
Слово молодым ученым 

 

       

Проблемы агрорынка, апрель - июнь / 2019 г. 

172 

ҒТАМР 68.01.14 
ӘОЖ 338.43 
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ "ЖАСЫЛ" ЭКОНОМИКА: 
ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 

 

 «ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ КАЗАХСТАНА: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

"GREEN" ECONOMY IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF KAZAKHSTAN:  
STATE AND PROSPECTS 

 

Б.Б. БОЛАТБЕК 

Phd докторанты 
«Нархоз» Университеті, Алматы, Қазақстан  

botagoz.bolatbek@narxoz.kz 
Б.Б. БОЛАТБЕК 

докторант PhD 
 Университет «Нархоз», Алматы, Казахстан 

B. BOLATBEK 

PhD student 
«Narxoz» University, Almaty, Kazakhstan 

 
 

Аңдатпа. Әлемдік стандарттарға сәйкес болу үшін республиканың ауыл шаруашылығы 
өндірісін жаңғырту қажет. АӨК-де пайдаланылатын басқару моделдеріне балама "Жасыл" 
экономика қағидаттарын енгізу болуы мүмкін. Мақалада аграрлық сектордағы 
инновациялық қызметтің маңыздылығы мен ерекшеліктері қарастырылған. "Жасыл" 
технологиялардың рөлі көрсетілген. Аграрлық саладағы инвестициялық белсенділікті 
арттыру үшін автор несиелеу, инновациялық технологияларды енгізу негізінде 
инвестициялау бағыттарын ұсынған. Инвестициялық-инновациялық өсу перспективалары 
және елдің ауыл шаруашылығы саласының негізгі даму тенденциялары анықталған. Оның 
тиімді жұмыс істеуін тежейтін себептер көрсетілген. Инновациялық саланың көрсеткіштері 
зерттелген. ЖІӨ, экожүйеге инвестициялардың өсуіне әсер ететін факторлар анықталған. 
Осы мәселелерді шешудің практикалық қажеттілігі, саланы басқару әдіснамасы мен 
практикасы мәселелерін пысықтау зерттеулердің өзектілігін куәландырады. Ауыл 
шаруашылығына инвестициялық салымдардың динамикасы бойынша деректерді 
пайдалана отырып, автор негізгі капитал мен капитал қайтарымының құндық 
көрсеткіштерін есептеген. Қызметтердің жалпы көлемі мен негізгі қорларға инвестициялар 
арасындағы өзара байланыс анықталған. Корреляциялық-регрессиялық талдау әдісі 
қолданылған және "жасыл" экономиканың инвестициялық саласындағы мақсаттар мен 
міндеттерді орындауды қолдау моделі талданған. Экологиялық таза өнімдерді өндіруге 
инвестициялар ауқымының болжамы ұсынылған. 
 

Аннотация. Для соответствия мировым стандартам необходима модернизация сельскохо-
зяйственного производства республики. Альтернативой используемым в АПК моделям 
управления может стать внедрение принципов «зеленой» экономики. В статье рассмотрены 
значимость и особенности инновационной деятельности в аграрном секторе. Показана роль 
«зеленых» технологий. Для повышения инвестиционной активности в аграрной сфере 
автором предложены направления инвестирования на основе кредитования, внедрения 
инновационных технологий. Определены перспективы инвестиционно-инновационного роста 
и основные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли страны. Указаны причины, 
сдерживающие ее эффективное функционирование. Исследованы показатели  инноваци-
онной сферы. Выявлены факторы, оказывающие влияние на рост ВВП, инвестиций в 
экосистемы. Практическая востребованность решения данных проблем, проработка во-п-
росов методологии и практики управления отраслью свидетельствуют об  актуальности 
исследований. Используя данные по динамике инвестиционных вложений в сельское 
хозяйство, автором рассчитаны стоимостные показатели основного капитала и капитало-
отдачи. Выявлена взаимосвязь между валовым объемом услуг  и инвестициями в основные 
фонды. Применен метод корреляционно-регрессионного анализа и проанализирована мо-
дель поддержки выполнения целей и задач в инвестиционной сфере «зеленой» экономики. 
Предстален прогноз масштабов инвестиций в производство экологически чистых продуктов. 



