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«Орман ресурстары және аңшылықтану» кафедрасының 20__ 

жылғы ________ №__хаттамасында талқыланған. 

 

«Орман, жер және су ресурстары» факультетінің оқу-әдістемелік 

комиссиясы мақұлданған (20__ ж __________ № хаттама) 

 

Оқу құралында нарықтық қарым - қатынастардың дамуы - 

ауыл шаруашылығындағы экономикалық жұмыстар жүргізуге жаңа 

талаптар қойылуы және орман шаруашылық мекемелерде 

шаруашылық жүргізудің жаңа тәсілдеріне көшу мәселелері туралы 

бөлімдер бар. Жұмыс соңында өзін-өзі тексеруге арналған тест 

сұрақтары бар.  

Дәріс барысында мұғалім студенттерді жұмыс тақырыбымен 

және тапсырмаларды берілген типтік есептер нақтылы бір 

мекемелердің көрсеткіштерімен нақтыланады. Сабақ барысында 

студенттер оқытушының көмегімен өте күрделі, теориялық және 

практикалық маңызы бар сұрақтарды игеріп, танысады. Теориялық 

білімнің толық болуы үшін, қаралып отырылған экономикалық 

құрылыстардың мәнін сипаттайтын көрсеткіштер есептелініп, 

соларға байланысты қорытындылар жасалынады.  

 Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Ғылыми Кеңесі 

шешімімен оқу құралы сапасында ұсынылған (20_ ж __________ №   

хаттама) 

  

 



Кіріспе 

 

«Орман экономикасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ОӘК) 

ҚР ММЖМБС 5В080700 - «Орман ресурстары және орман 

шаруашылығы» мамандығының квалификациялық сипаттамасына  

сәйкес орындалды. 

ОӘК – де откізілетін пәннің  негізгі мазмұны келтірілген. 

Бұл оқытылатын пәнді жақсы түсінуге, қажетті тәжірибе алуға, 

өзіндік жұмыстарды тиімді ұйымдастыруға және өз бетімен 

тексеруге көмектеседі.  

 Нарықтық қарым - қатынастардың дамуы - ауыл 

шаруашылығындағы экономикалық жұмыстар жүргізуге жаңа 

талаптар қояды.  

 Орман шаруашылық кәсіпорындарында шаруашылық 

жүргізудің жаңа тәсілдеріне көшу мәселелерінің шешуде осы сала 

инженерлерінің атқаратын рөлі зор.  

 Қазіргі кездегі орман шаруашылық инженерлері өз бетімен 

жұмыс істеумен, кәсіптік міндеттерін орындаумен қатар, 

жүргізілген орман шаруашылық шаралар тиімді нәтиже беру үшін, 

экономиклық өрісі кең, іскерлі, экономикалық ойлау қабілеттілігі 

мықты болу керек.  

 Осы әдістемелік нұсқаулардың мақсаты-студенттерге орман 

шаруашылық шараларының экономикалық бағалау тәсілдерін, 

экономикалық зерттеу әдістерін меңгеруге көмектесу болып 

табылады.  

 Әдістемелік нұсқаудағы берілген типтік есептер нақтылы бір 

кәсіпорындардың көрсеткіштерімен берілген. Сабақ барысында 

студенттер оқытушының көмегімен өте күрделі, теориялық және 

практикалық маңызы бар сұрақтарды игеріп, танысады. Теориялық 

білімнің толық болуы үшін, қаралып отырылған экономикалық 

құрылыстардың мәнін сипаттайтын көрсеткіштер есептелініп, 

соларға байланысты қорытындылар жасалынады.  

 "Орман шаруашылық экономикасы" пәнінің бағдарламасы 90 

сағатқа есептелінген, соның ішінде дәрістерге-10, практиклық 

сабақтарға-20 сағат берілген. Семинарлық және практикалық 

сабақтар келесідей тәжірибелік сабақтар бойынша жүргізіледі: 

 

  

 



Бақылау сұрақтары: 

 

1. «Орман экономикасы» - пәнінің мақсаты мен міндеті 

2. Өндіріс үдістерін ұйымдастыру негіздері. Өндіріс үдісі және оны 

ұйымдастыру  

принциптері. 

3. Көмекші қызмет өндірісінің құрамы. 

4. Қазақстан Республикасының орман қорының сипаттамасы. 

5. Орман өсірудің өндірістік циклі және құрылысы.  

6. Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру. 

7. Өндіріс үдістерін ұйымдастырудың экономикалық негіздері. 

8. Өндірістің ұйымдық типтері мен олардың техникалық 

экономикалық сипаттамасы. 

9. Энергия беру шаруашылығын ұйымдастыру. 

10. Орман шаруашылық өнімдерінің экономикалық негіздері. 

11.Өндірістік ұйымдастыру негіздері. 

12. Көлік шаруашылығын ұйымдастыру және жолдарды күту. 

13. Орман шаруашылығындағы өндірісті жоспарлау. 

14. Орман өнеркәсібі өндірісін ұйымдастыру. 

15. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру негіздері. Еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру мәні мен    міндеттері. 

16. Орман шаруашылығындағы негізгі қорлары. 

17. Екпе ормандар жұмыстарын ұйымдастыру.  

18. Орман шаруашылығының еңбек өнімділігі. Орман 

шаруашылығы кадрлары, олардың құрамы. 

19. Орман шаруашылығындағы құрылыс. 

20. Өртке қарсы шаралар ұйымдастыру. 

21. Жұмыс орындарын күту және ұйымдастыру. 

22. Орман шаруашылығындағы негізгі қорлар. 

23. Орманды қосалқы өнімдерді ұйымдастыру. 

24. Еңбек тәртібі, еңбек режимі және демалыс. 

25. Орман шаруашылығының айналым құралдары. Айналым 

құралдарының құрамы және құрылымы. 

26.  Орманды қорғауды ұйымдастыру. 

27. Кадрлар біліктілігін жоғарлату және дайындау. 

28. Орман шаруашылығындағы еңбек ақы. Еңбек ақы түрлері мен 

жүйелері. 

29. Орман шаруашылық өндірісін ұйымдастыру. 

30. Еңбекті нормалаудың міндеті және маңыздылығы. 



31. Орман шаруашылығындағы еңбекті ғылыми ұйымдастырудың 

негіздері. 

32. Сүрек шикі затын өндіруді ұйымдастыру. 

33. Жұмыс уақытының шығындарын және жабдықтарын 

пайдаланудың уақыттарының квалификациясы. 

34. Өнімнің өзіндік құны. Орман шаруашылығы өнімдері, бағалары 

және баға құрылуы. 

35. Еңбек құралдары және оны пайдалану көрсеткіштері. 

   36. Еңбекті нормалау түрлері, нормалау әдістері. Бақылау арқылы 

жұмыс уақыты фотографиясы, хронометраж. 

37. Кәсіпорындар туралы түсінік (РМК). 

38. Еңбек жабдықтары және оны пайдалану көрсеткіштері. 

39. Жұмыс уақытының жабдықты пайдалану уақыты шығындарын 

зерттеу әдістері. 

 

Студенттің өзіндік жұмыс тақырыптары  

1. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. 

2. Орман шаруашылық өнімдерінің өзіндік құнын талдау. 

3. Орман қорын пайдалану. 

4. Өріс қорғау үшін орманды өсірудің экономикалық тиімділігі. 

5. ОШ мемлекеттік мекемеде негізгі қорлардың құрылуы. 

6. Өсіп тұрған сүректі босатудың реті.  

7. Қазақстандағы орман өнімдерінің экспорты мен импорты. 

8. ҚР Орман кодексі. 

9. Әлем ормандарының экологиялық ролі және экономикалық 

маңызы. 

10. Өртке қарсы шаралар ұйымдастыру 

11. Аймақтың қолайлы ормандылығы. Орман ресурстарын 

жүргізудің негізгі жолдары 

12. Тиімді жұмыс және қызмет туралы түсінік  

13. Жобалау базасы: мемлекеттік тапсырыс, экономикалық 

нормативтер, орман шаруашылығын құрудағы материалдар, 

нормативті техникалық карта 

14. Орман шаруашылық өндірісінде бизнес жоспарды 

жүргізу әдістері мен тәртіптері 

15. Орман өсірудегі өндірістік цикл. Орман және бақ 

шаруашылығындағы жобалау жұмыстарының тапсырмалары 

мен кезеңдері 



I-бөлім  

Дәрістер кешені 

Дәріс 1 

Тақырыбы: Орман және орман парк шаруашылығы проблемалары 

және қазіргі жағдайы 

1. Орман экономикасының мәні мен мақсаты 

2. Орман шаруашылығының міндеті 

 

Орман шаруашылық нарықтық қарым – қатынастың даму 

экономикалық жұмысын жүргізуге жаңа талаптар қояды. Орман 

шаруашылық өнеркәсіптері шаруашылық жүргізудің жаңа 

тәсілдерінің ауысуына байланысты бұл мәселелерді шешуге осы 

сала инженерлерінің маңызы зор.  

Орман шаруашылық инженерлері өз бетінше жұмыс істеумен 

қатар, кәсіби міндетті экономикалық білімді, экономикалық ойлау 

қабілеті терең, іскелігі мен практикалық кәсіптігі жоғары болуы 

орман шаруашылық іс шараларының нәтижесінде жүргізілуінен 

алынатын болашақтағы бағасын болжап білу керек. Басқа 

пәндермен қатар орман шаруашылық экономикасы орман және бау 

– бақша шаруашылығы инженерлерін дайындауда басты басты 

орынның бірі болады. Пәннің мақсаты өндіріс экономикасы туралы 

терең білім беру үшін болашақ мамандарға өз кәсіптік мінездерге 

жаңаша көз қарасты үйрету.  

Осы пәнде білетін мәселелер: 

1. Экономикалық реформаға нарықтық қатынастардың құрылуына, 

заңдылықтың республикалық орман шаруашылықтың дамуындағы 

жаңаша кезең ерекшеліктерін; 

2. Экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешуде орман және 

бау – бақша шаруашылығының орны мен атқаратын ролі; 

3. Орман шаруашылық өндірісінің материалдық базасы, орман қоры 

және кадрлары ерекшеліктері; 

4. Орман басқару жүйесі мен еңбек бөлу әдістері; 

5. Негізгі экономикалық категорияның мазмұны мен мәнін ( еңбек 

өнімділігі, өнімнің өзіндік құны, баға, пайда, рентабельдікжәне т.б 

); 

6. Өндірістің тиімділігін арттыру және орман шикізатын көп мақсатқа 

пайдаланудың жолдарын білу қажет. 

Техникалық орман экономикасынан есеп шығару және оны 

талдау: өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру, орман 



қорлары, жерді неғұрлым тиімді пайдалану, оны іске асыру, жаңа 

технологиялық және өндіріс ұйымдарының экономикалық 

тиімділігін есептеп математикалық әдістер мен есептеу 

технологиясын қолдану. 

Орман және орман шаруашылығы туралы алғаш мәліметтер 

жөнінде И.Т Посомковтың, М.В. Ломоносовтың, В.Т. Татишевтың, 

А.Т. Болотовтың, М.М. Сперанскийдың және де басқа 

ғалымдардың еңбектері. Олар орман экономикасының ғылым 

ретінде ең бастапқы ірі тастың қалаушылары. Орман шаруашылық 

экономикасы орман шаруашылық өндірісті ұйымдастыру, орман 

құру, орманшылық, орман тауарлығы, екпе ормандар, орманды 

пайдаға асыру, орман бақша және бау – бақша шаруашылық 

негіздері және тағы басқа арнайы пәндермен тығыз байланысты. 

Орман шаруашылық және бау – бақша өндірісінің алуан түрлілігін 

орман байлығы мен шикізат қорларын толық пайдалану мен оны 

қайта қалпына келтіруді түсінуге мүмкіндік береді.  

 

Дәріс 2 

Тақырыбы: Орман және орман парк шаруашылығының 

ормандардың ерекшеліктері және маңызы 

1.Орманның белгісі  

2.Орман шаруашылығының өнімдері 

 

Орман шаруашылығы дамыған ауданда орман тек қана нысан 

емес, шаруашылық көзі болып табылады. Ормандағы  ағаштар аз 

игерілген аудандардағы табиғаттың сыйы болып табылады. 

Ұйымдастырылған аумаққа  қарауылдарды ормандағы өрттерге 

қарсы қалай тұру керек екенін үйретті, осының бәрі адам еңбегінің 

арқасы. Осындай тәсілмен орманды азық ретінде қарау, 

адамдардың еңбегімен келеді. Экономикалық көзқараспен қараспен 

қарағанда орманнан алынатын барлық өнім адамның еңбегімен 

бағаланады. Орман шаруашылығындағы өнімнің кешенді 

жиынтығы ақшаға  келіп тіреледі. Мемлекеттің орман 

шаруашылығындағы экономикалық маңызды рольі – кірістілік. 

Орман шаруашылығында өнімді жалпылама жасап шығаруға 

қатысты тағайындау  (ағаш сүрегі, шайыры, жабайы өсетін жеміс-

жидек, дәрілік және техникалық шикізат) Орман өнімдері шикізат 

ретінде қолданылады. Орман шаруашылығындағы өнімнің  аздаған 

бөлшегі тұрғындарға пайдалануға беріледі. (Отындар, 



саңырауқұлаұтар, жеміс-жидек). Үйренудің орман 

шаруашылығындаэкономикалық белгісі барлық өніммен есептеу 

ғылым мен техниканың дамуындағы жаңаша деңгейде пайдалануға 

және алуға мүмкіндігі. Бұл өнімнің құрамына кіретін тек қана  ағаш 

сүрегі емес, басқада барлық жинақталған өнімдерді орынды 

мақсатта бөлеміз. 

   А) Негізгі өнім оған кіретін ағаш сүрегінің қоры, ағаш 

тамыры, техникалық көкеніс, жаңғақ және жидек түрлері 

 Б) Өнімнің жанама түріне саңырауқұлақ, жеміс, бағалы 

дәрілік шөптер, жидектер, мүктер және басқада өнімдер жол –

жөнекей өсіруге жағдай жасайды. 

Ауыл шаруашылығындағы алқапқа орман ойдағыдай мол астық 

алуына әсер етеді, маңызды топырақ қорғауды атқарады, 

санитарлық-гигиеналық суды қорғау және басқада қажетті 

қызметтер атқарады. 

Осы қызметтердің белгілері:орман өсіп тұрған жағдайларда 

орындайды, басқа жағдайға байланысты соншалықты маңызды 

осылар үшін орман өсіруді ұйымдастыруды (алқап қорғау, орман 

бақ шаруашылығы т.б) 

  Орманды көп мақсатта пайдалану бұрыннан белгілі, xx ғасырдың 

2-ші жартысында өскені соншалықты кейінгі кезде игерілмейтін 

ұйымның көп мақсатты пайдалануда орман шаруашылығын алып 

жүру олардың тәжірибесінде кіші ормандар қою орналасқан 

урбанизацияланған аумақтың жанындағы ірі мегаполистер. Бірінші 

кестеде орман қызметтері мен ресурстар ассортименттері 

көрсетілген,қанағаттанарлық аударылымдарға талап қойылған 

оларды алу тәсілдері өндірілген өнімнен әртүрлі тұқымдар алу 

эффектісі. 

 

 1 Кесте. Ресурс ассортименті мен орман өнімдерінің көп 

мақсаттарға пайдаланылуы 

 

Ресурстар Ресурспен қамтамасыз ету 

тәсілдері 

Орман өнімдері 

Ағаштар Басты кесу түрлері,күту 

жұмыстары кесулері және 

жанама кесу түрлері 

Орман өнімдерінің 

негізгі түрлері (кесу 

құралдары, 

целлюлоза, қағаз т.б) 



Техникалық Орман төсеніші (живица, 

гуттаперча) 

Скипидар, канифоль, 

каучук және басқалар 

Қабықтарды дайындау Таннидтер, бояулар, 

тығындар және т.б 

Пішендік Пішен шабу Сенаж 

Жайылым Жайылымдық 

пішендер 

Жапырақтарды және 

қылқандарды дайындау 

жұмыстары 

Қылқан-дәрумен ұны 

Азықтық Жабайы өсетін жемістерді 

дайындау 

Жеміс, жидек, 

жаңғақтар, 

саңырауқұлақ 

Орман төсенішінде қайын, 

үйеңкі 

Шырындар 

Омарта құру Бал, балауыз, ара 

желімі 

Орман аң шаруашылығы Жануарлар еті, құстар 

еті, терілер 

Дәрілік Емдік өсімдіктерді дайындау, 

жемістер, қылқандар, 

тамырлар 

Медициналық 

препараттар 

Су Жердегі суларда 

атмосфералық шөгінділердің 

ауысуы 

Минералдық және 

таза сулар, сонымен 

қатар шипалы сулар 

  

 Әр ресурстар мен орман қызметтері өз тұтынушыларынан 

тұрады. 

  Барлық ресурстар және ағаштардың қызметтері ағаштар 

сияқты теоретикалық жаңару, бірақ тәжірибелік барлық талаптарға 

сай орман өсіру орталықтарын сақтандыру. 

 

 

 

 

 

 



2 Кесте. Осы қауіпсіздіктің алдына алуды айтуға тура келеді 

ормандағы жер қойнауын пайдалану,экологиялық талаптардың 

есепсіз пайдалануы. 

Міндеттері Қызметтер (пайдалы) Әсері 

Әлеуметтік Рекреация,микроклимат 

және орман ортасының 

сапасы 

Денсаулық 

Ландшафтық 

архитектура 

Эстетикалық тұрғызу 

Қорғау Топырақты қорғау Жерді эрозиядан 

қорғау 

Егістікті қорғау Өнімнің артуы 

Жайылым жерлерді 

қорғау 

Жемнің артуы,мал 

шаруашылығы 

азығының көбеюі 

Су қорғау және 

суларды реттеу жүйесі 

Судың қайнар 

көздерін 

сақтау,гидрологиялық 

режимдерді реттеу 

Мағлумат беру ортасы Атмосферадағы газ 

алмасуы, микро- және 

макро климаттың 

жақсаруы 

Қорықтар Биологиялық 

түрліліктің сақталуы 

Мәдени-

денсаулықты 

жақсарту, 

спорттық 

Ағаштарды ғылыми 

мақсатта, сонымен 

қатар стационарлар 

Жаңа ғылымдардың 

пайда болуы 

Табиғи ескерткіштер Табиғи ерекше 

құбылыс 

Тарихи ескерткіштер 

(мемориалды 

обьектілер) 

Орман аумағы, 

тарихи оқиғалармен 

байланысты 

Ұлттық саябақтар Экологиялық тәрбие 

беру және мәдениетке 

баулу, аншлаг күзеті 

Спорттық 

 

Туризм, денсаулық 



 

 Әлемдегі көптеген жазықтықтарды  және тау беткейлерін 

біркездері ағаштар жауып тұрған. Бұл жайында Сахарадағы 

қазындылар дәлелдейді, осы мақсатта ағаштар және ресурстар 

жаңаланады, бірақ  1 шартпен ең қажетті талаптар пайдаланылған 

жағдайда санақ жүргізіледі. Міне, сондықтан қажетті этапта, және 

перспективада бірден жоғары деңгейге өсті. Орман басқару 

жүйесіне шейін сертификация талап етіледі.  Бірақ, олардың 

шешімдерінің күрделі екенін көрсетуіміз керек. 

 1 кестеде көрсетілгендей 2 ресурс және олардың қызметтері 

нақты екі категорияға бөлінеді. Олардың біріншісі сауда ресурсына 

тікелей қатысты,екіншісі саудаға мүлде қатысы жоқ қоғам игілігіне 

тікелей қатысты жекелік қолданушыларға бөлінбейтін. Бірінші 

категорияға қатыстылары: сүректік, техникалық, ағаштардың жер 

ресурстары және азықтық, дәрілік  және судағы өндірістік жағдайда 

қолданылғанда. Екінші категорияға әлеуметтік, қорғау әсіресе 

мағлумат беру және пайдалы ағаштар. Біздің елде және шет елдерде 

орман шаруашылығы алдыңғы қатардағы тәжірибелер көрсетіледі. 

Орман шаруашылығының негізі орманды басқару. Ұлттық 

экономикамызды қамтамасыз ету қаржы көзі, сонымен қатар 

орманды жақсарту арқылы табиғат жағдайын жақсарту. Бұл қалай 

жасалады,қалай іске асыру керек және нені шешу керек бұл 

істердің барлығы орман экономикасының тапсымасы болып 

табылады. 

