның әлеуметтік ұйымдасуына қарсы 

әсер етеді. Сондықтан жанұя мәселелерінің көбі қоғамның дауына қарсы әсер 

етеді. Сондықтан жанұя мәселелерінің көбі қоғамның да жұмысы. Бұл 

байланыс әрқилы болуы мүмкін, ол жанұядағы туындайтын мәселелер мен 

оның ықпалына байланысты.  

Э.К.Васильева «Жанұя және оның қызметі» (1975 ж) деген еңбегінде 

жанұяның өміріндегі байланыстар мен қарым-қатынастарды үш топқа бөледі.  

Бірінші қоғамның жанұяға әсері, онда жанұяның түрлеріне әсер ететін 

мәселелер мен жағдайларды зерттейді. Екіншісі қарсы байланыс, жанұяның 

қоғам өміріне ықпалы. Үшіншісі жанұяның ішіндегі байланыс, соған 

байланысты өмір сүруі мен дамуы. Жіктеу толығырақ болу үшін 

айтылғандарға жанұяның қызметі қажеттілігі мен соны қанағаттандыруға 



байланыстылығын қосу керек. Жанұя жаратылысында, қоғаммен 

байланысында әлеуметтік тұлға, әлеуметтік, тарихи қажеттіліктері 

қосақталған. Осы тұрғыдан өмірге баланың келуінің өзі биологиялық 

құбылыс емес қоғамдық сипаттама да алады. Өйткені ұрпақтың өмірге келіп, 

өсуі әлеуметтік мәселелерге байланысты. Іліми тұрғыда жанұяның өсіп, 

дамуы қоғамға қарап өзгереді делінген. Жанұяның қызметі – қажеттілігін 

қанағаттандыру. Қажеттілігі, тарихи өзгерісте болады. Сондықтан жанұяның 

қызметін жүйелеу күрделі мәселе. Жалпы сипаттауға жанұя қызметін 

құрылым ретінде келтіруге болады (1 сурет). 

1 сурет 

Жанұя қызметінің құрылымы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Экономикалық қызметтің басқа міндеттермен байланысы 

 

 

Экономикалық қызмет жанұяның басқа қажеттіліктерімен тікелей 

байланысты. Мысалы ұрпақ әкелу. Жасалған зерттеулердің нәтижесі өмірге 

ұрпақ әкелу жанұяның табысына байланысты екендігін көрсетеді. Бұл әрине 

ұлттық өзгешелікке байланысты. Европа елдерінде, оның ішінде орыс та бар, 

жанұяда перзент көру табысқа байланысты дейді. Л.И.Рубин «Наше 

бесценное достояние дети» 1978 ж деген еңбегінде айына 50 теңге табысы 

Жанұя қызметі (міндеті) Жанұя қажеттілігі 

Ұрпақ өсіру 

Әлеуметтік жағдай туғызу 

Экономикалық қызметі 

Демалысты ұйымдастыру 

Әлеуметтік-табиғи қажеттілік 

Ұрпақ өсіру қажеттілігі 

Дүние қажеттілігі 

Әлеуметтік, рухани қажеттілік 



барлардың 41,4 % өмірге бала әкелген, 100 теңге табатындардың 54,2 % 

балалы болыпты. Күйі төмен жанұяларда 100 әйелдің 70,7 , жағдайы 

жақсылардың 84 алғашқы перзенттерін көтеріпті. Бес жылда табысы 50 

теңгеге дейінгілерде әрбір төртінші, жағдайы аухаттыларда оныншы әйелдер 

түсік тастапты. 

Жағдай жақсарған сайын түсіктің азаюы баланың тууы еңбекақының 

(табыстың) көбеюінен емес екендігін көрсетеді. Көптеген зерттеулер 

баланың тууы мен жанұяның жағдайының жақсаруының кері байланысы 

барын көрсетеді. Бұл қатынастың біркелкі еместігін көрсетеді. Мысалы, 

жоғары білімді 45 жастағы үздіксіз тұрмыста тұрған әйелдердің табысы 6 рет 

көбейгенде ұрпақ әкелу 13 % азайса, бастауыш білімділердің ұрпақ әкелуі 1,7 

есеге көбейген. Бұл Ресейдің совхоз жұмысшыларынан басқа әйелдердің 

жанұясындағы табыстары мен білімдерінің айырмашылығындағы туған 

балаларының санында келтіріпті (2.3.2.1 – кесте). 

2.3.2.1 кесте 

Жанұядағы табыс пен біліміне байланысты әйелдің ұрпақ әкелуі 

Барлық айлық 

табыс, мың теңге 

Әйелдің білім деңгейі 

жоғарғы орта толықтырылмаған 

орта 

бастауыш 

150 ге дейін 1,83 1,89 1,83 1,62 

151-210 1,54 1,65 1,69 1,74 

211-300 1,54 1,64 1,72 2,87 

301-450 1,55 1,67 1,82 1,06 

451-600 1,53 1,69 1,94 2,31 

601-900 1,57 1,75 2,08 2,50 

900 ден жоғары 1,59 1,88 2,19 2,73 

 

Кестеден білімі төмен әйелдердің босануы экономикалық жағдайына 

тікелей байланысты екенін көреміз. Ал, білімі жоғары жанұяларда ондай 

байланыс мардымсыз. Бұл байланыс, ұрпақ әкелудің тек экономикалық 

жағдайға дұшарлығын көрсетпейді. Кейбір зерттеушілер табысқа әйелдің 

үлесі жоғарылаған сайын ұрпақты көбірек әкелгісі келетінін айтады.  

Экономика мен ұрпақ әкелудің ықпалдылығын айтқанмен тарихи ағымға 

да назар аударған дұрыс. Жанұяның нығаюы санына байланысты, табыс 



табушылар көбейген сайын әлдірек. Сондықтан да әр үйде 6-10 бала дүниеге 

әкелген. Осы орайда қазақтың да ел болып тұрып, ұлан байтақ жер иеленуші, 

оны сырттан қорғауы да әр ошақтағы бала санына, атқамінеріне байланысты 

болғандықтан ұрпағын көбейткен.  

Ұрпақ көбейтуге әсерін тигізетін басқа да жағдайлар бар. Зерттеуші 

Д.Л.Бронер «Жилищное строительство и демографические процессы» 

(М.1980 г) деген еңбегінде ұрпақ әкелуге қиындық туғызған себептерді 

төмендегідей жіктейді: 

Баспана жетімсіздігінен 24,9 %; 

Жұмыс, оқумен шұғылдану 15,0 %; 

Баланы үйде қалдыра алмағандықтан 13,6% 

Баланы тәрбиелеу орнына кіргізе алмау 9,4 % 

Жетіспеушілік 7,7 % 

Әйелдің денсаулығының нашарлауы 8,3 % 

Басқадай жағдайлар 21,1% - әйелдер жауабы 

Жеке тұратындар бірігіп өмір сүретіндерге қарағанда 35 % ұрпақ әкелуі 

көбірек, кеңірек үйде (7 м2– 6 м2қарағанда) тұратындар 16,6% ұрпағы 

көбірек.  

Эстонияның зерттеушісі А.И.Тамренің көрсетуінде ұрпақ әкелуге 

кедергі жасайтындар: баспанасының жоқтығы – 36%, жұмысбастылық – 32%, 

жанұя табысы – 29%, баланы бағу – 22 %. 

Бұл мәліметтерден жанұяның өсіп-өнуіне әсер ететін әлеуметтік-

экономикалық жағдайлардың көп екендігін көруге болады.  

Жанұяның экономикалық жағдайы ұрпақтың әлеуметтенуімен де 

байланысты. Әңгіме тәрбиелеу деңгейін, бейімделу дәрежесін, тағы басқа 

жанұяның экономикалық қызметін құрайтын әлеуметтенудің сандық 

ықпалын анықтауда емес. Ұрпақтың экономикалық қызметі мен 

әлеуметтенуінің қиылысындағы еңбекке баулу.  



В.А.Сухомлинский «Рождение гражданина» (М.1971 ж) деген еңбегінде 

«бос уақытын еңбекке жұмсағанда ғана адам рухани өмірін байытып, 

бақытқа кенелетіндігін айтқан».  

Адамның экономикалық қызметі мен бос уақытын екі жағдайда 

қарастыру керек. Бірі бос уақытты пайдалану, ол қоғамдық өндірістің өнімі 

тікелей немесе жанама жанұяның экономикалық қызметінің нәтижесі немесе 

қоғамдық өндірістің бір бөлігіне қатысу.  

Екіншісі, ол тек демалудың ырықсыз, көгілдір экран қойылымын қарау, 

кино, кітап оқу, тағы басқа түрі емес өнермен шұғылдану, тоқыма тоқу, 

шығармашылық, құрастыру, тігін тігу сияқты кейбір жағдайда экономикалық 

қызметтің жалғасы, өйткені тұтыну құндылығын жасайды. Осы тұрғыда әр 

түрлі қызметтердің экономикалық шаруамен байланысын көруге болады.  

Экономикалық қызмет көптеген жанұялық-қоғамдық, жанұя ішіндегі 

қарым-қатынастың бейнесін көрсетеді.  

Уақыт өткен сайын жанұяның экономикалық міндеті, қызметі, құрамы 

өзгерісте болады. Бірақ ол жанұямен бірге. Оның толық қанды өмір сүруіне, 

дамуына экономикалық негіз.  

Жанұя әлеуметтік құрылымның бөлігі ретінде бірін-бірі сыйлау, сүю, 

берілу ғана емес, некеге отырғаннан кейін өздеріне экономикалық көптеген 

міндеттерді жүктейді. Өмір сүруге қажеттілердің бәрін бірігіп атқарады.  

Жанұя құрылғанда экономикалық әсерлер анықтаушы деуге болмас, 

дегенмен қосанжарлық деуге жатқызуға болмайды. Өмір қосынан сирағы 

шыққанға да ықпалын тигізеді. Баспананың жоқтығы, жанұяның алғашқыда 

қаражатын ұйымдастыра алмауы, тұтынудағы өзімшілдік жанұяның 

ыдырауына апаруы мүмкін. Кейбір мәліметтерге қарағанда бір жылдың 

ішінде үйленгендердің үштен бірі ажырасады екен (З.А.Янкова. Городская 

семья, 1982 г.) 

Жанұя тұрғаннан кейін бірігіп, өз мәселелерін шешетіндер туралы да 

мысалдар бар. Л.В.Чуйко үйленгендеріне бес жыл болғандардың 

2
3⁄ тоңазытқыш, жартысынан көбі телевизор, жартысы үй жабдығын, ¼ 



кіржуғыш пен мәшине, ¼ ұзақ мерзімге пайдаланатын дүниелер алғандығын 

жазады.  

Жанұя құруда рухани жағдай басым болғанымен, экономикалық 

мәселелер де өз ықпалын тигізетіндігіне мысалдар жеткілікті.  

Демек, жанұяның тұрақтанып, өз мақсатына жетуінде экономикалық 

қызметінің алар үлесі сансыз, онымен шұғылдану күнделікті жұмыс.  

 

2.4. Жанұяның экономикалық қызметінің құрамы 

 

Жанұяның қажеттілігі мен оны қамтамасыз ету қоршаған өмір (дүние 

жүзі) мен қатынастың себебі мен нәтижесі. Қатынасқа байланысты 

экономикалық қажеттілік көп сырлы, сондықтан да қызмет күрделі. Мысалы 

Н.Л.Соловьева «Брак и семья сегодня» (Вильнюс, 1977 г) деген еңбегінде 

жанұя ішінде экономикалық міндеттерді шаруашылықты жүргізу, жанұяның 

қаржысын сақтау, еңбекке жарамсыздары мен жасы толмағандарын 

дүниемен қамтамасыз ету, үй шаруашылығын жүргізудегі міндеті, әйел 

еңбегінің мәселесі, баспана, тағы басқалары деп жіктейді. Б.М.Левин, 

М.В.Петрович «Экономическая функция семьи» деген еңбектерінде (Москва, 

1984 г), жанұяны қоғамнан бөлуге болмайтынын, олардың тығыз қатынасын, 

бір-біріне ықпалын айтады. Жанұяның қызметі – экономикалық бөліктің 

қызметі – қоғамдық өндірісті, оның қарым-қатынасын көрсетеді. З.А.Янкова 

«Городская семья» (М.1979 ж) деген еңбегінде жанұяның бес қызметін 

бөледі: ұрпақ өсіру, тәрбиелеу, шаруашылық-тұрмыстық, бос уақытын 

пайдалануды ұйымдастыру, ләззатты рақат өмір сүру. Бұл жіктеуде 

экономикалық міндет шаруашылық-тұрмыстық бөлігіне жатқызылған, оған 

ас дайындау, сатып алу, ыдыс жуу; күнделікті, жалпылама үй тазалау; кір 

жуу; төлемдерді, басқаларды төлеу. Мұндағы кемшілік экономикалық 

қатынас, қорлану, тұтынуды ұйымдастыру сияқтылардың тысқары қалуы. 

Тағы басқа ғалымдардың анықтауындағы жанұяның экономикалық қызметі, 

міндетін толықтыру қажет. Кейбір зерттеушілер қазіргі кезде шаруашылық-



экономикалық қызмет көптеген жұмыстарды орындайды дей келе 

шаруашылықтық-тұрмыстық, жанұядағы тұтынуды ұйымдастыру, ауылдағы 

жеке меншік шаруашылық, кәрілер мен жұмысқа жарамайтындарды 

дүниемен қолдау, үй шаруашылығын жүргізу сияқтыларды жіктейді. Бұл 

жерде жанұяның қоғамдық өндіріспен байланысы көрсетілмепті.  

Бүгінгі күнде нарықтық экономикаға көшуге орай үй шаруашылығын 

ұйымдастырып, жүргізу негізгі мәселелерге айналып отыр. Оған үкімет 

тарапынан демеулер көрсетіліп жатыр. Соның бірі көп балалы жанұяларға 

мал сатып алып шаруа қожалықтарын жүргізуіне ақшадай тегін қаражат 

беру, жеңілдетілген төлеммен қарыз бөлу.  

Тұтыну дүниесін өндіру, адам өмірін жалғастыру құрылымдық 

байланыста. Өмір сүрудің кілті еңбекте.  

Қажеттіліктің өсуі мен дүниемен қамтамасыз ету заңдылықтары үнемі 

қарама-қайшылықта болады. Тұтынуды тежеу табысқа байланысты. 

Сондықтан жанұяның қоры экономикалық қызметінің басты бөлігі. Оны 

жоспарлап, күнделікті жұмсауын есептеп отыру өмір сүру заңына лайық. 

Әрине жанұяның қорын құрап, оны ұқыпты бөліп, ұстау өз жұмысы, ерлі-

зайыптының құқығы, ешкім араласпауы Ата заңмен бекітілген. Оған кеңес 

беру ұйымдастырылады, әр түрлі мәселелерге байланысты ұсыныстар 

ақпарат жүзінде басылып тұрады, көптеген журнал, газеттер бар.  

