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Аннотация: Бул макалада Кыргыз Республикасынын айыл чарба тармагында 

санариптештирүү элементтерин ишке ашыруу жөнүндө сөз болот. Айыл чарба 

экономикасын алдыга жылдыруу учун заманбап санариптик башкаруу, жанылануу  

Өлкөбүздүн стратегиялык өнүгүүсүнүно инновациялык технологияларды пайдалануу 

натыйжалуу механизмдердин бири  болуп саналат. Санариптештирүү  агроөнөр жайды 

тездетилген темп менен өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. 

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение элементов цифровизации 

в аграрном секторе Кыргызской Республики. Современное цифровое управление, 

модернизация для продвижения аграрной экономики - один из самых эффективных 

механизмов стратегического развития страны, использования инновационных технологий. 

Цифровизация позволит развивать сельское хозяйство ускоренными темпами. 

Ачкыч сөздөр: башкаруу, айыл чарба, өнөр жай, санарип, экономика, IT 

технологиялары, «Акылдуу чарбалар», «Акылдуу күнөсканалар», «Башкаруу чийки зат», 

«Айыл чарба азыктарын сактоо», «Башкаруу соода жана логистикалык инфраструктура», 

«Айыл чарба транспортун башкаруу». 

Ключевые слова: менеджмент, сельское хозяйство, промышленность, цифровая 

экономика, IT-технологии, «Умные фермы», «Умные теплицы», «Управление сырьем», 

«Агрохранилище», «Управление торгово-логистической инфраструктурой», «Управление 

сельскохозяйственным транспортом».  

 

        Кыргыз  Республикасынын  Евразия мүчөлүгүнө 2015-жылдын 8-майында киргенине 

байланыштуу өлкөнун айыл чарбасы экономикалык биримдик, экспорттун жаңы 

эрежелерин жана талаптарын киргизүү боюнча экономикалык заманбап агроөнөр жай 

комплекси жаңы нерселерге туш келди.  

        Акыркы жылдары айыл чарба тармагына чечиле элек коптогон маселелер бар,  бул  

начар техникалык жабдуулардан турган технологиялык артта калуу,  айыл чарба 

өндүрүүчүлөрдүн атаандаштыктын начар деңгээли, айылдык жана чек ара аймактарынын 

социалдык коопсуздугу бизди ойлондурбай койбойт.    Илимий техникалык прогресстин 

күндөн күнгө өсүп жаткан талаптарын жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алсак, татаал 

уюмдашкан системаны башкаруунун механизмдери  жалпы маселелерин изилдөө азыркы 

учурдун талаптарына жооп бербейт. Экономикада  өнүгүү процесси эч качан токтобойт, 
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ошондуктан анын ар бир этабында, экономикалык системаны башкаруунун ошол этапка 

тиешелүү механизмдерин түзүү керек. 

         Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 230-

б  буйругунун  редакциясына ылайык  «Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү» 

жылы деп жарыяланган, анда ата мекендик агроөнөр жай комплексин, айыл чарбасын 

өнүктүрүүнүн түпкү тенденциясы санариптештирүү болуп саналат, ал бүгүнкү күндө 

жаңы гана калыптанып келе жатат. Өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында 

электрондук кызмат көрсөтүүнүн мамлекеттик порталы иштей баштады, ал 

аркылуу жарандар зарыл болгон кызматтарды электрондук форматта ала алышат. 

Санарип экономиканын өнүгүүсүн башкаруу үчүн Кыргыз Республикасында  жол картасы 

түзүлүп, ага ылайык негизги багыттар максаттарды сүрөттөөнү камтыйт, «Жол 

картасынын» негизинде белгилүү бир максатка жетүү үчүн зарыл болгон иш-аракеттердин 

сыпаттамасын камтыган план иштелип чыгат иш-чараларды жүзөгө ашырууга жооптуу 

адамдарды көрсөтүү менен, иш-аракеттер планы бекитилген.  

Санариптештирүү  - бул айыл чарбанын маалыматтарын электрондук форматка 

өткөрүү,  маалыматтарды сактоо, ирээттөө, эсептөө, алмашуу жана  аларды компьютердин 

«тилине» өткөрүү дегенди билдирет. Ошондой эле аналитикалык жактан камсыздоону,  

башкарууну уюштуруу ыкмаларды айыл колдонуу, аларды тейлөөчү маалымат – 

аналитикалык борборлорду жана тиешелүү тармактарды уюштурууда жана иштетүүдө 

кеңири  колдонулушу зарыл.          

