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ОТЧЕТ 
о работе Диссертационного совета по защите диссертаций 

на присуждение степени доктора философии (PhD) 
по специальностям 6D050600 – «Экономика», 6D050700 – «Менеджмент», 

6D050900 - «Финансы» 
при университете «Туран» за 2019 год 

 
В соответствии с приказом Комитета по контролю в сфере образования 

и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от «31» 
января 2019 г. №83 в университете «Туран» был открыт диссертационный 
совет по специальностям 6D050600 – «Экономика», 6D050700 –
«Менеджмент», 6D050900 - «Финансы».  

Председатель диссертационного совета - доктор экономических наук, 
профессор М. С. Тулегенова.  

Состав диссертационного совета утвержден Приказом ректора 
университета «Туран» на основании Решения Ученого Совета (приказ №1 от 
13 февраля 2019 г.).  

На первом заседания диссертационного совета от 13 февраля 2019 г. 
были избраны председатель, заместитель председателя и ученый секретарь 
(протокол №1). 

Приказом ректора университета на основании Решения Ученого Совета 
«Туран» (№44 от 26 марта 2019 г.) состав диссертационного совета был 
изменён: введена д.э.н., профессор А. Н. Саханова. 

Приказом ректора университета на основании Решения Ученого Совета 
«Туран» (№242 от 05 сентября 2019 г.) состав диссертационного совета был 
изменён. Были выведены из состава диссертационного совета: д.э.н., 
профессор М. У. Успанова в связи с изменением места работы, PhD Д. И. 
Закирова по собственному желанию. В состав диссертационного совета были 
введены: д.э.н., профессор Г. Ж. Нурмуханова, PhD Э. М. Ералина. 

В настоящее время диссертационному совету разрешено принимать к 
защите диссертации по специальностям: 

6D050600-«Экономика»; 
6D050700-«Менеджмент»; 
6D050900-«Финансы». 
Диссертационный совет состоит из 16 членов: 11 – докторов 

экономических наук, 3 - кандидата экономических наук, 2 - доктора PhD. Из 
них: 8 – из университета «Туран», 4 – из вузов Республики Казахстан (КазНУ 
им. аль-Фараби, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, МКТУ им. Х.А.Ясави, 
Алматинская Академия экономики и статистики), 3 – из Института 
экономики Комитета науки МОН РК, 1 – из ОЮЛ «Ассоциация финансистов 
Казахстана». 

1. Данные о количестве проведенных заседаний.  
За 2019 год было проведено 18 заседаний диссертационного совета, в 

том числе, 1 – по избранию председателя, заместителя и ученого секретаря 
диссертационного совета, 1- по переизбранию ученого секретаря; 4 - по 
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приему к рассмотрению диссертаций, 4 – по приему диссертаций к защите, 8 
– по защите диссертаций. 

1) 17 апреля 2019 г. состоялась защита диссертации Д.Р. Коргасбекова 
на тему: «Қазақстан экономикасының инновациялық дамуын жетілдіру: 
теориясы, әдістемесі және тетіктері» на соискание степени доктора 
философии (PhD) специальности 6D050600 - «Экономика» на казахском 
языке (протокол № 5); 

2) 17 апреля 2019 г. состоялась защита диссертации С. А. Нахипбековой 
на тему: «Қазақстан Республикасындағы қонақ үйлерде сапа менеджменті 
жүйесін қалыптастыру және жетілдіру» на соискание степени доктора 
философии (PhD) по специальности 6D050700-«Менеджмент» на казахском 
языке (протокол № 6); 

3) 22 мая 2019 года состоялась защита диссертации Ж. Б. 
Джумадилдаевой на тему: «Франчайзинг в системе экономических 
отношений Казахстана: становление и развитие (на примере 
непродовольственного сектора синтетического формата ритейла)» на 
соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D050600-
«Экономика» (протокол № 8); 

4) 19 октября состоялась защита диссератции Р. К. Алимхановой на 
тему: «Экономическое развитие территориальных природно-рекреационных 
систем на основе повышения  эффективности инвестиций» на соискание 
степени доктора философии (PhD) по специальности 6D050600 - 
«Экономика» (протокол № 13);  

5) 19 октября состоялась защита диссератции С. К. Жанузаковой на 
тему: «Обеспечение экономической безопасности малого и среднего бизнеса 
в промышленном регионе (на материалах Павлодарской области)» на 
соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D050600 - 
«Экономика» (протокол №14);  

6) 25 октября состоялась защита диссератции В. Н. Сейтовой на тему: 
«Аграрлық саладағы инновациялық кәсіпкерліктің қалыптасуы (Түркістан 
облысы мысалында)» на соискание степени доктора философии (PhD) по 
специальности 6D050600 – «Экономика» на казахском языке (протокол 
№16);  

7) 25 октября состоялась защита диссератционной работы Г. А. 
Наметовой на тему: «Развитие менеджмента сельского туризма: теория и 
практика» на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 
6D050700 – «Менеджмент» (протокол №17); 

8) 06 декабря состоялась защита диссертации А. С. Кусаиновой на тему: 
«Управление технологической модернизацией экономической системы 
страны: организационно-методический аспект» на соискание степени 
доктора философии (PhD) по специальности 6D050700 – «Менеджмент» 
(протокол №18). 

