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Актуальность темы исследования. Животноводство является основой
казахстанской экономики. В последние годы отрасль восстанавливает свои
позиции,
чему
в
немалой
степени
способствовали
реализация
агропродовольственной
программы,
принятие
соответствующей
законодательной базы, структурные преобразования в АПК.
В условиях экономической нестабильности особую значимость
приобретает поиски оптимального пути устойчивого развития аграрного рынка
Республики Казахстан, способного обеспечить продовольственную и
экономическую безопасность государства, сохранить и усилить национальную
независимость страны. Однако для этого необходимо дать оценку развития
аграрного рынка за годы независимости и выявить наиболее актуальные
проблемы и факторы, препятствующие его устойчивому развитию. Президент
Республики Казахстан в своем Послании народу Казахстана – «Казахстанский
путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» отметил
необходимость перехода на инновационное развитие сферы АПК, в том числе
сельского хозяйства. В этой связи требуются новые механизмы
государственного
регулирования
отрасли,
обеспечивающие
переход
агропромышленного комплекса страны на новый инновационный уровень
развития.
Однако ресурсы животноводства пока используются неэффективно, и
конкурентоспособность мясной продукции на мировом рынке низка. Очевидно,
что для вхождения Республики Казахстан в число 30 наиболее
конкурентоспособных стран мира и вывода сельского хозяйства на уровень
европейских стран необходимо решить много проблемных вопросов.
Прежде всего, необходима сильная государственная поддержка
отечественного
товаропроизводителя,
без
которой
достижение
конкурентоспособности животноводства невозможно.
Задача поддержки животноводства и других отраслей сельского хозяйства
является стратегической целью экономической реформы, проводимой в
республике для обеспечения продовольственной безопасности страны. Следует
разработать четкий механизм поддержки товаропроизводителя и специальные
программы его использования. Именно поэтому вопросы научнотеоретического обоснования цели, задач, направлений государственных

методов регулирования предприятий животноводческой отрасли приобретают
государственную значимость, что определяет актуальность темы исследования.
Целю работы является разработка предложении по совершенствованию
государственного управления АПК, направленного на повышение
конкурентоспособности животноводческой отрасли.
Задачи исследования. В работе были поставлены следующие задачи:
- раскрыть теоретические и методические подходы к совершенствованию
системы государственного управления АПК;
- дать оценку современного состояния АПК Республики Казахстан в
частности животноводческой отрасли Костанайской области;
- проанализировать состояние АПК РК и Костанайской области уровень
производства животноводческой продукции в Казахстане;
- выявить проблему государственного управления животноводческой
отрасли АПК, определить направления государственного регулирования в
целом РК и уровня развития отрасли животноводства;
- провести мониторинг зарубежных стран управления АПК;
- разработать меры по совершенствованию государственного управления
животноводческой отрасли на регионом уровне;
- построить прогнозную модель животноводческой отрасли на регионом
уровне;
- разработать усовершенствованную структуру областного управления
сельского хозяйства.
Объектом исследования является отрасль животноводства Республики
(в частности Костанайской области).
Предметом исследования являются отношения, возникающие в
результате государственного управления АПК в частности отрасли
животноводства.
Теоретической и методологической основой диссертационного
исследования послужили труды зарубежных, российских и казахстанских
ученых, занимающихся проблемами государственного управления АПК.
Аналитической базой для обоснования концептуальных положений,
обеспечения достоверности выводов и предложений явились: Послания
Президента РК; Указы Президента РК; Постановления Правительства РК;
законодательные акты РК; государственные программы развития экономики
Казахстана; Программы «Агробизнес 2020», «Агробизнет 2017»; Плана нации
«100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ».
Официальные данные Комитета по статистике Министерства Национальной
экономики Республики Казахстан и его региональных органов, экономические
обзоры по Республике Казахстан и развитым странам, данные, Министерства
сельского хозяйства РК, отчеты, рекомендации НИИ экономики АПК и
развития сельских территорий, республиканские и региональные программы,
данные государственных учреждений области материалы справочных и
периодических изданий.