Слово молодым ученым 

 

       

Проблемы агрорынка, апрель - июнь / 2019 г. 

173 

Abstract. To meet international standards, it is necessary to modernize agricultural production of 
the republic. An alternative to management models used in the AIC could be the introduction of 
the principles of “green” economy. The article discusses the importance and features of innova-
tion in agricultural sector. The role of "green" technology is shown. To increase investment activi-
ty in agro sector, the author suggested investment directions on the basis of lending, the intro-
duction of innovative technologies. The prospects for investment and innovation growth and the 
main trends in the development of agricultural sector in the country have been determined. The 
reasons for its effective functioning are indicated. The indicators of the innovation sphere are in-
vestigated. The factors that have impact on the growth of GDP, investment in ecosystems have 
been identified. The practical relevance of solving these problems, the elaboration of the issues of 
methodology and practice of managing the industry indicate the relevance of the research. Using 
data on the dynamics of investments in agriculture, the author calculated the cost indicators of 
fixed capital and capital return. The interrelation between the gross volume of services and in-
vestments in fixed assets has been revealed. The method of correlation and regression analysis 
was applied and the model of supporting the fulfillment of goals and objectives in the investment 
sphere of the "green" economy was analyzed. A forecast of the scale of investment in production 
of environmentally friendly products was presented. 
 
Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, инвестициялық белсенділік, "жасыл" экономика, 
жалпы ішкі өнім, несиелендіру, техникалық жабдықтау, капитал қайтарымы. 
 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиционная активность,  «зеленая» 
экономика, валовой внутренний продукт, кредитование, техническая оснащенность, 
капиталоотдача. 
 

Keywords: agro-industrial complex, investment activity, green economy, gross domestic product, 
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Кіріспе. Қазақстанда жасыл эконо-ми-
каның  және  де жасыл  технологиялардың  
дамуы ауыл шаруашылық  мәселелерді   
шешумен  қатар  инвестициялық  тартым-
дылық  пен ғаламдық  бәсекеге  қабілет-
тілікті арттыра түседі. Агроөнеркәсіп  кеше-
нін инвестициялау негізінде аграрлық  өнім-
дердің сапасы  мен  көлемін  арттыруға  то-
лық  мүмкіндік  туады [1]. 

Жасыл экономикаға салынған жалпы 
инвестиция көлемі жағынан бірінші Ақмола 
облысы (25,7 млрд.теңге), екінші орында 
12,7 млрд.теңге көрсеткішпен Жамбыл об-
лысы, одан кейін Атырау облысы (9,1 млрд. 
теңге) болып табылады. Инвестициялық  
жобаларды жүзеге асыру бағдарламасы  
Қазақстанның барлық аумағында қоғамның  
қаржылай қолдауымен жалпы сомасы 236,7 
млрд. теңгеге 435 жоба қолданысқа  беріл-
ді, бұл ретте қоғамның қаржыландыру  
сомасы 172,9 млрд. теңгені  құрады.  

Агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік 
реттеудің басты бағытының бірі – аграрлық  
сферадағы инвестициялық қатынастар бо-
лып табылады. Агроөнеркәсіп кешенінің 
экономикасы аймақтық жағдайларды, өнді-
рістің инвестициялық тартымдылық меха-
низмін дамыту ерекшеліктерімен салдарын 
тиісті түрде қарастыруды, экономикалық 
теңсіздікті және мәселелерде есепке ала 
отырып, оны қалыптастыруға және реттеу-
ге  бейімді ыңғайды талап етеді [2].  

Зерттеу материалдары мен әдістері. 
Зерттеу барысында, агроөнеркәсіп кешені  
бойынша ресми статистикалық ақпарат, 

Қазақстан Республикасының Агроөнер-кә-
сіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылдар-
ға арналған мемлекеттік бағдардарламасы, 
Қазақстан Республикасының инвестиция-
лық қызметінің деректері, отандық және 
шетелдік ғалымдардың  ғылыми еңбектері  
пайдаланылды.  