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.  
За отчетный период членов совета, посетивших менее половины 

заседаний, нет.  
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3. Список докторантов с указанием организации обучения. 
№ Ф.И.О. докторанта Организация 

обучения 
Научные консультанты 

1. Нахипбекова 
Сымбат 
Абдраимқызы 

Международный 
казахско-турецкий 
университет им. 
Х.А.Ясави 

1. Мырзалиев Бораш Смаилұлы – 
доктор экономических наук, 
профессор Международного 
казахско-турецкого университета 
им. Х.А.Ясави. 
2. Мухитдин Каплан - PhD, 
профессор, Стамбульский 
университет (Турция). 

2. Коргасбеков Дастан 
Рахметоллаевич 

Университет 
Международного 
бизнеса 

1. Спанов Магбат Уарысбекович – 
доктор экономических наук, 
профессор Университета 
Международного бизнеса. 
2. До Хыонг Лан - PhD, доцент 
Института Хо Ши Мина (Вьетнам). 

3. Джумадилдаева 
Жания Бакитовна 

Университет 
«Туран» 

1.Успанова Майра Уалиевна – 
доктор экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой 
послевузовского образования 
Казахского университета 
международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана 
2. Джэймс Уиллиам Данн – PhD, 
профессор Пенсильванского 
государственного университета  
(США). 

4. Алимханова Роза 
Кенжеевна 

Университет 
«Туран» 

1. Нурмуханова Гульнара 
Жагыпаровна - доктор 
экономических наук, профессор, 
проректор по стратегическому 
развитию, науке и инновациям 
университета «Туран»; Алтайбаева 
Жанат Калеловна, кандидат 
экономических наук, 
ассоциированный профессор 
кафедры "Финансы и учет" 
Павлодарского государственного 
университета им. С.М. 
Торайгырова. 
2. Ряховская Антонина Николаевна, 
доктор экономических наук, 
профессор Института экономики и 
антикризисного управления,  
г. Москва, (Россия). 

5. Жанузакова 
Салтанат 
Кабидоллакызы 

Инновационный 
Евразийский 
университет 

1. Симонов Сергей Геннадьевич - 
доктор социологических наук, 
профессор кафедры «Бизнес и 
управление» Инновационного 
Евразийского университета; 
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Смагулова Зубираш Калыбековна - 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Бизнес и 
управление» Инновационного 
Евразийского университета. 
2. Ахророва Альфия Дадахоновна - 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Экономики и 
управления производства» 
Таджикского технического 
университета (Республика 
Таджикистан). 

6. Сейтова Вилена 
Нургалиевна 

Университет 
«Туран» 

1. Таменова Салтанат Сарсенбаевна 
- кандидат экономических наук, 
доцент, Директор Центра 
инновационного развития региона 
Университета "Туран". 
2. Роланд Гизе – доктор экономики, 
профессор Университета 
прикладных наук Циттау/Герлитц, 
(Германия). 

7. Наметова Газиза 
Аскаровна  

Университет 
«Туран» 

1. Алшанов Рахман Алшанович - 
доктор экономических наук, 
профессор, ректор университета 
«Туран». 
2. Толымбек Алмаз - PhD, 
университет Delta (Канада). 

8. Кусаинова Адеми 
Сериковна 

Университет 
«Туран» 

1. Алшанов Рахман Алшанович - 
доктор экономических наук, 
профессор, ректор Университета 
«Туран».  
2. Гречко Татьяна Константиновна - 
кандидат наук по государственному 
управлению, доцент кафедры 
«Публичное управление и 
публичная служба» Национальной 
академии государственного 
управления при Президенте 
Украины (Украина).  

 
Во время защиты диссертации обсуждались основные положения, 

выносимые соискателями на защиту. В научных дискуссиях активно 
участвовали члены диссертационного совета и приглашенные ученые. 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 
отчетного года. 

Анализ тематики рассмотренных работ. 
Темы диссертационных исследований актуальны, так как отражают 

решение докторантами целого ряда задач по технологической модернизации 
экономики Республики Казахстан, индустриально-инновационному развитию 
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страны, повышению конкурентоспособности отечественных предприятий и 
отраслей экономики. 