В ходе исследования использовались современные методы абстрактнологического,
системного,
сравнительного,
экономико-статистического,

экономико-математического, причинно-следственного, графические методы,
методы классификаций, методы сплошного и выборочного обследования,
группировок фактических данных, корреляционно-регрессионный анализ.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
совершенствовании
государственного
управления
животноводческого
комплекса АПК Костанайской области и Республике Казахстана в целом, для
повышения конкурентоспособности животноводческой отрасли АПК и
обеспечения продовольственной безопасности. В ходе исследования
достигнуты следующие научные результаты:
- сформулирован и предложен ряд методологических подходов к
совершенствованию системы государственного управления АПК;
- исследованы аспекты состояние животноводческого сектора АПК
Казахстана и Костанаской области как объект управления;
- выявлены основные положительные и отрицательные факторы влияющие
на конкурентоспособное развитие АПК;
- разработана экономика математическая модель животноводческой
отрасли на регионом уровне;
- разработана рекомендации по дальнейшему совершенствованию
государственного управления животноводческой отраслью на региональном
уровне.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на
защиту. В результате выполненных исследований на защиту выносятся
следующие положения разработанные автором:
определены
особенности
методологические
подходы
к
совершенствованию системы государственного управления АПК;
- оценено состояние животноводческого сектора АПК Казахстана и
Костанаской области;
- интерпретированы основные проблемы и перспективы развития
животноводческой отрасли АПК в РК влияющие на конкурентоспособное
развитие;
- смоделирована прогнозная модель животноводческой отрасли по
области;
- разработан алгоритм по совершенствованию системы государственного
управления АПК.
Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что основные
положения
и
выводы
диссертации
могут
быть
использованы
соответствующими организациями, занимающимися формированием и
реализацией
государственных
программ
повышения
эффективности
животноводства. Часть предложений и выводов, сформулированных в
диссертационной работе, была использована государственными учреждениями
Костанайской области при подготовке мероприятий региональных программ,
направленных на повышение эффективности функционирования рынка
животноводческой продукции.
Комплексный и системный характер работы предопределяет возможность
использования предложений по совершенствованию государственного

регулирования рынка животноводческой продукции не только в Костанайской
области, но и в Северном регионе Казахстана.
Связь диссертационной работы с планом научных исследований.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с запросами науки и
практики, государственных и региональных программ по государственному
регулированию аграрного рынка, поддержке и защите отечественного
сельхозтоваропроизводителя. Некоторые положения диссертации могут также
использоваться в подготовке обучающихся по специальности 5В051000
«Государственное и местное управление».
Публикации результатов исследования. Основные положения и
результаты диссертационного исследования были представлены вниманию
научного сообщества в докладах и выступлениях автора на международных и
региональных научных конференциях, межвузовских и внутривузовских
научно-практических
семинарах
и
конференциях,
где
получили
положительную оценку.
Основные результаты и практические рекомендации исследования были
доложены автором на международных научно-практических конференциях и
изложены в опубликованных научных статьях по теме исследования.
Результаты, полученные автором исследования внедрены в практическую
деятельность Отдела сельского хозяйства Мендыкаринского района
Костанайской области, что подтверждено актом о внедрении. Кроме того,
результаты исследования были использованы подготовке промежуточных
отчетов проектов МОН РК по темам: «Государственное регулирование
социально-экономического развития регионов Казахстана: теория и практика»
Номер регистрации в РГП НЦ НТИ 0115РК00605; «Разработка социальноэкономического механизма устойчивого развития сферы хранения и
переработки АПК Казахстана» Номер регистрации в РГП НЦ НТИ
0115РК00809.