Жанұяның тұтыну қызметін ұйымдастыру дегеніміз қажеттілікті 

қанағаттандырудағы әрбір түрлерінің қатынасы мен байланысын анықтап, 

көзі мен әдісін табу. Ол әрқилы, жанұяның құрамына, табысына, жасына, 

білім деңгейіне, баспана мөлшеріне, әлеуметтік деңгейіне байланысты. 

Кейбір жанұялар рухани қанағаттануға, кейбірі қымбат дүниелерді жыюға 

талпынады. Кейбіреулері жанұяның тұтастай қанағаттануына, кейбірі 

жекелей тұтынуына бейім.  

Сонымен, қысқарта айтқанда жанұяның экономикалық қызметі қор 

құрып, тұтынуды ұйымдастыру. Оның құрамын үлгі ретінде бейнелеуге 

болады. (2.4.1 – үлгі) 



2.4.1 үлгі 

Жанұяның экономикалық қызметі 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Адам қажеттіліктерін атаңыз. 

2. Мемлекет пен қоғамның басты мақсаты. 

3. Жанұяның түрі мен көлеміне байланысты молшылықтың ауытқыуы. 

4. Жанұя құрылымының өзгеруіне ықпал жасаған мәселелер. 

5. Қазақстандағы жанұя құрамы. 

6. Жанұяның әл-аухатының көрсеткіштері. 

7. Жанұя құрамы туралы ұсыныс. 

8. Жанұя құрылуының себептері, маңыздысы. 

9. Оқулықтағы жанұя туралы анықтама. 

10.  Жанұя қажеттілігі. 

11.  Әлеуметтік - экономикалық қажеттілік бөліктері. 

12.  Әлеуметтік – экономикалық қажеттілік белгілері. 

13.  Жанұя қажеттілігінің бөліктері. 

14. Жанұя қызметінің жүйесі. 

Қоғамдық 

өндіріске қатысу 

Үй 

шаруашылығын 

жүргізу 

Жанұя қорын құру 

Тұтыну қызметін ұйымдастыру 

Жанұя 

мүшесінтұрмыстағы 

күту 

Жеке қосымша 

шаруашылық жүргізу 

Үйдің табиғи өндірісі 



15.  Байланыстар мен қатынастардың топтары. 

16.  Жанұя қызметінің құрылымы. 

17.  Ұрпақ әкелуге ықпалын тигізетін жағдайлар. 

18.  Экономикалық қызмет пен бос уақыт. 

19.  Экономикалық қызмет түрлері. 

20.  Жанұяның экономикалық қызметінің құрамы. 

 

 

  



ІІІ -тарау. Жанұяның өндірістік қызметі 

3.1 Қоғамдық өндіріске қатысу 

 

Жанұяның экономикалық қызметі екі бөліктен тұрады, біреуі қоғамдық 

өндіріс, екіншісі жанұя мүшелеріне қызмет ету, оларды тұрмыстық 

игіліктермен қамтамасыз ету. Екеуі де еңбекті қажет еткенімен, 

айырмашылықтары бар. 

Әрбір жанұя қоғамға өз үлесін қосады, егемендік алған мемлекетін 

сақтап, қорғап, дамытуына ат салысады. Елдің қомақты бөлігі кәсіпкерлікпен 

шұғылданып, өз өндірісін дамытып, қоғамға төлеген салығымен болса да 

қатысса, екінші бөлігі жалданып табыс тауып жанұясын асырайды.  

Нарықты экономикада өндіріс иесі жеке меншік пе, мемлекет пе өнім 

өндіруге көпшілік қатысатындықтан оларды бейнелі түрде болса да қазақ 

қоғам деп атайды. 

Жанұя қоғамдағы төменгі саты болғандықтан оның өз үйіндегі 

жұмысына қарағанда қоғамдық өндірістегі үлесі айтарлықтай. Мұндағы 

әлеуметтік маңызы жоғарырақ. Себебі әр түрлі қоғамдық ұйымдармен 

(зауыт, фабрика, құрылыс, тағы басқаларымен) байланыста болады, ал өз 

шаруашылығы жанұяның қамы, соның ішіндегі реттеумен тығыз кездеседі, 

әлеуметтік орындармен де сирегірек қатысады. Жалданып жұмыс істейтін 

жанұялар қоғамдық өндіріске жатады да, байланысы басымырақ.  

Қоғамдық өндіріс жанұя қажеттілігін қамтамасыз етуші. Бүгінгі таңда 

кез-келген жанұя өзіне қажеттің бәрін дүкеннен алады, инеден бастап жеңіл 

машинаға дейін. Ұйымдасқан сату орындары өндіріс пен тұтынуды 

байланыстырушы, ал жанұя дүниенің бәрін, өзі дайындай алмайды, 

көпшілігімен шұғылдану экономикалық тұрғыда тиімсіз (аяқ киім, жиһаз 

жасау, тіпті нан салу, тағы басқалары) сатып алу арзанға түседі. Кейбір 

есептеулерге қарағанда ішкі саудада 400 мың дүние аттары бар көрінеді. 

Тамақтан өзге тауарлардың 90% астамы сатып алынатын сияқты. 

Белоруссияның ауыл адамдарының 3-5 % жиһаз, киімді үйде тігу 5-7% , 



тоқыма киімдердің 2-4% өздері дайындап алатын көрінеді, нанның 90% 

үйлерінде салады. Мұндай өзгеріске жалпы табыстың рухани 

мәдениеттіліктің де жоғарылауы әсер етеді. Үйдің ауыр жұмысы демалумен 

ауыстырылуы да баршылық (кино, кітап оқу, спорт, театр, тағы басқалары). 

Қоғамның дамуына байланысты жанұяның қызметі де өзгере бастады. 

Жанұяның еңбек қорының көзге айналуы басымырақ. Осы орайда ұрпақты 

еңбекке баулу, жұмыс атқаруды үйрету, былайша айтқанда экономикалық 

қызметтің негізгі бөлігі қоғамдық өндіріске қатысуға дайындау басты мәселе 

саналады. Бұл жеке адамның да, қоғамның да қажеттілігі.  

Жанұя еңбек қорының көзі ғана емес, қоғамдық өндіріске қатыса 

отырып адамның әлеуметтік қызметін де атқарады. Кез келген елде ежелден 

қоғамдық тәртіпті сақтау жанұядан басталады. Еңбекке баулудың маңызына 

жүргізілген әлеуметтік зерттеулердің нәтижелерін қосып айтсақ, адамның 

жұмысқа орналасуында ата-ананың ұсынысы 70% екен, әр түрлі 

жағдайлардың ықпалы 30%. 

Қоғамдық еңбекке дайындау жалпы әлеуметтік мәселе. Ондағы 

мектептің, жолдастардың, мағлұмат алу көздерінің маңызы ерекше. Дегенмен 

рухани, мәдени бағыт беру жанұядан. Ата-ананың, туған-туыстардың 

мамандық таңдауға мысал болуы, соларға еліктеп жұмыс істеуі екінің бірінен 

кездеседі. Жанұяны біріктіруде, оның экономикалық негізін салуда еңбекке 

баулудың маңызы ерекше. Жалпы жұмысқа араласқан бала қанағаттанудың 

жоғары деңгейін сезінеді.  

Бірақ кейбір зерттеушілердің, мысалы Р.В.Гребенниковтың «Опыт 

исследования воспитательного потенциала семьи» (1982ж) деген еңбегінде 

баланы еңбекке баулумен жанұялардың 45,5 % шұғылданыпты, анда-санда 

38,9 %, тәжірибесінде қолданбайтындары 9 %. 

Баланы еңбекке баулу жалғыз жанұяда ғана емес, басқа жерлердің де 

үлестері бар. Ол мектептегі еңбек сабағы, әр түрлі қоғамдық жұмыстар, өз 

қажеттілігіне қолдану, кәрі-құртаңдарға көмектесу, тағы басқалары. Олардың 

негізгі мақсаты еңбектің өмірге қажеттілігін көрсету. Жанұя мен қоғамдық 



еңбекке баулу бірін-бірі толықтыруы керек. Ұрпақ одан тәжірибе алып 

өміріне пайдаланса мақсаттың орындалғаны. 

 

3.2. Әйелдердің кәсіпшілік жұмысы 

 

Қоғамдық жұмыспен айналысатын әйелдерде екі міндет пайда болады. 

Бірі жанұясы, өмірге ұрпақ әкеліп тәрбиелеу, жаутымағына жағдай туғызу 

болса, екіншісі қоғамдық жұмыс атқарып, табыс тауып, экономикалық 

әлеуетті нығайту.  

Әйелдердің жанұямен шұғылдана жүріп, өндірістік жұмысқа араласуын 

Б.М.Левин, М.В.Петрович «Экономическая функция семьи» деген 

еңбектерінде (М.1984ж.) келтіріпті. Олардың қоғамдық жұмыспен 

айналысуының себептері: жұмыспен шұғылдану 4 %, ұйымда болуды көздеу 

12,2 %, дүние-мүлікте еріне тәуелсіз болуы 4,9 %, жанұяға қосымша табыс 

әкелу 78,9 %. Сонымен негізгі себеп жанұяны асырау. Ол әртүрлі топтарда, 

жасына, мамандығына, жанұядағы бала санына, біліміне қарамай бірдей, 

тұрақты. Мұндай нәтиже барлық жерлерде, қала ма, ауыл ма, орталық па, 

шет жер ме ұқсас екен. 

Зерттеудегі екінші мәсележұмыстың өзіне тартуы. Ондағы 

көрсеткіштер төмендегідей: жұмыс істеген жердің қауымының жақсылығы – 

26,8%, ауыстыру кезегінің қолайлылығы – 23,8%, жақсы еңбекақы – 17%, 

жұмыстағы тәуелсіздік, жаңашылдық, белсенділік – 12,3%, тұрған жерге 

жақындығы – 10,5%, әр түрлі себептер 9,6%. Мәліметке қарағанда 

жұмыстағы қарым-қатынас бірінші орында. Жұмыстың тұрақтылығы деген 

қосымша сұраққа да қолдаушылар көп болыпты. Оған қоса ұйымдағы өзара 

көмек, жолдастық қарым-қатынас та маңыздылығын көрсеткен. Білетіндігін, 

белсенділігін таныту да кейінгіге жатпайтынын дәлелдегендей. Тұрмыстағы 

әйелдердің 75 %, ер адамдардың 60 % жалпыға бірдей демалыстың семьямен 

бірге болып, ұрпақ тәрбиелеуге қажеттілігін атайды. Демалыс күнінің 

сәйкестенбеуі жанұя бірлігіне қайшылық жасайтыны көрсетілген.  



Зерттеулердегі әйелдерді қоғамдық жұмыстың тартымдылығына әр 

түрлі себептер болатын көрінеді, олар төмендегідей: қоршаған ортаның 

құрметтеуі 54,4%, ұйымдағы жақсы қарым-қатынас 65,0%, жоғарғы еңбекақы 

30 %, жұмыстың жақсы жағдайы 34,0 %, қоғам үшін жұмысының мәнділігі – 

25%, еңбекақы жоғары, жұмыс жеңіл 20%, сабырлы, тыныш жұмыс 18%, 

жұмысқа қанағаттану 18%, басшылармен дұрыс қарым-қатынас 16%. 

Келтірілген мәліметтерден жұмыстағы адамдардың сыйлауы, қарым-

қатынасы алдыңғы қатарда екендігін байқаймыз. Демек адамгершілік 

қасиеттердің бәрінен басымдығы айтарлықтай мәселе, әсіресе өткен 

тараулардағы дүниеқорлықтың басты еместігін дәлелдейтін тұжырым. Бұл 

мысалдарды өндіріс басшылары мен мамандары да, жадына сақтап, соған 

лайық іс-әрекеттерін жасаса құба-құп, қоғам, әсіресе ұрпақ ұтары даусыз.  

Жұмыстағы адамдардың атқаратын жұмысына қанағаттануы маңызды 

мәселе. Ол жөнінде төмендегі кесте айқындайды (3.2.1 кесте)  

3.2.1 кесте 

Жұмысымен қанағаттану деңгейі, % 

Қанағаттану 

деңгейі 

Мамандығы бар 

жұмысшы 

Қара жұмысшы Ауылдағылар 

Толықтай 

қанағаттанамын 

56,5 46,8 21,3 

Иә деу 23,7 22,6 40,7 

Жоқ 11,0 17,7 16,0 

Қанағаттанбайды 8,8 12,9 13,9 

Жауап бере 

алмаймын 

- - 8,1 

 

Кестеден жұмыс істеген әйелдердің көпшілігі (56,5+23,7; 46,8+22,6),ал 

ауылдағылардың 
2

3
 (21,3+40,7) өз жұмыстарына қанағаттанарлық жағдайда, 

бұл маңызды мәселе, жұмыстың нәтижесіне оңды әсер етеді, қоғамға керек 

екендігін көрсетеді, барлығын сездіреді, өмірге талпыныс туғызып, 

мамандығын жоғарылатуға талпынады, қорытындысында еңбектің өміріне 

қажеттілігін түсінеді.  



Берілген жауаптардың бәрі шындық болмауы мүмкін, соның өзінде 

адамға ой салады, қанағаттануын жоғарылату үшін талпыныс береді. 

Экономикалық жағдайға қоса әлеуметтік, көңіл-күйіне әсер ететін 

мәселелерді де есептеген жөн. Осы орайда ұйымдағылардың ішінде 

бірлестігін, басшының қарамағындағылармен ұғынысын, адам қатынасын 

сақтап, өзін-өзі байыпты ұстауын, көппен тіл табысуын есептен шығармаған 

жөн. Басшылардың мұндай мінездері әйелдер қауымында ерекше маңызды, 

өйткені олар нәзік жандылар.  

Қанағаттанушылыққа қоса әйелдер жұмыстағы наразышылықтарының 

себебін де атайды, олар жұмыс орнының қашықтығы – 28,8%, ауыстыру 

қолайсыздығы 26,5%, төменгі еңбекақы 22,8%, басшылардың 

қамқорсыздығы10,2%, мамандығын көтере алмау 3,1%, жоғарылаудың 

мүмкін еместігі 2,8%, жұмыстың қарапайымдығы 1,9%, әртүрлі себептер 

3,9%. Бұл жағдайлардың көбі жанұя қатынасынан туындайды. Ауыл 

шаруашылығында жұмыс істейтіндердің жауабында өзгешеліктер бар. Ол 

өндіріске байланысты: мерзімсіз жұмыс күні, ауырлығы, техникамен 

атқарудың аздығы, көбінесе қол еңбегі, еңбекақының төмендігі, маусымды 

жұмыс, тағы басқалары. 