 

Дәріс 3 

 

Тақырыбы: Орман және орман парк шаруашылығында негізгі 

объект ормандар және орманды жерлер 

 

1. ҚР орман қоры және оның қазіргі заманғы жағдайы 

2. Орман шаруашылығының мәселелері 

3. Нарықтық қарым – қатынас жағдайындағы орман щаруашлығының 

дамуы 

 

Орман таптырмайтын табиғи объект болып табылады. Орман 

шығуы, өсуі және дамуының ерекшеліктері және ішкі 

заңдылықтары бар. 



ҚР территориясы аумағы 272,49 млн.га алып жатыр. орман 

қорының және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 26,4 млн.га (9,7 

пайыз). Орманды жерлердің аумағы 12,4 млн.га (4,6 пайыз). 

1. Орман жерлері – 18350,3мың га (69,3 пайыз) 

1) Орманмен қамтылған – 12427мың га (46,9 пайыз) 

2) Орман екпелері – 165,7 мың га (0,6 пайыз) 

3) Орман питмниктері – 5,0 мың га 

4) Орманмен қамтылған – 6752,0 мың га (25,5 пайыз) 

2.  Ормансыз жерлер – 8126,4 мың га (30,7 пайыз) 

 1) Пашни – 109,6 мың га (0,4 пайыз) 

 2) Шабындық – 369,4 мың га (1,4 пайыз) 

 3) Жайылым – 4885,0 мың га (18,4 пайыз) 

 4) Бақтар, жеміс бағы және  т.б. 

Орман шаруашылығының негізгі объектісі – ҚР орман қоры 

болып табылады. Оған орман қорының  жерлері, орман ресурстары 

және орманның пайдалы қасиеттері кіреді. Орман объектілері 

көпфункционалды орманды есепке алу ҚР қазіргі  орман кодексінде 

бекітілген. 

ҚР – да барлық орман, сонымен қатар, орман қорының жерлері, 

орман өсімдіктерімен қамтылмаған жерлер – ҚР – ның орман 

қорын құрайды. 

Орман қоры мемлекеттік және жеке меншік орман қорынан тұрады. 

Мемлекеттік орман қорларына мыналар кіреді: 

1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы өздігінен шығатын табиғи 

және жасанды ормандар 

2. Өздігінен шығатын және жасанды ормандар, сонымен қатар 

мемлекеттік орман қорының жеріндегі,орман шаруашылық 

мұқтаждықтарына берілген орман өсімдіктерімен қамтылмаған жер 

учаскелері 

3. Қорғаныш отырғызулар теміржол және автомобильді жолдардың 

жолағының жалпы қолданылатын халықаралық және 

республикалық маңызы бар жолдармен,каналмен, магистральді 

құбыр жолдары және басқа да сызықты құралдары, ені 10м және 

одан жоғары, ауданы 0,05га және одан да көп. 

Жеке меншік орман қорына – жасанды ормандар, 

агроорманмелиоративті отырғызулар, ені 10м және одан жоғары 

болатын плантациялық отырғызулар, орман дамыту мақсатында ҚР 

– ның жер туралы заңына сай заңды тұлғаларға ұзақ мерзімде 



қолдануға немесе жеке меншігіне берілген 0,05 га жоғары аумақтар 

кіреді. 

Орман қорына мыналар жатпайды: 

1. Мемлекеттік орман қорының жерлеріне кірмейтін аумағы 0,05 га 

астам болатын жеке және топтастырылған ағаштар, 

ауылшаруашылық бағытының жерлеріндегі бұталы өсімдіктер 

2. Қала орманы және орман саябақтарынан басқа, елді мекендерге 

жатпайтын көгалдандырылатын жерлер 

3. Үй маңындағы, саяжай және бақ учаскелеріндегі ағаштар мен 

бұталар 

Барлық орман қорлар 2 негізгі мекен түрлеріне бөлінеді – 

ормандық және ормандық емес. 

Ормандық мекендерге ағаш – бұталы өсімдіктермен қамтылған 

мекендер және орман ортасының белгілерін сақтап қалған ағаш – 

бұталы өсімдіктер жатады. Олар былай бөлінеді: 

а) орманмен қамтылған, соның ішінде екпе ормандар – отырғызу 

арқылы құрылған екпе орман учаскелері немесе ағаш түрлерін себу, 

сексеуіл немесе бұталар, қатаң тәртіпте сақталған орманды мекен 

жетістіктерінің нәтижесінде ормантаксациялық көрсеткіштері мен 

толымдылығы 0,4 және одан жоғары 

б) арнайы бағытталған плантациялар, соның ішінде:  

- өнеркәсіптік және энергетикалық мақсатта – қысқа мерзімде терек 

және басқа отырғызулардан жиһаз және құрылыс өнеркәсібінде т.б. 

мақсатта жоғары өнім алу 

-азықтық (тағам) және басқа да мақсатта әр түрлі жеміс – жидекті 

және басқ плантациялар түрлері 

в) несомкнувшиеся орман екпелері – орман екпелерінің отырғызу 

немесе себу түрінде құрылған мекен түрлері. Сонымен қатар оларға 

– түрлік, сәндік, ландшафтық, реконструкция жолымен құрылған, 

мемлекеттік қорғаныш жолағының орман екпелері 

г) орман питомниктері – ағаш және бұталардың отырғызу 

материалдары өсірілетін орман қорының учаскелері 

д) орманмен қамтылмаған – ағаш және бұта жетіспейтін орман 

мекеннің учаскелері, бірақ арасында орман өсіруге жарамдылары 

да бар: шабындылар, гари, қурап қалған көшеттер, прогалины, 

редины 

Ормандық емес мекендерге алдын – ала мелиорация немесе 

рекультивация жұмыстар жүргізілмеген жерлерге отырғызуға 

жарамсыз ағаштар тобы жатады. Оларға мыналар кіреді: 



1. Пашни – орман шаруашылық өндірісінде қолданылатын мекендер 

2. Шабындық – шабындар үнемі жүргізілетін мекендер 

3. Жайылым – мал жайылымына арналған мекендер 

4. Жолдар, кварталдар, өртке қарсы бөліну жолдары, барлық бағыт 

түріне арналған жолдар 

5. Үй маңы – тұрғын және тұрғын емес учаскелері бар, негізінен 

орман шаруашылығымен байланысты және ерекше қорғалатын 

табиғи территорияларды функциялау жатады 

6. Сулар – көл, өзен, бұлақ, тоған, су қойма, каналдар, мелиорациялы 

сетьтер және т.б. 

7. Батпақ – ылғалдылығы көп өсімдігі жоқ учаске немесе сирек 

кездесетін ағаш – бұталы өсімдіктер 

8. Құмдар – сусымалы құм, құмды ағындар, ағаш – бұталы 

өсімдіктерден айырылған жерлер 

9. Мұздықтар – мұзбен қамтылып тұрған учаскелер 

10. Басқа да мекендер – оларға құламалы беткейлер, жартасты 

жерлер, тасты үгінділер, көшкін, электр жіберу байланысының 

сызықты трассасы, газ, су, мұнай құбырлары т.б.   

 

 

Дәріс  4 

Тақырыбы: Негізгі және айналымдағы орман қоры және орман 

саябақ шаруашылығы 

Негізгі тапсырмалар: 

1. Негізгі және айналымдағы экономикалық қорлардың 

мәселелері. 

2. Негізгі қорларды толықтырушылар. 

3. Өндірістік мекемелердің құралдары және құрамы. 

Өндіріс элементтері: еңбек құралдары, заттар, адам еңбегі. 

Еңбек құралы және еңбек заты өндірістің құрамын құрайды. 

Орман шаруашылығында өндіріс құралдарына келесілер жатады: 

- орман қорының жерлері; 

- ағаштың түбіртектегі қоры; 

- өндірістік мекемелер және ғимараттар; 

- машиналармен құрылғылар; 

- көшеттік материал; 

- тұқым және тағы басқа. 

Негізгі өндірістік қорлар – бұл еңбек құралдарының бір түрі 

ретінде өндірісте қатысады, көптеген өндірістік циклдарға қызмет 



етеді, осымен қос өзінің табиғи формасын сақтап қалады, ал 

олардың тозған бөліктері жаңадан жасалынатын құралдарды 

жасауға жіберіледі. Негізгі кәсіпорын қоры өз ішінде негізгі құрал 

мен ақшалай болады. Негізгі қордар оларды дайындау және сатып 

алғандағы суммасы, транспортировкасы, бейнелеу және басқада 

шығындар әрекет қорытындысы бойынша өзінің бастапқы бағасына 

бейне табады. Негізді қорларды бағалау бастапқы және қалпына 

келтіру бағасы бойынша олар толық және қалдықты болуы мүмкін. 

Қалдықты бағасы – бұл тозғандарды есептеудегі негізгі қордағы 

бастапқы бағасы, суммасы амортизациялық санау көлемі бойынша 

анықталады ( барлық уақыт ішіндегі).  

Толық бағасы – осы қорлардың негізінде жасалынған өнімге 

жіберілген тіркеусіз үлес бағасы. 

Жарғы (износ) – физикалық және моральдық. 

Физикалық жарғы – негізгі қордан сұрамды бағасынан артық 

шығын шығуы.  

Моральдық жарғы – физикалық жарғыдан бұрын болады. Негізгі 

қорлар яғни қолдануға болатындары экономикалық жағынан 

эффектілі емес. 

Амортизация 

Өнім көлемі мен негізгі қордан аударылатын бөлшектердің аудару 

бағасы. Амортизайия ақша құралдарын жинауды жүзеге асырады. 

Олардың негізгі мақсаты қалпына келтіру.  

Амортизаторлық санау – амортизацияның ақшалық өлшемі негізгі 

қордағы жарғыға сәйкес. Олардың санаудағы бағасы. 

Амортизациялық қор – мақсаттық жинау. 

Фондоотдача – негізгі қордың орташа бағасы мен өнімнің 

бағасына қатынасы бойынша анықталады. Фондоотдача өр 

рубьлдің қайда жұмсалғанын көрсетеді, негізгі өндірістік қорда 

жұмсалған шығындарды яғни құралдардың эффектілігі. 

Фондоемкость – бұл көлем фондоотдачаға кері. Бұл жіберілетін 

өнімге негізгі өндірістік ара қатынастың бағасымен саналады.  

өндірістік мекеме және құрал жабдықтар, күш машиналары және 

жұмыскерлер, транспорт, өлшеу құрылғылары және тағы басқа 

негізгі қордың құрал жабдықтарын құрайды. 

Айналым қоры – бұл өзінің бағасын дайын өнімге аударатын 

еңбек құралы, өндірістік процессте бүтіндей осы цикл біткенше 

қолданылады ереже бойынша өздерінің табиғи формасын өзгертеді. 

Айналым қордарына келесілер жатады: 



- тұқым  

- отырғызу материалы 

- шикі заттар және жарты фабрикаттар 

- жанармай және т.б. 

Негізгі қорлар бөлінеді: 

1. өндірістік - өнеркәсіптік өнімдерді жіберуде қатысады. 

2. басқа өсімдер қорлары. 

Айналым құралдары. 

Айналым қорына дайын өнімнен басқа еңбектің балық түрлері 

жатады. Бұл аз бағалы заттар ( бағасы мың теңгеден жарамдық 

мерзімі бір жыл).  

Қорға қоймадағы дайын өнімдер жатады: жіберілген өнімнің 

қолданушылармен есебі жүргізілген; мекемедегі кассаның, 

банкідегі немесе есепшоттағы ақшалар; кредит және кепіл. 

Айналым қоры мекемеде өндірістік қор ретінде қатысады және 

өндіріс процессіне қатысады 

Айналымдағы қорда өндірістік қор иелік етеді: 

1. негізгі шикізаттар және материалдар; 

2. көмекші артериалдар; 

Ал өндірістік процесстегілері: 

1. жарты фабрикаттар  

2. бітпеген өндіріс 

Айналым қоры дегеніміз-кәсіпорының өндірістік қорларының 

бөлігі, яғни бір өндірістік циклде толығымен тқтынатын өндірістік 

қор болып табылады. Өндіріс кезінде өзіндей нағыз пішінін 

өзгертіп, өзінің құнын дайындалған өнімге ауыстырады.  

Айналым қорларының құрамы еңбек құрал – жабдықтарын 

біріктіреді. Айналым қорларының негізгі бөлігін өндіріс қорларын, 

яғни айналым қорларының элементтерін құрайды (шикізат, 

материалдар, қосымша бөліктер, жартылай фабрикаттар, көмекшң 

материалдар, жанар-жағармай, ыдыс т.с.с.). Айналым өндіріс 

қорының құрамына толық аяқталмаған өндіріс өнімдері де жатады 

(мысалы, жаңа өнімді өндіруге кеткен шығындар). Толық 

аяқталмаған өндіріс өзінің өлшемі бойынша екінші орынды алады. 

Айналым қорларының құрылымы мамандыққа, жабдықтау 

жағдайына байланысты өзгеріп отырады. 

Халық шаруашылығында материалды ресурстарда шығындау 

нормалары әсер етеді, олар келесідей көрсеткіштерге байланысты 

топтарға бөлінеді: 



- өндіріс процесі кезінде нормаланатын материалдар қызметі 

- норма есептелінген кезең 

- нормаланатын обьектінің бөлшектеу дәрежесі 

- нормаға әсер ететін масштаб (цехтық, зауыттық, салалық, 

халық шаруашылықтық) 

- норма көрсетілген материалдардың қызметі. 

Өндірістегі материалдың атқаратын жұмысына байланысты 

нормалап негізгі және қосымша материалдарды шығындау 

нормалары болып бөлінеді. 

Орман шаруашылығы өндірісіндегі айналым қорларын ағаш пен 

бұтаның тұқымдары, тікпелер мен сеппелер, жанар-жағармай, құны 

төмен.  
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Айналым құрал-

жабдықтары 

 



және жылдам тозатын құрал – жабдықтар орман өнімдерін 

маркілеуге арналған бояулар. 

Өндіріс айналым қорларына: шикізат, негізгі және көмекші 

материалдар, ыдыстар, жанар-жағармай, жартылай фабрикаттар, 

толық өңделмеген өндіріс, құны төмен және жылдам тозатын 

құрал-жабдықтар жатады. 

Шикізаттар мен негізгі материалдар дегеніміз - еңбек әсерінен 

және келесі өндірісте дайын өнімнің негізін құрайтын еңбек 

заттары болып табылады. Орман шаруашылығында оларға 

тұқымдар, екпе ормандық құру кезінде пайдаланылатын сеппелер, 

жиһаздар мен ыдыстарды дайындауға арналған сүректер жатады. 

Шикізаттарға: руда, бөренелердің сүрегі, мақта жатады. Негізгі 

материалдарға өндірістік өңделген өнімдер, мысалы: тілінген 

тақтайлар, металл, маталар жатады. Көмекші материалдарға еңбек 

процесін атқаруға қызмет ететін  немесе көмектесетін еңбек 

заттары жатады. Мысалы: клей, бояулар, шегелер, энергия мен 

жанар-жағармай негізінен көмекші компоненттерге жатады. Бірақ 

жаппай пайдалануға байланысты жеке топқа бөлінеді. Мысалы: 

орман шаруашылығында ыдыстар жәшіктер болып саналады. 

Жартылай фабрикаттар - басқа  өндірісте шикізат ретінде 

пайдаланылатын өнімдер жатады. Мысалы, екпе орманда 

пайдаланатын тікпелер мен тұқымдар толық аяқталған өндіріске 

өңделіп жатқан өндірістер жатады. Мысалы, ауыл шаруашылық 

дақылдары мен ағаштардың көшеттері, жануарлардың төлдері 

орман шаруашылығында толық аяқталмаған өндіріске толық пісіп 

жетілмеген алқа ағаштары да жатады. Құны төмен және жылдам 

тозатын құрал-жабдықтарға бағасы мың теңгеге дейін тұратын 

заттар мен бір жылға  дейін ғана қолданылатын заттар жатады. 

Кәсіпорынның айналым қорларына басқа сұраныс қорлары да 

жатады. Сұраныс қорларына тұтынуға дайындалған өнімдер қаржы 

жатады. 

Айналым қорлары нормаланатын және нормаланбайтын болып 

бөлінеді. Нормаланатын айналым қорларына тұтынушыға тиелген 

өнімдер мен қаржылардан басқа барлық айналым қорлары жатады. 

Шаруашылық есеп масштабы дегеніміз – белгілі бір қоғамдық 

тұтынушыларды таксималды қанағаттандыру мақсатындағы 

өндірісті дамытудағы қамтамасыз ету.  

 Шаруашылық есеп экономикалық заң жүйелеріне сүйене 

отырып негізделген және өндірістік қарым-қатынасты сипаттайтын 



шаруашылықты ұйымдастыру және жүргізу маңызды пішіні болып 

саналады.  

 Шаруашылық есептің мәні мен құрамы өндірістің нақты 

экономикалық категориясы мен шаруашылықты жүргізу тәсілі 

ретінде екі бағытта байқалады.  

Шаруашылық есеп экономикалық категория ретінде қоғам мен 

мемлекет арасында, өндірістік кәсіпорындар мен бірлестіктер 

арасындағы күрделі экономикалық қарым-қатынасты біріктіреді. 

Шаруашылық есеп қоғамдық коллективтік және жекелеген қарым-

қатынастарды қамтамасыз ететін және мемлекттік жоспарды 

атқаратын құрал болып саналады. Шаруашылық есепті  

ұйымдастырудың негізгі принциптері келесілер: 

Операциялық-шаруашылық өзін-өзі басқаруы, өзін-өзі 

қаржыландыру және  рентабельдігі, материалды. Қызығушылығы, 

материалдылық жауапкершілік, қаржыға жауапкершілігі.  

Өзін-өзі қаржыландыру, яғни шаруашылық есептің барлық 

шығындарын қалпына келтіретін және өнімдерді өткізу арқылы 

қаржының жиналуын түзу болып саналады.  

Шаруашылық есеп ұйымының құрал-жабдықтар көзі болып 

өзіндік кірістер мен жиналымдар болып саналады.  

Шаруашылық есептің басты принципі болып шарушылық 

қызметі нәтижесінде пайда болған материалдық қызығушылық 

болып табылады. Бұл принцип әрбір жұмыскердің және барлық 

кәсіпорын жұмысының коллективінің белгілеген мерзім ішіндегі 

жоспарлық тапсырманы, бұйымның сапасын жоғарылатуға, 

өндірістің техникалық жетілдіруіне, еңбек өндірісін жоғарылатуға, 

материалдық еңбек қаражат ресурстарын тиімді шығындауға 

бағытталған принцип болып саналады.  

Пайда дегеніміз кәсіпорынның кірісі, яғни өндіріс 

жұмыскерлерінің еңбегімен пайда болған өніммен сипатталады.  

Кәсіпорынның шаруашылық, финанстық қызметі жалпы 

немесе баланстық (тепе-теңдік) пайда бойынша өндіріледі. 

Шаруашылық есеп қызметі бойынша орман шаруашылығының 

жалпы (баланстық) пайда мөлшері кіріс жиыны ретінде 

анықталады: 

 жеткізілу және өткізу келісімдерімен анықталатын 

прейскурант немесе басқа да бағалар бойынша тауарлық өнімді 

өткізу арқылы анықталады.  



 өнімді басқа да жолмен өткізу бойынша (ауыл 

шаруашылығының қосалқы өнімдері, қызмет көрсету, 

автошаруашылық өнімді салу ыдыстары, материалдар және 

басқалар) анықталады.  

 өнімді жопарлы өткізу арқылы алынатын шығындар мен 

кірістер арқылы анықталады (мұнда тұрмыс үй комуналды 

шаруашылық және мәдени ағартушылық орындарын күтуге кететін 

шығындар және т.б.).  

Рентабельділік белгілі бір кезеңдегі кірістер мен пайданы 

анықтайтын кәсіпорынның экономикалық тиімділігін, жалпы 

тиімділігін көрсететін көрсеткіш. Шаруашылықты рентабельді 

жүргізу дегеніміз оның пайда келтіруін сипаттайды.  

 

 

Дәріс 5 

Тақырыбы: Орман шаруашылығында еңбек қорлары және еңбек 

өндірістілігі 

 

1. Өндірістік процестегі еңбектің рөлі. 

