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АҢДАТПА  

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан ауыл шаруашылығы 

өнімдері өндірісін тұрақты дамыту үшін бірқатар бәсекелі артықшылықтарға 

және жоғары әлеуетке ие, алайда табиғи және еңбек ресурстары, жалпы 

экономикалық бағыт және мемлекеттік қолдау жеткілікті болғанымен 

Қазақстан әлі де азық-түлік өнімдерінің импортына тәуелді. 

Бүгінгі таңда агроөнеркәсіп өндірісін ауқымды жаңғырту қажет, осы 

шешімді іске асыруда Үкімет тарапынан жүргізіліп отырған іс-шаралардың 

орындалуы маңызды. Қойылған міндеттерді шешу үшін мемлекет аграрлық 

салаға өндіріс көлемін ұлғайту бойынша үлкен міндеттер жүктейді, олардың 

бірі ұсақ және орта шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы кооперациясына 

тарту. 

Осы орайда, 2017-2021 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 

агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. 

Бағдарламаның басты мақсаты «Нарықтарда сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті 

агроөнеркәсіптік кешен өнімін өндіруді қамтамасыз ету» деп осы саланың 

басымдылығы болуы тиіс деген. Қазақстан Республикасының тұңғыш 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 5 қазан 2018 жылы Қазақстан халқына 

«Қазақстандықтардың әл–ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» атты жолдауында еліміздегі агроөнеркәсіптік кешеннің 

экономикалық әлеуетін тиімді жүзеге асырудың ең бір шешуші жолы, ол: 

«Еңбек өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің 

экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есе көбейту» екені атап көрсетілді. 

Ауыл шаруашылығы өндірісін тиімді басқарудың жеткіліксіздігі және 

елдің аграрлық секторында басқарудың қазіргі заманғы әдістерін енгізу 

қажеттілігімен агробизнестің шаруашылық субъектілері арасында 

экономикалық байланыстар орнату мәселесінің өзектілігі артты. Нарықтық 

реформаларды жүргізу кезінде жоспарлы және әкімшілік тетіктермен 

жүргізілетін басқару жойылды, сонымен қатар өндіріс көлемі бойынша басым 

жағдайға ие болған, басқару және үйлестіру жүйесінен іс жүзінде түсіп қалған 

ұсақ шаруашылық субъектілері саны көбейді.  

Қазіргі күні тауар өндірушілердің барлық түрлерінің қызметін 

үйлестірудің тиімді тетігі, олардың әлеуметтік-экономикалық мүдделерінің 

теңгерімділігіне қол жеткізетін, «өндіріс–өңдеу–сату» ұйымдастыру– 

технологиялық тізбегіндегі жүйелі жұмыс ұйымдастырылмады.  



Осыған орай, азық-түлік тауарларын өндіру, қайта өңдеу және сату 

бойынша кешенді басқару мәселесін шешу үшін ғылыми зерттеулердің 

қажетттілігі туындайды. 

Әлемдік деңгейде «кооперация» ұғымы ғылыми тұрғыда зерттелгенімен 

«кооперациялық байланыстар» ұғымы жеткілікті зерттелмегендігі соңғы 2010-

2019 жылдардағы Scopus деректер базасы бойынша жарияланымдық 

белсенділікке салыстырмалы талдау нәтижесі айқындады. Бүгінгі күнгі 

агробизнес саласындағы кооперациялық байланыстардың ғылыми тұрғыда 

зерттелмегендігі, ауыл шаруашылық кооперациясының тұрақты 

дамымағанына, кооперациялық байланыстарды ұйымдастыруда өзара қарым–

қатынасы реттелмегендігіне әсер етіп отыр. 

Ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа бағыттарын және агробизнес 

субъектілерінің шаруашылық кооперациялық байланыстарын жетілдіру 

шеңберінде ұсынылатын әлеуетті мүмкіндіктерді әзірлеудегі объективті 

қажеттіліктің үйлесуі зерттеу жұмысының тақырыбын таңдауға және оның 

қазіргі жағдайдағы өзектілігіне себеп болды.  

