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Зерттеу тақырыбының қазіргі жағдайы. Елбасының Қазақстан 

халқына «Қазақстан-2050 стратегиясы «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты»» Жолдауында, мемлекеттік органдардың басты міндетінің бірі 

ретінде, мемлекеттік және салалық бағдарламалар мен жобаларды іске 

асыруда аймақтарды дамытудың басымдықтарын ескере отырып жүзеге асыру 

мәселесі көрсетілген. 

Қазақстан Республикасы үшін аймақтық фактор ерекше маңызға ие 

болады. Мемлекеттің үлкен территориясы, ресурстар мен шаруашылық 

жүргізудің  әртүрлілігі бір жағынан инженерлік және әлеуметтік 

инфрақұрылымды дамытуда бірқатар проблемаларды туындатса, екінші 

жағынан сол аймақтық ресурстарды тиімді пайдалану есебінен әлеуметтік – 

экономикалық дамуға және экономикалық өсуге жағдай жасайды.  

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасында аймақтарды дамыту 

мақсатында «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік 

бағдарламасы» қабылданған.  Бағдарлама мақсаты - әр аймақтың әлеуметтік-

экономикалық әлеуетін тиімді пайдалану негізінде аймақтардың тұрақты 

дамуы үшін жағдай жасау болып табылады.  Осы бағдарламаға сәйкес 

аймақтарды дамыту аймақтық инфрақұрылымды нығайту және аймақтардың 

бәсекеге қабілетті экономикалық мамандануын дамыту арқылы көзделеді. 

Бағдарлама шеңберінде аймақтардың бәсекеге қабілетті экономикалық 

мамандануын дамыту бағытында әр - түрлі инвестициялық жобаларды іске 

асыру көзделіп отыр.  

Сонымен бірге, аймақтық деңгейде инвестициялық жобаларды іске асыру 

«Қазақстан Республикасын индустриялық - инновациялық дамыту 

бағдарламасы» аясында да жүргізіліп отыр.  Бұл бағдарлама аясында жүзеге 

асырылып отырған жобалар еліміздегі өнеркәсіп саласын дамытуға 

бағытталған. 

Аймақты дамыту проблемаларын шешу аймақтық жобаларды жүзеге 

асыру арқылы ғана мүмкін болады. Алайда, аймақтық деңгейде іске асырылып 

отырған жобалардың барлығы бірдей сәтті жүзеге асырылып отырған жоқ. 

Аймақтық деңгейде инвестициялық үдерістерді басқарудың тиімді 

механизмінің болмауы бұл жағдайды одан да қиындата түсуде. Сонымен бірге, 

әр   аймақтың ерекше өзгешеліктерін ескеретін мемлекеттік реттеу жүйесі 

қалыптастырылмаған.     

Аймақтық деңгейдегі жобаларды басқарудың рөлі аймақ үшін басым 

жобаларды бастамашылық ету үшін алғышарттар жасауды, оларды іске 

асыруға жәрдемдесуді, жобалардың мүдделі тараптарын анықтауды және 



жобаларды іске асыру салдарын бағалауды көздейді. Сонымен қатар, 

аймақтық жобаларды басқару қолда бар ресурстарды ұтымды пайдалануға, 

жоба тәуекелдерін ескеруге мүмкіндік береді.  

Тақырыпты зерттеу үшін бастапқы деректер мен негіздемелер. 

Жобаларды басқарудың әр – түрлі аспектілері көптеген шетелдік және 

отандық ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. Қазіргі кезде жобаларды 

басқару бойынша әлемде біршама тәжірибе жинақталған. Нәтижесінде, 

жобаларды басқару бойынша PMA, IPMA, ISO және т.б. сияқты әр түрлі 

стандарттар пайда болды.  