      2. Орман шаруашылығындағы еңбек өнімділігі. 

 

Өндірістік процесс материал факторлары үлкен рөл ойнайды, 

еңбек құрал-жабдықтары және пәні, ең басты шешетін күш – адам 

және оның творчесвалық еңбегі. К.Маркс түсіндірген:  еңбекті 

жақсы бағалаған,  барлық жұмыста адам адаммен  қарым-қатынаста 

болады.  Адам жұмыс жасамаса,еңбек етпесе адам емес. Барлық 

адамзатқа  жұмыс керек. Еңбексіз адам табиғатпен араласа алмайды  

және өмір сүре алмайды. Еңбек – барлық жұмыста бірінші тұруы 

керек.  Еңбек бағаланады, кез келген жұмысты бағалаймыз. Ал, 

орман бағаланбайды, өйткені оған ешқандай жұмыс жасалынбайды, 

өздігінен өседі.  Еңбек бағаланады, ол әр түрлі болып бөлінеді. 

Еңбектің өз характері және организациясы бар.  Өндіруші еңбекті -  

жұмыстың сағатына, күніне және мықтылығына қарай ақша 

төлейді.  

Өндірістік өндіруші қалай бағаланады.  

Өндірістің еңбегі 3 түрмен бағаланады.:   

1. жұмыскер көп болу керек. 

     2. қабілетті адамдар қажет. 

3. тоқтамастан жұмыс жасау керек. 



Еңбек дегеніміз - қоғамдық еңбекті бөлуші салалардың негізі 

болып табылады. Мысалы, табиғи өскен орман жабайы өскен еңбек 

заты да құрал-жабдық болып саналмайды. Ол өздігінен орман 

шаруашылығын немесе орман шаруашылық өндірісін құрамайды. 

Еңбек өнімділігі дегеніміз-өнім бірлігіне жіберілетін уақыт 

бірлігінен немесе жұмыс уақытының санынан құралған, өнімнің 

сапасы және санымен  өлшенетін белгілі бір қоғамдық пайдалы 

еңбектің өнімділік деңгейі болып табылады. Еңбек өнімнің күші-

өндірістің даму дәрежесінен, оның жаңа еңбек құрал-

жабдықтармен қамтамасыз етілуімен, техникалық процесс 

жетістіктерінің  деңгейімен сипатталады. Еңбек қарқындылығы 

еңбек сапасы мен деңгейін белгілейді, әсіресе еңбек етушілердің 

квалификациясымен тығыз байланысты. 

Орман шаруашылығына әсер ететін көптеген факторларға 

еңбекке табиғи әсер ететін жағдайларды атап өту керек: оларға 

ауданның климаттық жағдайлары, 1гектардағы орман қоры, алқа 

ағаштарының толымдығы, байланысты сүректің физика-

механикалық ерекшеліктері, жалпы тексациялық қоры бойынша іс-

сүректерінің үлесі және т.б. 

Еңбек өнімділігіне әсер ететін экономикалық факторларының 

негізі мемлекеттің орман шаруашылығының өндірістік күшінің 

даму деңгейі болып табылады. Еңбек өнімділігін жоғарылату үшін 

жұмыс күнін тығыздатып, жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру керек. 

Еңбек өнімділігін жоғары қамтамасыз ету жағының негізі 

болып ғылыми негізделген жоспарлау және еңбек санағы болып 

табылады. Орман шаруашылығының кадрлары-белгілі бір 

өндірістік тәжірибе алған, арнаулы дайындықтан өткен, орманды 

өсірумен, пайдаланумен, қолданумен және қорғаумен айналысатын 

кәсіпкер адамдар. Еңбек-өндірістің қажетті және негізгі көрсеткіші 

болып саналады. Өндіріс процесі адамның тіршілік қажеттілігін 

қамтамсыз ететін материалдық қажеттілік. Еңбек өнімі болып 

жатқан және болып кеткен еңбек әсерінен тұрады. Болып жатқан 

еңбек қажетті қосылған еңбектен тұрады. Қосылған еңбек-еңбектің 

бір бөлігі болып табылады, ол материалдық өнім шығармайды. 

Еңбек өнімділігі дегеніміз-уақыт бірлігі мен есептелінетін 

атқарылатын жұмыс немесе көрсетілген тұрмыстық қызмет 

түрлерін, өндіріс өнімдерінің тиімділігін бағалайтын дәреже болып 

табылады. Өндіріс және қоғамдық болып бөлінеді. Еңбек өнімділігі 



өндірілген өнімді жұмыс шығар санына немесе өнімді өндіруге 

кеткен шығынды бөлу арқылы табылады: 

В = П / Т = 400кг / 8сағ = 50кг / сағ. 

Мұндағы, В-натурал өнімді өндіру; 

                  П-натурал бірлік өнімдерінің көлемі; 

                  Т-жұмысшылар саны немесе жұмыс уақытының 

бірлігін көрсететін жұмыс уақыт шығындары. 

В = Т / П = 8сағ / 400кг = 480мин / 400 =1,2сағат 1мин 12сек. 

Еңбек өндірістігін жоғарылату экономикалық бөлім болып 

табылады. Орман шаруашылығында еңбек өндірістілігін 

жоғарылату жолдары келесідей: 

-өндірісті ұйымдастыру және басқару құрылымын жетілдіру 

-консентрация мен мамандықты дамыту 

-жаңа техника мен дамыған технологияны өндіру. 

Еңбек өндірістігінің өсуі көптеген факторларға байланысты. 

Орман шаруашылығына маңыздылары: 

-кәсіпорынның техникалық жабдықталуы 

-табиғи жағдайлар 

-жұмыс жүйесінің мамандануы 

-еңбек төлемі. 

Өндірістің өсімі келесі формуламен анықталады: 

ΔП = (ΔТ / 100 – ΔТ)* 100 

ΔП1-еңбек өндірістілігінің өсуі, %; 

ΔТ-еңбек сыйымдылығын төмендету, %. 

Адам көп болмаса да, жақсы техникалар болу қажет. Жұмыскер өз 

жұмысын жақсы білуі және өз мамандығымен жұмыс жасау керек. 

Тез өсуі техникамен, көп жұмыс жасаса,  қолмен тек бір ғана зат 

жасайды.  

Сол үшін техникамен жұмыс жасасақ уақыт үнемдейміз. 

Заттарға жарнама жасау, заттың еңбегіне кірмейді.        

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Дәріс 6 

         Тақырыбы: Орман және орман шарушылығы 

инфрақұрылымы 

 

1. Республиканың орман шаруашылығының негізгі позициясы 

2. Орман шаруашылығындағы шаралар 

 

    Республикада орман шарушылығының негізгі позициясының 

жағдайы 20 жыл бұрын жағымсыз процестерге байланысты нашар 

болған. Сондықтан Қазақстан орманға тапшы мемлекет болып 

саналады. Республикада орман шарушылығының жағдайы басында 

мемлекеттік орындарда, сосын жәй комитетте қаралды. Қәзір ол 

жерде 36 адам жұмыс істейді, бірақ осындай үлкен мемлекетке ол 

өте аз болады. 

     Сонымен бірге, республикадағы орталық қызмет көрсету 

орындарының шешімі бойынша орман және орман 

шарушылығының жағдайы алғашқы кезде нарықтық қатынасқа 

байланысты деген, сондықтан олар әр түрлі нәтижелер берген. 

Мысалы, басқару орындарында орман шаруашылық мекемесінің 

123-і аудандық әкімшілікке берілді. Әкімшіліктің тәжірибелік 

жұмыстарында республикада 85% - орман қоры белгіленген және 

орман комитетімен аңшылық шаруашылығының 30 мекемесі және 

орман қорының 15% қалған. 

     Осы жағдай орман жағдайының жойылуына әкеп соқтырды. 

Нәтижесінде мемлекеттік орманшылық мекемелер техникалық 

құралдарсыз қалып, әлі күнге дейін жағдайын толықтай жетілдіре 

алмай жатыр. 

      Республикадағы облыстық әкімшіліктің 8 жыл бұрынғы 

мәліметтеріне қарасақ, орман шаруашылық мекемелерінде 

техникалық құралдары мен қаржы жағынан МСХ құрамындағы 

табиғатты қорғау мекемесінен 5-7 есе төмен болған. 

      Осындай жағдайларға байланысты орман ресурстарын өз 

уақытында шара қолданып сақтай алмады. 

      Бізге таныс 12 шарасы бар. Олар: 

1. орман қорғау және күзет ұйымы; 

2. орманды қалпына келтіру жұмыстарымен орманды өсіру 

жұмыстарын кеңейту; 

3. кесу түрлерімен мораторияларды хабарлау; 

4. орман материалдарын шет елге шығаруға тиым салынуы; 



5. басқа мемлекеттерден орман материалдардың ұлғаюы; 

6. тілінген сүректерді рациональды және кешенді пайдаланымға 

дайындау; 

7. жергілікті халықтар ормандар мен орманшылық ұйымдарды 

дамыту; 

8. сүрек үшін қаржының көтерілуі; 

9. орман материалдарды шет елге өткізуге байланысты кедендік 

салықтың көтерілуі; 

10. орман бұзушыларға қарсы административтік жауапкершілікті 

күшейту; 

11. орман күзетшілерінің көп болуы; 

12. орман мекемесіндегі жұмысшылардың өздерінің 

қызығушылығының нәтижесінде қызметтері мен еңбектерінің 

көтерілуі; 

        Қәзіргі кезге дейін олардың 4 түрі ғана қолданылады. 

Республикада орман шаруашылығы өз ырғағынан және тепе – 

теңдігінен айырылды, ал сүрек болса жәй айналымға ғана түсе 

алды. 

        Орман және орман шаруашылығына кері зиян келтіретіндер: 

орман өрттері мен заңсыз кесулер болып табылады. Дағдарыс 

жылдарында, яғни орман өнеркәсібінің барлық түрлері тоқтаған 

кезде, олардың орман дайындау жағдайы орташа болды, ал қәзіргі 

жағдайы максимум 2,4 млн.м куб дейін көтерді, яғни жылына 

3,0млн.м куб жетті. 

Бизнестің қолайсыздығынан көбінесе біздің қылқанды және 

сексеуіл ормандары зардап шекті. Әдейі істелінген өрттер мен 

заңсыз кесулердің әсерінен Ертісте ленточных боровтың беріктілігі 

40-45% дейін төмендеді. Ал сексеуіл ормандары жергілікті 

жерлерден 80-100% дейін шөлге ығысып кеткен. 

        Түрлі осындай тәуекелдер мен қауіптер елге, экологияға 

зиянын келтіргенде Қ.Р. үкіметі керекті шараларды қолдануға 

мәжбүр болды. Мысалы, орман материалдарының барлық түрлерін 

шет елге жіберуге тиым салынған, көп уақыт өткен соң елбасының 

бұйрығымен қылқанды және сексеуіл ормандарына негізгі кесулер 

жүргізілді. 

 

 

 

 



       Қазақстан Республикасының үкімет қаулысындағы орман, 

орман шаруашылығының және Қазақстан Республикасының 

заңды актілерінің тізімі 

 

             Қаулының аты            Қаулы 

номері 

 Айы-күні 

Орман шарушылық мекемесімен 

РГП бөлетін Қ.Р. үкімет қаулысы 

    №198 10.12.2000ж. 

Облыстық әкімшілікте орман 

шарушылығының мекемесінің 

тапсырмасын қарастыратын Қ.Р. 

үкімет қаулысы 

    №1248 26.09.2002ж. 

Орман материалдарын 

экспорттауға қарсы тиым салу Қ.Р. 

үкімет қаулысы 

    №785 

    №1163 

16.07.2002ж. 

21.11.2003ж. 

Қылқанды және сексеуіл 

отырғызуларды мемлекеттік орман 

қорына пайдалануға тиым салу Қ.Р 

үкімет қаулысы 

    №406 24.11.2004ж. 

Қазақстанның Республикасының 

орман қоры 

 2003ж. 

«Жасыл ел» бағдарламасы  2004-

2007жж. 

2008-

2010жж. 

 

        

      Кейінірек жаңа «Жасыл ел» бағдарламасы мен Қ.Р. орман 

кодексі бекітілді. 

      Қ.Р орман кодексінде елімізге өте қолайлы нормалар, яғни жеке 

меншік орманшылық қорының қаржысына орман өсіруге, сонымен 

қатар орман пайдаланушының қаржысына кесілген орманның 

аумағын екі есеге дейін үлкейту көрсетілген. 

     «Жасыл ел» орман сферасында бірінші маңызды шешуші 

бағдарлама болып саналады. Оның мағынасы, табиғаттың пайда 

болу жоспарымен және су және топырақтың желдік эрозиясымен 

күресуімен байланысты болуы мүмкін. 



      «Жасыл ел» бағдарламасының рөлі, орман аумағын кеңейту, 

жергілікті жерлерді көгалдандыру және елдегі экологиялық 

жағдайларды қадағалау. Ол алғашында үлкен оазис құрап, сосын 

Астанадан алыс қалашықтарда және Астана қаласының өзіндегі 

жасыл зоналар мен көгалдандыру объекттілердің көріністерінен 

көруге болады. 

      Елбасының сөзінде «Жасыл ел» бағдарламасы ол көп этапты 

және өзінің жалғасын қалалар мен ауылдық жерлерде табады, 

сонымен бірге экологияның жақсаруын қамтамасыз етіп, елдің 

әкімшіл – экономиканы дамытады және халықтың өмір сүру 

дәрежесі артады делінген. 

 

Дәріс 7 

Тақырыбы: Орман шаруашылығын жургізудің құқықтық                                                                                           

негіздері 

 

1. Орман фондына жеке меншіктік формасы және  учаскелерді 

қолдану құқығы. 

2. Орман меншігінің құқығы( ҚР Орман коддексі, 2004 ж, 3 бөлім, 5 

тармақ.) 

 

    Орманның жеке меншік формасы бастапқы қалпын сақтаған 

және сақтайды. Егер орман біреудің меншігінде болса және оны өз 

қалауынша қолданады: мысалы шауашылық немесе айқын  

экономикалық жағдайына қарайды. Жеке меншік орманы бар 

мемлекеттер үшін әрдайым шаруашылықтағы әлеуметтік 

қызығушылық проблемалары орын алған.  

Мемлекеттік орман учаскелер фондынанорман иелігіне берілген 

құқығы. Мемлекттік орман фонды иеліктеріне жерді әрдайым 

қолдануға берілген құқығы бар. Мемлекеттік орман қоры мындай 

құқықтарға беріледі  

1) Орман ұйымы және басқада қорғау ұйымдарына, мемлекеттік 

орман қорын қорғау, орманды көркейту және көбейтумемлекеттік 

орман қорын комплексті қоланатын ұйымдар.  

2) Мемлекеттік табиғи  және биосферлы қорықтарға,мемлекеттік 

табиғи сипортерам қорықтарға, мемлекеттік ұлттық парктерге, 

мемлекеттік табиғи резерфтерге, мемлекеттік табиғи 

бақтарға,мемлекеттік дендрологиялық парктерге, аса күзетілетін 

табиғи территорияларды ерекше күзету мақсатында беріледі.  



3) Екінші пуктте көрсетілген мемлекеттік заңды жұмысшылар 

берілген мемлекеттік орман қоры ардайым жерді қолануға, берілген 

құқығымен мемлекеттік орман иесі болып табылады. 

4) Бұл құқық орман иелігін құқығы жерді ардайым қодану, жер 

ресурстарын басқаратын орталық органдар куаландырады. 

      Мемлекеттік орман иеліктерінің құқығы: 

1.   ҚР бекіткен мемлекеттік орман қорын пайдалану 

2. Коддекспен бекітілген мемлекеттік учаскесінде орманқодану 

орыдалад: тек басты учаске қоданбауы тиіс. 

3.  Алынған өнімді реализациялауға және қолдануға болады. 

4.  мемлекеттік орман қорында қарапайым халыққа беруге болады. 

      Жеке меншік орман иеліктерінің құқығы: 

1  ҚР бекітіген заңы бойынша орман қорындағы учаскелерді 

қолану; 

2  Жеке меншіктегі орман қорындағы учаскелер орманды қолдануға 

болады; 

3 Орман қорындағы жерге құрылыс жүргізуге болады, бірақ тиісті 

заңды органдардың рұқсатымен қордануға болады; 

4 Осы жерден алынған өнімді реализациялауға болады. 

Орман иеліктерінің құқығының тоқтауы: 

1 мемлекеттік орман қорын бір мемлекеттік орман иесінен бір 

мемлекеттік орман иесіне беру. 

2  ҚР жер туралы актсінде бекітілгендей, жерді мемлекеттік керекті 

жағдайда алуға болады. 

3  Басқа жағдайларда ҚР-ның заңымен қарастырылған. 

     Орманды басқару экономикалық және құқықтық механизмде 

пішінделу керек. Орманды тек қолдану ғана емес оны көркейтуіміз 

қажет. Орманды көркейту, биологиялық әр түрлілікті сақтап қалу 

үшін біраз қаражат керек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дәріс 8 

Тақырыбы:  АӨК жүйесінде орман шаруашылығының рөлі 

 

1. Орман ресурстарын рациональді қолдану 

2. Көшет өсірудің экономикалық тиімділігі 

 

     Орман шаруашылығында маңызды тапсырмалардың бірі орман 

ресурстарын рациональді қолдану болып табылады. Олар 

әлеуметтік – экономикалық әсерінің жоғарғы көлемі, сонымен 

қатар орман экожүйелерін кең түрде қайта өндіру, басты 

өндірілетін заттар және орман азықтарының потенциялдық 

сапасының мүмкіндіктері (сүректер, азықтар, тағамдық азықтар, 

технологиялық дәрілік шикізаттар және тағы басқа )ретінде 

орманды үздіксіз пайдалану және орман қоры ортасының ролін 

сақтау, сарқылмайтын негізгі ұстаным болуы қажет. 

     Сүрек ресурстарын қолдану тәртібі арқылы арнаулы ормандар 

анықталады, табиғи және экологиялық жағдайлар мен " Кесу 

ережелері" іске асырылады, ал орманды дайындау негізгі кесулерді 

тексеру барысында артық жерлерін пайдаланады, отырғызуға 

санитарлы кесулер мен орманға күтім жүргізу орманшаруашылық 

шаралары, өрттен зақымдалған, аурулар мен орман зиянкестері. 

     Орман жағдайларын дұрыс жүргізулер – көптеген жағдайда, 

жалпы азықтық кесу жастарының отырғызулары маңызды сатыға 

дейін көтерілмейді, бірақ түр құрамдарын жақсартады, өртенулер 

азаяды, орманның санитарлық жағдайын жақсарту және тағы басқа 

шаралары орман шаруашылық күтімдеріне белгілі әсерін тигізеді. 

Сонымен қатар кесу күтімдерін бір мақсатқа бағыттау көпшілік 

қолданатын цехтарда өтетін тәжірибелік кіріспесі орман 

шаруашылығына бағынады. Мұндай жағдайда кесу күтімдері 

оңтайлы әсерден жарамсыз әсерге өтеді, ірі, төзімдірек келген 

ағаштардың барлығы шабылады.нәтижесінде төзімді және төменгі 

азықтық отырғызулар қалыптастырылады.  

     Республикамызда орман ресурстарын толық қолдануда кейбір 

жағдайлар қиындады. Республикамыздың халық шаруашылығының 

мұқтаждықтары 30% кем емес жеке ресурстар арқасында 

сүректерді қанағаттандырады. Ағаш дайындау кезінде өтімдер мен 

қалдықтар табылмайды. 

    Қайың тамырларының қартаюына сүректерді дайындау алдында 

және жону қуаттылығының белгілі қажеттілік шаралары ескеріледі. 



Соңғы жылдары олар орман өрттерімен, мал жайылымы, ауыл 

шаруашылығындағы егістіктерді өңдеуде химиялық препараттың 

қалдықтарынан зақымдалған , орман асты топырақтарының судың 

– физикалық құрамынан бұзылуы кезінде кеңістіктегі орман 

екпелерінің және сүрек өскіндерінің, тамырларының жойылуы 

байқалады.  