Зерттеудің мақсаты – аграрлық секторды тұрақты дамыту және елдің 

ресурстық әлеуетін тиімді пайдалануда агробизнес субъектілерінің 

кооперациялық байланыстарын басқарудың бизнес моделін әзірлеу және  

оңтайлы даму жолының тетіктерін ұсыну. 

Диссертациялық зерттеудің міндеттері: 

– агробизнес субъектілерінің кооперациялық байланыстарының 

теориялық негіздерін және субъектілерінің қарым–қатынасын басқару 

аспектілерін зерттеу; 

– ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооперациялық байланыстарын 

басқаруындағы кооперативтік қарым–қатынастарды дамытудың әлемдік 

тәжірибемен сабақтастығын  зерттеу; 

–  Қазақстан агробизнесін дамытудың әлеуетті мүмкіндіктерін анықтау; 

–  қазіргі ауыл шаруашылық субъектілерінің арасындағы қалыптасқан 

кооперациялық  байланыстарына және басқару мәселелеріне талдау жасау; 

–  агробизнес субъектілер қызметінің кооперациялық байланысының 

бизнес моделін құру және тиімділігін жетілдіру жолдарын қарастыру. 

Зерттеудің объектісі – Қазақстан Республикасы, оның ішінде Алматы 

облысының агробизнес саласының субъектілерінің кооперациялық 

байланысы.  

Зерттеу пәні – Қазақстан Республикасының агробизнес субъектілерінің 

кооперациялық байланыстарын ұйымдастыру процесінде туындайтын 

экономикалық қатынастардың жиынтығы. 

Зерттеудің теориялық және методологиялық негізі. Ақпараттық негізі 

ретінде ҚР заңнамалық актілері, Қазақстан Республикасының алғашқы 

Президентінің жарлықтары мен қаулылары, Қазақстан Республикасының 

алғашқы Президентінің Жолдаулары мен Мемлекеттік бағдарламалар, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі ақпараттық-

талдамалық жүйесінің,  Статистика комитетінің, Қазақстан Республикасының 

Ауыл шаруашылық министрлігінің, Алматы облысының ауыл шаруашылық 



статистика комитетінің, World Data Atlas және World Bank деректері 

қолданылды. Теориялық және әдіснамалық базасы ретінде отандық және шет 

елдік ғалымдардың кооперациялық қозғалысының дамуының әр түрлі 

кезеңдерінде зерттелген теориялық және тәжірибелік ғылыми еңбектері 

қарастырылды.  

Зерттеу нәтижелерін талдауда социологиялық және көпөлшемді 

статистика-математикалық әдістер көмегімен компьютерлік арнаулы SPSS –

22, STATISTICA–13 бағдарламалары негізінде жүргізілді. Атап айтқанда, 

оптималдық жоспарлау, кластерлік талдау, экономикалық–математикалық 

моделдеу, эконометрикалық және экономика – математикалық әдістер, 

SWOT–талдау, сауалнама және интервью. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Агробизнес субъектілерінің 

кооперациялық байланыстарын оңтайлы ұйымдастыру негізінде жүргізілген 

ғылыми зерттеулер нәтижесінде келесідей жаңалықтар ұсынылады:  

–Қазақстанда агробизнес секторының  дамуының қалыптасқан теориялық 

негіздері зерттеліп «агробизнес жүйесі» түсінігі енгізіліп, оған авторлық 

түсініктеме берілді; 

–агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысын  

тұрақты қалыптастырудың басқарушылық қағидалары ұсынылды; 

–агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысын 

ұйымдастырудың алғы шарты «өндіріс-өңдеу-сату» тізбегінде  нақтыланды;  

–агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысының 

салалық  құрылымдық бизнес–моделінің сұлбасы жасалынды; 

–агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысын 

басқарудың тетіктері ұсынылды; 

–агробизнес субъектілерінің «өндіріс-өңдеу-сату» тізбегінде қарым–

қатынасын және бизнес–моделінің үрдістерін жоспарлаудың экономика–

математикалық моделі ұсынылды.  