Дыйкандар жана жергиликтүү жамааттар негизинен IT технологиясын негизинде 

санариптештирүү айыл чарбасында колдонуу боюнча багыттары томондогудой 

процесстерди ишке ашырышы керек, мисалы: «Так дыйканчылык», «Акылдуу чарбалар»,  

«Акылдуу күнөсканалар», «Башкаруу чийки зат», «Айыл чарба азыктарын сактоо», 

«Башкаруу соода жана логистикалык инфраструктура»,  «Айыл чарба транспортун 

башкаруу» ж.б. 

         Белгилей кетүүчү нерсе, жалпысынан Кыргызстанда жана анын аймактарында IT 

технологиялары айыл чарба өндүрүшү максаттуу ишке ашырылышы керек, санариптик 

технологияларды акыркы илимий маалыматтарды кеңири жайылтуу аркылуу өндүрүш 

жетишкендиктерди чагылдырууга жетишибиз зарыл. 

          Санарипти өнүктүрүүдөгү көйгөйлөрдүн бири, бул айыл чарбасындагы 

технологиялар керектөөчүлөрдүн санарип технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө 

маалыматынын элге жетишсиздиги, сатып алууга каражаттын жоктугу жана мамлекеттин 

чакан бизнести колдоо боюнча долбоорлордун аздыгы.  

         Айыл чарба тармагында  белгилүү бир кызматтарды аткаруу, жана аны 

оптималдаштыруу учун ошол   чарбанын маалыматтык-консультациялык кызматтары 

базага киргизилип мисалы айтсак, айыл чарба техникасы жаатындагы оптималдаштыруу, 

эсептоо IT технологиясын пайдалануу санариптик  массивди  натыйжалуу пайдаланууну 

камсыз кылуусу керек мисалы: аэрофото сүрөткө тартуу, аба ырайы жөнүндө,   маалымат 

жана башка. 

        Жаңы муундагы санариптик технологиялар бир катар артыкчылыктарга ээ, алар 

Кыргызстандын агроөнөр жай комплексине инвестициялардын натыйжалуулугун 

жогорулатат, мындан тышкары айыл жерин каржылык эмес мамлекеттик колдоонун 

маанилүү белгилейт. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/217190?cl=ky-kg
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/217190?cl=ky-kg
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           Эгер спутниктик навигация тутумдары жөнүндө сүйлөшсөк, анда дээрлик бардык 

ири айыл чарба ишканаларында ушундай байкоо тутумдары болушу керек. Демек, 

санарип элементтерин интенсивдүү киргизүү үчүн экономика мамлекетке муктаж  

агроөнөр  жайды  колдоого.  Мал чарбачылыгы жаатында IT технологияларды колдонуу 

ар бир малды жеке колдоого, автоматташтырууга багытталган технологиялык процесстер, 

мисалы, азыктандыруу, саап алуу, кык чыгаруу, микроклиматты сактоо ж.б. 

         «Айыл чарба азыктарын сактоо», «Акылдуу мал чарбачылыгы» продукциянын 

көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет - сүт, эт, жумуртка, жүн жана эмгекти кыскартуу, 

энергия жана башка чыгымдар. Электрондук тутумдар акылдуу мал чарбасынын өзөгүн 

түзөт аркылуу жаныбарларды идентификациялоо же башка сенсорлор (белги) кулак 

тегдерине орнотсо болот.  

Мындан тышкары, үлүшү маалыматтык тутумдарды ишке ашыруу менеджментти 

башкаруу жана асыл тукум иштерин аткарууга болот. Ошентип, башкаруунун өзгөчөлүгү 

айыл чарбасынын тармактары чагылдырылган санарип технологияларынын элементтерин 

киргизүүнүн негизинде жана жалпысынан айыл чарбасын санариптештирүүнүн 

натыйжалуулугуна таасир этет.  

Кыргызстанада пилоттук технологияларды ишке ашыруу векторго чоң маани 

берилиши керек жана өнүгүү интеграциясы, андан кийин рынокту IT технологияларынын 

продуктулары менен толтурууга. Демек, санариптик технологиялардын элементтерин  

жүзөгө ашырууну сактоо принципиалдуу мааниге ээ, анткени ал технологияларды 

өнүктүрүүгө гана эмес, жалпы эле инвесторлорду тартууга да мүмкүнчүлүк берет жана 

айыл чарба экономикасы эффективдуу болот. 

