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                      Высшая школа «Бизнес и право» 

     

ФИО руководителя 

проекта 
                        Мизанбекова Салима Каспиевна 

Наименование 

проекта (на 

каз.рус.англ.языках) 
 

Межотраслевое экономическое взаимодействие предприятий (организаций) зернопродуктового 

подкомплекса в условиях современной  агропромышленной политики. 

 

Контакты руководителя 

(моб. Емайл) 

8 777 66 9999 2 

Salima-49@mail.ru 

Дата начала и завершения проекта (либо 
ожидаемоя дата завершения) 

2018-2020гг 

Цель проекта Обоснование приоритетных направлений и разработка методов, инструментов, модели, механизмов 

межотраслевого экономического взаимодействия организаций зернопродуктового подкомплекса на 

основе системного подхода; разработка практических рекомендаций по функционированию 
зернопродуктового подкомплекса в условиях современной агропромышленной политики. 

 

Описание проекта Проблемы межотраслевого экономического взаимодействия зернопродуктового подкомплекса в 

современных условиях требуют их научного обобщения, осмысления на качественно новом уровне и 
разработки современной методологии его исследования и формирования. Для Казахстана развитие 

теоретико-методологических основ исследования межотраслевого экономического взаимодействия 

зернопродуктового подкомплекса имеет особую роль в связи со стратегическим значением зерна и 
зернопродуктов как базисных продуктов питания, сырья для перерабатывающей промышленности и 

животноводства, ресурса для государственных резервов и основного товара, востребованного на мировых 

рынках.  
 

Результат/ожидаемые результаты 

 проекта 

Методы, инструменты, модель, механизмы межотраслевого экономического взаимодействия организаций 

зернопродуктового подкомплекса на основе системного подхода. 

 

Полное ФИО участников проекта ( если есть 

зарубежные, то указать Страну) 

Мизанбекова С.К., Тиреуов К.М., Богомолова И.П.(Россия), Калыкова Б.Б., Нурманбекова Г.К., 

Абдильдин Н.К., Мизанбеков И.Т. 



ҚазҰАУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

                                                                            «Бизнес және құқық «жоғары мектебі   

 

 

Жобажетекшісінің 

аты-жөні 

Мизанбекова Салима Каспиевна 

Жобаныңатауы Астық өнімдері кешені кәсіпорындарының (ұйымдарының) қазіргі агроөнеркәсіп саясаты 

жағдайындағы салааралық өзара экономикалық іс-қимылы.  

 

 
Жетекшіменбайланыс 

(ұялыэлектрондықпошта) 
8 777 66 9999 2 

Salima-49@mail.ru 

Жобаныңбасталужәнеаяқталукүні 

(немесекүтілетінаяқталукүні) 

2018-2020 жж 

Жобаныңмақсаты Жүйелік тәсіл негізінде астық өнімдері кешені ұйымдарының экономикалық өзара іс-қимылының 

басым бағыттарын негіздеу және әдістерін, құралдарын, үлгілерін, механизмдерін жасау; қазіргі 

заманғы агроөнеркәсіптік саясат жағдайында астық өнімдері кешенінің жұмыс істеуі бойынша 

тәжірибелік ұсыныстарды әзірлеу. 

Жобаныңсипаттамасы Қазіргі уақытта астық өнімдері кеенінің салааралық өзара іс-қимылының өзекті мәселелері 

ғылыми тұрғыдан қорытуды, сапалы жаңа деңгейде түсінуді және оны зерттеу мен 

қалыптастырудың заманауи әдіснамасын әзірлеуді талап етеді. Қазақстан үшін астық өнімдері 

кешенінің салааралық өзара іс-қимылының теориялық-әдістемелік негіздерін зерттеуді дамыту 

астық және астық өнімдерінің негізгі азық-түлік өнімдері ретінде сратегиялық маңызына 

байланысты, өңдеу өнеркәсібі мен мал шаруашылығы үшін шикізат ретінде, әлемдік нарықтарда 

сұранысқа ие мемлекеттік резервтер мен негізгі тауарға арналған ресурстар ретінде ерекше ролге 

ие болады. 

Нәтиже / күтілетіннәтижелер Жүйелік тәсіл негізінде астық нарығының шағын кешендері ұйымдарының салалық 

экономикалық өзара әрекеттесу механизмдері, құралдары, модельдері. 

Жобағақатысушылардыңаты-жөні 

(егершетелдіктерболса, елдікөрсетіңіз) 

Мизанбекова С.К., Тиреуов К.М., Богомолова И.П.(Ресей), Калыкова Б.Б.,Нурманбекова Г.К., 

Абдильдин Н.К., Мизанбеков И.Т. 
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Name of the project 

manager 

Mizanbekova Salima 

Managercontacts 

(mobileemail) 
Interbranch economic interaction of enterprises (organizations) of the grain products subcomplex under the 
conditions of modern agro-industrial policy  

Managercontacts 

(mobileemail) 

8 777 66 9999 2 

Salima-49@mail.ru  
 

 

Project start and end date (or expected 

completion date) 

2018-2020 

Objectiveoftheproject Justification of priority directions and development of methods, tools, models, mechanisms of 

interbranch economic interaction of the organizations of a grain-products subcomplex on the basis of 

the systematic approach; development of practical recommendations on the functioning of the grain 

products subcomplex under the conditions of modern agro-industrial policy. 

ProjectDescription The problems of interbranch economic interaction of grain products subcomplex in modern conditions 

require their scientific generalization, comprehension at a qualitatively new level and development of 

a modern methodology for its research and formation. For Kazakhstan, the development of theoretical 

and methodological foundations for the study of interbranch economic interaction of the grain-products 

subcomplexhas a special role in connection with the strategic importance of grain and grain products 

as basic food products, raw materials for the processing industry and livestock, resource for state 

reserves and the main commodity, in demand on world markets. 

Result / expected results 

 the project 

Methods, tools, model, mechanisms of interbranch economic interaction of grain products 

organizations of a complex on the basis of the system approach. 

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country) 

Mizanbekova S, Tireuov K, Bogomolova I.( Russia), Kalykova B., Nurmanbekova G.,Abdildin N., 

Misanbekov I. 
 