Қорғауға шығарылатын тұжырымдар:  

– агробизнесті дамытудың теориялық аспектілерін зерттеу негізінде 

тұрақты экономикалық даму бағытында өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру мақсатында «агробизнес жүйесі» түсінігі беріліп, оның авторлық 

түсіндірмесі берілді. 

–Қазақстанның аграрлық саласының ресурстық әлеуетін пайдалану 

тиімділігіне талдау жасау және әлемдік елдермен салыстыру арқылы еліміздің 

аграрлық секторын нарық жағдайында дамыту, оның бизнестік 

қызығушылығын арттыру арқылы жетілдіру ұсынылды;  

–Қазақстан агробизнесінің субъектілерінің   өз–ара кооперациялық қарым 

қатынасының тиімділігін арттыру үшін, оларды ерікті кооперациялық 

қатынастағы  субъектілер жүйесі ретінде, жүйелік тәсілмен экономикалық 

тұрақты даму бағытында ортақ мақсатқа ұйымдастыру арқылы басқару  

қажеттігін  ұсынады; 

 – агробизнес  жүйесін ұйымдастырудың алғы шарты есебінде «өндіріс-

өңдеу-сату» тізбегінде, атап айтқанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, 

қажетті ресурстарды жеткізу, қайта өңдеу, тасымалдау, сатуды қамтамасыз 



ететін субъектілердің салалық үйлесімді қызмет көрсететін ерікті 

кооперациялық қатынастардың өз–ара әрекеті негізінде реттеуді ұсынады; 

–агробизнес жүйесінің салалық құрылымдық субъектілерінің өз–ара 

кооперациялық байланысының бизнес–моделі жасалынып, оның әр 

құрылымда нақты орындалуы жалпы агробизнес жүйесінің тұрақты дамуының 

кепілі екені негізделді; 

–агробизнес жүйесінің субъектілерінің кооперациялық байланысының 

бизнес–моделін басқарудың тетіктері ретінде мақсаты мен міндеттері 

айқындалған стратегиясын,  кооперациялық қатынастың нормативтік-

құқықтық базасын және бизнес-жоспарын жасауды ұсынады; 

–агробизнес жүйесінің бизнес жоспарының оңтайлы экономика– 

математикалық моделі негізінде  ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен 

оны өңдеу көлемі, өнімдерді өңдеу және қажеттілікті анықтау, еңбек, 

материалдық-техникалық ресурстар көлемі, қаржы және жер ресурстары 

көлемі; ақырғы тағам өнімдерінің ішкі және сыртқы нарықтағы мүмкін және 

оптималды көлемін анықтау мүмкіндігі ұсынылады. 

Зерттеу жұмысының ғылыми – тәжірибелік маңыздылығы.  

Аграрлық секторды тұрақты дамыту үшін агробизнес субъектілерінің 

кооперациялық байланыстарын басқару жөніндегі ұсыныстар мен 

қорытындылар Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін 

дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде көзделген негізгі қағидаттарды іске асыру кезінде пайдалануға 

болады. 

Зерттеy барысындағы жинaқтaлғaн мәлiметтер, қорытындылaр, ұcыныcтaр 

мен агробизнес жүйесінің салалық құрылымдық субъектілері арасындағы 

өзара қарым–қатынастардың ұсынылған бизнес-моделі талданатын 

объектілердің стратегиялық жоспарын әзірлеу үшін қолданылуы мүмкін. 

Диссертациялық зерттеу объектісі болып Алматы облысы алынғандықтан 

зерттеу нәтижесін Алматы облысының ауыл шаруашылық басқармасының 

аграрлық өндірісті дамыту стратегиясын іске асыру барысында аталған 

бизнес–модельді пайдалануға және алдағы уақытта әрі қарай тәжірибеге енгізу 

жоспарлануда, бұл туралы анықтамамен расталған.  
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«Управление кооперационными связями субъектов агробизнеса Республики 

Казахстан» 

 

ЧЕЙРХАНОВА АЛМАГУЛЬ АЛИБЕКОВНА 

 

Актуальность темы исследования. Казахстан имеет достаточно 

высокий потенциал, обладая целым рядом конкурентных преимуществ для 

устойчивого развития производства сельскохозяйственной продукции, однако, 

при всем имеющемся потенциале, с точки зрения природных и трудовых 

ресурсов, общего экономического курса и государственной поддержки, 

Казахстан по-прежнему является импортером продовольственных продуктов.  

