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ФИО руководителя 

проекта 

 

Ахметов Кулмуханбет Ахметович 

Наименование 

проекта  

Информационные технологии и математические методы в эффективном 

управлении ресурсным потенциалом сельскохозяйственных формирований 

(СХФ) Республики Казахстан 

Цель проекта 
Обоснование и разработка инструментов совершенствования процесса 

управления ресурсным потенциалом сельскохозяйственного формирования 

(СХФ) и его оценки на основе применения информационных технологий и 

математических методов. 

Описание проекта 
Высокая научная и народнохозяйственная значимость проблемы, ее 

дискуссионный характер и недостаточная проработанность теоретических и 

практических вопросов оценки ресурсного потенциала СХФ и эффективности его 

использования с учетом региональных особенностей послужили основанием для 

проведения исследования и определили круг задач, 

рассматриваемых в данном проекте. Содержание Проекта представляет собой в 

научном и 

практическом отношении интересных результатов исследований, посвященные 

к проблемам эффективного управления ресурсным потенциалом СХФ с 

применением информационных технологий и математических методов 

Результат/ожидаемые 

результаты проекта 

Впервые на базе геоинформационной системы (ГИС) разработаны основы 

специализированной системы анализа природных и производственных ресурсов 

СХФ Алматинской области и эффективного управления ими. Разработаны 



методические рекомендации для внедрения в производство результатов НИР. 

Уточнена сущность термина «ресурс», существенно дополнены смыслы понятий 

«потенциал», «производственный потенциал» и освещена технология 

определения биоклиматического потенциала (БКП), для его расчета предложена 

новая формула, системно в доступной форме изложены методы использования 

корреляционнорегрессионного анализа (КРА) и экономико-математических 

методов (ЭММ) для эффективного управления ресурсным потенциалом СХФ. 

Разработана монография, которая представляет собой интересное в научном и 

практическом отношении исследование, привлекает внимание к проблемам 

развития СХФ и сельских районов в РК, направлений и приоритетов их 

государственной поддержки, институциональной среды инновационного 

развития казахстанской экономики. По теме Проекта разработан инновационный 

учебник под названием: «Моделирование бизнес решений», основное 

содержание которого прошли апробации в ряде вузов РК. 

Полное ФИО участников проекта  А.У. Серикбаев, Г.О. Сейдалиева, Б.Ж. Кыргызбаева, Ж.Ж. Кожамкулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҚазҰАЗУ ЖОБАЛАРЫ 
АГРОДАМУҒА АҚПАРАТ  

                                        ФАКУЛЬТЕТ: IT - ТЕХНОЛОГИЯЛАР, АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ   

                                                                      АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН МЕХАНИЗАЦИЯЛАУ 

 

 

Жоба жетекшісінің 

 аты-жөні 

 

Ахметов Кулмуханбет Ахметұлы 

 

Жобаның атауы 
Қазақстан Республикасы ауылшаруашылық қалыптары (АШҚ) ресурстарының 

әлеуеттін тиімді басқаруда ақпараттық технологиялар және математикалық 

әдістер 

Жобаның мақсаты Ақпараттық технологияларды және математикалық әдістерді қолдану 

негізінде АШҚ ресурстар әлеуеттін басқару процесін жетілдіретін және оларды 

бағалайтын құралдарды дәйектеу және даярлау. 

Жобаның сипаттамасы Мәселенің жоғары ғылыми және халық шаруашылық маңызы, оның даулы 

сипаты және АШҚның ресурстық әлеуетін теориялық және практикалық 

бағалау сұрақтарының толыққанды даярланбауы, осы жобада қарастырылған 

міндеттер ауқымын анықтауға және аймақтық ерекшеліктерді ескеріп 

зерттеулер жүргізуге негіз болды. Жобаның мазмұны іс жүзінде ақпараттық 

технологиялар мен математикалық әдістерді қолданып, АШҚ ресурстық 

әлеуетін тиімді басқару мәселелерін шешуге арналған қызықты зерттеулер 

нәтижесі. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер Бірінші рет географиялық ақпараттық жүие (ГАЖ) негізінде Алматы 

облысының ауылшаруашылық кәсіпорындарының табиғи және өндірістік 

ресурстарын талдау және оларды тиімді басқару үшін мамандандырылған 

жүйенің негіздері даярланды. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 

өндіріске енгізу үшін ғылыми және тәжірибелік ұсыныстар жасалды. Ұсыныста 

«ресурс» терминінің мәні нақтыланып, «потенциал», «өндірістік әлеует» 

ұғымдарының мағыналары едәуір толықтырылып, биоклиматтық әлеуеттерді 



анықтау технологиясы жасалған, оны есептеу үшін жаңа формула ұсынылған. 