         Санарип технологияларын колдонуу менен адамдын күнүмдүк жашоосу, 

өндүрүштүк мамилелери, экономиканын жана билимдин түзүмү өзгөрүлүп жатат, 

ошондой эле байланышка, эсептөө кубатына, маалымат тутумдарына жана кызматтарына 

жаңы талаптар коюлат. 

          Кыргыз Республикасынын  айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, айыл 

чарба тармагында сектор үч санарип чечимдерди  жайылтуу агроөнөр жай комплексинде 

пландаштырылууда. 

           Биринчиден, «Акылдуу ферма»  бул автономдуу автоматташтырылган айыл чарба 

объектиси асыл тукум жаныбарларды автоматтык режимде эмес адамдын катышуусун 

талап кылат. Айыл чарба министрлиги «Акылдуу чарба» өз алдынча анализ жүргүзөт, 

өндүрүштүн экономикалык максатка ылайыктуулугун, керектөө активдүүлүгүн, жалпы 

ден-соолук деңгээлин, аймактын калкы жана башка экономикалык көрсөткүчтөрдү 

чагылдырат.    Анализдин негизинде чарба жаныбарлардын кайсы түрлөрүн жана 

тукумдарын көбөйтүү керектигин аныктайт (көрсөтүлгөн сапаттык жана сандык 

көрсөткүчтөр менен). Сүт азыктарын өндүрүү жана керектөө боюнча  

мындай технологияларды киргизүү деңгээлин  жана абалына жараша өзгөрүп турган 

башкаруу тутумдары көрсөтүү менен фермалардагы малдар, сүттүн сапатын «кошумча» 

чекке чейин көтөрүп, туруктуу болушун камсыз кылса болот малдын сүтүн өндүрүүнүн 

көбөйүшүно жагдайды түзөт. 

Экинчиден, «Акылдуу талаа» бул агробиоценоздун абалын автоматтык түрдө 

анализдей турган, башкаруучу чечимдерди кабыл алган жана аларды робот аркылуу ишке 

ашырган акылдуу система техникалык каражаттар. Ошондой эле система топурак-

климаттык шарттарды талдайт, аныктайт максаттуу функцияларга жараша өсүмдүктөрдү 
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тандоо (өндүрүштү же кирешелүүлүктү максималдаштыруу, экономикалык чектөөлөр), 

тамактанууну жөнгө салат өсүмдүктөр, фитосанитардык чараларды жүргүзөт жана тазалоо 

иштерин камтыйт. 

Үчүнчүдөн, «Акылдуу күнөскана» - тышкы таасирлерден обочолонгон автономдуу 

робот айыл чарба өсүмдүктөрүн автоматтык режимде алуу, минималдаштыруу 

оператордун, агрономдун жана инженердин катышуусу. Ылайык адистер, тутум 

чыгымдарды жана керектөөчүлөрдүн активдүүлүгүн эске алуу менен объектинин 

экономикасын оптималдаштырат, менен санарип технологияларды колдонуп, айлана-

чөйрөнү коргоо жана гигиена эрежелерин сактайт гибриддердин жана сорттордун 

агроэкологиялык баасын эске алуу менен өсүмдүктөр, кыртышты анализдөө. Мындай 

технологияларды киргизүү корголуучу шартта өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн туруктуу 

өсүшүн камсыз кылат топурак, жогорку атаандаштыкка ээ субстраттарды алуу үчүн жана 

жер семирткичтер, өндүрүштүн энергия сыйымдуулугун төмөндөтөт жана 

жашылчалардын азыктык баалуулугун жогорулатат.  

Мындан тышкары билим беруу тармактык жана профессионалдык  адистерди 

үзгүлтүксүз окутуу аркылуу санариптик экономиканын компетенциялары уникалдуу 

тармактык электрондук билим берүү чөйрөсүн киргизүү, инвентардык жер айыл чарба 

максаттары жана пайдаланылбай жаткан жерлердин пайдаланууга берилишин көбөйтүү. 

Жер участокторун тартуу бул программа кыртыштын өзгөчөлүктөрүн, климатын, 

үрөндөрдүн ылайыктуу тандалышын, түшүмдүүлүгүн, иштетүүчү ишканалардын 

жакындыгын эске алат; логистика, микро жана макро деңгээлде ички өндүрүш менен 

керектөөнүн балансы, экспорттун варианттары, бул вндуруштун рентабелдуулугун бир 

кыйла жогорулатат. 