Әйелдердің жұмысында әр түрлі қиындықтар кездеседі, олар (жауап 

саны %) жұмыстың ауырлығы 60,6 %, аурушаңдық 15,2%, ауруға 

байланысты (өзінің, балаларының) жұмыстан қалуы 8,5%, жұмыс күрделілігі 

3,5%, бірбеткейлігі 1,3%, біліктіліктің аздығы 4,7%, жұмыстан кейін басқа 

тапсырмаларды орындау 2,5%, басшылармен нашар ұғынысу 1,2%, 

жұмыстан кейінгі шаруалар 1,2%, басқадай себептер 1,4%. Жанұядағы 

балаларының жастығына байланысты жұмыстан кетуге мәжбүрлік, білімін 

көтеру сияқтылар да әсер ететін көрінеді.  

Балаларының жастығына, жұмысбастылығына (үйде, өндірісте) 

қарамай қоғамдық жұмыс атқарушылардың саны сұрақ берілгендердің 

жартысын құрайды. Зерттеу кезінде өндірістік жұмыстың жанұя сақталуына 

әсерін анықтапты, сұралғандардың 70%  астамы оңды, 10% тақауы 



қиыншылық деп жауап берген көрінеді. Жанұяның табысын еріңіз өзі тапса 

жұмыс істерме едіңіз деген сұраққа әйелдердің 70-80 % иә депті.  

Әйелдерінің жұмыс істеуіне ерлерінің көзқарасы әрқилы екен, нәтижесі 

төмендегідей: әйелінің өндірісте жұмыс істеуін қолдайтындар 28,3 %, 

қажеттілік болғандықтан келісетіндер 60,9 %, жауап бермегендер 10,8 %. 

Ер адамдар әйелдерінің біліміне, мамандығына байланысты жұмыс 

істейтіндерін қолдап, жанұядағы балаларын тәрбиелеуге байланысты 

қарсылықтарын білдіретіндерін айтыпты. Білімі мен білгірлігі жоғары 

әйелдер қоғамдық өндіріске жұмыс істеуге талпынатындарын, білімі 

төмендердің үй шаруасымен, бала тәрбиелеумен шұғылдануды артық 

санайтындарын білдіреді. Бұл көзқарастардан қоғам дамыған сайын 

әйелдердің үлесі артатындығын байқауға болады.  

Жоғарыдағы келтірілген мысалдардың бәрі жанұя экономикасындағы 

әйелдердің қатысына әсер ететіндіктен әркімнің білгені жөн. Өмір 

бірқалыпты болмайды, үнемі өзгеріске ұшырайды. Кейбір әсер етушілер 

жойылып, орнына басқаларының келуі даусыз. Бірақ, қашан болмасын, қайда 

болмасын жанұя сақталып, өзінің талабын алдымызға тартады. Ерлі-

зайыптылардың қосылуындағы басты мәселе бірігіп өмір сүріп, өзіне де, 

басқаларға да жақсылық әкелу. Жақысылық деген сөзге бәрі сыяды, өмірін 

мәнді, сәнді өткізу. Ерекшелік, әркімнің бұл сөздерді қалай ұғынып, қалай 

іске асыруында. Ол жөнінен ата-бабаларымыздың оқымысты 

ғұламаларымыздың айтқаны, артына, ұрпағына қалтырған өсиеттері 

баршылық, тек соны ұғынып, өміріңізге жарата біліңіз. Қайсымызға 

болмасын Алланың берген сыйлығы – өмір, оның мүмкіндігін дұрыс 

пайдалану әркімнің өз міндеті, керек десеңіз оның ұзақтығы да өзіңізге 

байланысты. 

 

3.3. Жанұяның үй шаруашылығы 



Экономикалық қызметтің үй шаруашылығы құрамы жөнінен әр түрлі 

және бірыңғай емес. Оның әртүрлілігі екі ұқсамайтын жұмыстан 

тұратындығында, өндірістік және тұрмыстық.  

Үй шаруашылығы өндірістік ұя мен қызмет көрсетудің бөліктерінен 

тұрады. Бұл ұғымда үй шаруашылығы жеке қосымша шаруашылықтан тұрып 

жанұяның өндірістік қызметін көрсетеді. Екінші бөлігі тек тұрмыстық 

қажеттілікті қанағаттандырады.  

Үй шаруасына байланысты тұрақты үйді тазалау, кір жуу, тамақ  

істеуді қоғамдық орындарға да істетуге болады, бірақ ол қымбат түсуі 

мүмкін, жанұяның шектеулі табысы көтермеуі мүмкін. Сондықтан көпшілік 

үйлерде ол жұмыстарды жанұя өздері атқарады. 

Әлеуметті зерттеушілер, экономистер, тағы басқа саладағы ғалымдар 

үй шаруашылығының тиімсіздігін көп зерттеп, дәлелдеген. Б.М.Левин, 

М.В.Петровичтердің (М.1984 ж) зерттеуінде үй шаруашылығын жүргізуге 

жұмасына 45 сағат уақыт жұмсалады екен (3.3.1 кесте). 

3.3.1 кесте 

Жұмысшылар мен қызметкерлердің үй шаруасын орындауға  

жұмсаған уақыты (сағат, минут) 

 

Жұмсалған уақыт түрі 

Жанұядағы әйелдер Жанұядағы еркектер 

жәй 

күндер 

демалыс 

күндері 

жәй 

күндер 

демалыс 

күндері 

Тамақ пісіру, ыдыс жуу, пеш 

жағу 

1,15 2,0 0,14 0,18 

Киім-кешек жуу, үтіктеу, киім, 

аяқ киімді күту 

1,0 2,1 0,06 0,21 

Үйді тазалау 0,4 1,0 0,11 0,24 

Дүкен, базардан сатып алу 0,55 1,30 0,21 0,29 

Балаларды күту 0,25 0,50 0,009 0,14 

Үй жұмысының барлық уақыты  4,15 7,30 1,01 1,45 

 

Белоруссияда үй шаруашылығына жылына 120 млрд сағат жұмсалады 

екен. Бұл еңбеккерлердің жұмыстан сырт уақыттарының 
1

3
 бөлігі. Әйелдердің 

үй шаруашылығымен шұғылдануы жанұя жағдайына байланысты екен: 



жанұясы жоқтар жұмасына 17 сағат 40 минут, баласыз жас жұбайлар 24 сағат 

20 минут, жас балалы әйелдер 32 сағат 40 минут, орташа барлық әйелдер 27 

сағат 20 минут жұмсайды екен.  

Жанұяның бос уақытының көбі үй шаруашылығына кетеді, ол ауыр, 

экономикалық тиімділігі аз. Ондай жұмыстарға тұрмыс қызметін атқаратын 

кәсіпорындарда шығын азырақ кетеді. Кір жуатын орындарды пайдаланса 

жанұя жылына 20 күн үнемдейді екен. Тұрақты химиялық тазалаудан өткен 

киімнің пайдалану мерзімі үш есе ұзарады. Үйге қарағанда қоғамдық тамақ 

дәмсіз, сапасыз, шығыны 17 % артық. 

Үйдің басқа жұмыстары, киім, аяқ киімді, үйдің өзін жөндеу жанұяның 

көп уақытын алады. Сонда да ол жұмыстар қоғамдық ұйымдарға жүктеледі. 

900 ден астам жұмысты орындап, 25 млн тапсырыс алатын көрінеді. 

Дегенмен мұнда да кемшіліктер бар, ол дайындау уақытын созу, сапасыздық, 

тапсырушыларға көңіл бөлмеу, тағы басқалары. Соған орай тапсырыс 

берушілер 30 % азаятын көрінеді. Тұрмыс қызметін атқарушылар жекеден 

гөрі кәсіпорындардың тапсырысын орындауға ынталы. Мысалы, 

теміржолдың, демалыс орындары мен саяхатшылардың, жатақханалардың, 

тағы басқаларының. Ондай жерлерден тасымалдау өздерінен, бұл да жеке 

жанұяға ыңғайлы. Жанұяның уақытын үнемдеуге, өз үйінде отырып 

тапсырыс орындайтын зейнеткерлер де мүмкіндік беретін көрінеді. Сұрау 

салғанда зейнеткер ерлердің 33%, әйелдердің 41% тұрмыс жұмыстарын 

орындай алатындарын айтыпты.  

Бұл тараудан шығатын қорытынды, әр түрлі себептермен әйелдердің 

көп уақыты үй шаруасын атқаруға кететінін, жалдап істетуге қаражаттары 

жетіспейтінін байқаймыз. Кейінгі кезде әсіресе нарыққа көшкеннен бері үй 

шаруасына ерлердің араласуы көбейіп кетті. Оның себептері көп, біріншісі ер 

адамдардың нарық өзгерісіне бейімделуінің сылбырлығы, екіншіден 

кәсіпорындардың қысқаруы, ғылым жетістігіне байланысты 

мамандықтардың өзгеруі, ұрпақ тәрбиелеудегі кемшіліктер, оның ішінде 

жаутымақтылардың намысының төмендеуі, тағы басқалары. Осы орайда 



кейбір еркектердің жынысын ауыстырып, әйел болғысы келетіндері неліктен 

деген сұраққа да ойланған теріс болмас, талқыға салу да абзал.  

 

3.4 Жанұяның экономикалық қатынасындағы жеке қосалқы 

шаруашылық 

 

Жанұя қызметіндегі өндіріс бөлігі саналатын ерекше жұмыс қосалқы 

шаруашылық. Оның дамуы ауылдағы жанұялардың өзіндік ерекшеліктеріне 

байланысты, олар пайдаланатын жердің көлемі, мал, құс ұстаудың 

мүмкіндігі, жанұя құрамы, оның тұтыну құрамы, техниканы пайдалану, тағы 

басқалары. Бұлардың бәрі қосалқы шаруашылық жүргізуге мүмкіндік береді. 

Онда өндірістік сипат алып, кеңейтіп айтсақ экономикалық қызметтің түріне 

айналады.  

Қосалқы шаруашылықтың да, қоғамдық өндірістің де мақсаттары бір, 

халықтың қажеттілігін өтеу. Оған жету жолы да бір, еңбекті пайдалану. Осы 

орайда жанұяның қосалқы шаруашылығын қоғамдық өндірістің бөлігі деп 

санауға болады.  

Қосалқы шаруашылық жанұя мүшелерін тамақпен қамтамасыз етуімен 

қоса, артығын нарыққа шығарып табыс табудың көзіне айналады. Бұл ауыл 

өмірінде жиі айтылатын «бақшасы, сиыры жоқтар-нашарлар» дейтін 

сипаттамаға лайық. Оның үстіне кейбір ауылдар дүкеннен алшақ тұрып 

қосымша қиыншылықтар туғызады. Қосалық шаруашылықтар жанұяның 

барлық мүшесін жұмысқа пайдаланып, әсіресе жеткіншектерді еңбекке 

баулуға маңызы айтарлықтай. Қалада тұратын жастардың жалқаулыққа 

салынып, қоғамға жат қылықтарға ұрынатындарының бірі де еңбекке 

баулудың олқылығында. Жұмыс істегісі келетін зейнеткерлерге де қарекет 

табылады.  

Жанұяның экономикалық қызметінің бөлігі ретінде қосалқы 

шаруашылық ұсақ өндіріс. Оның негізгі міндеті, тамақ өндіру, жанұя, 

қаладағы ата-ана, туыстар үшін артығын сату. 



Жақында қызмет бабымен бұрынғы Семей облысының Абралы 

ауданындағы Қайнар, Доғалаң ауылдарында болып тұрғындардың жағдайын 

білуге мүмкіндік болды. Асырып айтатыны жоқ қаланың қарапайым 

халқынан күйлері әлдеқайда жоғары, мал үсінімін былай қойғанда әлеуметтік 

жағдайы, электр қуаты, телефон жүйесі, телевизор, ыстық, суық су, үй 

жылытуы, тұрмыстық машиналарды қолдану, тағы басқалары әрбір үйде, 

жанұяларында 4-5 тен бала. Көп балалы жанұяларға мемлекет тарапынан 

қаражат, үйлердің қосымша шаруашылығына көмектер беріліп тұратын 

көрінеді. Үй иелерімен, қазақи тұрғыны кеңінен сақтаған жаутымақтармен 

сырласқанда, әрбір жанұяда ең кемінде он шақтыдан жылқы, сиырлар барын 

айтады. Есептеңіз әрбір ауылда 300-500 жанұя тұрады. Негізгі қиыншылық 

тозған жол қатынасы.  

Осы бір мысалдың өзі еліміздің қай аймағы болмасын ауыл 

тұрғындарының негізгі күнкөрісі екендігін көрсетеді. Жанұялардың 

көпшілігі шаруа қожалықтарын дамытуға талпынуда. Қосалқы үй 

шаруашылығы жақын, алыс шетелдерде де қолданылуда. В.Герасимов 

«Новые фермы» (1980 ж) деген мақаласында Венгрияның тәжірибесін 

жазыпты. Шошқа асыраумен шұғылданатын жанұялар малдарын көбейтіп, 

мамандар ( мал дәрігері, зоотехник, т.б.) жалдайтын көрінеді. Белоруссияда 

жеке қосалқы шаруашылықтарында тамақты өз өндірісінен алып 

пайдаланады  (3.4.1 кесте). 

3.4.1. кесте 

Әлеуметтік жағдайына байланысты ауыл жанұяларының жеке қосалқы 

шаруашылықтар жүргізу себептері 

Себептері Қоғамдық өндірістегілер Зейнет

керлер 

Орта

ша колхоз

шылар 

Ауыл 

шаруа

шылығ

ы 

Өнеркәсі

п 

жұмысш

ылары 

қызмет

керлер 

Тамақ көзі 86,3 76,4 74,9 62,8 75,5 77,5 

Қосымша ақшадай 

табыс 

54,5 45,5 33,3 25,6 42,9 42,9 

Үйреншікті 18,1 18,0 17,4 20,1 18,4 18,3 



Қара жұмыспен 

айналысу пайдалы 

9,3 16,9 15,9 20,1 12,2 14,1 

 

Ауылдағы барлық әлеуметтік топтар үшін қосалқы шаруашылықтардың 

маңызы бірдей. Қызметкерлер де аздау, өйткені жерлері аз. Қосымша ақша 

табуда барлықтарына маңызы бірдей. Кейінгі екі  себеп, алғашқыларынан 

азырақ. Шаруашылық жүргізу ауылда тұрған мерзімдеріне де байланысты 

көрінеді (3.4.2 кесте). 

3.4.2  кесте 

Жанұя ұзақтығына байланысты қосалқы шаруашылықтар 

Себептері Жанұя даму мерзімі 

бірінші  

(5 жылға дейін) 

екінші  

(6-20 жыл) 

үшінші (20 

жылдан астам) 

Тамақ көзі 70,5 74,7 84,3 

Қосымша ақшадай табыс 23,0 42,8 46,9 

Үйреншікті 9,8 16,6 22,0 

Қара жұмыспен айналысу 

пайдалы 

19,7 11,1 17,8 

 

Мұнда да, басты екі себеп тамақ өндіру көзі, қосымша табыс. 