Апробация результатов исследования по теме диссертации
опубликовано 11 научных публикаций, в том числе 1 публикации в журналах,
имеющих ненулевой импакт-фактор, база Scopus; 4 публикаций в изданиях,
рекомендованных ККСОН МОН РК; 1 научные публикации в дальнем
зарубежье; 6 научные публикации в сборниках научных конференций, круглых
столов, симпозиумов Республики Казахстан.

АҢДАТПА
ҚОҢЫРБЕКОВ МЕДЕТ ЖАУҒАШТЫҰЛЫНЫҢ
6D051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша (PhD)
философия докторы деңгейіне іздену диссертациясы
АӨК мемлекеттік басқаруды жетілдіру
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Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Мал шаруашылығы қазақстандық
экономиканың негізі болып табылады. Соңғы жылдары аталған сала АӨК
құрылымдық қалыптасуындағы, сәйкес келетін заңнамалық базаның
қабылдануы, агроөндірістік бағдарламаның жүзеге асуына айтарлықтай ықпал
етуімен өзінің ұстанымдарын қалпына келтіруде.
Экономикалық тұрақсыздық жағдайында мемлекеттің азық түліктік және
экономикалық қауіпсіздігімен қамтамасыз ететін, елдің ұлттық тәуелсіздігін
сақтап және күшейтетін Қазақстан Республикасының аграрлық нарықтың
тұрақты дамуының оңтайлы жолдарын іздеудің айрықша маңыздылығына ие
болады. Бірақ ол үшін тәуелсіздік алған жылдардан бастап аграрлық нарықтың
дамуына баға беріп және оның тұрақты дамуына кедергі келтіретін өзекті
мәселелер мен факторларды анықтау қажет. Қазақстан Республикасының
Президенті өзінің – «Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір
болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында АӨК сферасының
инновациялық дамуына көшу, оның ішінде ауыл шаруашылығына көшудің
қажеттілігін ескерді. Осы орайда елдің агроөнеркәсіптік кешеннің жаңа
инновациялық даму деңгейіне өтуді қамтамасыз ететін саланы мемлекеттік
реттеудің жаңа механизмдері талап етіледі.
Бірақ мал шаруашылығы ресурстары әзірге тиімсіз пайдалануда, және ет
өнімдерінің әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі төмен. Белгілі болғандай,
Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті 30 әлем елдерінің қатарына енуі
мен ауыл шаруашылығын еуропалық елдер деңгейіне көтеру үшін көптеген
мәселелі сұрақтарды шешу қажет.
Ең алдымен, отандық тауар өндірушілерге мемлекеттік күшті қолдау
қажет, онсыз мал шаруашылығының жетістігі мүмкін емес.
Мал шаруашылығы мен ауыл шауаршылығының басқа да салаларын
қолдау міндеті елдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
республикадағы жүргізілетін экономикалық реформалардың стратегиялық
мақсаты болып табылады. Тауар өндірушілерді қолдаудың нақты механизмін
әзірлеу және оны пайдалану үшін арнайы бағдарламаларды ойлап табу қажет.
Осы орайда, мал шаруашылығы саласындағы кәсіпорындарды реттеудің
мемлекеттік әдістерінің бағыттары, мақсаты, міндеттерін ғылыми техникалық

негіздеу сұрақтары мемлекеттік маңызға ие, ол зерттеу тақырыбының
өзектілігін анықтайды.
Жұмыстың мақсаты мал шаруашылығы саласының бәсекеге қабілеттілігін
көтеруге бағытталған АӨК мемлекеттік басқаруды жетілдіру бойынша
ұсыныстар әзірлеу болып табылады.