Айыл жергесинде IT чечимдеринин кеңири тараган класстери экономика бул 

ишканаларды башкаруу тутумдары, бухгалтердик эсеп тутумдары, электрондук документ 

жүгүртүү тутумдары, спутниктик байланыш жана навигация чөйрөсүндөгү чечимдер, 

коопсуздук тутумдары жана транспорт каражаттарын башкаруу, персоналды башкаруу 

тутумдары, активдер жана бизнес процесстер, чечимдер ишкердик чалгындоо, ж.б.  

             Айыл чарбасындагы негизги технологиялык тенденция дыйканчылык - бул 

экономикалык жактан эң натыйжалуу болгон так дыйканчылык жана экологиялык көз 

караштар, ар бир гектар жерди пайдалануу, ошондой эле үрөн, жер семирткичтер, 

күйүүчү-майлоочу материалдар, коргоочу шаймандар өсүмдүктөр (өсүмдүктөрдү коргоо 

каражаттары). Натыйжада чыгымдарды үнөмдөө болуп саналат бир центнер продукция 

өндүрүү жана түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн.   

Дыйканчылыктын так санариптик технологияларын иштеп чыгуу багыттар бир 

нече технологияларды өнүктүрүүгө түрткү берет;  

- биринчиден, бул  ГМС маалымат системалар. Бул тутумдар пайдалануу үчүн негиз 

болуп саналат жана бардык маалыматтарды мейкиндикте талдоо мейкиндик компоненти 

интернет аркылуу жеткиликтүү кардар-сервер архитектурасы менен веб-чечимдерди 

иштеп чыгуу тенденциясы. 

 - экинчиден, космостук сүрөткө тартуу. Бүгүнкү күндө эле, күн сайын алууга 

мүмкүнчүлүктөр бар жогорку сапаттуу спутниктик сүрөттөр үчүн 

Жер бетине буруп, талааларда болуп жаткан бардык процесстерди байкап туруңуз. 

 -  үчүнчүдөн, датчиктер өркүндөтүлүүдө пилоттук учактардын базасы 

(мультиспектралдык, гипспектрдик, микротолкундуу) жана башка пайдалуу жүк. 
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 -  төртүнчүдөн, топуракты анализдөө боюнча онлайн жабдыктар менен бөлүшүү үчүн 

арналган айыл чарба шаймандары (себүү алдында топурак иштетүүдө, түз себүү учурунда 

жана башка агротехнологиялык операциялар). Агроскотинг (түздөн-түз талаада 

маалыматтарды чогултуу процесси), машина-трактор паркын көзөмөлдөө жана башкаруу 

тутумдары дагы өнүгүүдө, спутник системаларын колдонууга негизделген навигация жана 

борттогу телеметрия, эсеп тутумдары керектелүүчү материалдар, акылдуу тутумдар 

үрөндү көзөмөлдөө, уруктандыруу. 

           Учурдун талабына жараша  бүгүнкү күндө  интернеттин чон ролго ээ, себеби  

агроонор жайды башкарууда электордолгон маалыматтар түзүлүшү зарыл мисалы: 

интернетине негизделген чечимдер - жыйналган түшүмдү бункерден лифтке чейин 

көзөмөлдөө, өнүмдөрдүн сапатын жана сактоо шарттарын көзөмөлдөө, продукциялардын 

чыккан жерлерин издөө азык-түлүк, ресурстарды үнөмдөөчү чарбалар жана күнөсканалар. 

Ушул чечимдердин бардыгы материалдык-техникалык ресурстарды, энергия чыгымдарын 

үнөмдөөнү камсыз кылат жана бизнес-процесстердин ачыктыгын камсыз кылат.  

 Сунуштар. Айыл чарбасында санариптештирүү процесси көз жаздымда калбашы 

керек, ошондой эле  санариптик технологиялар айыл чарбасында жигердүү ишке 

ашырылышы зарыл.   

Кыргыз Республикасынын санарип экономикасын өнүктүрүү программасы жаңы 

глобалдык экономикалык тутумду курууга мамлекеттин толук катышуусу менен улуттук 

жыргалчылык үчүн жаңы экономикалык тартиптин потенциалын ишке ашырууну 

болжолдойт. 