Қазақстан Республикасында 2016 жылы 1 қаңтардан бастап «Жобаларды 

басқару жөніндегі нұсқаулық» - ҚР СТ ISO 21500-2014 атты жобаларды 

басқару жөніндегі ұлттық стандарты қабылданды. Алайда, жоғарыда аталған 

стандарттар жеке жобаларға қатысты болып келеді және оларда аймақтық 

деңгейдегі жобаларды кешенді басқару ескерілмеген. 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі мен жаңашылдығы. Қазақстан 

Республикасында жүргізіліп отырған аймақтық саясат әр – түрлі салалардағы 

инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды көздейді. Аймақ экономикасының 

дамуы толығымен сол аймақта іске асырылып отырған  жобаларды басқару 

механизмінің тиімділігіне тәуелді болады. Бұл тұтастай алғанда ұлттық 

экономиканың өсуін және халықтың өмір сүру сапасының жақсаруын 

қамтамасыз етеді. Отандық және әлемдік тәжірибеде бар инвестициялық 

жобаларды басқарудың әдістері мен тәсілдері тұтастай алғанда айтарлықтай 

прогрессивті сипатқа ие, алайда аймақтық экономика жағдайында аймақтың 

инвестициялық ортасында қалыптасқан ерекшеліктер мен үрдістерді  

(аймақтың инновациялық жүйесін, аймақтың әлеуетін, басымдықтарын) 

ескеретін өзге тәсіл қажет. Аймақтық деңгейде жүзеге асырылатын жобалар 

тиімді болуы үшін, сол үдеріске қатысты барлық элементтер кешенді түрде 

жұмыс істеуі керек.   

Зерттеушілердің көпшілігі аймақтық жобаларды басқарудың теориясы 

мен әдіснамасы мәселелерін зерттеуге баса назар аударады және басқару 

механизмінің жекелеген элементтеріне көңіл бөледі. Бұл ретте аймақтық 

жобаларды басқарудың кешенді механизмін құруға байланысты мәселелерді 

зерделеуге аз көңіл бөлінеді. Осыған байланысты, жобаларды аймақтық 

деңгейде басқару механизмін жетілдіру жөніндегі ұсыныстар осы зерттеудің 

өзектілігін анықтайды. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеу мақсаты - аймақтық 

жобаларды басқару механизмін жетілдіру бойынша теориялық және 

әдістемелік жағдайларды әзірлеу және ғылыми негіздеу. 

Осы мақсатқа жету үшін төмендегі міндеттерді шешу көзделеді: 

- аймақтық деңгейде жобаларды басқару механизмін қалыптастырудың 

маңыздылығы мен алғышарттарын анықтау; 

- Жамбыл облысының мысалында аймақтық жобалардың іске 

асырылуына талдау жүргізу; 

- аймақтық жобаларды іске асыру проблемаларын анықтау; 



- аймақтық жобаларды басқару механизмін жетілдіру бойынша 

ұсынымдар әзірлеу. 

Зерттеу объектісі болып Жамбыл облысындағы іске асырылып отырған 

жобалар табылады. 

Зерттеу пәні - аймақтық жобаларды іске асыру процесінде туындайтын 

экономикалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық қатынастар болып 

табылады. 

Зерттеудің әдіснамалық базасы ретінде жобаларды басқару, аймақтық 

экономика, аймақтық дамуды реттеу, аймақтық жобаларды басқару 

саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектері 

табылады. 

Зерттеу барысында жалпылау, салыстыру, талдау, синтез, жіктеу, 

экперттік бағалау, сауалнама жүргізу, иерархиялық талдау әдістері сияқты 

ғылыми әдістер қолданылды.  

Жұмыстың ғылыми жаңашылдығы: 

- аймақтағы жобаларды басқару механизмін қалыптастыру ерекшеліктері 

анықталды; 

- аймақтық жобаларды басқару бойынша аймақтық саясаттың негізгі 

бағыттары негізделді; 

- аймақтың даму мақсаттары мен басымдықтарын ескеруге мүмкіндік 

беретін аймақтық жобаларды басқару механизмінің сызбасы ұсынылды; 

- әр аймақтың ерекшеліктерін ескеретін, аймақ үшін басым жобаларды 

іріктеуге арналған критерийлер анықталды. 