Ауыл шаруашылық қалыптардың (АШҚ) ресурстық әлеуетін тиімді басқару 

үшін корреляциялық-регрессиялық талдау және экономикалық-математикалық 

әдістерін қолдану тәсілдері, оларда жүйелі түрде және қол жетімді формада 

баяндалған. Ғылыми және практикалық тұрғыда қызықты зерттеулер 

нәтижелерінен құрылған монография даярланған. Онда ҚР ауылшаруашылық 

ұйымдары мен ауылдық жерлерді дамыту проблемаларына, оларды мемлекеттік 

қолдаудың бағыттары мен басымдықтарына, Қазақстан экономикасын 

инновациялық дамытудың институционалдық жағдайына назар аударылған. 

Ғылыми жоба тақырыбы бойынша «Бизнес-шешімдерді модельдеу»-деп аталған 

инновациялық оқулық даярланды, оның негізгі мазмұны ҚР бірқатар жоғары 

оқу орындарында сынақтан өтті. 

Жобаға қатысушылардың  

аты-жөні 

А.У. Серикбаев, Г.О. Сейдалиева, Б.Ж. Кыргызбаева, Ж.Ж. Кожамкулова 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZNARU PROJECTS 
INFORMATION FOR AGRODAMU  

                                                    FACULTY: IT - TECHNOLOGY, AUTOMATION AND MECHANIZATION OF AGRO-
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Name of the 

project 

manager 

 

Kulmukhmbet Akhmetov 

Project name  
Information technologies and mathematical methods in the effective management of the 

resource potential of agricultural formations (AGF) of the Republic of Kazakhstan 

Objective of the project 
Justification and development of tools for improving the process of managing the resource 

potential of agricultural formation (AGF) and its assessment based on the use of information 

technologies and mathematical methods 

Project Description 
The high scientific and national economic significance of the problem, its controversial nature 

and the insufficient elaboration of theoretical and practical issues of assessing the resource 

potential of AGF and the effectiveness of its use, taking into account regional characteristics, 

served as the basis for the study and determined the range of tasks considered in this project. 

The content of the Project is scientifically and practically interesting research results devoted 

to the problems of effective management of the resource potential of AGF using information 

technologies and mathematical methods 

Result / expected results 

 the project 

For the first time, on the basis of a geographic information system (GIS), the foundations of 

a specialized system for the analysis of natural and production resources of the SHF of the 

Almaty region and their effective management have been developed. Methodological 

recommendations have been developed for the implementation of the results of scientific 

research into production. The essence of the term "resource" has been clarified, the meanings 

of the concepts "potential", "production potential" have been substantially supplemented and 

the technology for determining the bioclimatic 



potential (BCP) has been highlighted, a new formula has been proposed for its calculation, 

methods of using correlation-regression analysis (CRA) are presented in a systematic and 

accessible form and economic and mathematical methods (EMM) for effective management 

of the resource potential of AGF. A monograph has been developed, which is an interesting 

research in scientific and practical terms, draws attention to the problems of the development 

of agricultural organizations and rural areas in the Republic of Kazakhstan, directions and 

priorities of their state support, the institutional environment for innovative development of the 

Kazakhstani economy. On the topic of the Project, an innovative textbook was developed 

entitled: "Modeling business decisions", the main content of which was tested in a number of 

universities in the Republic of Kazakhstan. 

Full name of the project 

participants  

A.U. Serikbayev, G.O. Seidaliev, B. Zh. Kyrgyzbaeva, J. Zh. Kozhamkulova 

 