    Бұлардың бәрі қайың қалдықтарының жартылай немесе толық 

дағдарысына әкеп соқтырады. Бұл процеске қарсы қояр ештеме 

істелінбейді. Екпе ормандарын құру үшінүлкен көлемде орасан зор 

құралдар қажет. Сонымен қатар осы кезге дейін екпелердің 

жойылуы аймақта 50% және одан да көп көлемде орманды қайта 

қалпына келтіру жұмыстары қысқартылды. 

     Республикада бірдей  рационалды көлемде қолдану үшін сүрек 

ресурстары және орман жер қорына және табиғат байлығына көп 

мән беріледі. 

     Республика ормандарында дәрілік және техникалық 

шикізаттарды дайындау алдында жеміс – жидекті, саңырауқұлақ 

және басқа да азықтардың орнын алмастыру үшін қолда бар 

мәліметке сүйенсек 19% қолданылады. Мысалға, қайың кесулері 

мен отырғызулары қайың шырынын алу үшін қолдануы мүмкін. 

Бірақта оны алдын ала дайындау жүргізілмейді, алайда оны дұрыс 

табуы мен әдісі. Павлодар облысының ауылшаруашылық 

ұйымдарында белгіленген. Әдістерді дұрыс қолданса республикада 

жыл сайын 28мың тонна қайың шырынын алуға болады деп 

бекітілген. 

    Ауыл шаруашылық екпелерін өсіру үшін жолдама 

ауылшаруашылық ұйымдарына беріледі. Бірақ орманға жатпайтын 

жарамсыз жерлерді Мемлекеттік орман ұйымынан алып тастау 

керек. Тапсырмалардың мәні қолданылмаған және аз 

қолданылатын жерлер мен ресурстарды шаруашылық жеріне 

орналастыру және пайда алу мақсаты. Нәтижесінде бұл әрекеттер 

орман жер және орман шаруашылығын пайдалы перспективаларға 

әкеледі.  

    Айтылған деректерге сүйенсек, орманды пайдалану стратегиясы 

көптеген жылдар бойы жеткіліксіз ғылыми деректерге қарай 

анықталып отырды. Бұл өз кезеңінде аймақтардың шамадан тыс 

өсуі ұдайы өндіріс  әлеуметтік және экономикалық функциялардың 

бұзылуына әкеледі. Сондықтан аймақтардағы орман шаруашылығы 

және қолданылған ормандардың шешілмейтін мәселесі ол 



белгіленген өлшемдері сүректерді дайындау экономикалық орман 

аймақтарындағы кесулері жатады. Өзекті мәселе, орман 

шаруашылық ұйымдары және аймағы көп жылдық ғылыми 

болжамдар мен бағдарламаны кешенді қолдану – орман 

ресурстарын, орман ұйымдарын сақтап қалуға көмектеседі. 

Орман тұқымдарын өндіру мен дайындау шараларының 

экономикалық тиімділігі. 

Тұқымның болуы-орманды қалпына келтіру және өсіру 

бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған қажетті шарт. Ауыл 

шаруашылығының ерекшелігі мұнда бір жылдық өсімдіктің 

тұқымдарын өндіру және дайындау қиын емес. Ал орман 

шаруашылығын ағаш, бұта түрлерінің тұқымдарымен қамтамасыз 

ету күрделі тапсырма. Ағаштың тұқым беру кезеңінде өте биік 

болып өседі. Соған байланысты тұқымдар мен жаңғақтарды жинау 

қиындай түседі. Қазіргі кезде өсіп тұрған және кесілген ағаштардан 

тұқымдар мен жаңғақтарды жинау кең тараған. Бірақ бұл тәсілдер 

біртіндеп өз маңызын жоғалта бастады. Себебі, бұл тұқымдардың 

жоғары тұқымқуалаушылық сапасы төмен. Соған байланысты 

кейінгі жылдары орман шаруашылығында тауарлығы жоғары 

өнімді ағаштардан плантация құру кең тарауда. Орман тұқымдық 

плантациялар мен учаскелердің экономикалық тиімділігін 

Т.А.Киселов зертттеді. Оның ойынша орман тұқымды учаскелер 

мен плантацияларды жобалау кезінде келесі экономикалық 

көрсеткіштерді жетекшілдікке алу керек: 

-Тұқымды учаскелерді құру және күтуге кететін шығындар 

келешекке алынатын экономикалық тиімді учаскені құруға кеткен 

шығындарды өтеу мерзімі.  

С =  3н +  3э + 33n / mA, осы формула арқылы 1кг тұқымның 

өзіндік құнын анықтауға болады. Мұндағы С-1кг тұқымның өзіндік 

құны, m-өнімді тұқым беру кезеңінде 1гектар орман тұқымдық 

учаскеден алынатын тұқымдардың орташа жылдық өнімі, А-өнімді 

тұқым беру кезеңінен бастап орман тұқымдық учаскені пайдалану 

мерзімі 3н-өнімді тұқым беруге дейінгі 1гектар орман тұқымдық 

учаскені құруға және өсіруге кеткен шығындар. 3э-өнімді тұқым 

бергеннен кейінгі орман тұқымдық учаскені күтуге кеткен 

шығындар. 33n-тұқымды дайындауға және өңдеуге кеткен 

шығындар. Орман тұқымдық плантацияның рентабельділігі келесі 

жолмен анықталады: 



Р = Ц– С / С * 100, мұндағы: Ц-өнімді тұқым беру кезеңінен 

бастап плантацияда дайындалған тұқымдардың барлығының 

немесе 1кг-ның бағасы; С-өнімді тұқым беру кезеңінен бастап 

плантацияда дайындалған барлық тұқымның немесе 1кг-ның 

өзіндік құны. Өнімді (элитный) ағаш тұқымдарынан жасалынған 

тұрақты орман тұқымдық плантациялар (ТОТП). ТОТП рентабельді 

болу үшін 1гектардан 6кг артық өнім алынуы тиіс. Тұрақты орман 

тұқымдық учаскелердің құру кезінде шыққан шығындарды өтеу 

мерзімін келесі формуламен анықтайды:  

Т = 3в – Рпр / (Ц – С) m, мұндағы: 3в-өнімді тұқым беруге 

дейінгі кезеңде орман тұқымдық учаскені құруға кеткен жалпы 

шығын. Рпр-1гектар ТОТП алынған орман өнімдерін сатудан 

алынған пайда. Ц-1кг тұқымның құны. С-1кг тұқымның өзіндік 

құны. m-өнімді тұқым беру кезеңінен 1гектар орман тұқымдық 

учаскеден алынатын орташа жылдық өнім. Тұрақты орман 

тұқымдық учаскелерді құруға кеткен шығындарды өтеу мерзімдері 

қарағай мен самырсын үшін 10-15жыл, емен үшін 21-24жыл. 

Көшет өсірудің экономикалық тиімділігі 

Екпе орман құру үшін орманг питомниктерінде көшеттер 

өсіріледі. Питомниктерді құру және күту шығындары капиталды 

(3к) және ағымдық (3m)деп бөлінеді. Капиталды шығындар 

питомник территориясын ұйымдастырумен тығыз байланысты. 

Мұнда келесі жұмыстар жатады: түбірлерді жұлу, учаскелерді 

жобалау, жолдар мен арықтар салу, қоршау, су қоймаларын жасау, 

баспана және шаруашылық бөлімдерін құру. Ағымдық шығындар 

келесі жұмыстармен байланысты: Қазып алу, сорттау, қаптау. 

Питомникті құру шығындарының экономикалық тиімділігі (Экn) 

келесі формуламен анықталады:  

Экn = Ц – С / К, мұндағы: С-жылдық өнімнің өзіндік құны; 

  Ц-көтерме бағамен берілген жылдық өнімнің құны; 

  К-питомникті құрудың сметалық бағасы. 

Жұмыс істеп тұрған питомникті бағалау үшін рентабельдік 

көрсеткіші (Р) қолданылады және келесі формуламен анықталады:  

Р = П / ОПФ + ОСн * 100, мұндағы: ОПФ-питомникті құруға 

кеткен шығындармен қоса есептелінген өндірістік негізгі 

қорлардың орташа жылдық бағасы. ОСн-айналым құралдарын 

нормаға келтіретін орташа жылдық баға. Р-жылдық пайда.  

Жекелеген ағаш түрлерінің көшеттерінің экономикалық 

тиімділігі рентабельділік көрсеткішін (Рn) қолданып анықтайды.  



Рn = П / С * 100, мұндағы: П-белгілі бір ағаш бұта түрі көшетті 

сатудан түскен пайда. С-белгілі бір ағаш бұта түрінің көшеттерін 

өсірудің өзіндік құны. 

 

Дәріс 9 

Тақырыбы: Орман және орман шаруашылығының негізгі 

бағыттарының экономикасы 

 

1. ҚР – ның ішкі экономикасының дамуының жалпы сипаттамасы 

2. Қазақстандағы сүрек пен қағаз өнімдерінің өндірісі 

 

Әр мемлекеттің орман нарығы өндірістегі ішкі жағдайлар мен 

экспортттық импорттық операциялар арқылы құрылады. Бірақ ішкі 

потенциалдың жетіспеуіне байланысты олар халықаралық 

байланысқа түседі. 

Мемлекеттің ішкі экономикасының дамуы ең негізгі 

функциясының бірі болып есептелінеді, ел экономикасын 

жоғарлату, азық – түліктермен әр түрлі заттармен 

қамтамасыздандыру, сонымен қатар әлеуметтік - мәдени даму 

жатады. Сол себептен мемлекетке көбіне елімізде өндірілмейтін 

немесе аз мөлшерде өндірілетін тауарлар мен бұйымдар әкелінеді. 

Бірақ тауарды импорттау сапалы белгісіне және арзандылығына 

байланысты кейбір жағдайларда жүзеге асырылады. 

Елімізде жоғары сапалы тауар артықтылығымен немесе сол 

мөлшерде болған жағдайда тауар сыртқа шығарылады. Барлық ішкі 

қажеттіліктерге мұқтаждық болған кезде шетелдік 

пайдаланушыларға белгілі бір артық тауар қалдырылады. 

Қазақстанның орман нарығы мен экономикасының 

қалыптасуы көптеген жылдар бойы өтпелі кезеңнен өтті. Мемлекет 

тарапынан бақылаудың төмендігіне және дағдарыстың пайда 

болуына байланысты орман ресурстары бұрын кездеспеген сауда 

айналымына түскен. 

Экономикалық дағдарыс жылдары отынға жарған, ал кейін 

оны аймаққа реализациялады. Тапшы қылқанды ормандарды үлкен 

партиялармен шетелдерге тасмалдады. Жағдайдың күрделенуіне 

тағы бір себеп табыс табуды көздеген бір топ адамдар заңсыз 

кесулер мен орманды өртеу нәтижесінде жоғалу қаупі төнді. 

Сондықтан республикамыздың орман нарығын жан – жақты 

сараптау, оның құрамы мен структурасын, сонымен қатар орман 



өнімдерін регулярлы қозғалыс жағдайын анықтау. Бұрын елімізде 

мұндай жұмыстар жүргізілмеген.   

ҚР – ның ішкі экономикасының дамуының жалпы 

сипаттамасы 

Қазақстан Республикасы егемендігін алған күннен бастап таяу 

және алыс шетелдермен халықаралық қатынастарын нығайту қолға 

алынады. Біздің мемлекет тәуелсіздік жылдары көптеген әлем 

елдерімен дипломатиялық қарым – қатынас құрды. 

ҚР қысқа мерзімде әлемнің 88 мемлекетімен, сонымен қатар ТМД-

ның 11 елімен, Еуропаның 30 мемлекетімен, Азияның 25 

мемлекетімен, Американың 14 елі және Аустралия мен Мұхиттың 2 

елдерімен сауда – саттық жүйесін реттеді. 

Елімізбен сауда – саттық көлемі бойынша бірінші орынды Еуропа 

алады          ( 14,7 млрд. АҚШ. долл ), содан кейін Азия ( 5,7 млрд. 

АҚШ. долл ) және Америка ( 2,2 млрд. АҚШ. долл ) 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында тауар айырбас суммасы 

бойынша бірінші орынды ТМД елдері тұрды, 1995 жылы олармен 

сауда – саттық айналымының жалпы суммасы 5,2 млрд.АҚШ.долл 

құрады. ( 3-ші кестеде ) 

 

Кесте 3.  1995-2000 жылдарындағы ірі елдермен ҚР -ның ішкі 

сауда –саттық айналымының көрсеткіштері 

 

Елдердің 

топтары мен 

атаулары 

Тауарлар айырбасының жылдық көлемі, млрд. 

АҚШ доллор 

1995 1998 2000 2002 2005 

Қазақстан, 

барлығы 

9,0 9,6 13,8 16,3 32,9 

Оның ішінде 

ТМД елдері 

5,5 4,2 5,1 5,2 10,2 

Әлемнің 

қалған 

елдері 

3,5 5,4 8,7 10,9 22,7 

 

Уақыт өте келе ол аздап төмен түсті, содан кейін 10 млрд. 

АҚШ долл-ға қайтадан өсті және қазіргі уақытта сол қалыпта 

сақталып тұр. 



2000 жылдан кейін Қазақстанның ішкі сауда – саттық айналымы 

Қиыр Шығыс елдерімен байланысты. Соңғы 10 жылда көрсеткіш 

6,5 есеге өсті. 

Елімізге өнім тасуға көбіне мамандандырылғандар Ресей (4 млрд 

АҚШ долл), Германия (1,1 млрд АҚШ.долл), Қытай (0,8 млрд АҚШ 

долл), АҚШ (0,6 млрд АҚШ.долл), Италья (0,4 млрд АҚШ.долл), 

Ұлыбритания (0,3 млрд АҚШ.долл) құрайды. 

РФ біздің импртта – 38 %, Германия - 8%, Қытай - 6%, АҚШ - 

4%, Италия - 3% және Ұлыбритания - 2% үлесін құрады. 

ҚР–ның экспорттаушы тауарларының арасында жоғары 

салмақты минералды заттар, электр энергиясын қосқанда (68%), 

бағалы металлдар мен бұйымдар (19%), химиялық заттар мен 

осыған ұқсас салалар (33%) және табиғи өсетін азықтар ( 3%) және 

т.б заттар құрайды. 

Импорттаушы тауарлардың арасында көлік және құрал-

жабдықтар ( 27%), минералды заттар электр энергиясын қосқанда ( 

15%), жер асты, әуе және су жолдарындағы транспорттар (14%), 

бағалы емес металдар және одан жасалған бұйымдар ( 13%) және 

химиялық заттар және осыған ұқсас салалар (9%) құрайды. 

Қазақстандағы сүрек пен қағаз өнімдерінің өндірісі 

Егеменді еліміздің даму жолында басқа мемлекеттермен сауда – 

саттық қатынасын келесі жағдайларда жүргізіледі: 

- Саяси мақсатқа сәйкес 

- Негізгі топ тауарларына қажеттілік 

- Ішкі өндірістің жоқтығы немесе шығарылатын тауар көлемінің 

жетіспеуі 

- Жоғары пайдаланушының бағалары мен шетелдік тауарлардың 

қасиеттері ішкі тауарлармен бағалары бірдей 

- Шетелдегі өндірілетін тауарлардың өзіміздің тауарларға қарағанда 

бағасы төмен  

- Пайда табу мақсатында шеттен акелу және реэкспортқа 

шығарылатын тауардың кейбір түрлері 

Барлық айтылған шарттар қағаз өндірісінде қолданылады. Бұл 

мемлекеттегі аз ормандылыққа байланысты сүрек өңдеудің 

дамуына дұрыс көңіл бөлінбеген. Совет өкіметі кезіндегі кішігірім 

мекемелер жарамсыз қалды немесе жеке меншікке өтті және қазір 

басқа бағытта қолданылып жүр. 

Өнеркәсіп түрлерінің жақсару деңгейі тауардың көлемі  мен 

әртүрлілігіне, сапасы жағынан әлі талаптарға сай емес. 



Дәріс 10 

Тақырыбы: Ормандардың бағалығын жоғарылату себептері 

 

1. Орманды экономикалық бағалаудың методикалық негіздерін 

анықтау 

2. Орман бағалауының жұмыстарын жүргізудің негізгі тәсілдері 

 

Бағалау дегеніміз әртүрлі заттарды өлшеу, табиғи денелер мен 

бақыланған фактілердің қоршаған ортамен, адамтанумен тығыз 

байланыста болатын процесс. 

Бұрын адамдардың элементарлық заттарды бағалауы 

мвынадай болған: кіші заттан үлкен затқа, жаманнан жақсыға, 

төменнен жоғары, аздан көпке деп бағалап келе салыстырмалы 

методикаға көшті. Ал оның негізгі анализ жасайтын өлшеуіштері 

мыналар болып табылады: сандық, сапалық, табиғи, баллдық және 

бағалық өлшеуіштер. 

Бағалаудың маңызды әрі қиын объектісі табиғи ресурсты 

бағалау болып табылады. Бағалаудың осы түріне көп көңіл 

бөлінеді. 

Қазіргі уақытта көп тармақты ормандарда методологиялық 

бағыттар қолданылады. Ол бағыттар орманды бағалау барысында 

орманның жалпы пайдалығын көрсетеді және оны төрт топқа 

бөледі. Ал біздің ұсынысымыз бойынша бағалауды екі топқа 

бөлеміз: ағаш ресурстары және экологиялық жағдай. 

Орманды экономикалық бағалау объектісі ретінде орман 

ресурстарының запастарын қосымша пайдалану ресурстарын және 

Қазақстан Республикасының орман қорларының жерлеріндегі 

негізгі пайдалы мөлшерін пайдаланады. 

Пайдалану ресурстарының бағасы орманды тікелей пайдалану 

бағасымен өлшенеді. 

Орманның экономикалық бағалауының методологиясы негізгі 

заңнан және басқа да заңды актілермен өңделеді. Қазақстан 

Республикасының жерлерінде пайдаланылатын, шығарылатын, 

табылатын, әлеуметтік мәдени экологиялық, экономикалық орман 

қорындағы маңызды мөлшер болып табылады. 

Орман экономикасын бағалаудың жалпы нәтижесі өте 

маңызды. Мемлекетімізде орман саясатын күшейту және 

реализациялау үшін пайдаланылады.  



Пайдаланудың тікелей бағасы экономикалық сапаны 

реализациялауды және ағашты, отынды, жемістерді, жаңғақтарды, 

саңырауқұлақтарды, дәрілік және жеуге жарамды өсімдіктерді, 

ұрықтарды, генетикалық ресурстарды, аң және балық аулауды, 

туризмде пайдалануды көрсетеді. 

Ресурстарды тікелей пайдалану бағасы және орман пайдасы 

табылған ресурстарға байланысты (сүрек, отын дайындау және т.б) 

және байланысты емес (туризм, демалыс, суретке түсіру, оқыту 

және т.б) болуы мүмкін. 

Ал орманды жанама пайдалану бағасы экологиялық 

функциялардың экономикалық бағалығын білдіреді, яғни 

экологиялық функциялар: топырақтарды су және жел эрозиясынан 

қорғау, су сапасын жоғарылату, микроклимат және т.б 

Жалпы орманның экологиялық бағалығы (TEV) керісінше 

түрінде тікелей пайдалану бағалығының (DUV), жанама пайдалану 

бағалығының (JUV), мүмкін бағалығының немесе кейінге 

қалдырылған альтернатив бағалығының (OV), наследования 

бағалығының (BV) және орман ппайдалы және ресурстарының 

бағалығының (EV) қосындысы болып табылады. 

TEV=DUV+JUV+OV+BV+EV     (4) 

Орманның жалпы экономикалық бағалауы орманның 

көпжоспардық бағалаудан қатты ерекшеленеді. 

Орманның жалпы экономикалық бағалауы төртінші 

формуламен есептеледі және орман екпелерінің потенциалдық 

мүмкіндігін сипаттайды. 

1. Орман бағалығының жұмыстарын жүргізудің негізгі тәсілдері. 

 Қазіргі таңда орман ресурстарын және орман пайдалығын 

бағалауды келесі орман кесу жұмыстарының тәсілдері 

пайдаланылады. 

а) Нарықтық баға әдістері 

 Көлеңкелі баға әдісі 

 Орналастырылатын тауарлық әдіс 

 Араласқан тауарлар тәсілі 

 Базарды салу тәсілі  

б) бағаны геодоникалық оқыту тәсілі 

в) шығын тәсілі 

 Қайта қалпына келтіру шығымы 

 Араласқан шығым 

 Альтернативті шығым 



 Орналастырылған шығым 

  Болашақта жұмсалатын  шығым тәсілі 

 Алдын алу тәсілі 

 өндіріс функцияларының тәсілі 

г) көлік жолға кететін шығымдар 

д) субъективті бағалау бағасы 

Орманның жалпы экономикалық бағалығын екі нұсқада 

анықтаған жөн: потенциалдық және фактілік көлемін пайдалану. 