Жанұяның өмір сүруінің ұзақтығына байланысты өсіп отырады екен. 

Жастары ұлғайған сайын себептердің ара үлестері көбейіп, үйреншіктілікке 

айналады. Бұл жерде жас жанұялар үшін қызығушылықты көтеру керек 

сияқты.  

Қосымша шаруашылықтың өнімдерін пайдалану жанұяда көп өзгеріс 

көрмейтін сияқты. Мысалы он жылда кәртошке пайдалану 5,2 %, көкөніс 6 

%, ет пен оның өнімдері 2,4 % ғана өзгерген. Бұл пайдаланудың 

тұрақтылығын көрстетеді (3.4.3 кесте). 

3.4.3 кесте 

Тамақ өнімдерін пайдалану мен сатудың өзгерісі (еселік, %) 

Тағам түрлері Пайдалану Сату 

Кәртошке 5,2 63,2 

Көкөніс 6,0 30,3 

Жеміс, жидек 27,6 61,4 



Ет, оның өнімдері 2,4 28,0 

Сүт, сүт тағамдары 3,6 30,7 

Жұмыртқа 4,6 38,2 

 

Өндірілген өнімнің тауарлылығы жалпы өндіруге байланысты, ол көп 

болған кезде сату да көбейеді. Одан түскен түсім жанұяның қажеттілігін 

толықтай жаба алмайды, сондықтан да олар қоғамдық өндіріске қатысып 

табыс табады. Өндірген өнімді жанұяда тамаққа пайдалану әр түрлі топтағы 

жанұяларда әрқилы, оны келесі кестеден көруге болады (3.4.4 кесте). 

 

3.4.4 кесте 

Өз шаруашылықтарының тағамдарын пайдаланатын жанұялар (%) 

 

Тағамдар 

Қажеттіліктерін толық 

қанағаттандыратын 

Қосымша шаруашылықтың тағамын 

алмайтындар 

Қоғамдық өндірістегілер зейнетк

ерлер 

Қоғамдық өндірістегілер зейнет

керлер 

к
о
л
х
о
зш

ы
л
ар

 

С
о
в
х
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з 

ж
ұ
м

ы
сш

ы
л
ар

ы
 

Ө
н

д
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іс
 

ж
ұ
м

ы
сш

ы
л
ар

ы
 

қ
ы
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ер
л
ер
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о
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ұ
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ы
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ы
л
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ы
 

Ө
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д
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іс
 

ж
ұ
м

ы
сш

ы
л
ар

ы
 

қ
ы
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к
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л
ер

 

Ет 33,7 28,2 20,6 7,1 26,2 1,7 7,6 14,7 32,9 16,7 

Еттің 

майы 

87,6 73,4 72,3 49,7 67,4 1,1 6,9 9,8 28,0 16,3 

Сүт  77,8 64,0 48,4 21,2 47,6 9,6 26,7 38,9 68,6 45,2 

Жұмыртқа 83,8 66,9 58,7 36,6 70,5 1,4 10,8 20,9 40,1 11,4 

Кәртошке 93,7 84,5 78,5 63,9 82,2 - 4,0 6,1 18,1 4,4 

Сарымсақ 75,5 65,7 50,3 46,9 71,1 1,1 4,0 3,9 18,6 6,7 

Қырық 

қабат 

42,3 40,2 29,4 26,2 42,2 12,8 20,1 30,0 41,8 26,7 

Қияр 50,3 48,3 35,8 29,2 47,7 2,2 9,3 10,2 20,8 9,1 

Алма 72,8 56,7 48,8 30,8 53,3 2,8 14,6 14,5 29,4 8,9 

 

Кестеден әр түрлі әлеуметтік топтардың тағамдарын өз 

шаруашылықтарына алатындарын көреміз. Мал өсірумен өндіріс 

жұмысшылары мен қызметкерлер аз шұғылданатындықтан етпен қамтамасыз 

етуі азырақ. Жалпы қосымша шаруашылық ауыл тұрғындарын өз 

тағамдарымен қамтамасыз ететіндігін байқаймыз. Мұның артықшылығы 

өнімнің сапасының жоғарылағанға да байланысты. Сату орындарынан 

алатын тағамның өзің өндіргенмен салыстыру қисынсыз, денсаулығыңыз 



әсері де өлшеусіз. Бір осының өзі қолыңыздан келсе қосымша 

шаруашылықпен шұғылдануыңызға негіз бола алады.  

Жанұяның өз шаруашылығын жүргізуінде қиыншылықтар да бар. Ол 

ерінбей еңбек ету, оның ұрпақ тәрбиелеуге маңызын өткен тарауларда 

бірнеше рет қайталап айттық, жұмыстың қолмен атқарылатындығы, белгілі 

мөлшердегі білім мен тәжірибе, тағы басқалары.  

Атқаратын жұмысты техникамен орындау біртіндеп өндіріске енгізіліп 

келе жатыр. Жоғарыда айтылған Семей облысының Абралы аумағында 

кейбір жанұяларда екі-үш машине, бірі қалаға базарға баратын, бірі 

жолсызбен, әсіресе қыста жүретін мал түгендеп, оны қайыратын екі аяқты 

мотоцикл, кішкене тракторлар бар. Сүттің қаймағын айыратын электр 

машиналар, қой қырықтары, жарық көздері, тағы басқа өндіріске қолданатын 

аспаптар бар. Бұлардың бәрі еңбекті жеңілдетуге септіктерін тигізеді. 

Өндірістің кіші техникаларды шығаруы жанұялардағы қосымша 

шаруашылықтарды дамытуға мүмкіндік беруі күмәнсіз.  

Балтық теңізінің жағалауындағы елдер мен Белоруссияның 

тәжірибелері біздің елдегі шаруашылықпен шұғылданып жатқан жанұялар 

үшін қызығушылық танытуы тиіс. Қазіргі техниканың жылдам дамып келе 

жатқан дәуірінде, оның көпшілігі ауылға жеткен, қарым-қатынаста тек көру, 

білу емес, өмірде жүзеге асыруға да мүмкіндік береді.  

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Жанұяның экономикалық қызметінің бөлінуі. 

2. Жанұяның қоғамдық қызметі, түрлері. 

3. Қоғамдық қызметтің болу себептері. 

4. Қоғамдық қызметтің әлеуметтік жағдайларға әсері. 

5. Жанұяның еңбек қорына айналуы, маңызы. 

6. Жанұяны қоғамдық еңбек қорына дайындаудағы әлеуметтік 

мәселелер. 

7. Баланы еңбекке баулу. 



8. Әйелдердің екі міндеті. 

9. Әйелдердің қоғамдық жұмыспен айналысуының себептері. 

10. Әйелдерді жұмыстың өзіне тартуы. 

11.  Қоғамдық жұмыстың тартымдылығының себептері. 

12.  Әйелдердің жұмысына қанағаттануы. 

13.  Жұмыстағы қиындықтар. 

14.  Әйелдердің жұмыс істеуіне ерлердің көзқарасы 

15.  Жанұяның үй шаруашылығы 

16.  Үй шаруасын орындауға жұмсалған уақыттар 

17.  Үй шаруашылығын орындауға қоғамдық мекемелерді пайдалану 

қажеттілігі, олардың кемшілігі 

18.  Жанұяның жеке қосалқы шаруашылығының маңызы 

19.  Қосалқы шаруашылықтар жүргізу себептері 

20.  Өз шаруашылықтарының тағамдарын пайдаланатын жанұялар 

21.  Қосалқы шаруашылық келешегі 

  



ІV тарау. Жанұяның тұтыну қоры 

  4.1. Тұтыну және тұтыну қоры 

 

Қажеттілік жанұяның көзқарасын туғызады, ол экономикалық 

жағдайына байланысты. Қажеттіліктің жалпы заңдылығы, кейбірінің 

ерекшелігі әр түрлі жағдайлардан туындайды. Біріншіден, жанұяның 

қажеттілігі тек жеке бастың ғана емес, көпшіліктің де, қоғамдық өндірістің 

туындатушысы. Өндіріс мүмкіндігі шектелген жағдайда көптеген 

игіліктердің таңдаушысы. Екіншіден, заманына сәйкес экономикалық 

заңдылықтарға бағынатын қоғамдағы белгілі өндірістік қатынастар жүйесін 

жасайды. Үшіншіден, көрсетілген екі себеп әлеуметтік-экономикалық 

қажеттіліктерді қанағаттандырумен қоса, өнім көлемін көбейтіп, дамытады, 

төртіншіден қажеттіліктер ұқсас, бірегей болып игіліктің қоғамдық сипат 

алуына көмектеседі.  

Тұтынудың жекелей ерекшеліктері әр түрлі себептерге байланысты, 

олар жанұяның әлеуметтік негізі (жұмысшы, қызметкер, шаруа) еңбек пен 

тұрмыстың жағдайлары, күнкөрісі, түрі, жасы, құрамы, білім деңгейі мен 

мәдениеттілігі, бірлігі, әдет-ғұрыпы, ұлттық ерекшелігі.  

Жанұяның тұтынуын талдау үшін сандық мәліметтер: өнім өндіріп, сату, 

табыс өзгерісі, жан басына тұтыну, тағы басқалары пайдаланылады. Бірақ 

кейбіреулері, мысалы тауар айналымы, баға деңгейі жанұяның тұтыну 

көзқарасына әсер ететін табысы мен жұмсауы, әр түрлі әлеуметтік, өсіп 

өнудегі, тұтынуына, оларды топтарға бөлуге, құрамын, қарауындағылардың 

еселігін айыруға толықтай мүмкіндік бере алмайды. Жанұяның нақты 

жағдайын тұтыну қорын талдап көруге болады. Қорды зерттеу тұтыну мен 

қызмет көрсетуді пайдалануға баға бере алады. Зерттеудің екі әдісі бар, бірі 

жанұяның тұрақты жазып-сызуы, екіншісі қысқа мерзімдегі берген жауабы. 

Сонымен, тұтыну қоры дегеніміз белгілі уақыттағы жанұяның табысы 

мен жұмсауының теңдігі, оған, үй дүниесі, үй жағдайы, жанұяның 



мүшелерінің уақыт қоры, жекелерінің тұтыну көлемі мен құрылымы, 

әлеуметтік—экономикалық қажеттілігі жатады.  

Мөлшерлі қор – ғылыми тұрғыда қажетті дүние-мүліктің (оған тағам да 

жатады), соған керек табыстың мөлшері келешекте әлеуметтік-экономикалық 

қамсыздандыру, адамның жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. Ол кейінгі 

кездегі жеткен деңгей мен өндірістің даму мүмкіндігіне байланысты 

анықталады. Ол қор тұрғындардың қажеттілігін қанағаттандыруға 

бағытталып тұтынудың ұтымды қоры деп аталады. Оның мақсаты халыққа 

ғылыми негізде қажеттіліктің мөлшерін көрсету. Оны шығарғанда 

төмендегідей маңызды мәселелерді есепке алу керек: біріншіден – 

тұтынудың нақты деңгейі, екіншіден – сараптамаларға негізделген қажетті 

тұтыну деңгейі, үшіншіден – ғылыми негіздегі физиологиялық тамақтану 

мөлшері (жасы, жынысы, жұмыс ауырлығы, т.б.), тамаққа жатпайтын, ауа  

райына, ұлттық өзгешеліктері мен әдет-ғұрыптарына сәйкес дүниелер, 

төртіншіден – әрбір адамның толықтай, жан-жақты дамуына барлық 

жағдайларды туғызу.  

Ғылыми мөлшердің маңызын мойындағанмен, оны кемшіліксіз деуге 

болмайды. Оны жасағанда көптеген қиыншылықтармен кездесесіз, олар оңай 

емес. Күрделілігі есептеуде. Әлеуметтік-экономикалық қажеттілік өзгерісте 

болады, төлемдік сұраныс жылдам ауытқиды. Оларды қиыстыру оңайға 

түспейді. Өндірісте де қиыншылық бар, ғылымның дамыған заманында оны 

алдын ала ескеру де оңайға түспейді.  

Әлеуметтік-экономикалық қажеттілік, оның ішінде тағам да бар, 

жылдам өзгереді, олар сансыз, есептелген мөлшер бәрін қамти алмайды. 

Ғылыми өлшем әр түрлі тағамдардың физиологиялық құнарлылығына 

негізделген, әлеуметтік-экономикалық жағдайларды есептемейді, олар 

қажеттілікті, оның құрамын туғызады.  

Қомақты қиындық тамаққа жатпайтын дүниелер мен қызмет көрсетуден 

тұрады. Олардың қажеттілігін есептегенде сапасы, тозу мерзімі сияқтылар 

ескеріледі, ал олар сансыз, неше шығарушы болса, сонша айырмашылық бар. 



Тұтынушының көзқарастары да толықтай қамтылмайды. Мұның бәрін ескеру 

қиыншылық туғызады.  

Өлшемді қор мен қоса оның еселігін, шығарған жөн. Ол өмір құнының 

өзгерісін байқауға мүмкіндік береді, тұрғындардың төменгі күкөріс деңгейін 

есептеуге қолдануға болар еді.  

 

4.2 Дүние игілігін тұтыну 

 

Жанұяның әлеуметтік әрекеті қажеттілікті қанағаттандыру. 

Қажеттілікөлшемсіз, белгілі бір көрсеткішпен шығарылмайды. Жанұяның 

тұтыну көлемі мен құрамын есептеу орындары жүргізеді. Ондай 

көрсеткіштерге жылдық тамақ, оған жатпайтын тауарлардың тұтынуы кейбір 

дүние игіліктерімен қамтамасыз ету деңгейі, мемлекеттік, басқа бірлескен 

орындардың бөлектеп сату тауар айналымдарының көлемі мен құрылымы, 

жанұялардың шығынының құрамы жатады. Жанұяның тұтынуын талдауда, 

әсіресе оның құрылымдық ерекшелігінде, қор мәліметін зерттеудің маңызы 

зор. Тұтыну барысын талдағанда әлеуметтік зерттеулердің нәтижесі нақты 

бағытты көрсетеді. Бұл мәліметтердің әрқайсысы жекелей жанұя тұтынуына 

сипаттама бере алмайды. Мысалы, бөлектеп сатудағы тауар айналымының 

құрамы, жанұяның күнделікті миллиондаған сатып алуынан тұрсада 

сұраныстың қанағаттануын сипаттай алмайды, еріксіз тұтыну болуы 

ықтимал. Нақтылы қамтамасыз ету көрсеткіштері жанұяның сатып алу 

нәтижесін сипаттайды, ақша көлемін көрсетеді, ал тұтыну – жүргізу қимылы.  

