
ПРОЕКТЫ КАЗНАУ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРОДАМУ 

Высшая школа: БИЗНЕС И ПРАВО 

 

ФИО руководителя проекта Керимова Укиляй Керимовна 

Наименование проекта  
 

Научно-техническая программа: «Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства 

на основе экономической эффективности использования ресурсного потенциала, 

специализации, формирования региональных отраслевых кластеров и совершенствования мер 

государственной поддержки основных видов продукции АПК РК» 

Контакты руководителя 

(моб. Е-mail) 

8-701-600-75-97 

ykerimova@mail.ru 

Дата начала и завершения проекта (либо 

ожидаемая дата завершения) 
2018-2020 гг. 

Цель проекта Проект: Разработать экономические модели специализированных аграрных формирований с 

определением оптимальных показателей их деятельности (себестоимость продукции), 

обеспечивающих повышение их доходности и конкурентоспособности с учетом зон 

специализации сельского хозяйства Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и 

Туркестанской областях РК. 

Проект: Разработать модели эффективного взаимодействия предприятий АПК на кластерной 

основе с целью оптимизации себестоимости продукции в процессе продвижения продукции от 

производителя до потребителя с учетом территориально-отраслевых особенностей РК 

(плодоовощная и мясная отрасли Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, 

Жамбылской областей). 

Описание проекта Обоснование размещения сельскохозяйственной продукции по природным зонам и 

экономических моделей специализированных аграрных формирований с определением 

оптимальных параметров их деятельности с учетом территориально-отраслевых особенностей 

и формирования отраслевых кластеров осуществлялось с учетом: 

- развития отраслей региона с высокой рентабельностью; 

- улучшения обеспечения потребности в сельскохозяйственной продукции и сырье;  

- обеспечения самоснабжения регионов скоропортящейся и транспортоемкой продукцией 

и минимальным количеством жизненно важных видов продукции; 

- увеличения объемов производства продукции, пользующейся повышенным спросом на 
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межрегиональном рынке, а также импортозаменяющей и экспортопригодной продукции; 

- всемерного увеличения объемов переработки сельскохозяйственного сырья; 

- концентрации производства в регионах, способных обеспечить повышение 

эффективности использования трудовых и материальных ресурсов, более высокие темпы роста 

производства конечной продукции; 

- концентрации ресурсов на укрепление инфраструктуры сельского хозяйства, полном 

использовании мощностей специализированных хозяйств и животноводческих комплексов, 

мелиоративных систем и др; 

- освоения рекомендуемых систем ведения сельского хозяйства, позволяющих гибко 

приспосабливать структуру производства и технологии работ к колебаниям погодных условий 

и рыночной конъюнктуры, обеспечивающих снижение ресурсоемкости и, особенно, 

энергоемкости производства; 

- определение индекса конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в выше 

перечисленных регионах; 

- разработка перспективных параметров развития сельского хозяйства до 2030 года в 

данных регионах. 

- разработка региональных отраслевых кластеров, на основе вертикальной и 

горизонтальной интеграции и др. 

Результат/ожидаемые результаты 

 проекта 

Проанализированы показатели развития сельского хозяйства (площадь посева, урожайность, поголовье, 
продуктивность, валовое производство (натуральные  и стоимостные показатели), себестоимость, цена 

реализации, рентабельность) по районам данных областей. 

На основе природных условий территории сформированы специализированные зоны в районах 
республики. 

Проведены расчеты  и дана экономическая характеристика  зон специализации в регионах республики и 

их ресурсного потенциала. 

В каждой зоне специализации  сельского хозяйства выявлены  пилотные  агроформирования (СХП, 
КФХ), на основе показателей которых  разработаны экономические модели  хозяйств, специализация 

которых соответствует  зональной. 

В условиях зональной  специализации   в пилотных агроформированиях   разработаны экономические 
параметры, определяющие направления и уровень развития производства, оптимальное сочетание 

отраслей сельского хозяйства. 

Определена экономическая эффективность развития производства в предложенных моделей 

специализации в пилотных агроформированиях.   