Экономика ғылымында тиім (эрорект) дегеніміз – белгілі бір 

жұмыс әсерінен алынған нәтижені айтады. Ал тиімділік дегеніміз 

шығын бірлігінен арқылы алынатын тиім (эрорект) бірлігі болып 

табылады. Тиімділік көрсеткіші немесе критерия шаралар 

жүргізілгенде олардың нәтижелік және бағытын көрсеткендей 

болып табылады. Жалпы (абсолюттік) экономикалық тиімділік 

(Эабс) және салыстырмалы экономикалық тиімділік болып 

бөлінеді. 

Жалпы немесе абсолюттік экономикалық тиімділік тиім  

(эрорект) бірлігін (ΔП) шараларға кеткен шығындар жиынтығына 

(С) бөлу арқылы анықталады:  

Эабс = ΔП / C.  

Жалпы экономикалық тиімділік «рентабельділік» түсінігімен 

бірдей жалпы немесе абсолюттік экономикалық тиімділік 

көрсеткіші жалпы экономикалық тиімділік коэффициенті деп 

аталады. Салыстырмалы экономикалық тиімділік кәсіпорындарды 

қайтадан құрғанда немесе жаңа кәсіпорындарды құруда  немесе 

бірнеше шаруашылық немесе техникалық шешімдер варианттарын 

салыстырғанда қолданылады. Салыстырмалы экономикалық 

тиімділік шығындардың ең аз бірлігінен анықталады. Оның 

формуласы келесідей:  

С1 + ЕнК1 = min, 

Мұндағы, С1 – жұмыс немесе өнім бірлігінің өзіндік құны; 

                Ен – қаржыландыру тиімділігінің нормалық 

коэффициенті (0,12 төмен болуы керек); 

                К1 - әр вариант бойынша қаржыландыру.  

Жылдық экономикалық тиім (эордикт) шарты және нақты 

болып бөлінеді. Мысалы: орман шаруашылығының щирпотреп 

цехы екінші жарты жылдықта өнім өндірісінің жаңа 

технологиясына көшті жаңа технологияны енгізгенге дейін өнім 

бірлігі 100 теңге болады. Ал жаңа технология енгізгеннен кейін 80 



теңге болады. Осы өнімді өндірудің жылдық көлемі 100мың. Бұл 

жағдайда шартты жылдық экономикалық тиім (эоррект) келесідей 

болады. Эшартты = (100 – 80) *100 мың = 200 мың теңге. Нақты 

экономикалық тиім (эордикт) 2 есе аз болады. Себебі: цех жаңа 

технологияға екінші жарты жылдықта  ауысты. Соған байланысты 

жыл соңына дейін 50 мың өнім бірлігін жасады. Экономикалық 

тиім (эоррект) нақты және жобалық деп бөлінеді. Жобалық 

экономикалық тиімділік белгілі операцияның жобалау немесе 

жоспарлау кезеңінде анықталады және жұмыстарды жүргізу 

нәтижесінде болашақта алынатын тиімділік болып табылады.  

Экономикалық тиімділік жалпы халық шаруашылығы немесе 

салалары кәсіпорындар, өндірістер, жекелеген шаралар бойынша 

анықталуы мүмкін. Экономикалық тиімділікті анықтау әдістемесі 

сома ерекшеліктері немесе шаралардың сипаты бойынша бір-

бірінен ерекшеленеді. Орман шаруашылық өндірісінде бірнеше 

ерекшеліктері бар. Соған байланысты орман шаруашылық 

шаралардың экономикалық тиімділігінің анықтауды қиындатады. 

Өнім өткізу уақытына байланысты барлық орман шаруашылық 

салаларды 3 топқа бөлуге болады: 

а) шараларды өткізу кезінде сатуға жарамды өнімдер беретін 

шаралар; 

б) біраз уақыт өткеннен кейін сатылатын өнімдер алынатын 

шаралар;   

в)орман шаруашылығының келтірілетін шығындарды (зиянды 

насекомдар, саңырауқұлақтармен, табиғи апаттар) төмендетуге 

бағытталған шаралар; 

г) шаруашылық бірлестіктер немесе жалпы саланы 

қаржыландырудың жалпы экономикалық тиімділігі Э0 жылдық 

пайда өсімімен осы өсімді тудыратын қаржыландыруды бөлу 

арқылы анықталады:   

Э0 = ΔП / K, 

Мұндағы, ΔП – жобаланған кезеңдегі (жыл, 5 жылдық) 

жылдық пайданың өсімі; 

                    К - өндірістік мақсаттағы объект құрылысына 

шығындарды қаржыландыру.  

Техникалық экономикалық проблемалар мен жеке шаралар 

объектілер, құрылыстар, кәсіпорындар бойынша жалпы 

экономикалық тиімділік пайда мен қаржыландыру қатынасымен 

анықталады:  



ЭП = (Ц – С) / KП 

   Мұндағы, Ц – кәсіпорын көтерме бағасы бойынша өнімнің 

жылдық құны (салықсыз); 

                     С - өнімнің жылдық өзіндік құны; 

                     KП – салынып жатқан объектінің сметалық құны 

(шараны жүргізуге кеткен күрделі шығындар).  

Жалпы экономикалық тиім көрсеткеннен басқа күрделі 

жұмсалым қаржыларының шығынын өтемелі мерзімі (Т) 

анықталады: 

Т0 = K0 / ΔП  немесе ТП = KП / (У - C), 

Мұндағы, Т0 мен ТП-салалар мен жекелеген кәсіпорындар 

бойынша шығындардың өтемелі мерзімдері. Жұмыс істеп тұрған 

өндірістік қорлар үшін жалпы экономикалық тиімділік келесі 

формуламен анықталады: 

Эф = П / Ф 

Мұндағы, П-пайданың жылдық массасы; Ф-негізгі өндірістік 

қорлардың орташа жылдық құны. Қаржыландырудың 

салыстырмалы варианттары әр мезгілде жүргізілетіндіктен кейінгі 

жылдардың шығындары коэффициент қолдану жылдарымен 

анықталады: 

β = 1 / ( 1 + Eнп ) 
t
 

мұндағы, β - өткіз коэффициенті, t - өткізу уақытының кезеңі, 

жыл;  

                 Eнп – 0,08 мөлшерінде ұсынылатын (жаңа техника 

үшін 0,1). Әр уақытта болатын шығындарды өткізуге арналған 

норматив.  

Жылдық экономикалық тиім (эордикт) Эжыл жаңа техниканы 

енгізу арқылы жүзеге асырылады және келесі формуламен 

анықталады:  

Эж = [ (Сс + ЕnКс ) – (Сн + Ен Кн) ] * Ажыл, 

Мұндағы, Сс және Сн жаңа техниканы енгізуге дейінгі және 

енгізгеннен кейінгі өнімнің өзіндік құны немесе оны өндіруге 

кеткен шығындар; 

Кс және Кн – шығындар, яғни өндіріс қорларының (фонд) 

жиынтығы, ескі және жаңа техниканы енгізу дейінгі өнімге кеткен 

ақша; 

Ажыл, жаңа техниканы енгізгеннен кейінгі жұмыстардың 

жылдық көлемі.   

 



II БӨЛІМ 

«Орман экономикасы» пәнінен тәжірибелік сабақтар 

 

1-тақырып: Мемлекеттік орман мекемесінің материалды-

техникалық базасын сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу 

 

Сабақтың мақсаты: Ауданның ормандылығын, орман 

шаруашылық өндірісінің қарқындылық деңгейін сипаттайтын 

көрсеткіштерді есептеу.  

 

1. Аудан тұрғындарының саны, мың адам                   -Nтұрғын  

2. Мемлекеттік орман мекемесінің орналасқан    - Sаудан 

ауданның көлемі, мың га 

3. Мемлекеттік орман қоры-Sорман қоры 

4. Орманмен қамтылған аумақ -Sорманмен қамтылған 

5. Сүрек қоры, м
3 
-Mсүрек қоры  

6. Ағаштың орта жасы, жыл-Aорта жасы  

7. Негізгі қорлар бағалары, мың теңге - Cнегізгі қор 

8. Оның ішінде шаруашылық қоры, мың теңге -Cшаруаш.қоры 

9. Операциялық қаржы, мың теңге -Cопер.қаржы 

10. Қызметкерлер саны - Nқызметкерлер 

11. Оның ішінде жұмысшы - Nжұмысшы 

12. Жұмсалған еңбек шығыны, адам/күн - T 

 

Қосымшада келтірілген деректер негізінде мемлекеттік орман  

мекемесінің біреуінің көрсеткіштерін есептеу қажет:  

 

1. Ауданның орманды өңірі:  

Лаудан =Sорм.қамтыл./ Sаудан  * 100% 

2. Мемлекеттік орман мекемесінің орманды өңірі:  

Лм.о.м = Sорм.қамтыл./ Sорм.қоры* 100% 

3. 1 га- ғы орманмен қамтылған аумақтың орташа қоры:  

Морташа 1га = Мсүрек қоры./ Sорм.қамтыл.  

4. Ауданның 1 тұрғынына келетін сүрек қоры:  

m1тұрғынға = Мсүрек қоры./ Nтұрғын.  

 



5. 1 га орман қорына келетін негізгі қорлар бағасы:  

С1 га н.қ = Сн.қ./ Sорм.қоры 

6. 1 га орман қорына келетін орман шаруашылық қорлар бағасы:  

С1 га орм.қоры = Сорм.қоры./ Sорм.қоры 

7. 1 га орман қорына келетін операциялық қаржы:  

С1 га опер.қ = Сопер.қ./ Sорм.қоры 

8. 1 қызметкерге жұмсалатын еңбек шығыны:  

t1 қызмет-ге= T/ Nқызметкер  

9. 1 жұмысшыға жұмсалатын еңбек шығыны:  

t1 жұмысшыға= T/ Nжұмысшы  

10.  1 қызметкерге жұмсалатын негізгі қорлар бағасы:  

Сн.қ 1 қызмет-ге= Сн.қ/ Nқызметкерлер  

 

Бір ауданда бір ғана мемлекеттік орман мекемесі орналасқан 

жағдайда қолданылады. 

 



№1 тақырыпты орындау үшін деректер (тек оқу мақсатында пайдалану үшін) 

 
№ 

п/

п 

Мемлекеттік 

орман мекеме-

лерінің аттары 

Ауданы, мың га Ауда

н 

тұрғы

ндар

ының 

саны 

Мем. 

орман 

мекеме 

орнал.ау

-дан  

көлемі, 

мың га 

Сүрек 

қоры, 

мың 

м
3
 

Ағаш-

тың орта 

жасы, 

жас 

Негізгі 

қорлар 

бағала-

ры, мың 

теңге 

Оның 

ішінд

е 

шару

аш. 

қоры, 

мың 

теңге 

Операц. 

қаржы, 

мың теңге 

Қыз-

мет- 

керле

р 

саны 

Оның 

ішінде 

жұмыс-

шы 

Жұмсалған 

еңбек 

шығыны, 

адам/күн 

жалп

ы 

орман 

қоры 

 

 

оның 

ішінде 

орм. 

қатылған 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Маралды  23,0 19,7 15 450 1765 78 895 389 240 128 83 21670 

2. Сандықтау  25,9 21,5 21 559 1658 79 789 351 256 127 85 11620 

3. Алакөл 186,5 62,3 35 855 1700 70 900 456 269 136 78 25870 

4. Қаскелең  10,7 6,9 20 456 1890 69 780 564 369 149 86 12590 

5. Кеген 155,1 53,1 28 851 1990 68 890 478 265 150 98 12590 

6. Лепсі  32,6 12,3 20 585 1258 59 719 465 268 197 93 12589 

7. Жаркент  216,3 62,6 30 786 1745 87 890 436 598 145 95 14789 

8. Сарқанд 85,0 23,7 26 546 1566 56 985 365 578 126 96 15879 

9. Талдықорған  185,8 49,8 34 678 1899 98 868 395 258 123 94 12387 

10 Үйгентас  137,5 33,9 26 698 1599 99 968 368 351 145 74 12594 

11 Ұйғыр  264,7 105,1 36 758 1246 85 869 452 269 178 58 21456 

12 Шелек  104,6 23,4 29 895 1650 79 890 538 240 128 93 21670 

13 Берель  228,1 87,0 38 689 1966 87 789 456 245 159 48 25640 

14 Беген  75,6 33,5 25 632 1789 68 456 598 265 140 78 14557 

15 Долон  96,3 47,5 29 735 1699 69 789 478 285 147 59 15612 

16 Зайсан 88,7 29,9 25 985 1239 68 568 586 264 159 69 15471  

17 Канонер  45,9 35,8 31 699 1789 79 785 469 284 148 68 12631 

18 Зырян  407,4 208,5 25 789 1659 79 789 582 569 126 59 12584 

19 Букебай 64,7 48,8 26 879 1899 58 569 698 475 128 78 12590 

20 Жаңасемей 87,8 37,0 24 758 1788 97 859 435 265 139 86 12264 

 



2-тәжірибелік сабақ. Негізгі қорларды пайдалану жағдайы 

мен дәрежесін анықтау 

 

Сабақтың мақсаты: Негізгі қорлардың құрамын; негізгі 

қорларды есептеу көрсеткіштерін; амортизациялық жарнаны; 

негізгі қорларды пайдаланудың жағдайы мен дәрежесін есептеу.  

1. Негізгі қорлар құрылымы - жалпы бағасының проценттік 

үлесі арқылы берілетін негізгі қорлардың топтарға бөлінуі. 

Негізгі қорлар құрылымын белгілі бір уақыт аралығындағы 

талдау-негізгі қорлардағы өзгерістерінің динамикасы туралы 

түсінік береді. 

2. Негізгі қорлар есебі екі түрде: натуральды шамада және оның 

бағасы бойынша жүргізіледі. 

 

Тапсырманы орындау үшін 2 қосымшадағы мәліметтерді 

келесі кестеге вариант бойынша енгізу керек. 

 

Көрсеткіштер  Жылдың 

басында 

барлығы  

Есеп 

жылында 

түскені 

Іске 

қосылға

ны  

Есеп 

жылында 

істен 

шыққаны 

Жылдың 

аяғында 

барлығы  

Негізгі 

қорлар, мың 

теңге 

     

Негізгі 

қорлардың 

тозуы, мың 

теңге 

 Х Х Х  

Тауарлы өнім, 

мың теңге 

Х Х Х Х  

 

- Негізгі қорлардың қосылуы осы жылдың 15 қаңтарда 

жүргізіледі.  

- Негізгі қорлардың шығуы осы жылдың 15 наурызда 

жүргізіледі.  

1.Негізгі қорлардың қозғалыс көрсеткіштерін анықтау:  

а) Жылдың аяғындағы негізгі қорлардың барлығы мына 

формуламен анықталады:                



На = Нб + Нқ – Нш, 

 

мұндағы:  На– жылдың аяғындағы негізгі қоры;  

     Нб – жылдың басындағы негізгі қоры; 

Нқ –іске қосылған негізгі қорлар; 

Нш – істен шыққан негізгі қор. 

 

2. Негізгі қорлардың жағдайын сипаттайтын көрсеткіштерді 

анықтау  

а) тозу коэффициенті – Кт = Т : Нб  

мұндағы: Т- негізгі қордың тозуы;  

б) жарамдылық коэффициенті-  Кжар = 1- Кт ;  

в) қатардан шығу коэффициенті – Кш= Нш:Нб;  

г) жаңарту коэффициенті - Кжар =Нқ: На.  

3. Негізгі қорлардың пайдалану деңгейін сипаттайтын 

көрсеткіштерді анықтау  

а) негізгі қорлардың орташа жылдық бағасы (Но):  

 

Но=(Нб + На) : 2 

 

б) қордың қайтарылымы (Ққ):  

 

Ққ=Ө: Но,мұндағы: Ө- тауарлы өнім  

 

в) қордың сыйымдылығы (Қс): 

 

Кс=Нө: Ө 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-тәжірибелік сабақ. Айналымдағы қаржылардың 

айналымдық көрсеткіштерін есептеу және салыстырмалы 

талдау 
 

Сабақтың мақсаты: Айналым қаржыларының айналымдылық 

көрсеткіштерін есептеу. 

 

1-есеп  

Негізгі мәліметтер: 
 

№ Мемлекеттік 

орман 

мекемелерінің 

атаулары 

Есеп 

кезеңінде 

өткізілген 

өнімнің 

бағасы, 

мың тг 

Айналымдағы 

қаржылар, мың тг 

Орташа 

шамасы, 

мың тг. 

Айналым 

қаржылары

ның 

айналым 

саны 

Айналым 

қаржылар

ының 

айналыс 

кезеңінің 

ұзақтығы, 

күн 

01.01. 

2012 ж 

01.01. 

2013 ж 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Келесі көрсеткіштерді анықтау қажет: 

- айналыс саны 

 

Ac = Өө.б / Норт 

 

Мұндағы; Өө.б – есеп кезеңіндегі өткізілген өнімнің бағасы 

Норт – орташа шамасы 

- айналыс ұзақтығы  

 

Aұзақ = (Норт /Өө.б) * K 

 

Мұндағы;  K – бір жылдық жұмыс күндерінің саны 



2-есеп 

 

2012 жылы _________________орман мемлекеттік мекемесінде 

өнім шығаратын цехының өткізілген өнімдердің көлемі ____ мың 

теңге құрады. 2013 жылы айналым қаражатының тездету 

нәтижесінде айналым ұзақтығы 6 % (7%, 8%, 9%) қысқарды. 

Анықтаңыз: 

- егер 2012 жылы өткізілген өнімнің көлемі сол дәрежеде қалса, 

2013 жылы босатылған айналым қаражат сомасы қалай 

өзгереді 

 

Ссом = Норт/ Aұзақ 

 

- егер 2012 жылы айналым қаражаттың сомасы және 2013 жылы 

айналым ұзақтығы өзгермесе, өткізілген өнімнің көлемі 

қаншаға өседі 

 

 Өө.б= K*Нор / Aұзақ 

 

Мысал. Мекеме - 2.300 мың теңгенің өнімін шығарды. Айналым 

қаржыларының орташа шамасы (Норт)-950 мың теңге. Егер өндіріс 

бағдарламасы (Оо.б.)-7%-ке көбейтіліп, Н сол қалпында қалса, 

айналым ұзақтығы қалай өзгереді?Кезең ұзақтығы-360 күн.  

 

1. Ас=2300: 50 =2 айналым; 

2. Аұзақ=360 : 2  = 180 күн 

3. Оо.б = 2300 + 161 * (70 %) =2.461 мың теңге 

4. Ас = 2.461 : 950 = 3 айналым 

5. Аұзақ =360 : 3 = 120 күн 

180 – 120 = 60 күн 

 

 
 



№3 тақырыпты орындау үшін деректер                                                                    3-қосымша 
 

№ Мемлекеттік 

орман 

мекемелерің 

аттары 

Есеп 

кезеңіндегі 

өткізілген 

өнімнің бағасы, 

мың тг. 

Айналымдағы 

қаржылар, мың 

тг 

№ Мемлекеттік 

орман 

мекемелерің 

аттары 

Есеп 

кезеңіндегі 

өткізілген 

өнімнің бағасы, 

мың тг. 

 

Айналымдағы 

қаржылар, мың 

тг 

01.01. 

2012 ж 

01.01. 

2013 ж 

01.01. 

2012 ж 

01.01. 