Сұраныстан тұтынуға көшу үшін дүниенің пайдалану мерзімін еспеке 

алу керек. Ол әр жанұя түрлерінде әрқилы. Көбінесе орташа мерзімді 

қолданады, түзетулер жасайды. Өйткені жағдай жақсарған сайын сонылау 

жүргізіледі. Жалпы алғанда тұтыну мүмкіндігінің жоғарылауы, құрылымның 

жақсаруы, жанұялардың алатының саны мен құрамының өзгерісін байқауға 

болады. Қала мен ауыл тұрғындарының тұтынуындағы айырмашылықты 

төменде келтіретін кестенің мәліметтерінен көруге болады (4.2.1 кесте). 



4.2.1 кесте 

Жұмысшылар мен ауыл тұрғындары жанұяларының жұмсаған 

шығындарының құрамы (%) 

Шығындар түрі Жұмысшылар жанұясы Ауыл тұрғындарының 

жанұясы 

1970 1980 1990 1970 1980 1990 

Барлығы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Оның ішінде: тағам 37,9 35,7 31,4 45,2 40,4 35,0 

бұл, киім, аяқ қиім 13,9 15,5 16,1 13,7 15,7 16,3 

Жиһаз, мәдени, 

тұрмыстық бұйымдар 

6,1 5,8 7,4 4,2 4,9 6,6 

Құрылыс дүниелері 0,4 0,4 0,4 2,6 2,8 2,0 

Отын 0,4 0,3 0,1 2,0 1,8 1,3 

Әлеуметтік, мәдени, 

тұрмыстық қызметі 

24,3 23,5 23,6 14,0 15,0 14,8 

Салықтар, жинақтар, 

төлемдер 

7,2 7,9 8,7 1,4 1,3 1,5 

Сақтық қор 2,8 4,1 6,0 8,0 6,4 9,1 

Басқадай шығындар 7,0 6,8 6,3 8,9 11,7 13,4 

*ССО. Халық шаруашылығы. 1970-1990 ж. 

Кестеден жанұя шығынының басым бөлігі тамаққажұмсалатынын 

көреміз. Ауыл тұрғындарында ол көбірек, тамақтың сапалылығымен, күндік 

пайдаланудың көптігімен түсіндіріледі. Қала тұрғындарының тамақтануында 

көкөніс, қайта өңделген тағамдардың үлесінің көбеюімен болатын жағдай. 

Табиғи тағам қымбат, әрі құнарлы, өңделген тағам құнарлылығы төмен, әрі 

арзан.  

Жұмысшылардың (негізінен қала тұрғындары) әлеуметтік, мәдени 

шаралар мен әр түрлі қызметтерді жалдауы шығынының төрттен біріне 

жуығын құрайды, ол ауыл тұрғындарында азырақ. Ауыл тұрғындары сақтық 

қор жинауға мүмкіндіктері көбірек, қала жұмысшыларына қарағанда 1,5-4 

есеге дейін өскен. Ауыл халқының төлер салығы да бірнеше есе аз, ол 

үкіметтің қамқорлығы, ауыл адамдарының өз шаруашылығымен 

шұғылданатындықтарынан. Зерттелген мерзімде тамаққа жұмсалған шығын 

бірқалыптылық сақтап, тамаққа жатпайтын тауарлар шығыны көбейген. 

Оның басты себебі әлеуметтік жағдайға көбірек көңіл бөлінгендіктен. 



Шығын құрамының өзгеруіне ғылыми-техникалық дамудың да үлесі бар, ол 

көбейген әрбір жүз адамға санағанда сағат саны 1,5 есе, телевизор 3-5 есе, 

тоңазытқыш 2-6 есе, кір жуатын машина 3-5 есе көбейген. Осы сияқты 

дүниелердің қамтамасыз ету деңгейлері де өскен. Бұл өзгерістер жанұя 

қызметін жеңілдетіп, мүшелерінің бос уақытын көбейтуге мүмкіндік берген.  

 

4.3. Тұтынудың көлемі мен құрамы 

 

Жанұяның тұтынуының өзгерісіне кейбір сандық өлшемдер әсер етеді. 

Мысалы, жанұя құрамы, оның табысы, жұмыс істейтіндердің жасы мен саны. 

Кейбір көрсеткіштер сандық өзгерістерді көрсетпейді, мысалы әлеуметтік 

дәрежесі, жас өзгерісі, білім деңгейі, шұғылданатын ісі, бірақ олар жанұя 

тұтынуының өзгерісіне әсер етеді.  

Әлеуметтік-экономикалық, тағы басқа жағдайлардың байланысын айыру 

қиын және жауапты мәселе. Табиғи жағдайға қарағанда қоғамдық құбылыс 

көптеген сұрақтармен сипатталады, олардың байланысын анықтау да 

күрделі. Кейбір қорытындылар мен байланыстарда мүмкін болуы 

қолданылады. Мысалы, қажеттілікті қанағаттандыруда жанұяның ақшалай 

табысы сандық өлшеммен белгіленсе, тұтынудың деңгейі мен құрылымын 

көрсететін жанұяның әлеуметтік бағдары өлшенбейді.  

Тұтынудағы жанұяның болжамын табу үшін бір немесе бірнеше 

себептерді қарайды, зерттеу қойған мақсатқа байланысты болады. Жанұяның 

қажеттілігінің қанағаттануын ақшадай табыспен анықтауға боладыдеуге 

болады. Бірақ табыстың өзі әсер етушіден тұрады: жанұя мүшесінің 

мамандығындағы жұмысбастылығы, оның көлемі мен құрамы, әлеуметтіктен 

туындауы, тағы басқалары, олардың өзі дүние-заттық, рухани 

қажеттіліктерден тұрады. Бұл жағдайда себептердің санын шектеп, не 

біреуіне ғана тоқтауға болмайды. Жанұяның экономикалық қызметінің 

тұтынудағы өзіндік ерекшелігін алдымен жанұялық жағдайларға қарап 

анықтайды. Ол жеке бастың емес жанұялық деңгейде әсер етуі керек. Жеке 



бастың білім деңгейі, жасы, жынысы және басқалары кейінгі орында. Егер, 

әңгіме жанұяның дүние қажеттілігіне байланысты болса, анықтаушы 

себептер жарпыға тән болуы тиіс.  

Жанұя тұтынуының деңгейі мен құрамын анықтайтын мәселелерді екі 

топқа бөледі, бірі экономикалық (табыстың, түсімнің барлық түрлерінің 

жиынтығы), екіншісі әлеуметтік-құрамдық (жанұя көлемі, жастары мен 

құрамы, асырауындағылардың үлесі, әлеуметтік мамандық бағыты, білімі, 

тұрған жері, тағы басқалары). Бұл әсер етушілердің тұтыну қызметінің 

мағынасына әсері әрқилы. Мысалы, жанұяның көлемі мен құрамы өсіп-өнуге 

жатады (демография – грек сөзі«demos» - народ, «grapho» - пишу, 

народонаселение, өсіп-өну). Бірақ, жанұя көлемі негізінен тұтынудың сандық 

мөлшерін көрсетсе, жанұя құрамы тұтынудың сапалық құрамын сипаттайды. 

Жанұяның табысы тұтынушылар ұясы ғана емес, қоғамдағы 

экономикалық ұяның басты қызметіне жатады. Ақшадай табыс қажеттілікті 

дүниеге айналдырудың басты жолы, әр түрлі жолдармен түскен ақша жалпы 

табыс деп аталса, рухани, дүние-заттық игілікке жұмсалатыны нақтылы 

(реальный) табыс. 

Жанұяның нақтылы табысын өрнек арқылы бейнелеуге болады: 

Тн= (Тқө + Тқш + Жқк) – (Ст + Қкт + Қж); мұндағы:  

Тн – нақты табыс; 

Тқө – қоғамдық өндірістен түсетін табыс; 

Тқш – қосымша шаруашылықтан түсетін табыс; 

Жқк – жанұяға қоғамдық көмек (баспана, электр қуаты, газ, су,т.б.) 

Ст – салық, төлемдер; 

Қкт - қызмет көрсетуге төлемдер; 

Қж – ақшадай қор жинау.  

Жанұя экономикалық бірлестік ретінде табысты екі жерден табады, бірі 

қоғамдық өндіріс, екіншісі өзінің жеке шаруашылығы. Қажеттілікті дүниеге 

айналдырғанда ақшалай табыс экономикалық қызметтің байланыстырушысы 

болады.  



Жанұя қызметінде ақшалай табыс екі бағыттың негізін құрайды, ол 

қорды бөлу, тұтынуды ұйымдастыру. Жанұяның дүниеге, рухани 

қажеттілігін ақша табысы арқылы қанағаттандырады.  

Жұмысшылар мен ауыл тұрғындарының жанұясындағы табыс құрамы 

келесі кестеде көрсетілген (4.3.1 кесте). 

4.3.1 кесте 

Жұмысшылар мен ауыл жанұяларының табыс құрамы (%) 

Табыс құрамы 1940 1970 1990 

Жұмысшылар жанұясы (қала) 

Жанұяның жалпы табысы 100,0 100,0 100,0 

Оның ішінде: жанұя мүшелерінің еңбекақысы 71,3 74,4 73,8 

Қоғамдық тұтыну қоры (зейнетақы, стипендия, 

көмек төлемдер, оқу, емделу, т.б.) 

14,5 22,1 23,5 

Қосымша шаруашылық табысы 9,2 1,3 0,7 

Басқадай табыстар 5,0 2,2 2,0 

Ауыл тұрғындары 

Жанұяның жалпы табысы 100,0 100,0 100,0 

Шаруашылықтан табыс 39,7 40,0 40,3 

Жанұя мүшелерінің еңбекақысы 5,8 8,4 9,4 

Қоғамдық қордан төлем (зейнетақы, стипендия, 

көмек төлемдер, оқу, емделу, т.б.) 

4,9 17,9 19,1 

Қосымша шаруашылық табысы 48,3 31,9 26,5 

Басқадай табыстар 1,3 1,8 1,7 

 

Кестеден қала жұмысшыларының жанұясындағы табыстың басым 

көпшілігі еңбекақыдан тұратынын көреміз, төрттен біріне жуығы қоғамдық 

қордан бөлінген көмектер. Кейінгі кезде өз қосымша шаруашылықтарынан 

түсетін табыс азайып, жоққа тәнге тақаған. Бұл мәліметтер қалада тұратын 

жанұялардың күнкөрісі негізінен өз еңбекақыларынан екенін көруге болады. 

Басқадай табыстары да екі есеге жуық азайған.  

Ауыл тұрғындарының көпшілігі қоғамдық жұмыспен, оның ішінде 

біреуге жалданып істеу де бар, шұғылданатындарын байқаймыз, ондағы 

тапқан табысы бірқалыпты, жартысына жуық (40%). Жанұялардың өз 

шаруашылықтарынан тапқандары талдау жасаған мерзімдерде азайған (екі 

есеге жуық). Оның әр түрлі себептері бар, біріншіден қосымша 



шаруашылықтың жұмысы көбінесе қолмен атқарылып, қиындық туғызып, 

көп уақыттарын алуда, екіншіден өндіріп, сатпақшы тауарларының бағасы 

күрт төмендеп, шығынның ақталмауынан, үшіншіден әлеуметтік жағдай, 

оның ішінде тәрбиелеуден. Кейінгі кезде еңбекке баулу саябырлауда, 

добалдай әке-шешелерінің кейбіреуі жалқаулыққа салынуда, оған заң 

жүзінде араласу сылбыр, егемендік алдым деп, ай дер ожа, қой дер қожаның 

сөзін де, өзін де менсінбеуде.  

Ауыл тұрғындарының жанұяларындағы қомақты табыс қосымша өз 

шаруашылықтарынан түседі. Алаңдарлық бір жағдай бұл табыстың үлесінің 

екі есеге жуық азайғандығында. Дегенмен жанұя табысының төрттен бір 

бөлігі өз шаруашылықтарынан түседі. Ауыл адамдарына қоғамдық қордан 

бөлінетін үлес үш еседен артық өскен, ол мемлекеттің халыққа жасаған 

қамқорлығы. Бірақ, мысал келтірген жылдан кейінгі мерзімде бұл қордың 

үлесі төмендеуде, ұрпақты оқыту, жанұяның емделуі сауда-саттыққа 

жатқызылуда, бұл жалпы қарапайым халыққа қиындық туғызып, әлеуметтік 

мәселелердің шешілуін күрделендіруде.  

Ақшалай табыс пен тұтынудың көлемі, құрылымы тығыз байланыста. 

Табыс пен оның жұмсалуы әр жанұяға әртүрлі әсер етеді, кейбіреуі оған 

немқұрайды қараса, екіншісі шыж-быж болады. Табыстың мөлшеріне қарай 

әртүрлі игіліктерге жұмсалу әрқилы. Мысалы, 100 мың теңге табыстылардың 

бар ақшасы тамаққа жұмсалса, екі есе өскенде шаруашылық құралы 16%, 

мәдени-тұрмыстық заттар 20% өсіпті, табыс үш есе көбейгенде 34,35%, төрт 

есе өскенде 46,51% көбейіпті. Бұл өзгеріс табыс өскен сайын әртүрлі 

дүниелерге әрқилы, мысалы табыс үш есе көбейгенде киім алу 20 шақты 

пайызға көбейсе, әдеби кітап алу екі есе, жеңіл машина алу үш есеге дейін 

жоғарылауы мүмкін.  

 

4.4. Тұтынудағы жанұяның әлеуметтік, өсіп-өну жағдайларының 

әсері 

 



Жанұяның тұтынуына әлеуметтік, өсіп-өну мәселелері әрқилы әсер 

етеді. Бұл жанұя көлемі, өсіп-өну құрамы (жынысы, жасы, ұрпақ саны), 

жанұя өмір сүру мерзімі, асырауындағы адамдар, тағы басқалары.  

Зерттеу мақсатына байланысты жанұяның өсіп-өнуі мен экономикалық 

сипаттауының байланысын екі жағдайда қарауға болады. Бір жағынан 

экономикалық әсерді жанұяның әлеуметтік, өсіп-өнуінің себебі деуге болады. 

Ол бала табуға, асырауышылық деңгейіне, жанұя құрамына әсер етеді.  

Екіншіден өсіп-өну экономикалық жағдайдың, мысалы тұтыну 

деңгейінің, өзгеруіне ықпалы бар. Бәрін бірдей санағанның өзінде жанұяның 

өсуі сұраныстың сандық көлемінде алдымен, жекелей тұтынатын дүниелерді 

анықтайды, ал өсіп-өнудің құрамы мен жанұя өмірін тұтынудың сапалық 

жағына бағыттайды. Өсіп-өну мен экономикалық себептер біріне-бірі әсер 

етуші, нәтиже болады. Бұл жағдайда жанұяның әлеуметтік, өсіп-өну 

көрсеткіштері тұтынудың көлемі мен құрылымын туғызушы саналады.  