 Агроөнөр жай комплексинин оң жана терс кесепеттери бар: ал сөзсүз түрдө алып 

келет иштеп жаткан бир катар жоготуулар жана жаңы жумуш орундары. 

Санариптештирүү болуп жатат бир катар салттуу кесиптердин технологиялык 

татаалдашуусунун жана жоголушунун себеби тиешелүү эмгек операцияларын 

автоматташтыруу жана ошол эле учурда сырткы көрүнүшүнө байланыштуу жаңы 

кесиптер жана алгоритмизацияланган эмгекке жана чыгармачылыкка талаптын өсүшү.  

           Айыл чарба продукциясынын экспорттун колдоо жана ата-мекендик айыл чарба 

продукцияларын тышкы рыноктордо илгерилетүү. Бул маселе боюнча айыл чарба 

ассоциациялары жана ишке тартылган мамлекеттик органдар менен тыгыз өз ара 

аракеттешүү аркылуу ишке ашырыла турган иш-чаралардын планы түзүлгөн. Региондорду 

өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында «Айыл маалымат» 

мамлекеттик ишканасынын базасында жаңы мамлекеттик ишкана «Санарип айыл 

чарбасы» түзүлушу керек. Анын негизги максаты агрардык тармактагы процесстерди 

санариптештирүү. Бул да агрардык сектордун комплекстүү өнүгүшүнө кызмат кылат.  

        Санарип айыл чарбасы талаа өсүмдүктөрүн өстүрүү жана мал чарбачылыгын 

көзөмөлдөө үчүн дистанциялык зонддоо технологиясын, географиялык маалымат 

тутумун, глобалдык позициялоо тутумун, компьютердик технологияны жана башка 

маалыматтык технологияларды колдонуу, ошону менен өсүмдүктөрдүн жана мал 

чарбачылыгынын өндүрүмдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу, ошондой эле айыл 

чарбасынын туруктуулугун жана көзөмөлдөөнү жакшыртуу.     Санарип - бул экологиялык 

айлана-чөйрөнү коргоону жана айыл чарбасынын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылган 

айыл чарбасынын жаңы үлгүсү, модернизациялоонун (жанылануу) жалпы тенденциясын 

чагылдырышы керек.  
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            Санариптик айыл чарбасын так айтканда  маалыматтык айыл чарба десек да болот, 

себеби бул алыскы аралыктан зонддоо технологиясы, географиялык маалымат тутуму, 

глобалдык позициялоо тутуму, компьютердик технология, байланыш жана тармактык 

технология, автоматика технологиясы жана география, айыл чарба, экология, 

өсүмдүктөрдүн физиологиясы жана башка жогорку жана жаңы технологияларды 

айкалыштыруу болуп саналат. Тактап айтканда  айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүшүн, 

өнүгүү абалын, ооруларын жана курт-кумурскаларды, суусун жана жер семирткичтерин 

туруктуу маалымат менен камсыз кылып туруу үчүн айыл чарба өндүрүшүнүн 

жүрүшүндө айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана топурактын макро ден микрога чейинки 

реалдуу мониторингин да жүргүзүшү керек.  

Кыргызстандын санарип айыл чарбасы негизинен талаачылыкка негизделет жана 

дыйканчылык жерлерин айдоо, себүү, сугаруу, жер семирткичтерди өстүрүү, талаа 

иштерин башкаруу, талааларды башкаруу, өсүмдүктөрдү коргоо, түшүмдү божомолдоо, 

түшүм жыйноо, сактоо жана башкаруу процесстери санариптештирүү, тармакташтыруу 

жана интеллект, мунун бардыгы алыскы аралыкта колдонулат. маалымат алуу, илимий 

башкаруу, билимди башкаруу жана айыл чарба өндүрүшүн акылга сыярлык иштетүү үчүн 

сенсор жана телеметрия, аралыктан башкаруу, компьютер жана башка алдыңкы 

технологиялар.  

        Демек санарип айыл чарбасы айыл чарба (токой чарбасы), мал чарбачылыгы, 

отургузуу, асыл тукум, кайра иштетүү, өндүрүү, жеткирүү жана маркетинг сыяктуу айыл 

чарба (дыйканчылык иш-аракеттери), асыл тукум, майда иштетүү, жакшы башкаруу жана 

башкаруу менен алектениши зарыл. 
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