На сегодняшний день необходима масштабная модернизация 

агропромышленного производства, в реализации этого решения важно 

выполнение мероприятий, проводимых Правительством. Для дальнейшей 

модернизации государством на аграрную отрасль возлагаются большие задачи 

по увеличению объема производства конкурентоспособных продукции, одной 

из них является вовлечение мелких и средних хозяйств в 

сельскохозяйственную кооперацию. 

Главной целью Государственной программы развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы  

является «Обеспечение производства востребованной на рынках 

конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса». В послании 

Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов 

и качества жизни» было отмечено, что одним из ключевых путей эффективной 

реализации имеющегося потенциала агропромышленного комплекса страны 

является «Увеличение производительности труда и экспорта переработанной 

сельскохозяйственной продукции в 2,5 раза к 2022 году». 

Для повышения эффективности управления сельскохозяйственным 

производством необходимо внедрение современных методов управления в 

аграрном секторе страны. В этой связи возросла актуальность проблемы 

установления экономических связей между хозяйствующими субъектами 

агробизнеса. На предыдущих этапах развития эта проблема решалась 

плановыми и административными рычагами. Но при проведении рыночных 

реформ их использование было фактически отменено, к тому же произошло 

усложнение в связи с образованием огромного количества мелких 

хозяйствующих субъектов, которые реально выпали из системы управления и 

координации, хотя по объему производства они заняли доминирующие 

положение.  



В настоящее время в аграрной сфере нет эффективного механизма 

координации деятельности всех типов товаропроизводителей, мотивации к 

достижению сбалансированности их социально-экономических интересов, не 

удалось пока организовать системную работу в организационно-

технологической цепочке «производство – переработка – реализация». 

В этой связи возникает необходимость научных исследований для 

решения вопроса комплексного управления по производству, переработке и 

реализации продовольственных товаров. 

По сравнительному анализу публикации в базе данных Scopus за 2010–

2019 годы, понятие «кооперационные связи» недостаточно научно изучена на 

международном уровне по сравнению с понятием «кооперация». 

Недостаточное исследование кооперационных связей в сфере агробизнеса 

способствует неустойчивому развитию сельскохозяйственной кооперации и 

на отсутствие регулирования их взаимоотношений. 

Сочетание объективной потребности в разработке новых направлений 

развития сельского хозяйства и потенциальных возможностей, предлагаемых 

в рамках совершенствования хозяйственных кооперационных связей 

субъектов агробизнеса, привело к выбору темы исследовательской работы и 

ее актуальности в современных условиях.  

Цель диссертационного исследования – разработка механизма и 

бизнес-модели оптимального пути развития по управлению кооперационными 

связями субъектов агробизнеса для устойчивого развития аграрного сектора и 

эффективного использования ресурсных потенциалов страны.  

Задачи диссертационного исследования:  

– исследовать теоретические основы кооперационных связей субъектов 

агробизнеса и аспекты управления взаимоотношениями субъектов; 

– исследовать преемственность развития кооперативных отношений в 

управлении кооперативными связями субъектов сельского хозяйства с 

мировым опытом; 

–выявить потенциальные возможности развития агробизнеса Казахстана; 

–проанализировать сложившиеся взаимоотношения между 

существующими сельскохозяйственными субъектами и проблемы их 

управления; 

–рассмотреть пути совершенствования и создания бизнес-модели 

кооперационных связей деятельности субъектов агробизнеса. 

Объект исследования. Кооперационные связи субъектов агробизнеса 

Республики Казахстан, в том числе Алматинской области. 

Предмет исследования. Совокупность экономических отношений, 

возникающих в процессе организации кооперационных связей субъектов 

агробизнеса Республики Казахстан.  