Нақты инвестицияның абсолюттік дең-
гейіндегі, сондай-ақ ауыл шаруашылығына 
арналған инвестициялық қатынастардың 
ауытқуы мемлекетке және жеке сектор-
ларға да байланысты. Жеке секторда  ин-
новация және қаржыландыру мүмкіндіктері 
болады, сонымен  қатар  жеке  сектордан 
көп мөлшерде инвестиция тартылады. Бі-
рақ ол үкіметтің тарапынан жасалатын ре-
формалар мен инновациялық бизнес үлгі-
лерді талап етеді. 

Инвестициялық үрдісті басқарудың  ти-
імді жолын жүргізе отырып, ауыл шаруа-
шылығындағы инвестицияны басқаруды қа-
лыптастыру арқылы несиелер мен салық 
беру, қаржылық қолдау немесе әр түрлі  
проблемаларды шешу арқылы отандық  өн-
дірушілердің  бәсекеге  қабілетті  өнімдерді  
өндіруге өз ықпалын тигізеді. Ауыл шаруа-
шылық кешеніндегі мемлекеттік инвестиция 
импульсінің жоғарылауы тұтастай алғанда 
экономикаға, мемлекеттік жалпы инвести-
циясына  қатысты  екенін  сипаттайды [3].  

Агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестиция-
лық қызметті реттеу мәселелері мемле-
кеттің  ұлттық  мақсаттары мен мүдделерін 
іске асыру үшін маңызды болып табылады. 
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Нәтижелер және оларды талқылау.  
Ауыл шаруашылығында жасыл эконо-

миканы дамыту – бұл тұрақты дамудың 
прогресін жақсарту қажеттілігі. Жасыл эко-
номиканың инвестициялық шешімдерін  қол-
дау  үшін кейбір модельдер шешімдері осы 
тұрғыда қарастырылады. Ауыл шаруашы-
лығының инвестициялық үрдісі мемлекеттік 
реттеудің басты бағыты арқылы несиелік, 
сонымен қатар инвести-циялық ынталан-
дыру қарастырылуы қажет.  

Қаржылық ұйымдар дұрыс және сапалы 
жасыл қаржы жүйесін құруы қажет және 
оңтайлы инвестициялық ауқымда жасыл 
несие көлемін бақылауы тиіс. Және де 
инновациялық  қаржы  жүйесі  арқылы  жа-
сыл салаларға көбірек әлеуметтік капитал-
ды бағыттауға болады [4].  

Бүгінде елімізде «жасыл» инвестиция-
ларды батыстық компаниялардан инвести-
циялық банктерді қаржыландыру арқылы 
тарта алады. Ал, инвестициялық үрдісті 
басқарудың  тиімді  жолын  жүргізе отырып, 
ауыл шаруашылығындағы инвестицияны  
басқаруды қалыптастыру арқылы несиелер 
мен салық беру, қаржылық қолдау немесе 
әр түрлі проблемаларды шешу арқылы  
отандық  өндірушілердің  бәсекеге  қабілетті  
өнімдерді  өндіруге  өз  ықпалын  тигізеді. 

Агроөнеркәсіп кешенінде жасыл эконо-
микаға көшу бұл инвестицияларды, кәсіп-
керлікті және инновацияны ынталандыра-
тын ортаны қолдайды. Орнықты және тұ-
рақты инвестициялар жаңа инновациялық 
технологияларды дамытуға серпін береді. 
Кешенді инвестициялау негізінде агро өнім-
дердің сапасы мен көлемін арттыруға толық 
мүмкіндіктер бар. Басым инвестициялық 
жобаларды іске асыру аясында тауарлар-
дың және көрсетілетін қызметтің экономика-
лық қолжетімділігін арттыру АӨК-ң дамыту-
дың басты міндеттерінің бірі және инвести-
циялар тартуды ынталандыру арқылы ауыл 
шаруашылық өнімдерінің өндіріс көлемін 
ұлғайту болып табылады [5].  

Сарапшылардың пікірінше, тұрақты эко-
номикалық өсім үшін инвестиция  өнімнің 20-
25%-ын құрауы қажет. Осылайша, дамыған 
елдерде орташа жылдық капитал салым-
дары 16-22%  және  жалпы  ішкі  өнімнің  өсу  

қарқыны 2-3% болады. Сонымен қатар, 
отандық және шетелдік теңгерімділігін ұмыт-
пауымыз қажет.  