2013 ж 

 1 Сандықтау 673,0 85,0 89,0 16. Қанөнер 718,0 87,0 90,0 

2 Сарқанд 733,0 80,0 83,0 17. Зырян 725,0 90,0 95,0 

3 Үштөбе 692,0 91,0 94,0 18. Бүкебай 693,0 82,0 86,0 

4 Кеген 743,0 87,0 91,0 19. Жанасемей 732,0 93,0 88,0 

5 Жамбыл 728,0 84,0 88,0 20. Преснов  687,0 85,0 90,0 

6 Нарынқол 737,0 89,0 92,0 21. Сергеев 720,0 86,0 90,0 

7 Бақанас 684,0 82,0 87,0 22. Соколев 714,0 80,0 85,0 

8 Қаскелең 730,0 90,0 94,0 23. Петропавл 676,0 84,0 89,0 

9 Шелек 695,0 83,0 89,0 24. Аққайың 722,0 83,0 87,0 

10 Ұйғыр 688,0 85,0 88,0 25. Есіл 688,0 82,0 85,0 

11 Жаркент 721,0 86,0 91,0 26. Талдықорған  710,0 88,0 92,0 

12 Үйгентас 731,0 92,0 95,0 27. Берель 724,0 81,0 84,0 

13 Маралды  690,0 81,0 85,0 28. Беген  731,0 85,0 87,0 

14 Алакөл 712,0 84,0 87,0 29. Долон  691,0 84,0 90,0 

15 Лепсі 735,0 89,0 93,0 30. Зайсан 738,0 86,0 92,0 



4-тәжірибелік сабақ. Орман шаруашылығындағы еңбек 

өнімділігі 
 

Сабақтың мақсаты: Еңбек өнімділігін есептеу 

 

1-есеп  

Еңбек өнімділігінің деңгейі - белгілі бір өнім өндіруге (еңбек 

сыйымдылығы) кеткен белгілі бір жұмыс уақытында жасалған 

өнімнің шамасы (жұмыс көлемі) арқылы анықталады:  
Q мың теңге сомасына кәсіпорын өнім шығарады, 

жұмысшылардың саны N адам. Бір жылда Д жүмыс күн, күннің 
ұзақтылығы t сағат. Бір жұмысшының жылдық, күндік және 
сағаттық шығындарын анықтаңыз. 

 
 Пжыя. = Q/ N  
 Пкүн= Q / ( A x N )  

Псаг.    = Q / O U N x t )  

Қосымша деректер  

Варианттар-
дың нөмірі 

Q, мың 
тенге 

N, адам Д, күндер t, caғaт 

1. 2300 ПО 250 8 

2. 1900 92 260 7 

3. 2100 105 265 8 

4. . 3150 121 252 7 

5. 2900 98 255 8 

6. 2800 102 258 7 

7. 2200 106 260 8 

8. 2450 110 262 7 

9. 4100 115 262 8 

10. 3900 165 264 7 

11. 3750 144 250 8 

12. 2700 121 255 7 

13. 2450 118 255 8 

14. 3100 127 258 7 

15. 3200 130 258 8 

16. 3300 135 210 7 



2 – есеп 

Тракторшы N жүмыс күндерде    __ га жер қопарды, сағаттық 
норма шығыны 0,47 га. Тракторшының күнделік тарифтік ставкасы 

525 тенге, 5 разряд. Норма уақыты 1 га-ға - 2,13 адам/сағ. 
Тракторшының еңбек ақысымен оның еңбек өнімділігін (%) 

анықтаңыз. 
1. га жер қопаруға қанша уақыт кететінін анықтаймыз:  
     Nсағ = Vга x 2,13 адам/сағ 
2. Жұмыс күннің саны, жұмыс күннің 8 сағат ұзақтылығында:  
    Nжұм.күн = Nсағ : 8 сағ 
3. Тракторшының еңбек ақысы: 
ЕА = Nжұм.күн * _____ тг. 
4. Еңбек өнімділігі. N жұмыс күнде 0,47 га сағаттық норма 
шығыны бойынша W га жерді қопаруға болады.  
    W=0.47 x 8 x N 
   Птр = Vга x 100 x W га 
 

Қосымша деректер: 
 

Варианттар  Жұмыс күндер, N Көлемі, га V 

1. 25 101 

2. 24 98 

3. 23 105 

4. 26 110 

5. 25 102 

6. 25 96 

7. 26 107 

8. 25 108 

9. 23 110 

10. 24 105 

11. 23 104 

12. 24 101 

13. 26 99 

14. 25 97 

15. 24 95 

16. 23 112 

 
 



5-тәжірибелік сабақ. Бригада ішіндегі жұмысшылардың 

еңбек ақысын есептеу 
 

Сабақтың мақсаты: Еңбек ақыны анықтау әдісін меңгеру 

 

Есеп: 4 адам құрамындағы жұмысшылар бригадасы «Дружба» 

бензоара көмегімен орманды күтіп-баптау жұмыстарын жасады. 

Төменгі көрсетілген мәліметтер негізінде әр жұмысшының айлық 

еңбек ақысын есептейміз 

 Тарифтік 

разряд 

Жұмыс 

жасалған 

күндер саны 

Ағаш құлатушы  VI 22 

Ағаш құлатушының 

көмекшісі 

IV 21 

Бұтақшалар кесуші (2 

адам) 

III 20 

Күнделікті нормасы, м
3 
   

Жасалған жұмыстың 

көлемі, м
3 

  

-жоспар бойынша    

-нақты    

Жұмыс күндердің саны    

 

- жоспарлық  тапсырманы орындаған үшін жұмысшылар 

бригадасына есептік жалақыдан 20 % мөлшерде қосымша еңбек 

ақы төленеді. 

- әр асыра орындаған норма үшін жұмысшылар бригадасына 

есептік жалақыдан 2 % мөлшерде ынталандыру төленеді  

Разряд бойынша тарифтік ставкасы: 

VI – 600 теңге  

IV – 490 теңге  

III – 370 теңге 



№ Күнделікті 

нормасы, м
3 

Жасалған жұмыстың 

көлемі, м
3 

Жұмыс 

күндердің саны 

-жоспар 

бойынша  

-нақты 

1 3 66 72 22 

2 4 88 100 22 

3 5 110 115 22 

4 6 132 150 22 

5 7 154 161 22 

6 8 176 192 22 

7 9 198 207 22 

8 5 110 125 22 

9 7 154 168 22 

10 3 66 75 22 

11 6 132 138 22 

12 4 88 96 22 

13 9 198 216 22 

14 8 176 184 22 

15 5 110 120 22 

16 6 132 144 22 

 

 

6-тәжірибелік сабақ. Жұмысшылар кадрларының 

тұрақсыздығы 

 

1-кестеде кварталдық есебінің «мемлекеттік мекемелердің еңбек 

туралы жоспардың орындалу есебі» – жұмысшылардың қабылдауы 

және жұмыстан шығаруы, саны туралы №2-т формасының 

көшірмесі келтірілген. 

Келтірілген мәліметтер негізінде: 

1. Жұмысшылар құрамының тұрақсыздығының пайызын (%) 

анықтаңыз 

2. Мекеменің еңбек тәртібі жағдайының сипаттамасын беріңіз 

3. Жұмысшылар кадрларының тұрақсыздылығының себебін анықтау 

үшін әрі қарайғы талдаудың бағытын мазмұндаңыз. 

4. Жұмысшылар құрамының тұрақсыздылығын төмендетіп және 

еңбек тәртібін көтеру үшін қажетті шаралардың қорытындысын 

жасаңыз 



1-нұсқа 

Көрсеткіштердің аттары Бірінші 

мекеме 

Екінші 

мекеме 

Мемлекеттік мекемелердің 

жұмысшыларының орташа тізімі 

саны:  

  

Кварталдық жоспары 990 1138 

Кварталдағы нақты 86 1130 

Кварталдағы мемлекеттік мекеме 

жұмысшылардың саны, оларды 

қабылдау және жұмыстан шығару 

  

Мекемеге қабылданғанның барлығы 90 101 

Ұйымдастыру жинағы бойынша 60 11 

     Басқа мекемеден ауысқандар  - 77 

Мекеменің өзінің қабылдауымен 30 13 

Жұмыстан шыққандар барлығы 87 102 

     Басқа мекемеге ауысқандар 37 - 

Жұмыстың және шарттың мерзімі 

бітуіне байланысты 

12 15 

Оқу орнына ауысқанымен, әскерге 

шақыруымен, зейнетке кетуімен және 

де басқа себеппен байланысты 

26 20 

Өзіндік қалауы бойынша 12 56 

Жұмысқа келмеген және еңбек 

тәртібін бұзған үшін 

- 11 

Есептік кварталда жұмысқа келмеген 

жұмысшылардың саны 

- 43 

 

2-нұсқа 

Көрсеткіштердің аттары Бірінші 

мекеме 

Екінші 

мекеме 

Мемлекеттік мекемелердің 

жұмысшыларының орташа тізімі 

саны:  

  

Кварталдық жоспары 705 1008 

Кварталдағы нақты 700 1020 

Кварталдағы мемлекеттік мекеме 

жұмысшылардың саны, оларды 

  



қабылдау және жұмыстан шығару 

Мекемеге қабылданғанның барлығы 48 67 

Ұйымдастыру жинағы бойынша 38 20 

     Басқа мекемеден ауысқандар  - 45 

Мекеменің өзінің қабылдауымен 10 2 

Жұмыстан шыққандар барлығы 43 66 

     Басқа мекемеге ауысқандар 10 - 

Жұмыстың және шарттың мерзімі 

бітуіне байланысты 

13 14 

Оқу орнына ауысқанымен, әскерге 

шақыруымен, зейнетке кетуімен және 

де басқа себеппен байланысты 

8 6 

Өзіндік қалауы бойынша 12 30 

Жұмысқа келмеген және еңбек 

тәртібін бұзған үшін 

- 16 

Есептік кварталда жұмысқа келмеген 

жұмысшылардың саны 

- 33 

 

 

 

 

7-тәжірибелік сабақ. Жұмыс кезегіндегі фотосуреттің әдістері 

 
Жұмыс кезегіндегі фотосуреттің әдістері негізгі және қосымша 

жұмыстардың жұмыс кезеңінің ұзақтығын өлшеу және жұмыс кезегіндегі 

кеткен шығындарды оқып үйретеді.  

Жұмыс кезегіндегі фотосуреттің әдістерді байқауда байқау парағына 

байқау жүргізілген жердің сипаттамасы, жұмыс түрі, құрал-саймандар, 

жұмысшы бригадалар бойынша мәліметтер белгіленеді. Сосын арнайы 

кестеге байқау парағында анықталған шығындарды жазу керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жұмыс кезегіндегі фотосуреттің №1 байқауыш парағы (1 күн) 

 

Жұмыс процесіндегі 

элементтер аттары 

Жұмыс 

ұзақтығ

ының 

индексі 

Қазіргі уақыт ½çàºòû¹û Өндірі

стік 

көрсет

кіштер 

Жұмыст

ың 

орндалу

ы турал 

ерекше 

белгі 

 

сағ 
 

мин 
 

сек 
 

мин 
 

сек 

Жұмыстың басталу 

Тапсырма алуы 

Қозғалтқышты қосу 

Соқаға келу 

Соқаны тіркеу 

Өріске келу 

Жерді жырту 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Шебермен жерді жырту 

тереңдігі туралы әңгіме 

Жерді жырту 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Жеке мұқтаж 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Ұя 

Жерді жырту 

Бұрылыс 

Жерді жырту 

Бұрылыс 

Демалыс  

Жержі жырту 

Бұрылыс 

Жерді жырту 

Бұрылыс 

Жерді жырту 

Бұрылыс 

Су құю 

. 

. 

. 
Автотұраққа келу 

Ñîºàíû òiðêåóäåí 

øû¹àðûï òàçàëàó 

Æ½ìûñòû» áiòói 

Тд.с. 

Тд.с. 

Тд.с.. 

Тд.с. 

Тд.с. 

Тд.с. 

Тн 

Тк 

Тн 

Тк 

Тн 

Тк 

Тн 

 

 

Тн 

Тк 

Тн 

Тж.м. 

Тк 

Тн 

 

Тн 

Тк 

Тн 

Тк 

Тд. 

Тн. 

Тк 

Тн. 

Тк 

Тн 

Тк 

 Ткүту  

 

 

 

Тд.с. 

 

Тд.с. 

 

Тд.с. 

8 

- 

- 

- 

- 

- 
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Айдау 

ұзынд

ығы 

2000 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трактор 

тоқтады 

 



Жұмыс кезегіндегі фотосуреттің №1 байқауыш парағы (2 күн) 

 

Жұмыс процесіндегі 

элементтер аттары 

Жұмыс 

ұзақтығ

ының 

индексі 

Қазіргі уақыт ½çàºòû¹û Өндірі

стік 

көрсет

кіштер 

Жұмыст

ың 

орндалу

ы турал 

ерекше 

белгі 

 

сағ 
 

мин 
 

сек 
 

мин 
 

сек 

Жұмыстың басталу 

Тапсырма алуы 

Қозғалтқышты қосу 

Соқаға келу 

Соқаны тіркеу 

Өріске келу 

Жерді жырту 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Шебермен жерді жырту 

тереңдігі туралы әңгіме 

Жерді жырту 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Жеке мұқтаж 

Бұрылыс  

Жерді жырту 

Ұя 

Жерді жырту 

Бұрылыс 

Жерді жырту 

Бұрылыс 

Демалыс  

Жержі жырту 

Бұрылыс 

Жерді жырту 

Бұрылыс 

Жерді жырту 

Бұрылыс 

Су құю 

. 

. 

. 
Автотұраққа келу 

Ñîºàíû òiðêåóäåí 

øû¹àðûï òàçàëàó 

Æ½ìûñòû» áiòói 

Тд.с. 

Тд.с. 

Тд.с.. 

Тд.с. 

Тд.с. 

Тд.с. 

Тн 

Тк 

Тн 

Тк 

Тн 

Тк 

Тн 

 

 

Тн 

Тк 

Тн 

Тж.м. 

Тк 

Тн 

 

Тн 

Тк 

Тн 

Тк 

Тд. 

Тн. 

Тк 

Тн. 

Тк 

Тн 

Тк 

 Ткүту  

 

 

 

Тд.с. 

 

Тд.с. 

 

Тд.с. 

8 

- 

- 

- 

- 

- 
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Айдау 

ұзынд

ығы 

2000 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трактор 

тоқтады 

 



 

Кезекті жұмыс уақытының теңгерімі 

(алымы – мин, бөлімі - %) 

 
Кезекті жұмыс уақытының структурасы  Жұмыс уақытының теңгерімі 

Нақты  Жоба бойынша  

Дайындық бітіру жұмысы   
Негізгі жұмыс    
Қосымша жұмыс    
Барлығы шұғыл жұмыс   
Агрегаттың қызмет көрсетуі    
Кездейсоқ жұмыс    
Демалыс    
Жеке мұқтаж   
Техникалық себептердің үзілісі   
Еңбек тәртібін бұзғаны үшін үзіліс    

 

 

Кезекті жұмыс уақытының теңгерімі 

(алымы – мин, бөлімі - %) 

 
Кезекті жұмыс уақытының структурасы  Жұмыс уақытының теңгерімі 

Нақты  Жоба бойынша  

Дайындық бітіру жұмысы   
Негізгі жұмыс    
Қосымша жұмыс    
Барлығы шұғыл жұмыс   
Агрегаттың қызмет көрсетуі    
Кездейсоқ жұмыс    
Демалыс    
Жеке мұқтаж   
Техникалық себептердің үзілісі   
Еңбек тәртібін бұзғаны үшін үзіліс    

 

 

8-тәжірибелік сабақ. Ағаш құлатуда бензоараның пайдалануын 

талдау 

 

      Әрбір студентке берілген нұсқа бойынша ағаш құлатуда 

бензоараның пайдалануын сипаттап, көрсеткіштерін анықтайды.  

 

 



Келтірілген мәліметтерді негізге ала отырып есептеу: 

1. Қосымша көрсеткіштерді есептеу: 

а) бір араға қанша ара – кезек жұмыс жасалған: 

 

                                           1 кәсіпорын                  2 кәсіпорын  

 

 - жоспар бойынша          ____________           _____________ 

 - есеп бойынша               ____________            _____________  

 

б) орташа бір ара – кезекте қанша сүрекдің дайындалған: 

 

                                           1 кәсіпорын                  2 кәсіпорын  

 

 - жоспар бойынша          ____________           _____________ 

 - есеп бойынша               ____________            _____________  

 

2. Бензоараның орташа тізім бойынша санына үйлеспеуін анықтау. 

 

 

Көрсеткіштің аталуы Бірінші кәсіпорын Екінші кәсіпорын 

Жоспар  Есеп  Жоспар  Есеп  

Бензоараның орташа 

тізімі бойынша саны 

 

Барлығы жұмыс 

жасалған ара – кезек 

 

Механикаландыру 

тәсілмен сүректің 

дайындалуы мың куб.м 

 

    

  

 

9-тәжірибелік сабақ. Өндірістің рентабельділігін есептеп 

шығару 
 

Сабақтың мақсаты: Өнімнің  рентабельділігін есептеу. 

 

Өндірістің рентабельділігі-кәсіпорынның жетістігінің 

көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Ол кәсіпорынның 

табысының өсуін сипаттайды. 

Бүкіл кәсіпорынның рентабельділігін пайданың өндіріс 

қорларының құнына қатынасы арқылы табады. Ал белгілі бір 



өнімді шығарудың рентабельділігін, осы өнімді өткізгеннен түскен 

пайданың оның өзіндік құнына қатынасы арқылы табады:  

 

Р = П : С х 100 

 

Мұндағы, Р-бөлек бір өнім түрінің рентабельділігі, %;  

               П-өнімді өткізгеннен түскен пайда; 

               С-өнімнің өзіндік құны. 

Пайда – қосымша өнімнің бағасын сипаттайтын 

экономикалық категория П = Q – С, мұнда П-пайда,тг; Q-жалпы 

өнім,тг; С-өнімнің өзіндік құны,тг. 

 

 

10-тәжірибелік сабақ. Орман шаруашылық өнімдерінің 

бағасы мен баға құрылысы 
 

Сабақтың мақсаты: Орманшаруашылық өнімдерінің 

бағасын есептеу. 

 

Баға дегеніміз - тауар құнының ақшалай түрі, яғни қажетті 

қоғамдық шығындардың жиынтығы. Бағаның құрамына өнімнің 

өзіндік құны, кәсіпорынның таза табысы, айналымнан түскен 

салық, шығындар және көтерме мекемелер мен бөлшек сауда 

жүйелерінің таза табысы кіреді. 

Орманшаруашылығында бағаның негізінде кәсіпорынның 

шаруашылықты - қаржылы нәтижелерін анықтайды, басқа 

кәсіпорындармен есеп жүргізеді, т.б. 

Бағаның келесідей түрлері бар: кәсіпорынның көтерме бағасы, 

өнеркәсіптің бағасы, бөлшек баға және т.б. 

Мысал: Негізгі еңбек ақы 150мың тг, қосымша еңбек ақы 

27мың теңге, транспорт шығындары - 90мың тг, өнім 

рентабельділігі - 15% болғандағы, бір өнімнің бағасын есептеп табу 

керек. Өндіру көлемі-1000 дана. 

 

Өнімнің өзіндік құнын табамыз: 

 

1.С = 150 + 27 + 316,9 + 90 = 583,9мың тг; 

 

2. П = (15 % * 583,9) : 100 % = 87,6мың тг;  



 

3. = 87,6 + 583,9 = 671,5мың тг; 

 

Осыған байланысты бір өнімнің бағасы: 

 

671,5мың тг. : 1000 = 671,5тг. 

 

 

11 - тәжірибелік сабақ. Қаржы жұмсау мен жаңа 

техниканың экономикалық тиімділігі 

 

Қаржы жұмсау дегеніміз-жаңа негізгі қорларға немесе қайта 

құрылған негізгі қорларға кеткен шығындар. Қаржы жұмсаудың 

экономикалық тиімділігі пайда мен шығындарды есептеу арқылы 

анықталады.  

Қаржы жұмсаудың экономикалық тиімділігінің 

көрсеткіштерінің бірі-оның орнын толтыру немесе қайта қайтару 

мерзімі (Т). Ол ақша қаражатының көлемін (К) алдағы жылдық 

табыстың сомасына  (П) бөлу арқылы табылады: Т = К : П 

Өндірістік обьектілерді қайта құруда  (реконструкциялауда) 

қосымша қаржы жұмсаудың тиімділігін ( қайта құруға кеткен 

шығынды ) анықтайды. Қайта құрудың нәтижесінде өнімнің өзіндік 

құнын төмендетуден алынған және қайта құруға кеткен шығынға 

жататын жылдық экономияның шамасы-осы тиімділіктің өлшемі. 