Теоретическая база исследования. В качестве информационной 

основой исследования использовались нормативные и правовые акты 

Республики Казахстан, указы и постановления Правительства Республики 

Казахстан, послания Первого Президента РК и государственные программы. 

Также, данные информационно–аналитической системы Министерства 



национальной экономики Республики Казахстан, Комитета по статистике, 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитета по 

статистике сельского хозяйства Алматинской области, данные World Data 

Atlas и World Bank. Рассмотрены научные труды отечественных и зарубежных 

ученых на различных этапах развития кооперационного движения аграрном 

производстве, отраслевые рекомендации и методические положения. 

Методологическая основа исследования: Результаты исследования были 

получены с использованием оптимального планирования, кластерной 

технологии, экономико–математического моделирования, экономико – 

математического анализа, SWOT-анализа, опроса и интервью. Анализы 

результатов исследования проводились на специальных программах SPSS-22, 

STATISTICA-13 с помощью социологических и многомерных статистических 

методов.  

Научная новизна диссертационного исследования: 

– на основе изучения теоретических основ развития агробизнеса в 

Казахстане предложено понятие «система агробизнеса» и дана авторская 

трактовка; 

–представлены управленческие принципы устойчивого формирования 

кооперационных связей субъектов системы агробизнеса; 

– предложены предпосылки организации кооперационных связей 

субъектов системы агробизнеса в цепочке «производство-переработка-

реализация»; 

–разработана схема бизнес-модели отраслевой структуры кооперационных 

связей субъектов системы агробизнеса  

–представлен механизм управления кооперационными связями субъектов 

системы агробизнеса;  

–разработана экономико–математическая модель планирования  процессов 

бизнес-модели и взаимодействия субъектов агробизнеса в цепочке 

«производство-переработка–реализация».  

Основные положения, выносимые на защиту: 

– на основе изучения теоретических основ развития агробизнеса 

предложено понятие и авторская трактовка «система агробизнеса», с целью 

повышения конкурентоспособности продукции в направлении устойчивого 

экономического развития; 

– на основе анализа ресурсного потенциала аграрной отрасли Казахстана и 

сравнивая с мировыми странами, предложено совершенствовать аграрный 

сектор страны через повышение его бизнес привлекательности;  

–для повышения эффективности кооперационных отношений субъектов 

агробизнеса представляется необходимым управление на основе системного 

подхода – как система субъектов, вступивших в добровольные 

кооперационные связи, имеющие общие цели в направлении экономического 

устойчивого развития.  

– в качестве предпосылок в организации системы агробизнеса  

предлагается урегулировать добровольные кооперационные отношения в 

рамках цепочки «производство-переработка-реализация», имеющие   



оптимальное сочетания отраслей для своевременного обеспечения 

производства сельскохозяйственной продукции, поставки, переработки, 

транспортировки и реализацию необходимых ресурсов; 

– разработана схема бизнес-модели взаимодействия между отраслевыми 

структурными субъектами системы агробизнеса в цепочке «производство-

переработка–реализация» и ее выполнение станет залогом устойчивого 

развития системы агробизнеса в целом;  

– предложенные механизмы управления бизнес-моделью кооперационных 

взаимоотношений субъектов системы агробизнеса пологают иметь 

разработанную стратегию определяющие цели и задачи, нормативную базу 

кооперативных отношений субъектов и бизнес-план; 

– на основе оптимальной экономико-математической модели бизнес-плана 

системы агробизнеса предоставляется возможность определения 

оптимального объема производства, переработки сельскохозяйственной 

продукции, обработки и определения потребности продукции, объем труда и 

объем материально-технических ресурсов, объем финансовых и земельных 

ресурсов, возможный и оптимальный объем конечных продуктов питания на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Научно-практическая значимость исследования. 

Предложения и выводы по управлению кооперационными связями 

субъектов агробизнеса для устойчивого развития аграрного сектора можно 

использовать при реализации основных принципов, предусмотренных в 

рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017–2021 годы. Обобщенные данные, выводы и 

рекомендации и предложенная бизнес-модель взаимоотношений между 

отраслевыми структурными субъектами системы агробизнеса может быть 

применена для разработки стратегического плана анализируемых объектов. 