Жанұяның тұтыну құрамын анықтаушы негізінен оның саны. Келесі 

кестеде бұрынғы Одақтас республикалар кезіндегі жанұяның көлемі 

көрсетілген (4.4.1 кесте). 

4.4.1 кесте 

Орташа жанұя көлемінің өзгерісі 

Республикалар Барлығы Оның ішінде 

қалалық ауылдық 

1970 1980 1970 1980 1970 1980 

Латвия 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 

Эстония 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 

Ресей 3,5 3,3 3,4 3,2 3,8 3,4 

Украина 3,4 3,3 3,3 3,2 3,6 3,3 

Белоруссия 3,6 3,3 3,5 3,3 3,7 3,3 

Литва 3,4 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 

Молдавия 3,8 3,4 3,4 3,2 3,9 3,6 

Грузия 4,1 4,0 3,8 3,9 4,3 4,2 

Қазақстан 4,3 4,1 3,9 3,7 4,8 4,7 

Қырғыз 4,7 4,6 4,0 3,8 5,1 5,3 

Армения 5,0 4,7 4,7 4,5 5,5 5,2 

Азербайджан 5,1 5,1 4,5 4,5 5,7 5,8 

Түркмен 5,2 5,5 4,6 4,6 6,0 6,5 



Өзбек 5,3 5,5 4,5 4,6 5,8 6,2 

Тәжік 5,4 5,7 4,5 4,5 6,0 6,6 

Одақ бойынша 3,7 3,5 3,5 3,3 4,0 4,8 

 

4.4.2 кесте 

Көлемі бойынша Одақтағы жанұялар топтасуы, 1980 ж. 

Жанұя 

көлемі, 

адам 

Жанұя үлесі, % Тұрғын орнына байланысты 

бөлінуі, % 

барлығы оның ішінде барлығы оның ішінде 

қалалық ауылдық қалалық ауылдық 

2 29,7 29,1 30,6 100,0 62,9 37,1 

3 28,8 32,2 23,0 100,0 71,4 28,6 

4 23,0 24,9 19,6 100,0 69,3 30,7 

5 9,5 8,5 11,3 100,0 57,3 42,7 

6 4,2 3,0 6,2 100,0 45,8 54,2 

7 2,0 1,1 3,6 100,0 35,5 64,5 

8 1,2 0,6 2,3 100,0 30,5 69,5 

9 0,7 0,3 1,5 100,0 25,9 74,1 

10 одан 

көп 

0,9 0,3 1,9 100,0 24,9 75,1 

Барлығы 100,0 100,0 100,9 100,0 64,0 36,0 

 

Кестеден барлық жанұялардың 2-4 адамдық көлемі 80% астамы, 

баласыздардың саны үштен біріне тақау, жалғыз балалықтар да сондай, 3 

баладан жоғарыларының барлығы 15-16 % құрайды.  

Қалалық жерде тұратындардың 60% астамында бала жоқ. Негізгі себебі 

әлеуметтік жағдайға байланысты, баспанасыз, немесе бала күтімінің 

жоқтығынан. Олардың 70% астамында бірден, екіден бала бар. Көп балалы 

жанұялар көбінесе ауыл тұрғындары, 6-8 балалық жанұялардың үлесі 70-

75%. 

Жанұя үлкейген сайын тұтыну қажеттілігі көбейе түседі, тамаққа, 

киімге, аяқ киімге, тағы басқаларына шығын көбейеді. Жан саны көбейіп, 

жұмыс істеушілер азайған сайын жалпы табыс азаяды (4.4.3 – кесте). 

 

 



4.4.3 кесте 

Жұмыс істеушілер мен асыраушыларына байланысты жанұя мүшелеріне 

келетін табыс (теңге) 

 

Жанұяның мүшесіне 

айлық табыс 

Жұмыс істеушілердің үлесі Балалар 

үлесі 

Зейнеткерлер 

үлесі 
ерлер әйелдер 

35 мың теңгеге дейін 20,0 30,5 42,3 7,2 

35-50 мың теңге 25,5 36,5 29,6 8,4 

50-75 мың теңге 30,1 43,9 19,5 6,5 

75-100 мың теңге 36,1 48,6 10,3 5,0 

100-140 мың теңге 45,0 45,1 8,5 5,4 

140-200 мың теңге 50,7 38,5 6,3 4,5 

200 ден жоғары 62,5 37,5 - - 

 

Жанұяның тұтыну сипаттамасы оның адам санына байланысты (4.4.4 - 

кесте). 

4.4.4 кесте 

Жанұя көлеміндегі тұтынатын заттар 

Тұтынатын заттар Жанұя көлемі, адам саны 

1 2 3 4 5 6 

Нан, оның түрлері 1,0 1,7 1,3 1,7 1,8 2,9 

Көкөніс пен жидектер 1,0 1,5 2,1 2,3 2,1 2,7 

Сырт киім 1,0 1,4 1,7 2,0 2,4 2,4 

Ерлер аяқ киімі 1,0 2,5 2,7 2,8 2,9 3,2 

Шәйтән арба 1,0 1,1 1,1 1,2 1,8 1,4 

Сағат 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 

 

Әдебиеттерде жан басына есептегенде салыстырмалы түрде тұтынатын 

дүниелер азаяды, мұны кейбіреулер экономикалық заңдылық деп есептейді. 

Жанұя пайдаланатын дүниелердің жан басына шығыны азаяды. Көгілдір 

экран, кір жуатын машина 2,6 адамы бар жанұяларда кісі басына есептегенде 

әрқилы, көбінде арзанға түседі. Ол тамақта да, киім, аяқ киімде де солай. 

Үлкен жанұяларда балалардың, зейнеткерлердің үлесі бар, ол орташа 

көрсеткіштен төмен. Кішкене балалардың өзінің алдындағы үлкендерінің 

киімін кию де әсер етеді, олардың соған лайық тәрбиеленуі де ықпал 



жасайды. Мысалы баласы бар жанұялар дайын киімге 24,3% жұмсаса, баласы 

жоқтар 11%, бұлға 48,5% және 27% жұмсайды. Ал, мәдени-тұрмыстық 

шығындарға керісінше, балалылар 8,6%, баласы жоқтар 39,3% (4.4.5 кесте). 

4.4.5 кесте 

Балалы, баласы жоқ жанұялардың тамақтан басқа шығындарының 

құрамы 

Дүниелер Баласыз жанұя Балалы жанұя 

Дайын киім 11,0 24,3 

Бұл 27,0 48,5 

Тоқыма 12,3 7,2 

Аяқ киім 7,4 10,0 

Мәдени-тұрмыстық заттар 39,4 8,6 

Әр түрлі тамаққа жатпайтын заттар 2,5 1,4 

 

Баланың болуы тұтыну құрамына қоса оның көлеміне де әсер етеді. 

Қоғамдық игілікті пайдаланудың көп көлемі баласыздарға, ал азы үлкен бір 

адамы барларға келетін көрінеді (4.4.6 кесте). 

4.4.6 кесте 

Жанұяның әртүрлі көлемі мен құрамындағы қоғамдық игіліктің 

тұтынылуы (1-жанұяға) 

Жанұя 

көлемі 

Жанұядағы бала саны 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1,0       

2 1,7 1,4      

3 2,15 2,0 1,75     

4 2,5 2,35 2,1 1,7    

5 2,8 2,7 2,5 2,2 1,75   

6 3,1 3,0 2,8 2,6 2,3 1,8  

7 3,3 3,2 3,1 3,0 2,8 2,4 1,9 

 

Жанұядағы бала санының көбеюі қоғамдық игілікті тұтынудың жалпы 

жанұялық көрсеткішін азайтады. Мысалы, жанұясында 6 үлкен, 1 баласы 

барлар жалғызбастылардың қоғамдық тұтынуынан 3,2 есе көп болса, 1 үлкен 

мен 6 баласы барлардан 1,9 есе. Мұның бір себебі көп балалы жанұялар 

әркімнің күнделікті қажеттіліктеріне көңіл бөлінуінде. Ал, баласы аз 



жанұяларда, экономикалық мүмкіндіктері көбірек болғандықтан жалпы 

жанұялық игіліктерге басымырақ көңіл бөлінеді. Олардың экономикалық 

нығаюы жанұяда жұмыс істейтін ересектердің үлесінің көптігінде, демек 

жалпы ақшалай табыстың қомақтылығында. Қоғам үшін ересектердің 

тиімділігін дәлелдейтін зерттеулер бар (4.4.7 кесте). 

4.4.7 кесте 

Әр түрлі топтардағы өндіру мен тұтынудың айырмашылығы, млрд.теңге 

Жас топтары, жыл Өндірілген 

құн 

Тұтыну 

құны 

Топтар 

бойынша 

қалдығы 

Топтар 

бойынша 

жиналған құн 

0-15 - 45,0 -45,0 -45,0 

16-19 18,0 11,9 +6,1 -38,9 

20-29 75,9 32,0 +43,9 +5,0 

30-39 86,4 37,0 +49,4 +54,4 

40-49 40,3 24,3 +16,0 70,4 

50-59 21,0 12,6 +8,4 +78,0 

60, одан жоғары 1,4 11,6 -10,2 +68,6 

Барлығы 243,0 174,4 +68,6 - 

 

Кестеден қоғамдық деңгейде шешуші орынды 20-39 жастағы топтар 

иеленеді, онда табыстың тұтынудан артығының 4 5⁄  бөлігі өндіріліп, ұлттық 

табыстың ¾ бөлігі жасалады екен. Тұтынуды жасаушы әлеуметтік-өсіп өну 

ретінде жас жеке адам ғана емес, қоғамның тұтынушы ұясы. Жанұяның 

жасына байланысты қажеттілігі өзгереді, демек қанағаттану әдісі де әрқилы. 

Алғашқы кезеңдерде ең қажеттілеріне көңіл бөлінсе, кейіннен ол екшеледі. 

Күнделікті қажеттілікке қоса рухани баю, демалыс сияқтылар 

туындайды.  

Ата-ана жанұясы өзінің қажеттілігін, бала-шағасының қамын ойлайды. 

Әлеуметтік, өсіп-өну жағдайларында жанұяның әлеуметік-мамандық 

құрамын ерекше бөлуге болады. Тұтынудың құрамындағы өзгерісіне ол 

тікелей әсер етпегенмен жанама ретінде ықпал жасайды, табыс, қосымша 

шаруашылық көлемі, тұрғын, орын, т.б. Мысалы, ауыл тұрғындары мен қала 

жұмысшыларының тамақ ішуіндегі айырмашылығы жанұядағылардың 



әлеуметтік ерекшелігіне қарай емес, қосымша шаруашылығының көлеміне 

байланысты.  

Жанұяның тұтынушы ұя ретінде олар экономикалық және әлеуметтік 

өсіп-өну жағдайлары да әрқилы. Сондықтан да тұтынудың деңгейі мен 

құрамы әртүрлі болады. Жасы, сандық құрамы, табыс деңгейі, бірдей 

жанұялар бар. Олардың ұқсастығы әлеуметтік шыққан тегі, мамандықпен 

шұғылдану, тағы басқаларына байланысты. Бұл, біріншіден әр түрлі жанұя 

түрлерінің барлығын, екіншіден таңдаған белгісіне және түрге жатқызу 

мақсатына байланысты оларды тұтыну деңгейі мен құрамына орай көптеген 

түр мен топтарға жатқызуға болатынын көрсетеді. Олардың ұқсастығын 

бағалау үшін әр түрлі көрсеткіштердегі үлесін табу керек.  

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Қажеттілік туындау себептері (бесеу). 

2. Тұтыну ерекшеліктері. 

3. Тұтынуды талдаудың сандық мәліметтері. 

4. Қорды зерттеу әдістері. 

5. Тұтыну қорының анықтамасы. 

6. Тұтыну қорына не жатады. 

7. Мөлшерлі қор деген не. 

8. Тұтыну қорын шығарғанда есепке алатын мәселелер (төртеу). 

9. Ғылыми, мөлшерді жасаудың қиыншылықтары. 

10. Өлшемді қордың еселігі. 

11. Қажеттілік көрсеткіштері. 

12. Қамтамасыз ету көрсеткіштері. 

13. Дүниенің пайдалану мерзімі. 

14. Қала мен ауыл тұрғындарының тұтынуындағы айырмашылықтар. 

15. Тұтыну өзгерісіне әсер ететін сандық өлшемдер. 

16. Әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың байланысын айыру. 

17. Жанұя болжамын табу. 



18. Жанұя тұтынуының деңгейі мен құрамын анықтайтын мәселелер. 

19. Жалпы, нақтылы табыс мәні. 

20. Нақтылы табыс өрнегі. 

21. Табысты бөлу. 

22. Жұмысшылар (қала тұрғындары) мен ауыл жанұяларының табыс 

құрамы. 

23. Табыс пен тұтыну байланысы. 

24. Әлеуметтік, өсіп-өну мәселеріне не жатады. 

25. Жанұяның өсіп-өнуі мен экономикалық сипаттауының байланысы. 

26. Орташа жанұя көлемінің Қазақстандағы өзгерісі. 

27. Көлемі бойынша жанұялар топтасуы. 

28. Жұмыс істеушілер мен асыраушыларына байланысты жанұя 

мүшелеріне келетін табыс. 

29. Жанұя көлеміндегі тұтынатын заттар. 

30. Балалы, баласы жоқ жанұялардың тамақтан басқа шығындарының 

құрамы. 

31. Жанұя көлемі мен құрамындағы игіліктің тұтынылуы. 

32. Әр түрлі топтардағы өндіру мен тұтынудың айырмашылығы. 

  



V тарау. Әлеуметтік экономика 

5.1 Әлеуметтік экономиканың Қазақстандағы өзгерісі 

 

Қазақстан егемендік алып, дербес мемлекет болғанына көп уақыт өтпесе 

де ірі-ірі экономикалық өзгерістерге ұшырады, ол Одақ ыдырап бірден 

жоспарлы экономикадан нарықты экономикаға көшуі, нарықты экономиканы 

пайдалануға бейімделуі, кейінгі кезде әлеуметтік экономикаға басым көңіл 

аударды. Бұл мерзімдердің әлеуметтік өмірге ықпалы әрқилы болды. 

Әлеуметтік экономика туралы түсінік алу үшін жоғарыда аталған 

мерзімдердің мағынасына сипаттау берген орынды.  

Одақ кезінде әлеуметтік мәселелермен өкімет шұғылданды, жауап та 

содан сұралды. Соған байланысты ұрпақты тәрбиелеп, мамандық беру, жанұя 

құрып, оның өміріне тұрмыстық қолайлы жағдай жасау, жұмысқа 

орналастыру, анаға қамқорлық туғызып, жалпы халықтың денсаулығын 

қорғау сияқты мәселелердің бәрі мемлекет қарамағында болды. Оны шешуге 

үкімет тарапынан қыруар қаржы бөлініп, бесжылдықтар сайын өсіп отырды.  