Зерттеу міндеттері. Жұмыста келесі міндеттер алдыға жүктелді:
- АӨК мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудегі теориялық және
әдістемелік көзқарастарды ашу;
- Қазақстан Республикасының АӨК қазіргі жағдайына баға беру, оның
ішінде Қостанай облысының мал шаруашылығы саласы;
- ҚР мен Қостанай облысының АӨК жағдайын және Қазақстандағы мал
шаруашылығы өнімдерін өндіру деңгейіне сараптама жасау;
- АӨК мал шаруашылығы саласын мемлекеттік басқару мәселелерін
айқындау, жалпы ҚР мемлекеттік басқарудың бағыттары мен мал
шаруашылығы саласының даму деңгейін анықтау;
- шет елдердегі АӨК басқаруға мониторинг жүргізу;
- мал шауаршылығы саласын аймақтық деңейдегі мемлекеттік басқаруды
жетілдіру бойынша іс щаралар әзірлеу;
- мал шаруашылығы саласының болжамды моделін аймақтық деңгейде
құру;
- ауыл шаруашлығын облыстық басқару құрылымын жетілдіруді әзірлеу.
Зерттеу нысаны Республиканың мал шаруашылығы (оның ішінде
Қостанай облысы) саласы болып табылады.
Зерттеу пәні АӨК мемлекеттік басқарудың нәтижесінде оның ішінде мал
шаруашылығы саласында пайда болатын қатынастар болып табылады.
Диссертациялық зерттеудің теориялық және әдістемелік негізін АӨК
мемлекеттік басқару мәселелерімен айналысатын шет елдік, ресейлік және
қазақстандық ғалымдардың еңбектері қалады. Тұжырымдар мен ұсыныстарды
растауды қамтамасыз ететін концептуалды ережелерін негіздеу үшін
сараптамалық негіз ретінде келесілер қарастырылды: ҚР Президентінің
Жолдауы; ҚР Президентінің Өкімдері; ҚР Үкіметінің Қаулылары; ҚР
заңнамалық актілері; Қазақстанның экономикасын дамытудың мемлекеттік
бағдарламалары; «Агробизнес 2020», «Агробизнес 2017» Бағдарламалары; «5
институционалдық реформаларды жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам»
Ұлт жоспары. Қазақтан Республикасының Ұлттық экономика Министрлігінің
Статистика бойынша комитетінің және оның аймақтық органдарының ресми
мәліметтері, елдің дамуы мен Қазақстан Республикасы бойынша экономикалық
шолулар, ҚР Ауыл аруашылығы Министрлігінің мәліметтері, АӨК және
ауылдық территориялардың дамуы экономикасының ҒЗИ ұсыныстары,
республикалық және аймақтық бағдарламалар, облыстық мемлекеттік
мекемелердің мәліметтер, анықтама және ағымдағы басылымдар материалдары.
Зерттеу барысында абстрактілі-логикалық, жүйелік, салыстырмалы,
экономико-статистикалық,
экономико-математикалық,
себеп-салдарлық,
графикалық әдістер, топтастыру әдістері, жаппай және іріктеулі зерттеу, ресми

мәліметтерді топтастыру, корреляциялық-регрессиялық талдау әдістері
қолданылды.
Диссертациялық
зерттеудің
ғылыми
жаңалығы
АӨК
мал
шаруашылығы саласының бәсекеге қабілеттілігін көтеру мен азық түліктің
қауіпсіздігімен қамтамасыз ету үшін Қостанай облысы мен жалпы Қазақстан
Республикасындағы АӨК кешенінің мал шаруашылығын мемлекеттік
басқаруды жетілдіру. Зерттеу барысында келесі ғылыми нәтижелерге қол
жеткізілді:
- АӨК мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің әдістемеік көзқарастар
қатары құрастырылды және ұсынылды;
- Қазақстандағы және Қостанай облысындағы АӨК мал шаруашылығы
секторы жағдайының аспектілерін басқарудың нысаны ретінде зерттелді;
- АӨК бәсекеге қабілетті дамуына әсер ететін негізгі жағымды және кері
факторлар айқындалды;
- аймақтық деңгейде мал шаруашылығы саласының экономикоматематикалық моделі әзірленді;
- мал шаруашылығы саласын мемлекеттік басқаруды жетілдіру бойынша
аймақтық деңгейде ұсыныстар әзірленді.
