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АНДАТПА
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Іс жүзінде, экономикада кездесетін
– әлемдік нарықта бәсекеге қаблеттілікті арттыру, экономикалық процестерді
жаһандандыру, оның әр салаларын тиімді диверсификациялау мен
модернизациялау сынды көптеген қолданбалы және маңызды есептерді
шешудің қолданыстағы әдістері өте күрделі және қосымша зерттеулерді
қажет етеді. Осы типтегі есептердің шешімін іздеу экономика саласында
математикалық модельдеудегі экономикалық теориялар, шешімдер қабылдау,
операцияларды зерттеу, жүйелі талдау, тиімді басқару және т.б. әдістер мен
теорияларды зерттеуге негіз болды. Осындай әдістердің ішінен кең ауқымды
мәселелерді қамтитын тиімді басқару есептерін (ТБЕ) ерекше атап өткен жөн.
Мысалы,
ТБЕ
экономикаға
байланысты:
жоспарланған
уақытта
экономикалық дамудың анықталған деңгейіне жету, өндірушілер мен
тұтынушылар арасында тепе-теңдікті орнату, өндіріс үдерісінде еңбек күші
мен қаржыландыруды тиімді үлестіру мен оны арттыруды тиімді жоспарлау
т.с.с. сынды есептерді қарастырса, ғарыш саласына байланысты: Жердің
жасанды жерсеріктерінің ұшуы, ғарыштық кемелердің пилот арқылы
басқарылуы, Айға жайлы қону, Күн жүйесінің басқа планеталарына ұшуы
т.с.с. күрделі проблемаларды қарастырады. ХХ ғасырдың 60-шы жылдарында
пайда болған бұл бағыттың басында Л.С. Понтрягин, Р. Беллман, В.Ф.
Кротов сынды ұлы математиктердің тұрғанын айта кеткен жөн.
Дегенмен қазіргі уақытты, экономика саласында тиімді басқару
теориясын қолдану арқылы шешім қабылдау әдістері теория және тәжірибе
жүзінде әлі де болса көш артта қалып, өз деңгейінде дамымай отыр. Бұны
басқару жайлы көптеген мақалалар жарияланғанымен, олардың ішінде нақты
экономикадағы ТБЕ үшін, әлі де болса жаңа тиімді әдістердің ұсынылмай
жатқандығынан көруге болады. Оның да өзіндік себептері бар. Мысалы,
тәжірибеде көп жағдайларда ТБЕ сандық мәндерін аналитикалық жолмен
шешу мүмкін бола бермейді, осындай жағдайларда оларды ЭЕМ-де шығару
әдістері қажеттілігі туындайды. Ал бұл, өз кезегінде ТБЕ әр есебі үшін
жекеленген есептеу алгоритмдерін жасау, осы алгоритм негізінде
бағдарламалық жасақтама жүйелері мен мәліметтер қорын құру, тиімді
шешім қабылдау және басқару мәселелерін шешудегі осы үрдістерді іске
асыруда бағдарламалық кешендерді құру технологиясын әзірлеу және ұсыну,
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оны ары қарай жетілдіру сынды көптеген мәселелерді етене зерттеулерді
талап етеді. Сондықтан осындай класс есептерін шешу қажеттілігі жаңа
есептеу және интеллектуалды ақпараттық жүйелерді құруды талап етеді, ал
өз кезегінде мұндай жүйелерді зерттеу және өңдеу қазіргі таңда өзекті болып
табылады.
Осы мәселелердің негізінде диссертациялық жұмыстың өзектілігін
төмендегі пунктермен көрсетіп өтуге болады:
1. Экономикада
тиімді
шешім
қабылдау
үшін
ақпараттық
технологияларды қолданатын икемді ақпаратты басқару жүйесін немесе
оның модульдерін құру;
2. Экономикадағы ТБЕ үшін сандық нәтижелер беретін алгоритмдерді
құру;
3. Экономикалық жүйені қандайда бір бастапқы күйден x(t0 )  x0 соңғы
қалаулы күйге x(T )  xT немесе x(T )  0 көшіреу есебін шешу алгоритмін құру.
Зерттеу жұмысының мақсаты: Экономика салаларын басқарудың
ақпараттық жүйесі (БАЖ) үшін секторлы экономикада теңдестірілген өсімді
қаматамасыз ететін және еңбек пен инвестиция ресурстарын тиімді
үлестіруді модельдеу мен жоспарлауды жүзеге асыратын модульді құру.