Нарықты экономикаға көшуге байланысты, негізгі уағыз күнкөріс 

әркімнің өз мәселесі деп еркіндік берілді. Бұл кезеңнің негізгі қиыншылығы 

халықтың нарық экономикасын білмеуінде, оның шынайы мағынасын үкімет 

басындағы лауазымды адамдардың толықтай игерілмеуінде, 

жекешелендірудегі қолаңсыз жағдайлар, жалпы елдің жаңа экономикалық 

жүйеге бейімделуінде.  

Өткен екі мерзімді зерттеуші ғалымдар туа бастады, солардың бірі 

экономика ғылымдарының докторы, Қазақстанның ұлттық ғылым 

академиясының академигі Ураз Баймұратов. Біз ғалымның екі кітабын 

«Социальная экономика» том V, 2007г., Алматы – пайдаландық. Автордың 

ойынша әлеуметтік экономика көпшілік тұрғындардың белгілі мөлшердегі 

дүние-заттық, рухани қажеттіліктерінің қанағаттануы. Бұл орташа деңгейдегі 

экономикалық жүйенің дамуы. Ол барлық кеңінен дамуды көрсетеді, 

санаулы экономикалық қорменен өнім өндіруді қамтып, дүние-зат игілігі мен 



қызметті бөліп, тұтынуды көрсетеді. Оның мағынасы қайта өндірудің 

жекелеген мерзімдерінде толықтай ашылмай, қоғам дамуының жоғарғы 

сатысын көрсетеді. Онда халыққа деген барлық қамқорлық жасалып, ұлттық 

экономикалық жүйе орнайды. Экономика саласындағы жеке мен әлеуметтің 

қағидаларының бірігуінің негізіне сүйенеді. Олардың біреуі болмаған 

жағдайда жалпы экономика, оның ішінде ерекше әлеуметтік құрылуы мүмкін 

емес.  

Әлемдегі елдердің экономикасы әртүрлі деңгейде дамиды, оның бірінде 

әлеуметтік құрамдар көп, екіншісінде жеткіліксіз. Нашар дамыған, артта 

қалған экономикалық жүйе-өндіріс дамуы төменгі деңгейдегі, қисапсыз 

жұмыссыздық, кедейшілік пен қайыршылық, сауаттылық деңгейі төмен, 

тұрмыс жағдайы нашар, денсаулық сақтауы болымсыздар.  

Әлеуметтік экономиканы тәптіштеп айту қиын, ол әлі толықтай орнаған 

жоқ. Бірақ, оның бағыты мен жету жолдарын жалпылама айтуға болады. 

Біріншіден, ол тура жолды емес, қарғымалы қимылда. Бұл ұзақ мерзімді 

қажет етеді. Оның жылдамдауы немесе баяулауы әрқилы ішкі және сыртқы 

жағдайларға байланысты. Ол өз бетімен ұйымдастыру мен мемлекеттік 

реттеу қағидаларының тиімді алмастыру деңгейіне байланысты.  

Арнайы әлеуметтік экономика елдің қажеттілігін қанағаттандырып, өмір 

деңгейі мен сапасын жоғарылатып, пайда әкеледі. Көлеңкелі экономика жат 

қылықтар туғызады, ол анаша, қару-жарақ, адам сату, тағы басқалары, қоғам 

дамуына зиян. Бұл әлеуметтік экономикаға қарама қайшылық туғызады.  

Қазіргі кезде дүниежүзіндегі елдер экономикалық дамудың әр 

сатысында тұр. Экономикалық көрсеткіштерге байланысты (жан басына 

өндірілген жалпы өнім) немесе адам дамуының қатынасына орай дамуды үш 

топқа кіргізеді, біреуі жоғары дамыған, екіншісі орташа дамыған, үшіншісі 

нашар дамыған елдер. Біздегі экономикалық өзгерістердің басты мақсаты 

әлеуметтік нарықты экономика құру. Көп жағдайда әлеуметтік экономиканы 

тұрғындарды әлеуметтік қорғауға бағытталған мемлекеттік шығынды бөлу 

деп қарайды. Шын мәнінде оның мағынасы одан кеңірек, табыстың 



әлеуметтік саясатындағы кедейшілікті тежеу, қайыршылықты жоюдан басқа 

мамандар даярлап, жұмысшылардың біліктілігін жоғарылату, еңбек сапасын 

өсіру, ғылым, мәдениетті көтеру, еңбектегі көпшіліктендіру, өзін-өзі басқару, 

пайдаға қатысу, тағы басқалар бар. Осылардың ішіндегі ең маңыздылары 

өмір ұзақтығын арттыру, мағыналы өмір сүру, ұлт тұқымын сақтау. 

Экономиканың ең жақсы үлгісі әрбір адам мен қоғамдағы заманауи талғам 

мен рухани танымға сәйкес келуі. Оны іске асырушылар адам, ұйым, 

мемлекет, осындай үш деңгейдегі құрылымда айырмашылықтары көрінеді.  

Әрбір адам өз пайдасын ойлайды, бірақ ұйымға қатысқандықтан 

басқалардың көзқарасымен есептеседі. Мемлекет әрбір адам мен барлық 

тұрғындардың сенімді әлеуметтік кепілі болуды қамтамасыз етеді. Осы 

орайда басты міндеті үлкендер мен балалардың қорғаны болу. Бұл кез келген 

мемлекеттің мәдениеттілігі. Әрбір қоғамның экономикалық, әлеуметтік, 

адамдық дамуындағы жеке бас негізгі мақсат. 

Қазіргі кезде дамыған елдерде қордың жартысына жуығы әлеуметтік 

төлемге, денсаулық сақтау мен білім беруге, былайша айтқанда адам қорына 

жұмсалады (5.1.1 – кесте). 

5.1.1 кесте 

Денсаулық сақтау білім беруге мемлекеттік шығындар 

(1990-1998 ж. жалпы ішкі өнім үлесі, %) 

Елдер Денсаулық сақтау Білім беру 

Франция 7,1 6,0 

Германия 8,3 4,9 

Италия 5,3 4,9 

Ұлыбритания 5,9 5,3 

АҚШ 6,5 5,4 

 

Экономикалық өсімге ықпалын тигізетін мәселелер көп, соның ішінде 

атап айтуға болатындайы білім беру мен денсаулық сақтау. Білім, 

өндірушінің (қызмет атқарушының) білгірлігін көбейтсе, денсаулық еңбек 

өнімділігіне тікелей қатысты. Үлкен болсын, кіші болсын еңбек 

(оқушылардың оқуы да бейнелі түрде еңбекке жатады) нәтижесі 

денсаулығына байланысты. Осы тұрғыда академик А.Б.Струмилин 



денсаулыққа жұмсалған 100 теңге 200 теңгенің пайдасын береді деген екен. 

Жаңаэкономикалық жағдайда адам денсаулығын адам қорының маңызды 

әлеуметтік, экономикалық себептері деп есептеу керек. 

Әлеуметтік экономиканы жан-жақты қамтығанда мемлекеттің, 

кәсіпорындардың, жалпы қоғамның: 

- Мамандарды даярлауды жақсартып, біліктілігін жоғарылатуға; 

- Жұмысты бұқарашылдандырып, еңбек сапасын өсіруге; 

- Білім, өнер, мәдениетті дамытуға; 

- Ұйымның өзін-өзі басқаруына; 

- Пайданы бөлудегі қатысушылардың үлесін көбейтуге бағытталған 

әрекеттерін қоса санаған жөн. 

Экономиканың әлеуметтенуі әр түрде көрінеді – әлсіз, бірқалыпты, 

жоғарғы деңгейлерде. Оны жоғарылату, елдегі қорды толықтай пайдаланып, 

ірі кәсіпорындардың мемлекет алдындағы міндетін орындауына ықпал 

жасайды. Әр елде әлеуметтендіруге бағытталған жұмыстардың іске асуы 

әрқилы жолмен жүргізіледі, бірі заңға сүйенсе, екіншісі ерікті, үшіншісі 

әдептілік қатынасқа сүйенеді. Қадағалап, сұрау жасап, мемлекеттік реттеуге 

сыйғызу да тәжірибеде бар.  

 

5.2. Қоғам тұрақтылығының негіізгі экономиканы әлеуметтендіруде 

 

Қазіргі кездегі ел құруда әлеуметтік экономиканың негізгі мақсатын 

анықтау керек, оның бастылары жалпыны жұмыспен қамту, жаңашылдық, 

өндіріс саясатын жүргізу, қаржы-қаражат жүйесін жетілдіру, құқықтық негіз, 

кіші және орта кәсіпкерлікке жағдай туғызу, жеке кәсіпкерлік, әлеумет 

саласында басшы орындардың шұғыл әрекеті. Бұл әлеуметтік мемлекеттің 

үлгісінің негізі, адам мен қоғамның өміріндегі барлық сұрақтары. 

Тұрғындардың пікіріне қарай артта қалушылық анықталады. Жоғарыда 

көрсетілген зерттеуші (У.Баймұратов) 1100 пікір білдірушілердің нені ең 

маңызды санайтындарын келтіріпті (5.2.1 кесте). 



5.2.1 кесте 

Қазірде сіз үшін ең маңызды не? 

Мемлекеттің әлеуметтік қолдауы 9,0 

Машина (яхта) сатып алу 1,3 

Жанұяны көбейту 3,6 

Балаларға білім беру мүмкіндігі 10,5 

Өзінің білім алуы 4,4 

Тегін дәрігерлік көмек алу 5,2 

Беделді демалыс орнында демалу 0,9 

Жұмыс табу 21,1 

Қызметте өсу 43,0 

Баспанаалу 10,7 

Басқадай 0,3 

 

Кестеден жұмыс тауып, қызметте өсу алдыңғы қатарда екенін көреміз. 

Пікір білдірушілердің көпшілігі әлеуметтік экономиканың үлгісін 

анықтаушы халыққа еңбекақысы жоғары жұмыспен қамтамасыз ету. 

Белсенді еңбек етуге байланысты өзінің де, жанұясының да келешегі 

шешілмек. Ұрпақтың, қарияларының денсаулығы, балалардың білім алуы 

жанұя мүшелерінің жұмыс істеп, табыс табуына байланысты. Үкіметтің 

әлеуметтік қолдауының да маңызы бар, бірақ бірінші орында өздерінің еңбек 

етуі. Елдің аман-есендігі қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықта. Ол 

жұмыссыздықтың қысқаруымен, жұмыс орнының табылуымен, 

құнсыздануды мөлшерлі деңгейде ұстаумен, табысты адал болумен, оны 

жанұясындағы қажеттілікке орай пайдалануымен іске асады. 

Табыс деңгейіне байланысты адамдар әр түрлі сатыға жатады. Қазіргі 

ең көп топ, басшылар мен жұмысшылардан шыққан мырзалар. 

Экономиканың дамып, өндірістің күрделенуіне байланысты, қарапайым 

жұмысшылар азайып, оның орнына білімі барлар келетіндіктен жұмысшылар 

арасынан төрелер пайда болды, өз байлықтары болмаса да, жоғары еңбекақы 

қор жинауларына мүмкіндік беріп, басшыларға айналды. Қоғамда жеке 

меншік түрлері енгізілгендіктен, кіші, орта кәсіпкерлер пайда болды. 

Қоғамның тұрақтылығы неменеге байланысты деген сұраққа 1800жауап 



берушілердің 32,8 % орташа кәсіпкерлер, экономиканың тиімділігі дегенге 

18,7%, салық төлеу – 15,7 %, қызметкерлердің жұмысы дегенге 14,4% – деп 

жауап беріпті. Елдегі экономиканың әр түрлі себептерінен (оңы бар, терісі 

бар) ұлттық шаруашылықта басымшылық пайда болды, кейіннен кіші, орта 

кәсіпкерлікке айналды, бірақ алғашқыда байығандардың үлесі азайған жоқ. 

Есептеуге қарағанда (У.Баймұратов 2005ж.) жалпы табыстың 9,9% халықтың 

25%, 52,74% – тұрғындардың 75%. Елде 2001 жылы орта кәсіпкерлердің 

үлесі 0,09% жоқтың қасы. 

Әлеуметтік экономиканың өзгерісін уақыт талап етеді. Оған біртіндеп 

көшу мемлекеттің саясатының алдына қойған мақсаты.  

 

5.3. Қазақстанның әлеуметтік экономикаға көшу жолдары 

 

Ғалымдардың пікірінше (У.Баймұратов, 2005 ж.) нарықтағы әлеуметтік 

экономиканы жасау үшін қағидаларға сүйену керек: 

1. Бәсекелестік («конкуренция» латын сөзі«conkurention» сталкиваться 

– тауар өндірушілердің жарысы) – нарықты экономиканың негізгі қағидасы. 

Ол экономикалық қорлардың дұрыс бөлінуін көрсетіп, аз шығынмен сапалы 

көп өнім өндіруге талпынып, қоғамдағы өнім мен қызметтің көпшілікке 

арзанға түсуіне мүмкіндік береді. Ол қоғамның әлеуметтік дамуына 

мүмкіндік береді.  

2. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы адам қорының 

маңызын арттыру. Ол үшін адамның біліміне, мамандануына, денсаулығына 

қаражат бөліп, ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту. Жеке адамдардың күш-

қайратын нығайтып, рухани өсуін қамтамасыз ету. Бөлінген қаржы халықтың 

өмір деңгейін жоғарылатып, экономиканың жылдам өсуін қамтамасыз етіп, 

әлеуметтік, табиғи жағдайларды сапалы шешуге мүмкіндік береді.  

3. Жеке адам, қоғамдағы әлеуметтік әділдікті туғызу. Құқық пен 

міндет, еңбек пен төлемді сәйкестендіріп, үлесіне байланысты теңдікті 

сақтау. Мұны мемлекет тарапынан қадағалап, реттеп отыру. Мықты 



мемлекет әр уақытта жалпыға бірдей әлеуметтік әділеттілікті сақтайды. Көп 

мәселелерді шешуге өз тарапынан, жеке, аухатты тұлғалардан жәрдем 

қорларын құрып мұқтаждарға көмек көрсетеді.  

4. Еңбекке баулу. Үкіметтің жұмыссыздарға молырақ көмегі еңбекке 

талпынуды саябырлатады, адамды жалқаулыққа ұшыратады. Сондықтан 

көрсететін көмек ең төменгі күнкөріске теңеліп, жұмысқа орналасуына 

көмектесу керек (мамандығын жоғарылату, мамандық алу, келісім шарт 

жасау, тағы басқалары). Жалпы еңбекке ынталандыруға ықпал жасауы тиіс.  