Развитие интеграционных связей на равноправной основе позволит как сельскохозяйственным 

формированиям, так и предприятиям сферы хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции существенно повысить эффективность их деятельности. Сотрудничество в рамках 

реализации согласованной единой программы позволит им не только увеличить объем 



производимых товаров и услуг, но и уменьшить размеры постоянных издержек на единицу 

продукции. В результате деятельность каждого из предприятий становится экономически 

выгодной. В то же время, исключая из производственной цепи ряд произведенных процессов, 

передавая их другим партнерам, сельскохозяйственные формирования могут сконцентрировать 

усилия на основной деятельности, упростить структуру управления и сократить расходы. 
Полное ФИО участников проекта  Основной исполнитель - ТОО «Казахский научно-исследовательский институт экономики 

АПК и развития сельских территорий» Соисполнители: НАО «Казахский национальный 

аграрный университет», «Западно-Казахстанский АТУ им Жангир Хана», «Кокчетавский ГУ 

им Ш. Уалиханова», «Восточно-Казахстанская опытная станция». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

 

«БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ»  ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ 

 

 

Жоба жетекшісінің аты-жөні Керімова Үкіләй Керімқызы 

Жобаның атауы 
Ғылыми-техникалық бағдарлама: «Ресурстық әлеуетті  пайдаланудың  экономикалық 

тиімділігі, мамандандыру, аймақтық салалық кластерлер қалыптастыру  және ҚР 

агроөнеркәсіптік кешені өнімдерінің негізгі түрлеріне мемлекеттік қолдау шараларын 

жетілдіру негізінде ауылшаруашылық өндірісті тұрақты дамыту 

Жетекшімен байланыс 

(ұялы электрондық пошта) 
8-701-600-75-97 

ykerimova@mail.ru 

Жобаның басталу және аяқталу күні (немесе 

күтілетін аяқталу күні) 
2018-2020 жж. 

Жобаның мақсаты Жоба: Қазақстан Республикасының Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан 

облыстарындағы ауыл шаруашылығының  аймақтық мамандандырылуын  ескере отырып, 

олардың табыстылығы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз ететін, 

қызметтерінің оңтайлы көрсеткіштерін (өнімнің өзіндік құнын) анықтай отырып, 

мамандандырылған аграрлық құррылымдарының экономикалық модельдерін дайындау. 

Жоба: Қазақстан Республикасының аумақтық-өндірістік ерекшеліктерін ескере отырып, 

өндірушіден тұтынушыға дейін өнімді жылжыту барысында өнімнің өзіндік құнын 

оңтайландыру мақсатында кластерлік негізде агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарының 

тиімді өзара әрекеттесуінің модельдерін дайындау (Алматы, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл 

облыстарының жеміс-көкөніс және ет өнеркәсібінде). 

 

Жобаның сипаттамасы Аумақтық және салалық сипаттамаларды ескере отырып салалық кластерлерді қалыптастыруда 

және олардың қызметінің оңтайлы параметрлерін анықтауда, ауылшаруашылық өнімдерін 

табиғи зоналарға және мамандандырылған ауыл шаруашылығы құрылымдарының 

экономикалық модельдеріне орналастыруда келесілер  ескерілді: 

- аймақтағы жоғары рентабельділігі бар салаларды дамыту; 

- ауылшаруашылық өнімдері мен шикізатқа деген сұранысты қамтамасыз етуді жақсарту; 
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- аймақтағы тез бұзылатын және көлікті қажет ететін өнімдер мен өмірлік маңызды өнім 

түрлердің минималды көлемімен қамтамасыз ету; 

- аймақаралық нарықта жоғары сұранысқа ие өнімдерді, сондай-ақ импортты алмастыратын 

және экспортталатын өнімдерді өндіру көлемін ұлғайту; 

- ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдеу көлемінің жан-жақты өсуі; 

- еңбек және материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға қабілетті 

аймақтардағы өндірістің шоғырлануы, түпкілікті өнім өндірісінің өсу қарқыны; 

- ауыл шаруашылығының инфрақұрылымын нығайтуға, мамандандырылған фермалар мен мал 