Қорғауға шығарылатын негізгі жағдайлар: 

- аймақтық жобаларды басқару механизмін жетілдіру қажеттілігінің 

негіздемесі (аймақтық жобаларды басқарудың кешенді механизмін құру 

қажеттілігі теориялық тұрғыда негізделді); 

- аймақтың даму мақсаттары мен басымдықтарын ескеруге мүмкіндік 

беретін аймақтық жобаларды басқарудың механизмінің сызбасының 

сипаттамасы (аймақтық жобаларды басқару механизмі аймақтың 

инвестициялық ортасында қалыптасқан ерекшеліктерді, яғни аймақтың даму 

мақсаттарын, әлеуетін, басымдықтарын ескеретіндей және сол үдеріске 

қатысты барлық элементтер кешенді түрде жұмыс істейтіндей түрде құрылуы 

керек екендігі анықталды); 

- әр аймақтың ерекшеліктерін ескеретін, аймақ үшін басым жобаларды 

көп критерийлі іріктеу бойынша ұсыныстар (аймақтық жобаларды іріктеуде – 

таңдап алынатын жобаға қатысты аймақтағы әлеуеттің (шикізат базасы, еңбек 

және ғылыми әлеует) болуы, жобаның аймақтың даму мақсаттарына 

сәйкестігі, оның аймақтағы басқа жобалармен байланысы, жобаларды басқару 

жүйесінің болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны, қаржылық 

көрсеткіштер сияқты критерийлер тобын қолдану өзінің тиімділігін көрсетті). 

Зерттеу нәтижелерінің теориялық маңыздылығы зерттеу барысында 

алынған қорытындылар мен нәтижелердің аймақтық жобаларды басқару 

теориясының бірқатар маңызды аспектілерін дамытумен және толықтырумен 

түсіндіріледі. Зерттеудің теориялық нәтижелері «Аймақтық экономика», 



«Аймақ экономикасын басқару», «Жобаларды басқару» сияқты пәндерді 

оқыту барысында қолданылуы мүмкін.  

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы аймақты дамытудың 

мақсаттары мен басымдықтарын ескеретін аймақтық жобаларды басқару 

механизмін әзірлеуден тұрады. Диссертациялық зерттеу барысында алынған 

нәтижелер аймақтың инвестициялық саясатын қалыптастыру мен іске асыру 

негізіне алынуы мүмкін. Зерттеу барысында алынған әдістемелік әзірлемелер 

аймақтық жобаларды басқару үшін тәжірибеде қолданылуы мүмкін.  

Зерттеулердің апробациясы.  Диссертацияның негізгі нәтижелері 

еліміздегі және шетелдердегі ғылыми-практикалық конференцияларда 

талқыланды: 

- «Қазақстанның жаңа экономикалық саясатын таратуда жас 

ғалымдардың орны мен рөлі» атты халықаралық Сәтбаев оқулары, Алматы, 12 

сәуір, 2016ж.; 

- Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен экономикалық 

факультеттің 20-жылдығына орай ұйымдаcтырылған «Қаржы, есеп, басқару 

және туризм салаларындағы заманауи экономикалық мәселелер» атты 

халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция, Астана, 7 сәуір, 2016ж.; 

- «Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі және оны қамтамасыз етудің 

ғылыми – техникалық аспектілері» атты халықаралық қатысумен ғылыми – 

техникалық семинар, Украина, Киев, 21-22 қазан, 2016ж. 

Аймақтық жобаларды көп критериалды іріктеу әдістемесі «Жамбыл 

облысының инвесторларға қызмет көрсету, жобалық басқару және 

цифрландыру орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметіне 

енгізілді. 

Зерттеу нәтижелерін жариялау. Диссертациялық зерттеудің негізгі 

нәтижелері автордың 10 ғылыми жұмысында жарияланды. Оның ішінде 2 

мақала, яғни «Regional Projects Selection based on Multi-Criteria Evaluation» 

және «Problems of Regional Industrial Projects Realization» атты мақалалар 

халықаралық Scopus базасына кіретін журналда және 4 мақала   Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетімен ұсынылған журналдарда шығарылды. Атап 

айтқанда, «Анализ возможностей применения проектного управления при 

реализации региональных инновационных проектов (на примере Жамбылской 

области)» және «Аймақтық деңгейде жобалық басқаруды қолданудың 

алғышарттары» мақалалары «Тұран университетінің Хабаршысы» 

журналында, «Аймақтардың инвестициялық әлеуетін бағалау» мақаласы 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлiк академиясының Хабаршысы» 

журналында және «International practices in project management in implementing 

regional development programs» мақаласы «Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ғылым академиясының Хабарлары» журналында жарияланды. 