Қорғауға шығарылатын диссертациялық зерттеудің негізгі ережелері.
Орындалған зерттеу нәтижесінде автормен даярланған келесі ережелер
қорғауға ұсынылады:
- АӨК мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің әдістемелік
көзқарастарының ерекшеліктері анықталды;
- Қазақстанның және Қостанай облысының АӨК мал шаруашылығы
секторының жағдайына баға берілді;
- ҚР АӨК мал шаруашылығы саласының бәсекеге қабілетті дамуына ықпал
ететін негізгі мәселелері мен жетістіктері түсіндірілді;
- облыс бойынша мал шаруашылығы саласының болжамды моделі
құрастырылды;
- АӨК мемлекеттік басқарудың жүйесін жетілдіру бойынша алгоритм
әзірленді.
Теориялық және тәжірибелік маңызы мал шаруашылығының тиімділігін
көтерудің мемлекеттік бағдарламаларын құрастыру және жүзеге асырумен
айналысатын тиісті мекемелермен пайдаланылуы мүмкін. Диссертациялық
жұмыстағы құрастырылған ұсыныстар мен тұжырымдардың жартысы Қостанай
облысының мемлекеттік мекемелері мен мал шаруашылығы өнімдері нарығын
жүзеге асырудың тиімділігін көтеруге бағытталған аймақтық бағдарламалар іс
шараларын әзірлеуде пайдаланылды.
Жұмыстың кешендік және жүйелік сипаты мал шаруашлығы өнімдері
нарығын мемлекеттік реттеу бойынша ұсыныстарын тек Қостанай облысында
ғана емес Қазақстанның солтүстік аймақтарында пайдалану мүмкіндігін
анықтады.
Диссертациялық жұмыстың ғылыми зерттеу жоспарымен байланысы.
Диссертациялық жұмыс аграрлық нарықты мемлекеттік реттеу, отандық тауар
өндірушілерді қорғау мен қолдау бойынша ғылым мен тәжірибе, мемлекеттік

және аймақтық бағдарламалар сұраныстарына сәйкес орындалды.
Диссертацияның бірнеше ережелері 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті
басқару» мамандығы бойынша білім алушыларды даярлауда пайдаланылады.
Зерттеу нәтижелерін жариялау. Диссертациялық зерттеудің негізгі
ережелері жағымды баға алған автордың халықаралық және аймақтық ғылыми
конференцияларда, жоғарғы оқу орны аралық және жоғарғы оқу орны ішіндегі
ғылыми тәжірибелік семинарлар мен конференциялардағы ғылыми қауымның
назарына ұсынған баяндамалары мен сөз алуларында ұсынылды.
Зерттеудің негізгі нәтижелері мен тәжірибелік ұсыныстары автормен
халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияларда баяндалды және зерттеу
тақырыбы бойынша жарияланған ғылыми мақалаларда көрініс тапты.
Автормен алынған нәтижелер Қостанай облысы Меңдіқара ауданының
ауыл шаруашылығы Бөлімінің тәжірибелік қызметіне енгізілді, ол енгізу
туралы актімен дәлелденді. Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері ҚР ҒжБМ
жобалардағыы аралық есеп берулерді келесі тақырыптар бойынша
пайдаланылды: «Қазақстанның аймақтарын әлеуметтік экономикалық
дамытуды мемлекеттік реттеу: теориясы мен тәжірибесі» РМК ҒТИ ҒО тіркеу
нөмірі 0115РК00605; «Қазақстанның АӨК қайта өңдеу мен сақтау сферасын
тұрақты дамытудың әлеуметтік экономикалық механизмдерін әзірлеу» РМК
ҒТИ ҒО тіркеу нөмірі 0115РК00809.