5. Экономикалық мүмкіндік, ол экономикалық жүйедегілердің табысын 

көтеріп, басқару орындары мен әскерилердің сатып алу мүмкіндігін беретін 

еңбекақы көлеміне жеткізу, зейнеткерлердің зейнетақысын, оқудағылардың 

төлем ақысын, осал жұртқа көмек мөлшерін көбейту. Бұл мүмкіндіктерді 

өндіріс орындарының қолдануына бағыт алу қажет. Өндіріс кезінде басқадай 

әлеуметтік мәселелерді шешуге де көңіл бөлінгені жөн, аймақтың дамуы, 

табиғатты қадпына келтіру де назардан тыс қалмауы тиіс. Жалпы алғанда 

әлеуметтік саясат экономикалық мүмкіндікке сай жүргізілуі керек, болмаған 

жағдайда бұқара туғызуы мүмкін, бұл қауіпті. 

6. Үкімет пен кәсіпкерлердің әлеуметтік жағдайлар туғызудағы 

бірлестігін, жауапкершілігін сақтау қажет. Бұл кәсіпкерліктегі кәсіподақ, 

азаматтық қоғамдар мен мемлекеттің ынтымақтастығын көрсетеді. Егер 

бірлік болмаса, экономикалық жүйе ыдырауы мүмкін. Әлеуметтік бірлестік 

заң жүзінде жүргізіледі, қатысушылардың жауапкершілігін талап етеді. 

Ерекше жауапкершілік кәсіпкершілікте, ол қызметкерлердің табысының 

санаға байланыстылығы барлық төлемдер мен салықтарды уақытында төлеу, 

жұмыс жағдайын жақсарту, өндіретін өнім мен көрсететін қызметтің сапасы 

тұтынушылардың көзқарасын есептеу, аймақтағы әлеуметтік мәселелерді 

шешуге қатысу, қоршаған ортаны сақтау. Әлеуметтік жауапкершіліктегі 

кәсіпкерлік оның дамуындағы маңызды мәселе. 

7. Айқындық қағида. Кез келген экономикалық әрекет біріншіден 

мемлекетпен келісілуге тиіс. Бұл нақтылы шығыс пен табысты, қанағаттану 



деңгейін, салық пен төлемдерден хабардар етеді. Күңгірттілік әлеуметтік 

экономикамен қабаттаса алмайды. Екіншіден, экономикадағы кәсіпкерлік пен 

мемлекет арасындағы жұмыс қоғам бақылауында болады. Бұл азаматтардың 

бостандығы мен құқығын қамтамасыз етеді. Қоғамдағы жалпы халықтың 

қатысуына жағдай жасап, әлеуметтік нарық шаруашылығын құрудағы 

маңызды мәселе. Ол сатылғыштық пен басқадай қылмыстарға тосқауыл 

болады.  

Қазақстан әлеуметтік экономикаға өту үшін төмендегідей мәселелерді 

шешуі керек: 

1. Экономика жүйесіндегі босаңдық, ымырашылдық. Кәсіпкерліктің 

нәтижелі дамуы үшін жағдай туғызу, басшылықтағы тосқауылды алу; 

2. Азаматтық қоғамдағы әр түрлі орындарды дамыту (кәсіпорын одағы, 

үкіметке кірмейтін ұйымдар, тағы басқалары); 

3. Тиімді ауылдық және басымды әлеуметтік саясатта экономиканы 

мемлекеттің ұтымды реттеуі; 

4. Экономикалық өсім себептерін толықтай, тиімді пайдалану (бай 

табиғи, жер қорлары, еңбек қоры, жоғарғы білім деңгейі, өсімтал қаржы 

қоры, жер жағдайы мен саясатқа байланысты тиімді орналасуы, ғылыми-

техникалық, салым салу мүмкіндігі); экономиканы жаппай сонылау; 

5. Ұлттық экономиканың бәсекелестігін арттыру үшін әр түрлі 

экономикалық құрылымдармен байланыс жүргізу; 

6. Әр түрлі дамыған ердердің салым салуындағы қауіпіне байланысты 

дүние жүзіндегі өзгерісті пайдаланып елдің бәсекелестігін нығайту; 

7. Халықаралық аймақтық қаржы орталығын құруды тездету; 

8. Басқа елдермен сауда-экономикалық қатынасты дамыту, қор мен 

жұмысшы күшінің еркін қозғалысын, өз экономикасына залалсыз көрші 

елдерге қаржы қорын тарату («экспансия» латын сөзі «expansio» - 

распространение, тарату), экономикалық жүйенің ашықтығы; 



9. Дүниежүзілік экономикалық жүйенің өзгеруіне барабар, әрекет 

жасау, заман өзгеруіне қарай Азияда жаңа экономикадағы алдыңғыларға 

талпыну; 

10. Шет ел қорын тартуға ынталандыру үшін қолайлы жағдай туғызу; 

11. Елдегі саяси өзгерісті дамыту; 

12. Қазақстан жағдайына байланысты халықтың тұрмысын 

жоғарылатудағы үлгіде дамыған елдердің тәжірибесін пайдалану; 

13. Елдің өркениетті дамуында халықаралық қатынасты дамытып, 

мемлекеттік тілдің мәселелерін шешуге көптеген елдердің (Ресей, Франция, 

Германия, Англия, Қытай, т.б.) тәжірибелерін пайдалану; 

14. Әлеуметтік экономиканың бағытын («концепция» - латын сөзі 

«conceptio» -генеральный замысел) дайындау; 

15. Әлеуметтік экономиканың үлгісін жасап, тарату үшін ғылыми 

әдістемелік жұмыстар жүргізу керек. 

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Қазақстан экономикасының даму кезеңдері. 

2. Одақ кезіндегі әлеуметтік мәселелердің шешуі. 

3. Нарықты экономика қиыншылығы. 

4. Әлеуметтік экономика туралы түсінік (У.Баймұратовтың анықтауы). 

5. Әлемдегі елдердің экономикалық дамуы. 

6. Әлеуметтік экономиканың бағыты мен жету жолдары. 

7. Экономикалық дамудағы топтар. 

8. Әлеуметтік экономиканың мағынасы. 

9. Экономиканың жақсы үлгісі. 

10.  Қордың әлеуметтік салаға бөлінуі (5.1.1 кесте). 

11.  Әлеуметтік экономиканы қамтудағы әрекеттер. 

12.  Әлеуметтендіруді жүргізу жолдары. 

13.  Әлеуметтік экономиканың мақсаттары. 

14.  Зерттеу бойынша әлеуметтік шаралардың маңыздысы (5.2.1 кесте). 



15.  Табыс деңгейіне байланысты адамдар тобы. 

16.  Қоғам тұрақтылығының себептері. 

17.  Әлеуметтік экономиканың 1-4 қағидалары. 

18. Әлеуметтік экономиканың 5-8 қағидалары. 

19.  Әлеуметтік экономикаға көшу жолдары (1-7). 

20.  Әлеуметтік экономикаға көшу жолдары (8-15). 

  



VІ тарау. Қазақстандағы адам дамуы 

 

Адамзаттың дамуын көрсететін белгі кең тұрғыда таңдау мүмкіндігімен 

қамтамасыз етілуі. Адам дамуы – тіршіліктегі өзгерістерде оңды нәтижеге 

жету, олардың негізгісі ұзақ, ауру-сырқаусыз өмір кешіп, ұрпақ өсіріп, оның 

қызығын көріп, мақсатына жету. Таңдау үнемі өзгерісте, шексіз болуы 

мүмкін. 

Адам дамуына байланысты көзқарастар, ғұламалардың пікірлері мен 

уағыздары баршылық, зерттеу салаларына қарай әрқайсысы әр түрлі 

маңыздылықтарын айтады, қажеттілігін ерекшелейді. Діни бағытта 

жаратушыға сиыну, ғылыми тұрғыда салаларына қарай ойысады.  

Қазіргі кезде кейбір арнайы жоғарғы оқу орындарында «Адам дамуы» 

деген пән, оны оқытатын оқулықтар шыға бастады. Соның бірі Т.Рысқұлов 

атындағы Қазақ экономика университетінің Н.Қ.Мамыров, Ф.Акчура 

ғалымдары бас болып орыс тілінде 2003 жылы, қазақшаға 2004 жылы 

аудартылған «Қазақстандағы адам дамуы» деген оқулық. 

Біз дайындаған оқу құралы «Адам экономикасы» делінгендіктен 

жоғарыда аталған оқулықтан қысқаша түсінік беруді жөн көрдік, өйткені 

адамға байланысты ең жоғарғы мақсат адам дамуы болғандықтан, адамға 

байланысты танымдар, әр түрлі қажеттіліктер, оның ортасындағы 

экономикалық, әлеуметтік мәселелер, оны оқып, білу әрбір жан иесіне керек 

екендігі даусыз болар. 

Аталған оқулықта адам қорының дамуына жәрдемдесу дегенді еңбек 

қорын барынша ұлғайту, өсіп-өну мәселелерін, жұмыспен қамтылу, 

денсаулық сақтау, тамақтану, орналасу, тұрғын үй, білім алу, мамандар 

даярлау және тағы басқаларын қоса есептегенде, оны әлеуметтік, 

экономикалық даму мақсаттарында тиімді пайдалану деп талдайды.  

Негізгі мұқтаждар тұжырымдамасы үкіметтерге мына мәселелерді 

есепке алу арқылы экономикалық және әлеуметтік саясат құруды ұсынады: 

отбасының тамақ ішудегі, киінудегі, тұрғын жай мен үй мүлкіндегі кейбір ең 



төменгі қажеттіліктерін міндетті түрде қанағаттандыру; ауыз сумен 

қамтамасыздандыру, тұратын орындардың тазалығын, қоғамдық көлік, 

денсаулық сақтау мен білім беру салаларындағы қоғамдық қызметтерді 

жақсарту. Тұрмыс сапасы дегенде (Рогачева Т.М.) халықтың әл-ауқаты мен 

жеке адамдардың әлеуметтік көңіл-күйлеріне елеулі ықпал жасайтын 

экономикалық, әлеуметтік, табиғи-экологиялық және адамның тіршілік 

әрекетіндегі өзге де жағдайлардың белгілі бір үйлесімі ұғынылады. 

Дж.Форрестер өмір сапасын бес көрсеткіш бойынша өлшеуді ұсынады, олар: 

халықтың саны, қорланған қордың саны, ауылшаруашылығындағы қордың 

үлесі, табиғи қорлар мен мекендеу ортасының ластануы. 

Адам даму тұжырымдамасы дамудың барлық қырларын қамтиды, ол 

дамуды өз мақсаттарының ортасына қоюы, дамудың мақсаты табысты 

ұлғайтумен ғана шектелмейді, адам таңдауын кеңейтуді де қамтиды, 

мүмкіндіктерді толық пайдалануды көрсетеді, төрт негізге сүйенеді, олар: 

мүмкіндіктердің теңдігі, орнықтылығы, өнімділігі, кеңейтілуі. Тұжырымдама 

даму мақсаттарын белгілейді, жету жолдарын талдайды.  

Адам дамуын көрсететін көрсеткіштер үш топтан тұрады:  

1. Адам дамуына интегралды баға беретіндер: адам дамуы индексі 

(АДМ), гендерлік факторларды есептегендегі даму индексі (ГФДИ), әйел 

мүмкіндіктерін кеңейту (ұлғайту) көрстекіші (ӘМКК), халықтың жоқшылық 

индексі (ХЖИ – 1 және ХЖИ – 2) (индекс еселік).  

2. Адам дамуына интегралды баға берудің негізгі құраушыларын, 

сипаттайтындар: туған кездегі болжалды өмір ұзақтығын, халықтың өлім-

жітімін, денсаулығы мен оны сақтау жүйесін сипаттайтындар, білім деңгейі 

мен жүйесін сипаттайтындар, өндірісті жан басына шаққандағы табыстарды 

бөлу мен пайдалану, табыстағы теңсіздіктер, табыс бойынша кедейлікті 

сипаттайтындар.  

3. Адам дамуының өзге аспектерін сипаттайтындар: демографиялық 

даму, еңбек ресурстары, жұмыспен қамтылу, жұмыссыздық, әлеуметтік 

көмек, әлеуметтік инфрақұрылымның жай-күйі, тұрғын үй мен 



коммуникация, қоғамдық еркіндік: сөз, іс-әрекеттер, саяси үдерістерге 

қатысу бостандығы, отырықшылдандыру, табиғи қорларды пайдалау, 

энергия тұтыну, қоршаған ортаны пайдалану, оның ықпалы мен қорғалуы, 

әлеуметтік саладағы салымдар, көмектер, түсімдер, сәйкессізідіктерді жою, 

даму бағытындағы ұлттық шоттар. 

Адам дамуының негізгі төрт мүмкіндігі: күнелту, білім алу, лайықты 

тұрмыс деңгейіне жететін қор, қоғам өміріне қатысу.  

Елдегі адам дамуына салыстырмалы баға беретін теңеулер: халықтың 

жоқшылық еселігі (ХЖЕ), гендердік факторды есепке алғандағы даму еселігі, 

әйел мүмкіндіктерін ұлғайту көрсеткіші.  

Адам дамуы деген оқулықтың қорытындылары: 

1. Адам дамуы – өмірде кең ауқымды таңдаумен қамтамасыз ету. 

Олардың бастылары – ұзақ және салауатты өмір сүру, білім алу, лайықты 

тұрмыс деңгейі үшін қор жинау, қоғамдық өмірге қатысу. 

2. Ұзақ уақыт ләззат алуға мүмкіндік беретін саяси, экономикалық, 

әлеуметтік, мәдени, табиғат орталарын жасау. 

3. Дамудың екі бағыты денсаулық пен білімді жоғарылату, мүмкіндікті 

жұмыс пен бос уақытта тиімді пайдалану. 

4. Адам дамуының қағидалары: өнімділік, теңдік, орнықтылық, 

мүмкіндіктерді ұлғайту. 

5. Дамудың мәліметтік көрсеткіштері: адам дамуына аралық баға беру, 

баға туғызушыларды сипаттау, дамудың өзгерісіне ықпал жасаушылар.  

6. Шешім қабылдау, өмірге байланысты көрсеткіштерді талдауға халық 

қатысуы керек, дамуға талпынып, ат салысады. 

7. Көрсеткіштердің бірінші тобына АДИ, ГФДИ, ӘМКК, ЖЖИ, екінші 

тобына ұзақ ғұмыр, білім және тұрмыс деңгейіне сәйкес келетіндері жатады. 

 

Пысықтау сұрақтары: 

1. Адам дамуы деген не? 

2. Адам қорының дамуына жәрдемдесу деген не? 



3. Негізгі мұқтаждар тұжырымдамасына не кіреді? 

4. Г.М.Рогачевтың тұрмыс сапасы анықтамасы. 

5. Дж.Форрстердің ұсынған көрсеткіштері. 

6. Адам даму тұжырымдамасының негіздері. 

7. Адам дамуын көрсететін көрсеткіштер. 

8. Адам дамуының мүмкіндіктері. 

9. Адам дамуының 1-3 қорытындылары. 

10.  Адам дамуының 4-7 қорытындылары. 
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