Жұмыстың көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 

үш негізгі бөлімдерден, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен 

және қосымшалардан тұрады. Жұмыс 37 кестеден, 22 суреттен және 5 

қосышалардан тұрады. 



Диссертацияның негізгі мазмұны.  

Кіріспеде диссертациялық жұмыстың өзектілігі және оның негізгі 

тұжырымдары ұсынылған. 

Диссертацияның бірінші тарауында аймақтық жобаларды басқару 

мәселелеріне теориялық шолу жасалынды, аймақтық жобаларды басқару 

механизмдері қарастырылды және аймақтық жобаларды басқарудың шетелдік 

тәжірибесі зерттелінді. 

Екінші тарауда аймақтағы жобалардың жүзеге асырылу жағдайына 

талдау жүргізілді,  аймақтық жобаларды басқарудың қазіргі жағдайы 

қарастырылды және аймақтық деңгейдегі жобаларды жүзеге асырудағы 

проблемалар анықталды.  

Үшінші тарауда аймақтық жобаларды басқару механизмін жетілдіру 

жолдары ұсынылды. Атап айтқанда, жобаларды басқару бойынша аймақтық 

саясаттың негізгі бағыттары айқындалды, аймақтың даму мақсаттары мен 

басымдықтарын ескеруге мүмкіндік беретін аймақтық жобаларды басқару 

механизмінің сызбасы ұсынылды және әр аймақтың ерекшеліктерін ескеретін, 

аймақ үшін басым жобаларды іріктеуге арналған критерийлер тобы 

анықталды. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыс бойынша негізгі нәтижелер мен 

қорытындылар келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

диссертации, представленной на соискание степени  

доктора философии (PhD) по специальности  

«6D051800 - Управление проектами» 

Шалдарбековым Кайратом Базарбаевичем на тему  

«Совершенствование механизма управления региональными 

проектами (на примере Жамбылской области)» 

 

 

Оценка современного состояния проблемы. В Послании Главы 

государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» в качестве одной из главных 

задач государственных органов обозначен вопрос синхронизации выполнения 

всех государственных и отраслевых программ с решением приоритетных 

задач развития регионов.  

Особое значение для Республики Казахстан будет иметь региональный 

фактор. Большая территория государства, разнообразие ресурсов и 

хозяйствования создают, с одной стороны, ряд проблем в развитии 

инженерной и социальной инфраструктуры, а с другой стороны, создают 

условия для социально – экономического развития и экономического роста за 

счет эффективного использования этих региональных ресурсов. 

В этой связи, в целях развития регионов в Республике Казахстан принята 

«Государственная программа развития регионов до 2020 года». Цель 

программы - создание условий для устойчивого развития регионов на основе 

эффективного использования социально - экономического потенциала 

каждого региона. Развитие регионов в соответствии с настоящей программой 

предусматривает укрепление региональной инфраструктуры и развитие 

конкурентоспособной экономической специализации регионов. В рамках 

программы предполагается реализация различных инвестиционных проектов, 

направленных на развитие конкурентоспособной экономической 

специализации регионов. 

Вместе с тем, реализация инвестиционных проектов на региональном 

уровне предусматривается и в рамках «Программы индустриально - 

инновационного развития Республики Казахстан». Проекты, реализуемые в 

рамках данной программы, направлены на развитие промышленной отрасли 

страны. 

Решение проблем развития региона возможно только через реализацию 

региональных проектов. Однако не все проекты, реализуемые на 

региональном уровне, успешно реализуются. Еще более усложняет эту 

ситуацию отсутствие эффективного механизма управления инвестиционными 

процессами на региональном уровне. Вместе с тем, не сформирована система 

государственного регулирования, учитывающая специфические особенности 

каждого региона. 

Роль управления проектами на региональном уровне предполагает 

создание предпосылок для инициирования приоритетных для региона 



проектов, содействие их реализации, выявление заинтересованных сторон 

проектов и оценку последствий реализации проектов. Кроме того, управление 

региональными проектами позволяет рационально использовать имеющиеся 

ресурсы, учитывать риски проекта. 