Поскольку объектом диссертационного исследования является Алматинская 

область, результаты проведенного исследования планируется использовать в 

ходе реализации Стратегии развития аграрного производства в Управлении 

сельского хозяйства Алматинской области, что подтверждено Справкой.  
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of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D) in the specialty 

"6D052000-Business Administration" on the topic "Management of cooperative 

relations of agribusiness entities of the Republic of Kazakhstan" 

 

CHEIRKHANOVA ALMAGUL ALIBEKOVNA 

 

 Relevance of the research topic. Kazakhstan has a fairly high potential, 

possessing a number of competitive advantages for the sustainable development of 

agricultural production, however, with all the available potential, in terms of natural 

and human resources, the general economic course and state support, Kazakhstan is 

still an importer of food products. 

Today, large-scale modernization of agro-industrial production is necessary, and 

the implementation of measures taken by the Government is important in 

implementing this decision. For further modernization by the state, the agricultural 

sector is entrusted with great tasks to increase the volume of production of 

competitive products, one of which is the involvement of small and medium-sized 

farms in agricultural cooperation. 

The main goal of the State program for the development of the agro-industrial 

complex of the Republic of Kazakhstan for 2017-2021 is "Ensuring the production 

of competitive products of the agro-industrial complex that is in demand on the 

markets." In a message from the First President of the Republic of Kazakhstan N. 

Nazarbayev to the people of Kazakhstan dated October 5, 2018, “Growing the 

welfare of people in Kazakhstan: improving income and quality of life”, it was noted 

that one of the key ways to effectively realize the existing potential of the country's 

agro-industrial complex is “Increasing labor productivity and export of processed 

agricultural products 2.5 times by 2022“. 

To improve the efficiency of agricultural production management, it is necessary 

to introduce modern management methods in the country's agricultural sector. In this 

regard, the relevance of the problem of establishing economic relations between 

economic entities of agribusiness has increased. At the previous stages of 

development, this problem was solved by planned and administrative levers. But 

when conducting market reforms, their use was vitually canceled, in addition, there 

was a complication due to the formation of a huge number of small business entities 

that really fell out of the management and coordination system, although they 

occupied a dominant position in terms of production volume. 

Currently, in the agricultural sector there is no effective mechanism for 

coordinating the activities of all types of commodity producers, motivation to 

achieve a balance of their socio-economic interests, so far it has not been possible to 

organize systematic work in the organizational-technological chain “production - 

processing - implementation”. 

In this regard, there is a need for scientific research to address the issue of 

integrated management of the production, processing and sale of food products. 



According to a comparative analysis of the publication in the Scopus database 

for 2010-2019, the concept of "cooperative relations" is not sufficiently studied at 

the international level compared to the concept of "cooperation". Insufficient 

research of cooperative relations in the field of agribusiness contributes to the 

unstable development of agricultural cooperation and the lack of regulation of their 

relationships. 

The combination of the objective need for the development of new areas of 

agricultural development and the potential opportunities offered in the framework 

of improving the economic cooperative ties of agribusiness entities has led to the 

choice of the research topic and its relevance in modern conditions. 

The purpose of the dissertation research is the development of a mechanism 

and a business model of an optimal development path for managing cooperative ties 

of agribusiness entities for the sustainable development of the agricultural sector and 

the effective use of the country's resource potentials. 

The objectives of the dissertation research: 

– to explore the theoretical foundations of cooperative relationships of 

agribusiness entities and aspects of managing relationships between entities;  

– to investigate the continuity of the development of cooperative relations in the 

management of cooperative relations of agricultural entities with world experience; 

– identify potential opportunities for the development of agribusiness in 

Kazakhstan; – analyze the existing relationships between existing agricultural 

entities and the problems of their management;  

– to consider ways to improve and create a business model of cooperative 

relationships of agribusiness entities. 

Object of study. Cooperation relations of agribusiness entities of the Republic 

of Kazakhstan, including the Almaty region. 

Subject of study. The totality of economic relations arising in the process of 

organizing cooperative ties of agribusiness entities of the Republic of Kazakhstan. 