Бұл қатынас салыстырмалы тиімділіктің коэффициенті (Е) деп 

аталады. Қосымша қаржы жұмсауға кеткен шығынның орнын 

толтыру мерзімі (Т) – Е-ге кері пропорционал шама. Орман өндірісі 

мен орманшаруашылығында қосымша қаржы жұмсаудың орнын 

толтырудың қалыпты мерзімі-5жыл, осыған байланысты 

салыстырмалы тиімділіктің коэффициенті-0,2. 

Е=/С-С/:К;                    Т=К:/С-С/. 

Қол жұмысының және ат көмегімен істелінетін жұмыстарды 

механизмдерге аустырғандағы экономикалық тиімділікті, өзіндік 

құнның төмендеуінен болған эканомикалық механизмдерге кеткен 

қаржыларға қатынасы арқылы табылады: Е=/С-С : К/V , 

мұндағы, С – қол жұмысы өнімінің өзіндік құны; 

                 С1 – механикаландырылған еңбек өнімінің өзіндік құны; 

                 К – механизацияға кеткен қаржы; 

                 V - өнімнің немесе еңбектің жылдық көлемі. 



             Жаңа техника мен іс-шаралардың экономикалық тиімділігі 

/Э/, оларды өндіріске кіргізгеннен алынған жылдық экономияның 

жиынтығына және тең және ол мына формуламен анықталады: 

Э = / (С+ЕК) – (С+ЕК) / V 

мұндағы, С;С – жаңа техниканы пайдаланғанға дейінгі және кейінгі 

өнімнің теңгеге шаққандағы өзіндік құны; 

                 К;К - өнім өндіруге кеткен ескі және жаңа қаржылардың 

мөлшері; 

                 V – жаңа техниканы өндіріске кіргізгеннен кейінгі 

жылдық өнімнің көлемі. 

             Мысал. Бүршіктен тәулігіне 4,5 кг таза тұқым алынады. 

Шыршаның 1 кг тұқымының өзіндік құны 280 тг. Бүршік 

кептіргішті 17500 теңгеге қайта қалпына келтіргеннен кейінгі 1 кг 

тұқымның өзіндік құны 270 тг болды. Бір жылдағы жұмыс құны – 

150. 

             Қосымша қаржы жұмсаудың орнын толтыру мерзімімен 

экономикалық тиімділігін анықтау керек.  

1. Е = /280-270/ х 4,5 х 150/ : 17500 = 0,385 

2. Т = К : П, Т = 1: 0,385 = 2,59. 

 

12-тәжірибелік сабақ. Орман шаруашылық шараларының 

эканомикалық тиімділігі 

 

 Өндірістік тиімділік – бұл обьективті экономикалық 

заңдылықтардың іс-әрекетін бейнелейтін және қоғамдық өндірістің 

маңызды жақтарының бірі – нәтижелікті көрсететін күрделі 

экономикалық категория. 

 Экономикалық тиімділік-адам еңбегі (жұмыс күштері) мен 

өндіріс құралдарын пайдаланудың соңғы пайдалы нәтижесі мен 

жұмсалған қаржының қайтарымын көрсетеді. 

Орманшаруашылығында ол – адам еңбегі мен еңбекті затұа 

айналдыруда мейлінше аз қаржы шығара отырып, 1га жерден  

барынша көп өнім алу. 

 Өнімді сату мерзіміне қарай, орманшаруашылық шаралар 3 

топқа бөлінеді:  

1. дайын өнімдерді бере алатын өнімдер; 

2. ұзақ мерзімде дайын өнімдерді тиімділікпен бере алатын 

өнімдер; 



3. орманға зиянды насекомдар мен аурулар және стихиялық 

апаттардан келетін залалдарды төмендететін шаралар. 

Тиімділік мөлшерінің (П) осы шараларға жұмсалған 

шығындар сомасына (С) қатынасы жалпы (абсолюттік) 

экономикалық тиімділікті береді:  

Э = П : С 

Мұндағы, П-пайда өнімі; С-өнімнің өзіндік құны.  

Салыстырмалы экеономикалық тиімділік – шаруашылықтың 

екі немесе оданда көп варианттарын салыстыруда қолданылады:  

Э = ( С + Е) * Кmin, 

Мұндағы, С-осы варианттағы бір өлшем өнімнің немесе 

жұмыстың өзіндік құны; 

                    Е-күрделі қаржылардың экономикалық 

тиімділігінің нормативті коэффициенті; 

                    К-жеке варианттар бойынша күрделі қаржылар. 

Шаруашылық есептегі өндіріспен салыстырғанда 

орманшаруашылық шараларының экономикалық тиімділігі ұзақ 

мерзім ішінде байқалады, сондықтанда бқл көрсеткіштер нақты 

емес. Орман қорын (фондын) ұдайы өндіруді қамтамасыз ету 

шараларын таңдауда, осы шараларды іске асыруға кеткен қаржылар 

мен күтілетін соңғы нәтижелерді ақшалай түрде салыстырады.  

 

13-тәжірибелік сабақ. Орманды қалпына кедтірудің 

экономикалық бағасын жасанды жолмен қалпына келтіруге 

кеткен шығындар 

 

Орманды қалпына кедтірудің экономикалық бағасын жасанды 

жолмен қалпына келтіруге кеткен шығындар мен табиғи қалпына 

келтірудегі өсімдер шығынын салыстыру арқылы табады. Егер 

өсімдер шығыны жасанды қалпына келтіруге кеткен шығынға тең 

немесе одан көп болса, онда соңғысы экономикалық жағынан 

тиімді.  

Т х m х n х С х С 

мұндағы, СС – жасанды қалпына келтіруге кеткен шығындар; 

                 Т – пісіп жетілген ағаштың теңгеге шаққандағы 

таксалық құны; 

                 m – 1 га жердегі 1 жылдағы орташа өскіндер, м; 

                 n – табиғи қалпына келтіру кезеңі, жас. 

 



14-тәжірибелік сабақ. Орман өсіруде ағаш тұқымдастарын 

таңдау 

 

Ағаш өсіру үшін  түрлерді таңдауда, есеп кезеңіне кіретін, 

кесу жастары бірдей (кесу жастары жоғары ағаштар түрінен) ағаш 

түрлерінің эксплуатациялық қорының таксалық бағасын 

салыстырады.  

Басты кесу жасындағы барлық түрлердің қоры мен таксалық 

бағасы кесу айналымының коэффициенті арқылы бір есепкезеңіне 

келтіріледі: 

 

Т = T х K, 

 

Мұндағы, Т-есеп кезеңі үшін экономикалық қордың таксалық 

бағасы; 

                  К-кесу айналымының коэффициенті; 

                  Т-басты кесу жасы үшін эксплуатациялық қордың 

таксалық бағасы. 

К = П : B, 

Мұнда, П- есеп кезеңі, В-басты кесу жасы. 

 

 

15-тәжірибелік сабақ. Құрғату жүйелерін ұстауға кеткен 

барлық шығындар 
  

Құрғатудың экономикалық бағасында құрғатуға және құрғату 

жүйелерін ұстауға кеткен барлық қаржыларды жер өнімділігін 

көтерудің нәтижесінде алынған қосымша қордың таксалық 

бағасымен салыстырады, яғни:  

С х Т ( m – m1) х К, 

Мұндағы, С-құрғату құны мен құрғату жүйесін ұстау үшін 

кеткен қаржы; 

                   Т-1м пісіп жетілген ағаштың таксалық бағасы; 

                   m- кесу жасындағы құрғатылмаған ағаш қоры; 

                   m1-кесу жасындағы құрғатылған ағаш қоры; 

                   К-құрғатылғаннан кейінгі кесу жасының 

өзгеруіндегі бірыңғай есеп кезеңі үшін қорды теңестіру 

коэффициенті.   



  Қорды теңестіру коэффициенті кесу айналымының 

коэффициентіне ұқсас. Ол құрғатылған ағаштың кесу жасының (В) 

құрғатылғанға дейінгі жасына қатынасы арқылы анықталады: 

 

(В) : K = B : B 

 Күтім кесулерінің тиімділігінің көрсеткіші (Э) болып; 

ағаштың түр құрамының жақсартылуы, ағаш қоры мен ағаш 

өсімдерінің бағалығы табылады: 

Э = Э : З 

Мұндағы, Э- күтім кесулерінің біріккен нәтижесі; 

                  З-күтім кесулеріне кеткен қаржы.  

 

16-тәжірибелік сабақ. Орманды сақтау және қорғау 

шараларының экономикалық тиімділігі 

 

Орманды сақтау және қорғау шараларының экономикалық 

тиімділігін есептеу үшін, осы шараларды жүргізу нәтижесінде 

болмай қалған халықшаруашылығы шығынының шамасын 

анықтап, оны осы шараларды жүргізуге кеткен қаржылармен 

салыстыру керек, яғни: 

 

Э = П – С, 

 

Мұндағы, Э-экономикалық тиімділіктің ақша түріндегі 

шамасы; 

                  П-шараларды жүргізу нәтижесінде сақтап қалған 

шығынның шамасы; 

                  С-орманды сақтау және қорғау жұмыстарының 

өзіндік құны. 

 

 

17-тәжірибелік сабақ. Орман шаруашылығын 

қаржыландыру. 

 

Қаражат (финансы) – ақша қаражатының құрылуын, 

таратылуын және қолданылуын көрсететін экономикалық 

қатынастар жүйесі. Қаражат (финанс) екі функцияны орындайды: 

бөлу және бақылау. 



Мемлекеттік бюджет көзінің бірі болып орман табысы 

есептеледі. Орманшаруашылығында қаржыландырудың екі түрі 

бар: сметалы-бюджетті және шаруашылық-есепті.  

Кешенді орманшаруашылық жұмыстарын орындауға, 

орманшаруашылық аппаратына кеткен қаржыларды операциялы 

шығындар деп атайды.  

Кәсіпорынның техникалық өнеркәсіптік қаржы жоспары 

(ТехӨнҚарЖос) үш бөлімнен тұрады: 

1. Орман кәсіпорнының жоспарлы тапсырмасын орындауға 

кеткен шығындар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Орман экономикасы» пәні бойынша тест сұрақтары  

 

1. Орман шаруашылығының өндрісіндегі негізгі 

ерекшеліктерінің бірі: 

А) Орманды қорғау және өсіру 

В) Барлық бағыттағы өндіріс 

С) Орманды өсірудегі кезеңнің ұзақтығы 

D) Орманды қайта қалпына келтіру 

Е) Дұрыс жауабы жоқ 

 

2. Орман шаруашылығының жұмыстарына тән: 

А) Ұзақтық  

В) Мерзім 

С) Көп сменалық 

D) Көп сатылы 

Е) Динамикалы 

 

3. Орман шаруашылығының экономикасы пәніне қарайтын 

негізгі сұрақтар: 

А) Орман шаруашылығы тауар-ақша қатынасы  

В) Орманның жан-жақты маңызы 

С) Орманды топтарға бөлу 

D) Орман шаруашылығы экономикалық заңдылықтардың қызметі 

мен түрлері 

Е) Дұрыс жауабы жоқ 

 

 

4. Ресей орманшылыарының I съезі қашан болды? 

А) Сәуір 1917 ж 

В) Мамыр 1918 ж 

С) Ақпан 1920 ж 

D) Наурыз 1921 ж 

Е) маусым 1923 

 

5. Орман туралы «Декрет» қашан қабылданды? 

А) 25 қазан 1917 ж 

В) 27 мамыр 1918 ж 

С) 7 қараша 1918 ж 

D) 15 қыркүйек 1920 ж 



Е) 23 тамыз 1922 ж 

 

6. КСРО мемлекетінде орманды үш топқа бөлу қаулысы қай жылы 

қабылданды? 

А) 1936 ж 

В) 1940 ж 

С) 1943 ж 

D) 1948 ж 

Е) 1950 ж 

 

7. Ерекше қорғалатын аумақтағы орман шаруашылығының негізгі 

міндеті 

А) Орманның пайдалы және негізгі қасиеттерін сақтау, дамыту 

В) Сүрек алу 

С) Қосалқы өнімдерді алу 

D) шайыр алу 

Е) Орманды қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу 

 

8. Орман сүректерін пайдалану қалай реттеледі.  

А) Өкімет қаулысымен  

В) Жылдық өсім мөлшерімен  

С) Директор бұйрығымен  

D) Орманшылық нұсқауымен  

Е) Табиғи-климаттық жағдайлармен 

 

9.Орман шаруашылық жұмыстарын жобалау мекемемен жүргізіледі 

А) ҚазЛесПроект 

В) КазГипролесхоз 

С) ҚазОШҒЗИ (КазНИИЛХ) 

D) Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті 

Е) Басқадай жобалау ұйымдары 

 

10.Орман шаруашылығының басты даму жолдары: 

А) мамандандырылған өндіріс 

В) шоғырландырылған өндріс 

С) қарқынды өндіріс 

D) кеңейтілген өндіріс  

Е) жәй өндіріс 

 



11. Орман шаруашылығын жүргізудің базасы болып қайсысы 

саналады 

А) екпе орман қоры 

В) орманшылық қоры 

С) Орманмен қамтылған аудан 

D) Орман ауданы 

Е) Орман қоры  

 

12. Қазақстан Республикасы орман қоры 01.01.2003 жылғы 

жағдай бойынша төмендегіні құрайды: 

А) 26,2 млн.га 

В) 24,0 млн. га 

С) 23,5 млн. га 

D) 21,6 млн.га 

Е) 20,2 млн.га 

 

13. Қазақстан Республикасы территориясының орманмен 

қамтылуы (01.01.2003 жылғы жағдай бойынша):  

А) 3,5 %; 

В) 3,6%; 

С) 3,8%; 

D) 4,0%; 

Е) 4,6%. 

 

14. Қазақстанда орманмен қамтылған жердің көлемі 

А) 12,0 млн.га 

В) 12,4млн.га 

С) 10,8 млн.га 

D) 10,5 млн.га 

Е) 10,2 млн.га 

 

15. Негізгі орман тзетін алқағаштың ең көп қоры шоғырланған 

аймақ 

А) Алматы облысы 

В) Солтүстік-Қазақстан облысы 

С) Шығыс-Қазақстан облысы 

D)Павлодар облысы 

Е) Ақмола облысы 

 



16. ТМД –да Ресей федерациясынан кейін орман байлығы 

бойынша екінші орынды кім  

алады? 

А) Украина 

В) Беларусь 

С) Қазақстан 

D) Грузия 

Е) Молдавия 

 

17. Қайта құрылған өнімнің өзіндік құнын бөлшектеп, шамасына 

қарай тозуды қайсысы көтереді? 

А) Негізгі өндірістік қорлар 

В) айналмалы өндірістік қорлар 

С) Еңбек заттары  

D) Еңбек қорлары 

Е) Адам еңбегі  

 

18. Орман шаруашылығының негізгі өндіріс қорына не жатады 

А) Тұрғын үйлер 

В) Мәдени-тұрмыстық бағыттағы құрылыс 

С) Моншалар  

D) Клубтар 

Е) Көп жастағы алқа ағаштар 

19. Орман шаруашылығына өнім өндірмейтін қорға не жатады 

А) Мінетін және шаруашылықтағы мал 

В) Техникалық кітапхана 

С) шаруа бұйымдары 

D) Коммуналдық мақсаттағы құрылыстар 

Е) Көліктер 

 

20.Негізгі өндіріс қорларын қортындылайтын көрсеткіш 

А) Қайтару қоры  

В) Қор көлемі 

С) Экстенсивті мөлшер коэффициенті 

D) Қарқынды мөлшер коэффициенті 

Е) Қаруландыру қоры 

 

21. Негізгі өндіріс қорларының тозу түрлері 

А) Қаржылық тозу 



В) Физикалық тозу 

С) Амортизациялық  

D) Техникалық тозу 

Е) Экономикалық 

 

22. Орташа жылдық өндірістік тозудың ақылы қалпына келтіру 

деген не? 

А) Конвертация; 

В) Несие 

С) Амортизация; 

D) Инфляция 

Е) Қаржы 

 

23. Жаңа негізгі қорлар құрылу үшін қажетті шығындар қалай 

аталады? 

А) негізгі қорлар 

В) дайын өнім 

С) жартылай өнімдер 

D) айналым қоры 

Е) дұрыс жауабы жоқ 

 

24. Өндірістің бір циклында қолданылатын мекеменің өндіріс қоры 

қалай аталды 

А) Негізгі қорлар 

В) Дайын өнім 

С) Жартылай өнім 

D) Айналым қоры 

Е) Көмекші материалдар 

 

25. Негізгі өндіріс қорына не жатады? 

А) Негізгі материалдар және шикізат 

В) Көмекші материалдар 

С) Қуат және жанармай 

D) Аяқталмаған өндіріс 

E) Тұрғын үй, құрылыс және машиналар 

 

26. Ауыл шаруашылық және ағаш бұта тұқымдастарын себу қандай 

өндірістік қорға жатады? 

А) Жартылай өнімдер 



В) Аяқталмаған өндірістер 

С) Шикізат 

D) Негізгі материалдар 

Е) Көмекші материалдар 

 

27. Орман шаруашылығына еңбек өнімділгіне әсер ететін фактор 

А) Ауданның климаттық жағдайы 

В) Жұмысшылар саны  

С) Жоғарғы мекеме нұсқаулары 

D) Байланыс торабы 

Е) Дұрыс жауабы жоқ  

 

28. Еңбек өнімділігіне әсер ететін экономикалық факторлардың 

бірі: 

А)  1 га-дағы орман қоры; 

В)  Саладағы  өндіргіш күштердің дамуы; 

С) Алқағаштың класс тауарлылығы; 

Д) Орманның құрамы; 

Е) Алқағаштың таксациялық көрсеткіштері. 

 

29. Орман шаруашылығында тиімділік қандай көрсеткіштермен 

өлшенеді? 

А)  Жұмыс қызметімен; 

В)  Теңгемен; 

С)  Пайызбен; 

Д)  Қосымша пайдамен; 

Е) Доллармен. 

 

30. Еңбек өнімділігі мен жұмыс мөлшерінің арасындағы байланыс: 

А) параллельді; 

В) Кері пропорционалды; 

С) Түзу; 

Д) Байланыс жоқ; 

Е) Параллельді емес. 

 

31. Еңбек ақы дегеніміз: 

А) Ақшалай марапаттау; 

В) Сыйлық түрлері; 

С) Қызметі үшін төлем; 



Д) Әрбір еңбекшінің меншігіне түсетін ақша түріндегі көрсетілген 

ұлттық түсімнің бөлігі; 

Е) Дұрыс жауабы жоқ. 

 

32. Орман шаруашылығы жұмысшыларының квалификациялық 

еңбек разрядтары? 

А) 7 разряд 

В) 8 разряд 

С) 5 разряд 

Д) 4 разряд 

Е) 6 разряд 

 

33. Еңбек ақыны төлеуде қандай тарифтік ставка қолданылады? 

А) Сағаттық; 

В) Тәуліктік; 

С) Айлық; 

Д) Белдеулік; 

Е) Апталық. 

 

34. Уақытпен еңбек ақыны төлеу(3) қандай формуламен 

анықталады? 

А) З=T x B 

B)  З= T x B + П 

С) Зпс= Р х М 

Д) Зпс =(МНнб)хТ 

Е)  Дұрыс жауабы жоқ 

 

35. Мекеменің негізгі экономикалық көрсеткіші: 

А) Жалпы өнім;  

В)  Негізгі қор амортизациясы;  

С) Айналым қоры;  

Д) капитальды салу; 

Е)Өз құны. 

 

36. Төменде көрсетілген статьялардың қайсысы жұмыс мөлшерінің 

бағасына қосылмайды? 

А) Негізгі еңбек ақы; 

В) Қосымша еңбек ақы; 

С) Әлеуметтік қорға ақша бөлу; 



Д) Көлік паркінің қызметі; 

Е) Өндірістік қорға төлеу. 

 

37. Шаруашылық есептегі кәсіпорынның барлық шығынын өндіру 

және сатқан өнімнен түскен пайданың жиынтығы қалай аталады? 

А) Өзіндік құн; 

В) Өзін-өзі қаржыландыру; 

С) Қор өнімділігі; 

Д) Рентабельділік; 

Е) Пайда. 

 

38. Пайда – ол: 

А) Қосалқы өнімді сату нәтижесінде түскен қаражат; 

В) Өндіріс үнемдеген шығын; 

С)  Өндірістің таза табысы; 

Д) Дайын өнім бағасы; 

Е)Дұрыс жаубы жоқ. 