Основание и исходные данные для разработки темы. Различные 

аспекты управления проектами рассмотрены в трудах многих зарубежных и 

отечественных ученых. В настоящее время в мире накоплен значительный 

опыт по управлению проектами. В результате появились различные стандарты 

по управлению проектами, такие как PMA, IPMA, ISO и т. д. 

В Республике Казахстан с 1 января 2016 года принят национальный 

стандарт по управлению проектами - СТ РК ISO 21500-2014 «Руководство по 

управлению проектами». Однако вышеназванные стандарты относятся к 

индивидуальным проектам и они не учитывают комплексное управление 

проектами регионального уровня. 

Актуальность и новизна темы исследования. Проводимая в 

Республике Казахстан региональная политика предусматривает реализацию 

инвестиционных проектов в различных сферах. Развитие экономики региона 

полностью зависит от эффективности механизма управления проектами, 

реализуемыми в регионе. Это обеспечит рост национальной экономики в 

целом и улучшение качества жизни населения. Существующие в 

отечественной и мировой практике методы и подходы к управлению 

инвестиционными проектами в целом носят достаточно прогрессивный 

характер, однако в условиях региональной экономики необходим иной 

подход, учитывающий особенности и тенденции, сложившиеся в 

инвестиционной среде региона (инновационная система региона, потенциал 

региона, приоритеты). Чтобы проекты, реализуемые на региональном уровне, 

были эффективными, все элементы, связанные с этим процессом, должны 

работать комплексно. 

Большинство исследователей сосредоточены на изучении проблем 

теории и методологии управления региональными проектами и уделяют 

внимание отдельным элементам механизма управления. При этом мало 

внимания уделяется изучению вопросов, связанных с созданием комплексного 

механизма управления региональными проектами. В связи с этим 

предложения по совершенствованию механизма управления проектами на 

региональном уровне определяют актуальность данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка и 

научное обоснование теоретических и методических положений по 

совершенствованию механизма управления региональными проектами. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- определить значимость и предпосылки к формированию механизма 

проектного управления на региональном уровне; 

- провести анализ реализации региональных проектов на примере 

Жамбылской области 

- выявить проблемы реализации региональных проектов; 



- выработать рекомендации по совершенствованию механизма управления 

региональными проектами. 

Объектом исследования являются проекты, реализуемые в Жамбылской 

области. 

Предметом исследования являются экономические, организационные и 

управленческие отношения, возникающие в процессе реализации 

региональных проектов. 

Методологической базой исследования являются научные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области управления проектами, 

региональной экономики, регулирования регионального развития, управления 

региональными проектами. 

В ходе исследования использовались такие научные методы, как 

обобщение, сравнение, анализ, синтез, экспертные оценки, анкетирование, 

метод анализа иерархий. 

Научная новизна работы: 

- выявлены особенности формирования механизма управления проектами 

в регионе; 

- обоснованы основные направления региональной политики по 

управлению региональными проектами; 

- предложена схема механизма управления региональными проектами, 

позволяющая учитывать цели и приоритеты развития региона; 

- определены критерии отбора наиболее приоритетных для региона 

проектов, учитывающие особенности каждого региона. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- обоснование необходимости совершенствования механизма управления 

региональными проектами (теоретически обоснована необходимость создания 

комплексного механизма управления региональными проектами); 

- описание схемы механизма управления региональными проектами, 

позволяющая учитывать цели и приоритеты развития региона (установлено, 

что механизм управления региональными проектами должен строиться таким 

образом, чтобы учитывать особенности, сложившиеся в инвестиционной 

среде региона (соответствие целям и приоритетам развития региона, наличие 

потенциала, соответствие инновационной системе), а также чтобы все 

элементы, связанные с этим процессом, работали комплексно); 

- рекомендации по многокритериальному отбору приоритетных для 

региона проектов, учитывающие особенности каждого региона (при отборе 

региональных проектов свою эффективность показало применение таких 

критериев, как наличие потенциала  в регионе (сырьевая база, трудовой и 

научный потенциал) по отношению к выбранному проекту, соответствие 

проекта целям развития региона, его связь с другими проектами в регионе, 

наличие системы управления проектами, количество создаваемых рабочих 

мест, финансовые показатели). 