Әлемдік тәжірибеде көрсетілгендей, да-
мыған елдердегі шетел инвестицияларының 
үлесі 4,5% ұлттық экономиканың ортақ са-
лымын қалыптастырады. Қазақстанда бұл 
көрсеткіш шетелдік инвестициялардың  жал-
пылай ағыны 15,8 млрд. $ құрады, ал бұл 
2017 жылмен салыстырғанда 5,3% жоғары 
көрсеткіш. Агроөнеркәсіп кешенін инвести-
циялау негізінде аграрлық өнімнің сапасын 
және көлемін арттыруға толық мүмкіндік бар. 

Қазіргі жағдайда аграрлық сектор әсі-
ресе инвестицияға мұқтаж, бірақ әлі күнге 
дейін инвесторлар үшін тартымсыз. Осыған 
байланысты ауыл шаруашылығына инвес-
тицияларды тарту тетігі маңызды және де  
инвестиция саласын бағалауға  негізделген  
әдістерін дамыту қажет. Қазақстанда ин-
вестициялық жобалардың капитал сыйым-
дылығын және ақтау мерзімдерін азайту 
үшін: агроөнеркәсіптік кешеннің басым ба-
ғыттарында жаңа өндірістік қуаттылықтар 
салуға немесе кеңейтуге бағытталған ин-
вестициялық салымдар кезінде шығыс-
тарды ішінара өтеу түріндегі мемлекеттік 
қолдаулар енгізілуде [6]. 

Инвестициялық субсидиялау есебінен 
тартылған инвестициялардың көлемі 2017 
жылы жоспар бойынша 100 млрд. теңге 
болса, іс жүзінде 114,4 млрд. теңгеге жет-
кен. Ал, 2018 жылы бұл көрсеткіш 115,3 
млрд. теңгеге жоспарланған болса, іс жүзін-
де 118,7 млрд. теңгені құрады. 

Корреляциялық кестеден көріп отырға-
нымыздай ЖІӨ-мен "Жасыл экономикаға"  
бағытталған инвестициялар, мың теңге 
(х1), Тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі ка-
питалға салынған инвестициялар, мың тең-
ге (х2), Ауыл шаруашылығындағы негізгі 
капиталға салынған инвестициялар, мың 
теңге (х3), Ауылдық жерлердегі негізгі капи-
талға салынған инвестициялар, мың теңге 
(х4), Қоршаған ортаны қорғауға бағыттал-
ған инвестициялар, мың теңге (х5) фак-
торларының арасындағы байланысты кор-
реляциялық-регрессиялық әдісін қолдана 
отырып, модель тұрғызылды (кесте). 

  

Кесте - Корреляциялық матрица құру арқылы факторлардың арасындағы байланыс тығыздығы 
 

  Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Y 1           

Х1 -0,79 1,00         

Х2 -0,96 0,84 1,00       

Х3 -0,98 0,85 0,98 1,00     

Х4 -0,97 0,74 0,90 0,96 1,00   

Х5 -0,56 0,81 0,68 0,57 0,38 1 

Ескерту: ҚР Статистикалық агенттігінің Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы туралы  

жедел ақпарат бөлімі [7] 
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Корреляциялық матрица құру арқылы 
факторлардың арасындағы байланыс тығыз-
дығын анықтай аламыз. Корреляциялық 
кестеден көріп отырғанымыздай ЖІӨ-мен 
"Жасыл экономикаға" бағытталған инвести-
циялар, мың теңге (х1) факторларының ара-
сында байланыс бар, корреляция   коэффи-
циенті -0,79-ға тең. ЖІӨ-мен Тамақ өнімдерін  
өндірудегі  негізгі капиталға  салынған  
инвестициялар, мың теңге (х2) факторла-
рының арасында тығыз байланыс бар, себебі  
корреляция коэффициенті r=-0,96. ЖІӨ-мен  
ауыл   шаруашылығындағы  негізгі  капиталға 

салынған инвестициялар, мың теңге (х3) 
факторларының арасында тығыз байланыс 
бар себебі корреляция  коэффициенті r=-0,98 
тең. ЖІӨ-мен ауылдық жерлердегі негізгі 
капиталға салынған инвестициялар, мың 
теңге (х4) факторларының арасында байла-
ныс бар, яғни корреляция коэффициенті 0,97 
тең. ЖІӨ-мен қоршаған ортаны қорғауға 
бағытталған инвестициялар, мың теңге (х5) 
факторларының арасындағы әлсіз байланыс 
бар, яғни  корреляция  коэффициенті r= -0,56 
(1 сурет). 