Зерттеу нәтижесін апробациялау диссертация тақырыбы бойынша 11
ғылыми жариялым, оның ішінде 1 басылым Scopus базасында, нолдік емес
импакт факторы бар журналда, 4 басылым ҚР ҒжБМ БҒСБК ұсынылған
басылымдарда; 1 алыс шет елдердегі ғылыми басылым; 6 Қазақстан
Республикасындағы
ғылыми
конференциялар,
дөңгелек
үстелдер,
симпозиумдар жинақтарындағы ғылыми басылым.

ANNOTATION
Dissertation for the degree of doctor of philosophy (PhD) by specialty 6D051000
«State and local administration»
KONYRBEKOV MEDET ZHAUGASHTIEVICH

The improving of state management of agro-industrial complex
(based on livestock sector of Kostanai region)
Actuality of research theme. A livestock is basic of Kazakhstan economy.
In last years this sector restores its own positions, due to the realization of agroindustrial program, the adoption of the legislative framework, the structural reforms
in agro-industrial complex.
In conditions of economic instability, there is special importance of search of
the optimal ways of sustainable development of agricultural market in Kazakhstan.
Which could provide state’s food and economic security, to preserve and strengthen
the national independence of the country.
But it is necessary to assess a development of agricultural market during years
of independence and to identify the most relevant problems and factors, which
obstruct to its sustainable development.
The President of Republic of Kazakhstan in Address to the Nation of Kazakhstan
«Kazakhstan’s way – 2050: common aim, common interests, common future» noted
the necessity of transition to innovative development of agro-agricultural complex,
including agriculture.
So why it is required of the new mechanisms of state regulation of the industry,
enabling the transition of the agro-industrial complex of the country on a new level of
innovation.
However, livestock resources are used inefficiently at that moment, and
competitiveness of meat products on the world market is low. Obviously, for the
entry of Kazakhstan into the 30 most competitive countries in the world and output of
agriculture on the level of European countries is necessary to solve many problems.
First of all, should note that an achievement of competitiveness of livestock
impossible without the having a strong state support of domestic producers.
The task of support of livestock and other agricultural sectors becomes the
strategic aim of the economic reforms conducted in the Republic to ensure the
country's food security.
A precise mechanism to support producers and special programs for its use
should be developed.
So why a questions of scientific-theoretical justification of aim, tasks, directions
of state regulation methods of the enterprises of the livestock industry gain the public
significance that determines the relevance of the research topic.

The aim of dissertation is developing proposal for improvement of the state
management of agricultural complex aimed to improving the competitiveness of the
livestock industry
Research tasks.
The dissertation work had the following tasks:
- to expand the theoretical and methodical approaches to improving the system
of state management of agricultural complex;
- to assess the contemporary status of agricultural complex of the Republic of
Kazakhstan in particular the livestock industry of Kostanay region;
- to analyze the status of AIC of Kazakhstan and Kostanay region, the level of
livestock production in Kazakhstan;
- to identify the problem of state management of the livestock industry of AIC,
to identify areas of government regulation of the RK and the level of development of
the livestock industry;
- to monitor the foreign countries of Management of agricultural complex;
- to develop measures on perfection of state management of livestock industry at
the region level;
to build a predictive model of the livestock industry on a region level;
- to develop an enhanced structure of regional management of agriculture.
The object of research is livestock sector of Republic of Kazakhstan ( on
Kostanai region)
The subject of research is relationships arising from the state management of
agricultural complex, particularly the livestock industry.
Theoretical and methodological basics of dissertation research. Works of
foreign, Russian and Kazakh scientists working on issues of state management of
agricultural complex.