Теоретическая значимость результатов исследования объясняется 

развитием и дополнением ряда важных аспектов теории управления 

региональными проектами выводами и результатами, полученными в ходе 



исследования. Теоретические результаты исследования могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин, как «Региональная экономика», 

«Управление экономикой региона», «Управление проектами». 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

механизма управления региональными проектами, учитывающего цели и 

приоритеты развития региона. Результаты, полученные в ходе 

диссертационного исследования, могут быть положены в основу 

формирования и реализации инвестиционной политики региона. 

Методические разработки, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы на практике при управлении региональными проектами. 

Апробация исследования. Основные результаты диссертации 

обсуждены в республиканских и зарубежных научно-практических 

конференциях: 

- Международные Сатпаевские чтения «Роль и место молодых ученых в 

реализации новой экономической политики Казахстана», Алматы, 12 апреля 

2016г.; 

- Международная научно - практическая конференция «Современные 

экономические проблемы в сфере финансов, учета, управления и туризма», 

посвященная 20-летию Евразийского национального университета имени 

Л.Н.Гумилева и экономического факультета, Астана, 7 апреля 2016г.; 

- Научно - практический семинар с международным участием 

«Экономическая безопасность государства и научно-технологические аспекты 

ее обеспечения», Украина, Киев, 21-22 октября 2016г. 

Методика многокритериального отбора региональных проектов внедрена 

в деятельность коммунального государственного учреждения «Центр 

обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации 

Жамбылской области». 

Публикации результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 10 научных работах автора. 

Из них 2 статьи «Regional Projects Selection based on Multi-Criteria Evaluation» 

и «Problems of Regional Industrial Projects Realization» опубликованы в 

журнале, входящем в международную базу данных «Scopus» и 4 статьи в 

журналах, рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. В частности, 

статьи «Анализ возможностей применения проектного управления при 

реализации региональных инновационных проектов (на примере Жамбылской 

области)» и «Предпосылки применения проектного управления на 

региональном уровне» опубликованы в журнале «Вестник университета 

«Туран», статья «Оценка инвестиционного потенциала регионов» 

опубликована в журнале «Вестник Национальной инженерной академии 

Республики Казахстан» и статья «International practices in project management 

in implementing regional development programs» в журнале «Известия 

Национальной академии наук Республики Казахстан». 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех основных разделов, заключения, списка использованной 



литературы и приложений. Работа состоит из 37 таблиц, 22 рисунков и 5 

приложений. 

Основное содержание диссертации. 

Во введении представлена актуальность диссертационной работы и ее 

основные положения. 

В первой главе диссертации проведен теоретический обзор по вопросам 

управления региональными проектами, рассмотрены механизмы управления 

региональными проектами, а также изучен зарубежный опыт управления 

региональными проектами. 

Во второй главе проведен анализ состояния реализации проектов в 

регионе, рассмотрено современное состояние управления региональными 

проектами и выявлены проблемы  реализации проектов на региональном 

уровня. 

В третьей главе предложены пути совершенствования механизма 

управления региональными проектами. В частности, определены основные 

направления региональной политики по управлению проектами, предложена 

схема механизма управления региональными проектами, позволяющая 

учитывать цели и приоритеты развития региона и определена групп критериев 

для отбора наиболее приоритетных для региона проектов. 

В заключении приведены основные результаты и выводы по 

диссертационной работе. 
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Assessment of the current state of the problem. In the Address of the Head 

of State to the people of Kazakhstan «Strategy "Kazakhstan-2050": a new political 

course of the established state», the issue of synchronizing the implementation of all 

state and industry programs with the solution of priority tasks of regional 

development is identified as one of the main tasks of state bodies. 

The regional factor will be of particular importance for the Republic of 

Kazakhstan. The large territory of the state, the diversity of resources and 

management create, on the one hand, a number of problems in the development of 

engineering and social infrastructure, and on the other hand, create conditions for 

socio – economic development and economic growth through the effective use of 

these regional resources. 