  
 

 
 

1 сурет – ҚР 2013-2017 жылдар аралығындағы "Жасыл экономикаға"  бағытталған 
инвестициялар динамикасы, мың теңге [қараңыз 7] 

 
Инвестициялық жобаларды жүзеге асы-

ру  бағдарламасы  Қазақстанның  барлық  
аумағында  қоғамның  қаржылай  қолдауы-
мен  жалпы сомасы 236,7 млрд. теңгеге  435  
жоба қолданысқа берілді, бұл ретте қо-
ғамның  қаржыландыру  сомасы 172,9 млрд. 
теңгені құрады. Инвестициялар арқылы  жы-
лыжайлар  салынып,  жалпы  қуаты  жылы-
на  42,8 мың  тонна  көкөніс  өнімдерін  шы-
ғаруда. Басым  инвестициялық жобаларды 
іске асыру аясында тауарлардың және 
көрсетілетін қызметтің экономикалық  қол-
жетімділігін арттыру АӨК-ң дамытудың 
басты міндеттерінің бірі және инвести-
циялар тартуды ынталандыру арқылы ауыл 
шаруашылық өнімдерінің өндіріс көлемін 
ұлғайту болып табылады. 

Регрессиялық кесте құру арқылы фак-
торлардың өзара байланыс тығыздығын 
анықтап, экономикалық талдау жүргізуге 
болады. ЖІӨ-мен "Жасыл экономикаға"  
бағытталған инвестициялар, мың теңге (х1) 
факторларының арасындағы корреляция 
коэффициенті r=0,78 тең. Детерминация 
коэффициенті R=0,61. 

 Модель адекватты, Фишер критерийі 
F=4,88>Fкесте=4,4 регрессия теңдеуінің ма-
ңызды екенін дәлелдейді. Стьюдент крите-
рийі tх1=2,3>t кесте=2,1 коэффициенттер 
маңызды.  

Алынған регрессиялық теңдеу арқылы 
келесі жылдарға болжам жасауға болады.   

Регрессия теңдеуі:  Y=219,84+1,77x1 
Болжамның дәлдігін тексеріп, регрессия 

теңдеуі арқылы кесте тұрғызылды. 
Агроөнеркәсіпті инвестициялау негізін-

де аграрлық өнімдердің сапасы мен көлемін 
арттыруға толық  мүмкіндік алынады. 2018 
жылы жалпы жасыл экономикаға бағыт-
талған инвестициялар 2,5 есеге артқан, яғни 
80,2 млрд. теңгені құрап екі жарым есеге 
өскен (2 сурет). 

Инвестициялардың ең үлкен көлемі Ақ-
мола, Атырау облыстарына бөлінген. Ұлт-
тық экономикадағы «жасыл» технология-
лардың бәсекеге қабілеттілігі белсенді түр-
де өсуде, ал 2050 жылға қарай «жасыл» 
экономика шеңберінде ЖІӨ 3%-ға арт-
тырылады [8].  

Шетелдік инвесторлар тарапынан елі-
міздің жасыл жобаларына Испания, Герма-
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ния мемлекеттерінен қызығушылықтарын 
танытуда. Олар жергілікті әзірлемелерге ин-
вестиция бағыттауымен шектелмей, жаңа 
технологияларымен бөлісуді жоспарлайды. 

Бұдан бөлек, «Агробизнес–2020» бағдарла-
масы аясында инвестициялардың ағынын 
агроөнеркәсіп кешенінің басым салаларында 
ұлғайту жұмыстары жүргізілуде. 

  

 
 

2 сурет – ҚР "Жасыл экономикаға"  бағытталған инвестициялар көлемінің  
болжам дәлдігі [қараңыз 7]. 