 

39. Өндіріс жұмысының экономикалық тиімділігін сипаттайтын 

көрсеткіш: 

А) Қор өнімділігі; 

В) Рентабльділік; 

С) Пайда; 

Д) Өзін-өзі ақтау; 

Е) Негізгі қорды төлеу. 

 

40. Экономикалық тиімділікті анықтауда қолданылатын көрсеткіш: 

А) Өнімнің өзімділік бір-бірлігінің бағасы; 

В)Пайда; 

С) Рентабльділік; 

Д) Өнім бағалары; 

Е) Қаруландыру қоры. 

 

41. Кәсіпорын іс-әрекетінде бір жылдық экономикалық тиімділікке 

қалай жетеді? 

А) Қаржыландыру көлемін ұлғайту; 

В) Жаңа техниканы сатып алу; 

С) Жаңа техниканы өндіріске енгізу;  

Д) Ескі техниканы есептен алып тастау;  



Е) Басқа жолдармен. 

 

42. Орман тұқымдық плантациялардың экономикалық тиімділігі 

қай авторлармен зерттелді? 

А) Байзақов С.Б. 

В) Медведев А.Н. 

С) Кислова Т.А. 

Д) Петров А.П. 

Е) Анучин Н.П. 

 

43. Өндірісте орман питомнигін ұйымдастырғанда экономикалық 

тиімділік қалай анықталады? 

А) Қолданылатын питомникті негіздеу және реконструкциялау; 

В) Көп мөлшерде көшеттерді алу; 

С) Көшеттердің өсу мерзімін қысқарту; 

Д) Көшеттердің сапасын жақсарту; 

Е) Питомниктегі өндіріс процестерін оптимизациялау. 

 

44. Орман жолақтарын өсіру үшін экономикалық тиімділік қалай 

анықталады? 

А) Барлық шығындармен; 

В) Орман жолақтары санымен; 

С)Жаңа техниканы қолданумен; 

Д) Орманды алқағаштарды отырғызуға кеткен шығын 

қайтарымымен; 

Е) Анықталмайды. 

 

45. Бизнес-жоспар деген не? 

А) Сату жоспары; 

В) Өнімді сататын өндірістік қаржы жоспары; 

С) Менеджмент; 

Д) Өндірістегі есеп шаруашылығы; 

Е) Банкпен келісім. 

 

47. Экономика және орман шаруашылығы өндірісін 

«ұйымдастыру» пәні нені оқиды: 

А) Кәсіпорынның және олардың өндірістік бөлімшелерінің 

ұйымдастыру – экономикалық даму негіздерін үзілдеу; 

В) Басты мақсатқа пайдаланудың жылдық мөлшерінің есебі; 



С) Аралық пайдаланудың мөлшерінің есебі; 

Д) Орман шаруашылық саласының негіздерін ұйымдастыру; 

Е) Кәсіпорынның бизнес-жоспарын құру. 

 

48. «Экономика және орман шаруашылығы өндіріс ұйымдастыру» 

пәні төмендегі пәндердің қайсысымен өте тығыз байланысқан: 

А) Орманды пайдаға  асыру; 

В) Орманды өсіп тұрғанда пайдалану; 

С) Орман шаруашылығын құру; 

Д) Орман таксациясы; 

Е) Екпе орман. 

 

49. Орман шаруашылығы өндірісіне төмендегілердің қайсысы 

жатпайды? 

А) Орман тұқымдық шаруашылығы; 

В) Көшеттерді өсіру; 

С) Екпе орман өндірісі; 

Д) Ағаш өңдеу; 

Е) Күту мақсатында кесу. 

 

50. Орманды рекреациялық жанға-жай орналастыруды өндірістің 

қай түріне жатқызуға болады? 

А) Орман шаруашылығына; 

В) Орман өндірістік; 

С) Орман аңшылық шаруашылығына; 

Д) Капитальды құрылысқа; 

Е) Дұрыс жауабы жоқ. 

 

51. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі деп нені айтамыз? 

А) 8- сағаттық жұмыс күн; 

В) Еңбек процесін тікелей іске асыру үшін жыл бойындағы 

уақыттың орныққан регламенті; 

С) Бір жылдағы жұмыстың календарлық күн саны; 

Д) Жұмыс күнінің басталуы мен аяқталуы; 

Е) Орындалған жұмыстың календарлық графигі. 

 

52. Өндірістік процестің негізгі элементі болып табылады: 

А) жер және орман; 

В) Машиналар, механизмдер; 



С) Еңбек, күн құралы және еңбек заттары; 

Д) Адам еңбегі мен білімі; 

Е) Станоктар, тракторлар мен автомобильдер. 

 

53. Еңбек жағдайы және өндірістік процестердің бөлуді қай 

жауапта дұрыс көрсетілген: 

А) Қолмен, механизацияланған және автоматтандырылған; 

В) Механикалық, механизацияланған; 

С) Механицияланған, электромеханикалық; 

Д) Қолмен, механизацияланған; 

Е) Бөлінбейді. 

 

54. Өндірістік цикл деп атаймыз: 

А) Өнім дайындау процесінің басынан бастап аяғына дейінгі уақыт; 

В) Бір жылдағы жұмыс күнінің саны;  

С) Аязсыз кезеңнің ұзақтығы; 

Д) Өнім бірлігін дайындауға кететін уақыт; 

Е) Еңбек процесі іске асатын уақыт. 

 

55. Төмендегі өндірістің қайсысы қалың (массовый) типке 

жатпайды? 

А) Автомобиль өндірісі; 

В) Жиһаз өндірісі; 

С) Кесілген материал өндірісі; 

Д) Үй құрылысы; 

Е) Көшеттер өндірісі. 

 

56. Техникалық дайындық коэффициенті қай формуламен 

анықталады? 

А) К = Тф/Тв; 

В) K= Тп/ Тк 

С) K=Тр/Тп 

Д) K=Тр/Тк 

Е)K=Тсм/Тр 

 

57. Смена коэффициенті Ксм нені көрсетеді: 

А)смена ұзақтығын; 

В)Бір сөткедегі смена саны; 

С)Негізгі және резервті жабдықтардық қатынасы; 



Д) Бір тәуліктегі машино-смен саны; 

Е) Машина  мен жабдықтар жұмысының орта тәуліктік 

жұмысының ұзақтығы. 

 

58. Орман кадастры дегеніміз не? 

А)  Мемлекеттік орманды есептеу; 

В) Орман шаруашылығын жүргізу ережелерінің жиынтығы; 

С) Орман шаруашылығында жер өндіріс құралы болып 

табылатындығы туралы мәліметтер жиынтығы; 

Д) Орманды бағалау; 

Е) Орман қатынасын реттейтін заң. 

 

59. Жауаптардың қай варианттарында өнім сапасы категориялары 

дұрыс көрсетілген: 

А) Жақсы, орташа және нашар; 

В) Жоғары, орташа және төмен; 

С) Ең жақсы, бірінші және екінші; 

Д) Ең жақсы, бірінші, екінші және үшінші; 

Е) Бірінші, екінші және үшінші. 

 

60. Орман сүректерін дайындау дегеніміз не? 

А) орман материалдарының өндірісі; 

В) Бөрене орман материалдары; 

С) Кесілген ағаш материалдарының өндірсі; 

Д) Ағашты кесу және сүйреу; 

Е) Ағашты кесу және тасу. 

 

61. Қай жауаптар орман сүректерін дайындау фазаларында дұрыс 

көрсетеді? 

А) Ағашты кесу, бұтақтарды шабу, тасу; 

В) Ағашты кесу және көлікпен тасу; 

С) Ағашты кесу және трактормен тасу; 

Д) Орманды кесу жұмыстар, ағаштарды тасу, төменгі қойма 

жұмыстары; 

Е) Орманды кесу жұмыстары, орманды тасымалдау жұмыстары. 

 

62. Төменде белгіленген жауаптардың қайсысы орман сүректерін 

дайындау процесінің ұйымдастыру түрлерін дұрыс көрсетеді? 

А) Жүйекті, кешенді және коорперациялық; 



В) Жүйекті және кешенді; 

С) Жүйекті және коорпоративті; 

Д) Кешенді және коорпоративті; 

Е) Параллельді, жүйекті, кешенді. 

 

63. Төменде көрсетілген операциялардың қай вариантында жұмыс 

реті дұрыс көрсетілмеген: 

А) Ағашты кесу, бұтақты кесу, сортименттерге бөлу; 

В) Ағашты кесу, бұтақты кесу, тасу, дің бойымен тасу; 

С) Ағашты кесу, тасу, ағашты желекпенен тасу; 

Д) Ағашты кесу, тасу, жоғарғы қоймада бұтақты кесу және бөлу; 

Е) Ағашты кесу, бөлу, тасу және бұтақты кесу. 

 

64. Орманды басты мақсатта кесуде ағаш кесілетін жерді қанша 

жыл бұрын дайындау керек? 

А) 1 жыл; 

В)2 жыл; 

С) 6 ай; 

Д) 1 ай; 

Е) 1 апта. 

 

65. Күту жұмыстарын жургізуде ағаш кесілетін жерді қанша мерзім 

бұрын дайындау керек? 

А) 1 жыл; 

В)2 жыл; 

С) 6 ай; 

Д) 1 ай; 

Е) 1 апта. 

 

66. Қосалқы өндірістің мақсаты: 

А) Негізгі өндіріске қажетті жағдайды құру; 

В) Негізгі өндіріс қуатын арттыру; 

С) Негізгі өндіріс қуатын реттеу; 

D) Қосымша өнімді шығару; 

Е) Жоспардан тыс өнімді шығару. 

 

67. Жабдықтарға жылына неше рет мезгірлдік қызмет көрсету 

жұмыстары жүргізіледі? 

А) Бір жылда 4 рет; 



В) Бір жылда 3 рет; 

С) Бір жылда 2 рет; 

D) Бір жылда 1 рет; 

Е) Квартал сайын. 

 

68. Төменде корсетілген варианттардың қайсысы жөндеу түрлеріне 

жатпайды? 

А) Жоспарлық; 

В) Жоспарсыз; 

С) Күнделікті; 

D) Капитальды; 

Е) Пайдаланылатын. 

 

69. Автомобильдің жүк көтеру дәрежесі бойынша көшеттер жүктің 

қай класына жатады? 

А) I; 

В) II; 

С) III; 

D) IV; 

Е) V. 

 

70. Орман шаруашылық өндірісінің материалды-техникалық 

қамтамасыздануын ұйымдастыруда неше кезең болады? 

А) Бір; 

В) Екі; 

С) Үш; 

D) Төрт; 

Е) Бес. 

 

71. Еңбекті ғылыми ұйымдастырудағы негізгі мақсат: 

А) Еңбек істеу барысындағы адам және материалды шығынды аз 

жұмсап тұрып, максимальды тиімділік алу; 

В) Жоғарғы түсімді алу; 

С) Жоғарғы пайданы алу; 

D) Еңбек жағдайын жақсарту; 

Е) Өнім шығымының уақытын азайту. 

 

72. Еңбекті білу – ол : 

А) Әр түрлі цехта адамдар жұмысын ұйымдастыру; 



В) Біріккен еңбек процесінде адамдардың іс-әрекетін бөлу; 

С) Бригада құрамындағы адамдардың жұмысын ұйымдастыру; 

D) Жұмысшыларды жұмыс орнына бөлу; 

Е) Өндірістік процесті оптимизациялау. 

 

73. Еңбек кооперациясы дегеніміз не? 

А)  Бригада құрамындағы адамдардың жұмысы; 

В) Әртүрлі жұмыстарды кешенді орындау; 

С) Кейбір жұмыстарды бірігіп орындау; 

D) Біртекті және әртүрлі, бірақта бір-бірімен байланысты еңбек 

процесіндегі адамдардың бірге қатысуы; 

Е) Көлемді жұмыстарды бірігіп атқару. 

 

74. Жұмыс орнын ұйымдастыру деген не? 

А) Құралдармен қамтамасыз ету; 

В) Жұмыс орнын уақытында тазалау; 

С) Электр энергиясымен қамтамасыз ету; 

D) Жұмыс орнын нақтылы құралдармен қамтамасыз ету және 

ретімен орнын ауыстыру. Шаралар жүйесі; 

Е) Жұмысшыны қолайлы еңбек жағдайын қамтамасыз ету. 

 

75. Еңбек нормалау дегеніміз не? 

А) Техникалық негізделген еңбек нормасын процессі; 

В) Еңбекті ғылыми ұйымдастыру; 

С) Бригададағы смендік тапсырма; 

D) Бригадаға айлық тапсырма; 

Е) Уақыт мөлшеріндегі жұмыс көлемі. 

 

76. Техникалық негізделген нормалардың құру және орнатылу 

процесі қалай аталады? 

А) Норма мөлшері; 

В) Еңбекті ғылыми ұйымдастыру; 

С) Техникалық нормалау; 

D) Еңбекті нормалау; 

Е) Смендік тапсырманы құрастыру. 

 

77. Жұмыс уақыты дегеніміз не? 

А) 8-сағаттық жұмыс күні; 

В) Өндірістік – еңбек процессі жасалынатын кезең; 



С) Жұмысшының өндірісте болған уақыты; 

D) Суткадағы күндіз уақыт; 

Е) Өндірістік процестің орындалу уақыты. 

 

78.Уақыт нормасы дегеніміз не? 

А) Жұмыс сменасының ұзақтығы; 

В) Уақыт мөлшерінде дайындалатын өнім саны; 

С) Бір жұмыс мөлшерін немесе бірлік өнімді дайындауға кететін 

уақыт; 

D) Жұмыс прцесінің аяқталу кезеңі; 

Е) Жұмыс уақытының есебі. 

 

79. Жұмыс нормасы дегеніміз не? 

А) Жұмыс сменасының ұзақтығы; 

В) Уақыт мөлшерінде дайындалатын өнімнің саны; 

С) Бір жұмыс мөлшерін орындауға кететін уақыт саны; 

D) Жұмыс процесінің аяқталу кезеңі; 

Е) Жұмыс уақытының есебі. 

 

80. Жұмыс сменасын суретке түсіру үшін қанша уақыт жұмсалады? 

А) 1 күн; 

В) 1 тәулік; 

С) 2 күн; 

D) 3 күн; 

Е) 4 күн. 

 

81.Оперативтік жұмыс элементтерінің циклдық қайталамалығын 

бақылау және өлшекдің   жұмыс уақытындағы шығынын оқудың 

әдісі болып не табылады? 

А) Жұмыс сменасын суреттеу; 

В) Хронометраж; 

С) Фотохронометраж; 

D) Бір сәттік байқау; 

Е) Кешенді байқау. 

 

82.Бір сменалық жұмыс уақытысын анықтауда кешенді тәсіл қалай 

аталады? 

А) Жұмыс сменасын суреттеу; 

В) Хронометраж; 



С) Фотохронометраж; 

D) Бір сәттік байқау; 

Е) Кешенді байқау. 

 

83.Тарифтық тор (сетка) дегеніміз не? 

А) Тарифтық коэффиценттер және разрядтар жиынтығы; 

В) Жұмысшы дәрежесін сипаттайтын көрсеткіш; 

С) Жұмысшыларды ынталандыру көрсеткіші; 

D) Қосалқы ақы төлеу; 

Е) Дұрыс жауабы жоқ. 

 

 

84.Еңбекті техникалық нормалауда қандай негізгі көрсеткіштер 

қолданылады? 

А) Екпелер отырғызу көрсеткіші; 

В) Фотохронометраж және уақытын талдау арқылы; 

С) Бухгалтермен; 

D) Учаске механигінің айтуымен; 

Е) Бекітілген наряд бойынша. 

 

85. Орман шаруашылық мекемесінің жылдық жоспары қалай 

аталады? 

А) Бизнес-жоспар; 

В) Генеральды-жоспар; 

С) Болашақ жоспар; 

D) Техпрофинплан; 

Е) Промфинплан. 

 

86. Мекеменің жылдық жоспары дегеніміз не? 

А) Барлық шаруашылық, өндірістік және әлеуметік іс-әрекеттерің 

кең қамтылған бағдарламасы; 

В) Өндірістік міндетті орындау бағдарламасы; 

С) Уақытында өндірістік бағдарламаны орындау; 

D) Жылдық жоспарды айлар бойынша бөлу; 

Е) Дұрыс жауабы жоқ. 

 

87. Орталық қаржыландыру жүйесі бойынша орындалатын 

жұмыссқа  қайсысы жатады? 

А) Орман шаруышылық; 



В) Екпе ормандар; 

С) Орманды пайдаға асыру; 

D) Өртке қарсы жұмыстар; 

Е) Орман шаруашылығын құру. 

88. Орталық қаржыландыру жүйесі бойынша істелінбейтін 

жұмыстар: 

А) Орман шаруашылық жұмыстары; 

В) Орман – патологиялық тексеру; 

С) Екпе ормандар жұмыстары; 

D) Ормандарды қорғау жұмыстары; 

Е) Гидромелиоративтік жұмыстар. 

 

89. Орман шаруашылығында шығындарды өтеу көзінің бірі: 

А) Меншікті қаржы; 

В) Банктық несие; 

С) Орман шаруашылық әрекетінен келген пайда; 

D) Техниканы сатудан келген қаражат; 

Е) Орман кірісі. 

 

90. Орман шаруашылық мекемесінде техпрофинплан қандай 

мерзімге бекітіледі?: 

А) 5 жыл; 

В) 1 жыл; 

С) жарты жыл; 

D) 10 жыл; 

Е) 3 ай. 

 

91. Орман шаруашылық мекемесін ұйымдастырудағы алғашқы 

элементтер: 

А) Орман шаруашылығын құру жұмыстары; 

В) Шаруашылық аумағын зерттеу; 

С) Шаруашылық зиянкестерін зерттеу; 

D) Экономикалық зерттеу; 

Е) Өлшеу жұмыстары. 

 

92. Қазақстан Республикасында орман шаруашылығын басқаратын 

ұйым (орган)? 

А) Орман және аңшылық комитеті; 

В) Қазлеспроект; 



С) Орман қызметі; 

D) Орманды қорғау қызметі; 

Е) Орман инспекциясы. 

 

93. Орман ұйымдастырудағы прогрессивті тәсіл: 

А) Ұжымдық жалдану; 

В) Бригадалық жалдану; 

С) Цехтық ұжым; 

D) Учаскелік жалдану; 

Е) Мастерлік бөлімше.  

 

94. Бригадалық жадану істейтін бригадаға не беріледі? 

А) Наряд; 

В) Наряд-тапсырма; 

С) Жоспар-тапсырма; 

D) Жоспар; 

Е) Есептік технологиялық карта. 

 

95. Ақшалай есептеудің түрлері: 

А) Ақшалай құжат арқылы; 

В) Есептік чек, есептеу; 

С) Түсім, пайда; 

D) Аккредитив; 

Е) Несие, кепілдік. 

 

96. Тұтынушыға орман дайындау үшін қандай заңды құжат 

беріледі? 

А) Орманды кесу билеті; 

В) Орман кодексі; 

С) Орман келісімі; 

D) Орман картасы; 

Е) Таксациялық сипаттама. 

 

97. Орманды қосымша пайдалануға не жатады? 

А) Кәсіптік аңшылық; 

В) Мал бағу, омарта ұстау; 

С) Сүректі өңдеу; 

D) Жабдықты жөндеу; 

Е) Орманды дайындау. 



 

98. Орман шаруашылығындағы есеп түрлері: 

А) Шаруашылық, материалды; 

В) Бухгалтерлік, статистикалық, оперативті-техникалық; 

С) Өндірістік; 

D) Техникалық, жоспарлық; 

Е) Ревизиялық. 

 

99. Өндірістегі бухгалтерлік баланста не айқындалады? 

А) Шаруашылық құралдардың орналасуы және құрамы; 

В) Шаруашылық құралдардың негізі; 

С) Ақша құралдары; 

D) Айналым құралдары; 

Е) Өндіріс табысы. 

 

100. Кәсіпорын шаруашылығы іс-әрекетін талдау дегеніміз не? 

А) Аудиториялық тексеру; 

В) Істелінген жұмысты тексеру; 

С) Өндіріс рентабльділігін және өнім құнын анықтау; 

D) Кәсіпорын жұмыстарының нәтижелерін есептеу және есеп беру 

арқылы ізілдеу; 

Е) Еңбек өнімділігін талдау. 
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