In this regard, in order to develop the regions in the Republic of Kazakhstan, 

the «State Program for the Development of Regions until 2020» was adopted. The 

goal of the program is to create conditions for the sustainable development of the 

regions based on the effective use of the socio-economic potential of each region. 

Regional development in accordance with this program provides for the 

strengthening of regional infrastructure and the development of competitive 

economic specialization of the regions. The program is expected to implement 

various investment projects aimed at developing competitive economic 

specialization of the regions. 

At the same time, the implementation of investment projects at the regional 

level is also provided for within the framework of the «Program of Industrial and 

Innovative Development of the Republic of Kazakhstan». The projects implemented 

under this program are aimed at the development of the country's industrial sector. 

The solution to the problems of regional development is possible only through 

the implementation of regional projects. However, not all projects implemented at 

the regional level are successfully implemented. This situation is further complicated 

by the lack of an effective mechanism for managing investment processes at the 

regional level. At the same time, there is no system of state regulation that takes into 

account the specific features of each region. 

The role of project management at the regional level involves creating 

prerequisites for initiating projects that are priority for the region, facilitating their 

implementation, identifying project stakeholders and assessing the impact of project 

implementation. In addition, the management of regional projects allows rational 

use of available resources, taking into account the risks of the project. 

The basis and source data for the development of the topic. Various aspects 

of project management are considered in the works of many foreign and domestic 



scientists. Currently, the world has accumulated considerable experience in project 

management. As a result, various project management standards have emerged, such 

as PMA, IPMA, ISO, etc. 

Since 2016, the Republic of Kazakhstan has adopted the national standard for 

project management - ST RK ISO 21500-2014 «Project Management Guidelines». 

However, the above standards apply to individual projects and they do not take into 

account the integrated project management at the regional level. 

Relevance and novelty of the research topic. The regional policy carried out 

in the Republic of Kazakhstan provides for the implementation of investment 

projects in various areas. The development of the region's economy depends entirely 

on the effectiveness of the project management mechanism implemented in the 

region. This will ensure the growth of the national economy as a whole and improve 

the quality of life of the population. The methods and approaches to investment 

project management that exist in Russian and international practice are generally 

quite progressive, but in the conditions of the regional economy, a different approach 

is needed, taking into account the features and trends that have developed in the 

investment environment of the region (the innovation system of the region, the 

potential of the region, priorities). For projects implemented at the regional level to 

be effective, all the elements associated with this process must work in an integrated 

manner. 

Most researchers focus on studying the problems of the theory and 

methodology of regional project management and pay attention to individual 

elements of the management mechanism. At the same time, little attention is paid to 

the study of issues related to the creation of an integrated mechanism for managing 

regional projects. In this regard, the proposals for improving the project management 

mechanism at the regional level determine the relevance of this study. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of the research is to 

develop and scientifically substantiate theoretical and methodological provisions for 

improving the mechanism of regional project management. 

To achieve this goal, it is planned to solve the following research objectives: 

- to determine the significance and prerequisites for the formation of a project 

management mechanism at the regional level; 

- to analyze the implementation of regional projects on the example of Zhambyl 

region 

- identify problems in the implementation of regional projects; 

- develop recommendations for improving the management mechanism of 

regional projects. 

Object of research is the projects implemented in the Zhambyl region. 

Subject of research is the economic, organizational and managerial relations 

that arise in the process of implementing regional projects.  

The methodological basis of the research is the scientific works of domestic 

and foreign scientists in the field of project management, regional economics, 

regional development regulation, and regional project management. 



In the course of the research, such scientific methods as generalization, 

comparison, analysis, synthesis, expert assessments, questionnaires, and the method 

of analyzing hierarchies were used. 

Scientific novelty of research: 

- the peculiarities of the formation of the project management mechanism in 

the region are revealed; 

- the main directions of the regional policy for the management of regional 

projects are justified; 

- a scheme of the regional project management mechanism is proposed, which 

allows taking into account the goals and priorities of the region's development; 

- the criteria for selecting the most priority projects for the region, taking into 

account the characteristics of each region, are defined. 