The analytical basis for justification of conceptual provisions of ensuring the
reliability of the conclusions and proposals are: Addresses of President of RK,
decrees of the President of Kazakhstan; resolution of the Government of the Republic
of Kazakhstan; legislative acts; the state programs of development of Kazakhstan's
economy; the Program "Agrobusiness 2020", "Agrobusiness 2017"; the national Plan
«The 100 steps for the 5 institutional reforms", official data of the statistics
Committee of the Ministry of National economy of the Republic of Kazakhstan and
its regional bodies, the economic reports of the Republic of Kazakhstan and
developed countries, the data of the Ministry of agriculture, reports,
recommendations of research Institute of Economics of agricultural complex and
development of rural areas, national and regional programmes, the data of the state
institutions of the region, reference materials and periodicals.
The study used contemporary methods of abstract-logical, systematic,
comparative and economic-statistical, economic-mathematical, causal, graphical
methods, methods of classifications, methods of continuous and selective survey,
methods of groups of actual data, correlation and regression analysis.
The scientific novelty of the dissertation research
is to improve state management of livestock in agro-industry of Kostanay region
and in the Republic of Kazakhstan as a whole, to improve the competitiveness of the

livestock sector of agriculture and to provide a food security. The study reached the
following scientific results:
-formulated and proposed several methodological approaches to improving the
system of state management of agro-cultural complex;
- investigated aspects of condition of the livestock sector of agriculture in
Kazakhstan and Kostanai region as an object of control;
-identified the main benefit and negative factors influencing the development of
a competitive agribusiness
-developed economic -mathematical model of the livestock industry on the
region level
- developed recommendations on further improvement of state management of
livestock sector on the regional level.
The main provisions of the dissertation research, put on defense
As a result of the research carried out, the following provisions developed by the
author:
-Identified the specific features of methodological approaches to improving the
system of public administration of the agro-industrial complex
- Assessed the condition of the livestock sector of AIC in Kazakhstan and
Kostanai region;
- interpreted the main problems and prospects of development of livestock of the
AIC in the Republic of Kazakhstan, influencing the development of a competitive;
- modeled a predictive model of the livestock industry in the region;
- developed algorithm for improving the system of state management of AIC.
Theoretical and practical significance i
is that the main provisions and conclusions of the dissertation can be used by the
relevant organizations involved in the formulation and implementation of state
programs to improve the efficiency of livestock production. Part of the proposals and
conclusions formulated in this dissertation, has been used by the state institutions in
Kostanay region in the preparation of activities of the regional programs aimed at
increase of efficiency of functioning of the market of livestock products.
A comprehensive and systematic character of the work determines the
possibility of using proposals for improving state regulation of the market of
livestock products not only in Kostanai region, but also in the Northern region of
Kazakhstan
The connection of the dissertation work with the research plan. The dissertation
work is performed in accordance with the requirements of the science and practice of
state and regional programs on state management of the agrarian market, support and
protect domestic agricultural producers. A few provisions of the work can also be
used in the preparation of students of specialty 5B051000 "Public and local
management".
Publications of research outcomes.
The main provisions and results of the dissertation research were brought to the
attention of the scientific community in reports and speeches of the author at the
international and regional scientific conferences, interuniversity and international

scientific and practical seminars and conferences, where he received a positive
evaluation.
Main results and practical recommendations of the research were presented by
the author at the international scientific conferences and described in published
scientific articles on the research theme. The results obtained by the author's research
is embedded in practical activities of the Department of agriculture of Mendykara
district of Kostanay region, which is confirmed by act of introducing.
In addition, the results of the research were used in preparation of intermediate
reports for the projects of MES of RK on the theme: "The state management of
socio-economic development of regions of Kazakhstan: theory and practice".
Registration Number of RSE NC STI 0115РК00605; "The development of socioeconomic mechanism for sustainable development of storage and processing of
agricultural complex of Kazakhstan" registration Number of RSE NC STI
0115РК00809.
Approbation of the research results
on the topic of the dissertation 11 scientific publications, including 1
publications in journals with nonzero impact factor, Scopus; 4 publications in
journals recommended KСES of MES of RK; 1 scientific publication in foreign
country; 6 scientific publications in collections of scientific conferences, round
tables, symposia of the Republic of Kazakhstan have been published.