шаруашылығы кешендерінің, мелиорациялық жүйелердің қуаттарын толық пайдалану үшін 

ресурстардың шоғырлануы және т.б.; 

- өндіріс құрылымы мен жұмыс технологияларын ресурстардың және әсіресе өндірістің 

энергия сыйымдылығының төмендеуін қамтамасыз ететін ауа райының және нарық 

конъюнктурасының өзгеруіне икемді бейімделуге мүмкіндік беретін егіншіліктің ұсынылған 

жүйелерін игеру; 

- жоғарыда аталған аймақтарда ауылшаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілік индексін 

анықтау; 

- осы аймақтарда 2030 жылға дейін ауыл шаруашылығын дамытудың болашақ параметрлерін 

дайындау; 

- тік және көлденең интеграцияға негізделген аймақтық салалық кластерлерді құру және т.б. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер Осы аймақтардың аудандары бойынша ауыл шаруашылығын дамыту көрсеткіштеріне (егіс 

көлемі, өнім, мал шаруашылығы, өнімділігі, жалпы өнімі, өзіндік құны көрсеткіштері, сату 

бағасы, табыстылығы) талдау жасалынды. Аумақтың табиғи жағдайлары негізінде 

республиканың аймақтарында ауыл шаруашылығына мамандандырылған аймақтар құрылды. 

Есептеулер жүргізіліп, республика аймақтарындағы ауыл шаруашылығына  мамандандыру 

аймақтарының экономикалық сипаттамалары және олардың ресурстық әлеуеті келтірілді. 

Ауыл шаруашылығына мамандандырудың әр аймағында пилоттық агроқұрылымдар 

(ауылшаруашылық кәсіпорындары, шаруа қожалықтары) анықталды, олардың негізінде 

мамандандыру ауылшаруашылық зоналыққа сәйкес келетін шаруашылықтардың 

экономикалық модельдері жасалды. 

Пилоттық агроқұрылымдарда зоналық мамандандыру жағдайында өндірістің даму бағыттары 

мен деңгейін, ауылшаруашылық салаларын оңтайлы үйлестіруді анықтайтын экономикалық 

параметрлер жасалды. 

Пилоттық ауылшаруашылық құрылымдарындағы мамандандырудың ұсынылған 

модельдерінде өндірісті дамытудың экономикалық тиімділігі анықталды. 

Интеграциялық байланыстарды тең негізде дамыту ауылшаруашылық субъектілеріне де, 

ауылшаруашылық өнімдерін сақтау мен қайта өңдеу саласындағы кәсіпорындарға да өз 



қызметінің тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Келісілген біртұтас бағдарламаны 

іске асыру аясындағы ынтымақтастық оларға өндірілген тауарлар мен қызметтердің көлемін 

ұлғайтып қана қоймай, сонымен бірге өнім бірлігіне тұрақты шығындар мөлшерін азайтуға 

мүмкіндік береді. Нәтижесінде кәсіпорындардың әрқайсысының қызметі экономикалық 

жағынан тиімді болады. Сонымен қатар, өндірілген бірқатар процестерді өндірістік тізбектен 

шығарып, оларды басқа серіктестерге беру арқылы ауылшаруашылық құрылымдары күш-

жігерін өздерінің негізгі қызметіне шоғырландырады, басқару құрылымын жеңілдетеді және 

шығындарды азайтады. 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні Негізгі орындаушы - «Қазақ агроөнеркәсіптік кешен экономикасы және ауылдық аумақтарды 

дамыту» ғылыми-зерттеу институты »ЖШС 

 Бірлесіп орындаушылар: «Қазақ ұлттық аграрлық университеті» КЕАҚ, «Жәңгір хан атындағы 

Батыс Қазақстан АТУ», «Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті», 

«Шығыс Қазақстан тәжірибе станциясы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KAZNAU PROJECTS  
 INFORMATION FOR AGRODAMU 

HIGHER SCHOOL: BUSINESS AND LAW 

 

Full name of the project supervisor Kerimova Ukilay Kerimovna 

Project name 
Scientific and technical program: "Sustainable development of agricultural production based on the 

economic efficiency of using the resource potential, specialization, formation of regional industry 

clusters and improvement of state support measures for the main types of agro-industrial complex of 

the Republic of Kazakhstan» 

Supervisor's contacts 

(mobile e-mail) 

8-701-600-75-97 

ykerimova@mail.ru 

Terms of project (or expected completion date) 2018-2020  

Project aim Project: To develop economic models of specialized agricultural formations with the definition of 

optimal indicators of their activities (production cost), ensuring an increase in their profitability and 

competitiveness, taking into account the areas of agricultural specialization in Almaty, Zhambyl, 

Kyzylorda and Turkestan regions of the Republic of Kazakhstan. 