Сондай-ақ, аталмыш модуль үшін синтездеуші басқаруды тұрғызу
алгоритмін ЭЕМ жүзеге асыруды ұсыну.
Зерттеу есептері. Қойылған мақсатқа байланысты диссертацияда
келесідей есептер қарастырылады:
1. БАЖ зерттеу және заманауи технологияларға талдау жасау;
2. Экономика салаларын БАЖ үшін «Секторлар арасында еңбек және
инвестиция ресурстарын тиімді үлестіруді модельдеу және жоспарлау»
модулін өңдеу;
3. Аталмыш модуль үшін синтездеуші басқаруды тұрғызу
алгоритмдерін өңдеу, яғни:
 Кластердің үш секторлы экономикалық моделі (КҮСЭМ) үшін
тұрақты тепе-теңдік күйін анықтау алгоритмін өңдеу;
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты теңдеулер жүйесімен және
басқару параметрлері шектеулерсіз берілген КҮСЭМ үшін
синтездеуші басқаруды іздеу алгоритмін өңдеу;
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты теңдеулер жүйесімен және
басқару параметрлері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін
синтездеуші басқаруды іздеу алгоритмін өңдеу;
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты емес теңдеулер жүйесімен
және басқару параметрлері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін
синтездеуші басқаруды іздеу алгоритмін өңдеу;
 Шексіз уақыт интервалында, сызықты емес теңдеулер жүйесімен
және басқару мәндері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін тиімді
тұрақтандыруды іздеу алгоритмін өңдеу;
4. Аталмыш алгоритмдерді және модульдің жұмыс жасауын жүзеге
асыратын программалық құралдарды құру;
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5. Ұсынылып отырған модульдің жұмыс жасау қабілеттілігін
эксперименттік есептеулер арқылы тексеру.
Зерттеу объектісі дифференциалдық және сызықты емес алгебралық
теңдеулер жүйесімен берілген КҮСЭМ математикалық моделі.
Зерттеу пәні. Траектория ұштары бекітілген динамикалық жүйелер үшін
кері байланыс принцпі бойынша синтездеуші басқаруларды тұрғызу
алгоритмі мен оны жүзеге асыратын модульді өңдеу.
Зерттеу әдістері. Диссертацияны орындау барысында тиімділіктің
жеткілікті шарты, арнайы түрдегі Лагранж көбейткіштері мен тиімді басқару
теориясының әдістері, бағдарламалау тілдері қолданылды.
Ғылыми жаңалылығы.
1. Экономика салаларын БАЖ үшін «Секторлар арасында еңбек және
инвестиция ресурстарын тиімді үлестіруді модельдеу және жоспарлау»
модулі ұсынылып отыр;
2. Аталмыш модульде КҮСЭМ үшін синтездеуші басқаруды іздеу
алгоритмдерін өңдеу. Яғни:
 КҮСЭМ тұрақты тепе-теңдік күйін анықтау алгоритмі;
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты теңдеулер жүйесімен және
басқару параметрлері шектеулерсіз берілген КҮСЭМ үшін синтездеуші
басқаруды іздеу алгоритмі;
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты теңдеулер жүйесімен және
басқару параметрлері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін синтездеуші
басқаруды іздеу алгоритмі;
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты емес теңдеулер жүйесімен
және басқару параметрлері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін
синтездеуші басқаруды іздеу алгоритмі;
 Шексіз уақыт интервалында, сызықты емес теңдеулер жүйесімен және
басқару мәндері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін тиімді
тұрақтандыруды іздеу алгоритмі.
Зерттеу жұмысының құрылымы мен көлемі. Диссертациялық жұмыс
кіріспеден, төрт бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімінен
және 4 қосымшадан тұрады. 122 беттік машинамен жазылған мәтінді
құрайды, оның ішіне 7 кесте, 55 сурет кіреді.
Зерттеудің теориялық және тәжірибелік маңыздылығы. Баланстық
арақатынастармен берілген КҮСЭМ математикалық моделіне арнайы түрдегі
Лагранж көбейткіштері әдісін қолдану, кластерлік экономиканы жоспарлау
мен ұйымдастыруға, экономикалық саясаттың өзгеруінен болатын өтпелі
кезеңдерді зерттеуге мүмкіндік бересе, тиімді шешім қабылдауға мүмкіндік
беретін диссертациялық жұмыста ұсынылып отырған модуль, қолда бар
ақпаратты қолданып интекактивті түрде шешім қабылдауға мүмкіндік береді.