 
Агроөнеркәсіп саласын мемлекеттік рет-

теудің басым бағыттарының бірі аграрлық 

секторда инвестициялық қатынас болып та-

былады, оның әрқайсысы міндеттері мен 

мүдделері арқылы инвестициялық үрдіске 

енеді. Аграрлық секторды дамыту үшін инно-

вациялық процестің бағытталуын ауыл 

шаруашылығының негізгі капиталына келесі 

инвестицияларды арттыру қажет: 

●прогрестік ресурс үнемдеуші техно-

логиялар; 

●ауыл шаруашылық техникамен қамта-

масыз ету, өнімділігі жоғары арнайы тех-

никалық жабдықтармен қамтамасыз ету; 

●мемлекеттің ақша-кредиттік саясатын 

реттеу қажет, қайта қаржыландыру арна-

ларының кеңейтілуі, пайыздық мөлшерле-

мелердің төмендетуі; 

●даму банктерінде қолайлы экономика-

лық дамудың басым бағыттарының  қалып-

тасуы, атап айтқанда мұндай банк аргарлық 

секторда құрылуы тиіс; 

●кредиттік  ресурстардың қолжетімділігін 

арттыру үшін ұлттық кепілдік беру жүйесін 

құру қажет [9]. 

Осылайша, агроөнеркәсіптік кешенде 

инвестициялық процесті ұлғайту үшін, бір 

жағынан өндірістің тиімділігін және қаржылық 

тұрақтылығын арттыру қажет. Екіншіден, аг-

ро-өнеркәсіптік нарықта бәсекелестік ортаны 

құру және мемлекеттің қаржылық саясатын 

шектеуден ынталандыруды өзгерту.  

Тұжырымдар. 1. 2018 жылға болжам 

бойынша ҚР "Жасыл экономикаға"  бағыт-

талған  инвестициялар  көлемі жылдан-жыл-

ға артатын болса, онда ЖІӨ 159,66 млн 

теңгеге артады деп  күтілуде. Инвестиция-

лық  белсенділікті  арттыру  үшін  үкімет  

тарапынан  экономиканың  нақты  кешенін 

қаржыландыру кезінде тәуекелді  төмендету, 

шетел  инвестициясын  тартудың  норматив-

ті-құқықтық  базасын  жетілдіру  жолдарын 

шешу  мәселелері  жоспарға алынуда.   

2. Ішкі инвестиция бағытын   қалыптас-

тыру мен белсенділігін арттыру бірінші  ке-

зекте бола береді, яғни агроөнеркәсіп  

кешенінде  ішкі  инвестиция  көзі өте маңыз-

ды. Яғни ол келесі міндеттерді шешеді: 

сырттан  келетін  шетелдік  инвестицияны  

тиімді қолдану, инвестицияны  басқарудағы  

мемлекет рөлін күшейту, шетел  инвестор-

ларының  белсенділігін арттыру.  

3. Мемлекеттік реттеудің тиімді шара-

ларын пайдалану, ҚР АӨК бизнесін дамыту 

үшін қолайлы жүйелі жағдайларын жасау, 

қамтамасыз етуші инфрақұрылымды дамыту, 

секторға тартылатын орташа жылдық инвес-

тицияларды екі есе арттыру, өнімділікті өсіру. 

4. АӨК субъектілерін субсидиялау есе-

бінен ауыл шаруашылығын мемлекеттік қол-

дауы 2020 жылға дейін 4,5 есе арттыруды 

көздеу; АӨК субъектілерінің борыштық жүкте-

месін қаржылық сауықтыру шараларын 

қарастыру. 



Слово молодым ученым 

 

       

Проблемы агрорынка, апрель - июнь / 2019 г. 

177 

5. Инновациялық саясат Қазақстанның 

агро саласындағы стратегиялық  және басым  

бағыттарының бірі болып табылады. Инно-

вациялық процесті ұлғайту, ауыл шаруашы-

лық өндірісінің техникалық,  технологиялық, 

ұйымдастырушылық базасын үнемі жаңар-

тып  отыруға  мүмкіндік  беретін  инновация-

ларды дамыту маңызды факторы болып 

табылады [10]. 
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