 The theoretical basis of the study. Normative and legal acts of the Republic of 

Kazakhstan, decrees and resolutions of the Government of the Republic of 

Kazakhstan, messages of the First President of the Republic of Kazakhstan and state 

programs were used as the informational basis for the study.  

Also, the data of the information-analytical system of the Ministry of National 

Economy of the Republic of Kazakhstan, the Committee on Statistics, the Ministry 

of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, the Committee on Agricultural 

Statistics of the Almaty Region, the data of World Data Atlas and World Bank. The 

scientific works of domestic and foreign scientists at various stages of the 

development of the cooperative movement of agricultural production, industry 

recommendations and methodological provisions were considered. 

Methodological basis of the study:  

The results of the study were obtained using optimal planning, cluster 

technology, economic and mathematical modeling, economic and mathematical 

analysis, SWOT analysis, survey and interviews. Analysis of the results of the study 

was carried out on special programs SPSS–22, STATISTICA–13 using sociological 

and multidimentional statistical methods. 



The scientific novelty of the dissertation research: 

– on the basis of studying the theoretical foundations of the development of 

agribusiness in Kazakhstan, the concept of “agribusiness system” is proposed and 

the author’s interpretation is given; 

– management principles of sustainable formation of cooperative ties of 

agribusiness entitiesare presented; 

– the prerequisites for organizing cooperative ties of agribusiness entities in the 

chain “production-processing-sales” are proposed;  

– the scheme of a business model of the sectoral structure of cooperative ties of 

agribusiness system entities was developed; 

– a mechanism for managing cooperative relationships of agribusiness entities is 

presented; 

– an economic and mathematical model has been developed for planning 

business processes, a business model and the interaction of agribusiness entities in 

the chain “production-processing-implementation”. 

The main provisions to be defended: 

– on the basis of studying the theoretical foundations of the development of 

agribusiness, the concept and author's interpretation of the “agribusiness system” are 

proposed with the aim of increasing the competitiveness of products in the direction 

of sustainable economic development;  

– based on the analysis of the resource potential of the agricultural sector of 

Kazakhstan, it is proposed to improve the agricultural sector of the country through 

increasing its business attractiveness;  

– to increase the efficiency of cooperative relations of agribusiness entities, it 

seems necessary to manage on the basis of a systematic approach; 

 – as a system of entities that have entered into voluntary cooperative ties that 

have common goals in the direction of economic sustainable development;  

– as prerequisites in organizing the agribusiness system, it is proposed to regulate 

voluntary cooperative relations within the production-processing-sales chain, which 

have the best combination of industries for timely provision of agricultural 

production, supply, processing, transportation, and the sale of necessary resources; 

– a scheme of a business model of interaction between sectoral structural entities of 

the agribusiness system in the chain “production-processing-sales” has been 

developed and its implementation will become the key to sustainable development 

of the agribusiness system as a whole;  

– the proposed mechanisms for managing the business model of cooperative 

relationships of agribusiness entities have a developed strategy that defines goals 

and objectives, a regulatory framework for cooperative relationships of entities and 

a business plan; 

– on the basis of the optimal economic and mathematical model of the 

agribusiness business plan, it is possible to determine the optimal volume of 

production, processing of agricultural products, processing and determining the need 

for products, labor and material and technical resources, financial and land 

resources, possible and optimal volume final food products in domestic and foreign 

markets. 



Scientific and practical significance of the study: 

Proposals and conclusions on managing cooperative ties of agribusiness entities 

for sustainable development of the agricultural sector can be used to implement the 

basic principles provided in the State Program for the Development of the Agro-

Industrial Complex of the Republic of Kazakhstan for 2017–2021. Summarized 

data, conclusions and recommendations and the proposed business model of 

relationships between industry structural entities of the agribusiness system can be 

applied to develop a strategic plan for the analyzed objects. Since the object of the 

dissertation research is the Almaty region, the results of the study are planned to be 

used in the implementation of the Strategy for the development of agricultural 

production in the Department of Agriculture of the Almaty region, which is 

confirmed by the Certificate. 

 

 