Жұмыста ҚР мемлекеттік статистика қызыметі мәліметтерінің негізінде
секторлар арасында ресурстарды тиімді тарату траекторияларын анықтауға
мүмкіндік беретін сандық есептеулер жүргізілді.
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Диссертациялық жұмыс 2015–2017 жылдар аралығында (мемлекеттік
тіркелу номері № 0115РК00763) МҚ4 «Кластердің үш секторлы
экономикалық моделінің теңдестірілген өсімі үшін ресурстарды тиімді
үлестірудің
математикалық
әдістері
мен
алгоритмдерін
өңдеу»
тақырыбындағы грантпен қаржыландырылған ғылыми жобаға негізделген.
Қорғауға шығарылатын негізгі жағдайлар.
Экономикалық жүйеде жоспарлау және ұйымдастыру, сондай-ақ,
экономикалық саясаттың өзгеру салдарынан болатын өтпелі процестерді
зерттеу мақсатында экономика салаларын БАЖ үшін «Секторлар арасында
еңбек және инвестиция ресурстарын тиімді үлестіруді модельдеу және
жоспарлау» модулі өңделді және ондағы ақпаратты өңдеу процесінің
объектісі ретінде экономиканың үш секторлы моделі қарастырылды. Яғни
қорғауға келесі жағдайлар шығарылады:
1. Экономика салаларын БАЖ үшін «Секторлар арасында еңбек және
инвестиция ресурстарын тиімді үлестіруді модельдеу және жоспарлау»
модулін өңдеу;
2. Аталмыш модульде КҮСЭМ үшін синтездеуші басқаруды іздеу
алгоритмдерін өңдеу. КҮСЭМ үшін ұсынылып отырған модульде келесі
класс есепетерінің алгоритмдерін өңдеу:
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты теңдеулер жүйесімен және
басқару параметрлері шектеулерсіз берілген КҮСЭМ үшін
синтездеуші басқаруды іздеу алгоритмін өңдеу;
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты теңдеулер жүйесімен және
басқару параметрлері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін
синтездеуші басқаруды іздеу алгоритмін өңдеу;
 Ақырлы уақыт интервалында, сызықты емес теңдеулер жүйесімен
және басқару параметрлері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін
синтездеуші басқаруды іздеу алгоритмін өңдеу;
 Шексіз уақыт интервалында, сызықты емес теңдеулер жүйесімен
және басқару мәндері шектеулермен берілген КҮСЭМ үшін тиімді
тұрақтандыруды іздеу алгоритмін өңдеу.
Ғылыми жұмыс пен мақалалардың апробациясы. Жұмыстың
ғылыми нәтижелері келесідей халықаралық ғылыми конференцияларда және
ғылыми семинарларда баяндалып, талқыланды: «Күрделі жүйелерді
оңтайландыру мәселелері» атты IX халықаралық Азиялық мектеп-семинары,
Алматы, 2013 ж. (ф.-м.ғ. д., профессор, В.К. Попков, Ресей); «Science,
technology and innovative technologies in the prosperous epoch of the powerful
state» атты халықаралық ғылыми конференция, Түркменстан, Ашхабат, 2015
ж.; «Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and
Education» атты халықаралық ғылыми конференция, Алматы, 2015 ж.;
«Information Systems Architecture and Technology» атты 36-шы халықаралық
конференцияда, Польша, Карпач, 2015 ж.; студенттер мен жас ғалымдардың
«Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы, Алматы, 2015,
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2018 жж.; «Research and applications in the field of intelligent information and
database systems» 10-шы халықаралық ғылыми конференциясы, Ветнам, Донг
Ной, 2018 ж.; III халықаралық «Информатика және қолданбалы математика»
ғылыми конференциясы, Казахстан, Алматы, 26-29 қыркүйек, 2018.
Соннымен қатар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің
«Ақпараттық
жүйелер» кафедрасында және Ақпараттық технологиялар факультетінің
ғылыми семинарларында талқыланды.
Ғылыми жұмысты орындау барысында 20 ғылыми жұмыстар жазылды,
оның ішінде:
3 мақала Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ұсынған
журналдарында:
1. Тусупова К.Б. Оптимальное распределение инвестиций в трехсекторной
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