Project: To develop a model of effective interaction of agricultural enterprises on a clustered basis 

with a view to optimize the cost of production in the process of moving products from producer to 

consumer, taking into account territorial-branch features of the Republic of Kazakhstan. (fruit and 

vegetable and meat industries and meat industry of Almaty, Kyzylorda, Turkestan, Zhambyl regions). 

Project Description The rationale for placing agricultural products in natural zones and economic models of specialized 

agricultural formations with determining the optimal parameters of their activities, taking into account 

territorial and industry characteristics and the formation of industry clusters, was carried out taking 

into account: 

- the development of regional industries with high profitability; 

- improving the demand for agricultural products and raw materials; 

- ensuring self-supply of regions with perishable and transport-intensive products and a minimum 

number of vital products; 

- increasing the volume of production of products that are in high demand in the interregional market, 

as well as import-substituting and exportable products; 

- all-round increase in the volume of processing of agricultural raw materials; 

- concentration of production in regions that can provide increased efficiency in the use of labor and 

material resources, higher growth rates in the production of final products; 
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- concentration of resources to strengthen the infrastructure of agriculture, full use of the capacity of 

specialized farms and livestock complexes, reclamation systems, etc.; 

- development of recommended farming systems that allow flexible adaptation of the production 

structure and work technology to fluctuations in weather conditions and market conditions, ensuring a 

reduction in resource intensity and, especially, energy intensity of production; 

- determination of the index of competitiveness of agricultural products in the above-listed regions; 

- development of perspective parameters for the development of agriculture until 2030 in these 

regions. 

- development of regional industry clusters based on vertical and horizontal integration, etc. 

Result/expected results of the 

project 

The indicators of agricultural development (crop area, yield, livestock, productivity, gross production (natural 

and cost indicators), cost, sales price, profitability) for the districts of these regions are analyzed. 

Based on the natural conditions of the territory, specialized zones were formed in the regions of the Republic. 
Calculations have been carried out and the economic characteristics of the zones of specialization in the regions 

of the republic and their resource potential have been given. 

In each zone of agricultural specialization, pilot agro-formations (agricultural enterprises, peasant farms) were 
identified, on the basis of which indicators were developed economic models of farms, the specialization of 

which corresponds to the zonal. 

In the conditions of zonal specialization in pilot agricultural formations, economic parameters have been 

developed that determine the directions and level of production development, the optimal combination of 
agricultural sectors. 

The economic efficiency of the development of production in the proposed models of specialization in pilot 

agricultural formations is determined.   

The development of integration ties on an equal basis will allow both agricultural formations and 

enterprises in the storage and processing of agricultural products to significantly increase the 

efficiency of their activities. Cooperation within the framework of the implementation of an agreed 

unified program will allow them not only to increase the volume of goods and services produced, but 

also to reduce the size of fixed costs per unit of production. As a result, the activity of each of the 

enterprises becomes economically profitable. At the same time, by excluding a number of produced 

processes from the production chain, transferring them to other partners, agricultural formations can 

concentrate efforts on their core activities, simplify the management structure and reduce costs. 

Full name of project participants  Main performer - LLP "Kazakh Research Institute of the Economy of the Agro-Industrial Complex 

and Development of Rural Areas" Co-performers: NJSC "Kazakh National Agrarian University",  

"Western Kazakhstan Agrarian-Technical University named after Zhangir Khan", "Kokchetav State 

University named after Sh. Ualikhanov", " East Kazakhstan Agricultural Experimental Station” . 

 