The key aspects to be discussed during the defense: 

- substantiation of the need to improve the regional project management 

mechanism (the need to create a comprehensive regional project management 

mechanism is theoretically justified); 

- a description of the scheme of the regional project management mechanism, 

which allows to take into account the goals and priorities of the region's development 

(it is established that the regional project management mechanism should be built in 

such a way as to take into account the features that have developed in the investment 

environment of the region (compliance with the goals and priorities of the region's 

development, the availability of potential, compliance with the innovation system), 

as well as that all elements related to this process work in a comprehensive manner); 

- recommendations for multi-criteria selection of priority projects for the 

region, taking into account the characteristics of each region (when selecting 

regional projects, the use of such criteria as the availability of potential in the region 

(raw materials, labor and scientific potential) in relation to the selected project, the 

project's compliance with the development goals of the region, its relationship with 

other projects in the region, the availability of a project management system, the 

number of jobs created, financial indicators) has shown its effectiveness. 

The theoretical significance of the research results is explained by the 

development and addition of a number of important aspects of the theory of regional 

project management with the conclusions and results obtained during the research. 

The theoretical results of the research can be used in the study of such disciplines as 

«Regional Economy», «Regional economic Management», «Project Management». 

The practical significance of the research is to develop a mechanism for 

managing regional projects that takes into account the goals and priorities of the 

region's development. The results obtained in the course of the dissertation research 

can be used as a basis for the formation and implementation of the investment policy 

of the region. The methodological developments obtained in the course of the study 

can be used in practice in the management of regional projects.  

Validation of research results. The main results of the dissertation were 

discussed at national and foreign scientific and practical conferences: 



- Inretnational Satpayev’s readings «Role and position of young scientists in 

implementation Kazakhstan’s New Economic Policy», Kazakhstan, Almaty, April 

12, 2016.; 

- international scientific - practical conference «Modern economic problems in 

the field of finance, accounting, management and tourism» dedicated to the 20-th 

anniversary of the L.N. Gumilyov Eurasian National University and the Economic 

Faculty, Astana, April 7, 2016.; 

- Scientific and practical seminar with international participation «Economic 

security of the state and scientific and technological aspects of its provision», 

Ukraine, Kiev, October 21-22, 2016. 

The methodology of multi-criteria selection of regional projects has been 

implemented in the activities of the municipal state institution «Center for Investor 

Service, Project Management and Digitalization of the Zhambyl region». 

Publication of research results. The main results of the dissertation research 

are published in 10 scientific works of the author. Of these, 2 articles «Regional 

projects selection based on multi-criteria evaluation» and «Problems of regional 

industrial projects realization» are published in the journal included in the 

international database «Scopus» and 4 articles in journals recommended by the 

Committee for Control in the field of Education and Science of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan. In particular, the articles 

«Analysis of the possibilities of using project management in the implementation of 

regional innovation projects (on the example of Zhambyl region)» and 

«Prerequisites for the use of project management at the regional level» were 

published in the journal «Bulletin of the University «Turan», the article «Assessment 

of the investment potential of regions» was published in the journal «Bulletin of the 

National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan» and the article 

«International experience in project management in the implementation of regional 

development programs» in the journal «News of the National Academy of Sciences 

of the Republic of Kazakhstan». 

Scope and structure of the work. The dissertation work consists of an 

introduction, three main chapters, a conclusion, a list of references and appendices. 

The work consists of 37 tables, 22 figures and 5 appendices. 

The main content of the dissertation. 

The introduction presents the relevance of the dissertation work and its main 

provisions. 

In the first chapter of the dissertation, a theoretical review of regional project 

management issues is conducted, regional project management mechanisms are 

considered, and foreign experience in regional project management is studied. 

In the second chapter, the analysis of the state of project implementation in 

the region is carried out, the current state of regional project management is 

considered and the problems of project implementation at the regional level are 

identified. 

The third chapter suggests ways to improve the management mechanism of 

regional projects. In particular, the main directions of the regional project 

management policy are defined, a scheme of the regional project management 



mechanism is proposed, which allows taking into account the goals and priorities of 

the region's development, and a group of criteria for selecting the most priority 

projects for the region is defined. 

In conclusion, the main results and conclusions of the dissertation work are 

presented. 