В частности, диссертационная работа Д. Р. Коргасбекова посвящена 
исследованию процесса инновационного развития экономики Казахстана. 
Современная модель рыночной экономики предполагает реализацию 
социально-экономической модернизации, которая может быть достигнута 
путем создания инновационной среды. Диссертантом рассмотрены основные 
направления инновационной активности Казахстана, стимулирующие 
внедрение эффективных инноваций, создание национальных проектов и 
производство наукоемкой инновационной продукции. В результате 
проведенного исследования выявлены особенности развития рынка 
инноваций, дана оценка модернизации национальной экономики, предложен 
экономический механизм совершенствования инновационного развития 
Казахстана.  

Научная новизна исследовательской работы Д. Р. Коргасбекова 
заключается в разработке модели развития технологических укладов в 
экономике Казахстана для совершенствования технологической структуры 
национальной экономики. Даны рекомендации по созданию технологической 
платформы, необходимой для совершенствования национальной 
инновационной системы в Казахстане. 

С. А. Нахипбекова в диссертационной работе исследовала 
формирование и совершенствование системы менеджмента качества 
гостиничных услуг Республики Казахстан. В диссертации гостиничный 
бизнес рассмотрен, как перспективная и быстрорастущая услуга, имеющая 
ключевое значение в туристской отрасли. Основным направлением развития 
гостиничного бизнеса является повышение эффективности управления 
производственными и сервисными организациями, способность 
адаптироваться к внешней среде и внедрение лучших управленческих 
практик, накопленных в мировом сообществе. В настоящее время 
гостиничный бизнес является интенсивно развивающейся отраслью услуг, 
имеющей важное значение для развития и создания инфраструктуры 
туристического бизнеса в городах и регионах, и в значительной степени 
определяет их привлекательность для посещения туристами. В условиях 
жесткой конкуренции качество обслуживания и спектр предоставляемых 
гостиницами услуг определяют возможности их развития и долгосрочного 
функционирования на рынке.  

Научная новизна диссертационного исследования С. А. Нахипбековой 
заключается в разработке модели организационной структуры и алгоритма 
определения эффективности процессов на основе модели внедрения системы 
менеджмента качества и уровня конкурентоспособности гостиничных услуг. 

Ж. Б. Джумадилдаева выполнила диссертационное исследование на 
тему: «Франчайзинг в системе экономических отношений Казахстана: 
становление и развитие (на примере непродовольственного сектора 
синтетического формата ритейла)». В современных условиях 
функционирования казахстанской экономики франчайзинг является мощным 
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стимулятором развития предпринимательской деятельности, эффективной 
системой ведения бизнеса, согласно которой строятся взаимовыгодные связи 
экономических агентов. Сегодня франчайзинг в Казахстане является 
действенным инструментом, который предполагает применение в 
предпринимательстве новых технологий, методов повышения эффективности 
деятельности малого и среднего бизнеса, предпринимательских структур, 
транспарентность решения социально-экономических задач в регионах  

Научная новизна исследования Ж. Б. Джумадилдаевой состоит в 
разработке авторской классификации франчайзинговых компаний Казахстана 
в непродовольственном секторе синтетического формата ритейла по стране 
происхождения, структуре ассортимента, товарной линии, количеству сетей, 
которую можно использовать в качестве информационной базы для 
определения стратегического потенциала предприятий ритейла. 

Диссертационное исследование Р. К. Алимхановой посвящено 
экономическому развитию территориальных природно-рекреационных 
систем на основе повышения эффективности инвестиций. Территориальные 
природно-рекреационные системы могут вносить существенный вклад в ВВП 
страны при условии достаточного внимания к уровню их развития. Об этом 
свидетельствует опыт стран с развитой туристской инфраструктурой на 
уникальных природных территориях. Казахстан обладает значительным 
природным рекреационным потенциалом. В качестве возможных путей 
решения основных проблем развития региональной рекреационной сферы 
диссертантом предложено использование возможностей государственно-
частного партнерства и привлечения инвестиций для их реализации. 
Разработана комплексная и сбалансированная система социально-
экономических, правовых и административно-управленческих мер, 
направленных на создание качественно нового уровня рекреационного 
потенциала и его коммерциализации.  

Научная новизна диссертационного исследования Р. К. Алимхановой 
заключается в создании прикладной программы «Расчет эколого-
экономической эффективности для оценки инвестиционного проекта по 
развитию территориальной природно-рекреационной системы». Проведенное 
автором исследование позволяет обосновать пути обеспечения 
эффективности инвестиций, привлекаемых в развитие территориальных 
природно-рекреационных систем.  

С. К. Жанузакова выполнила диссертационное исследование на тему: 
«Обеспечение экономической безопасности малого и среднего бизнеса в 
промышленном регионе (на материалах Павлодарской области)». 
Актуальность обеспечения экономической безопасности отечественного 
малого и среднего бизнеса во многом связана с усложнением процесса 
взаимодействия факторов деловой среды и возрастанием неопределенности 
хода событий в будущем в рамках ЕАЭС, высокой чувствительностью 
бизнес-субъектов к сложившейся в едином экономическом пространстве 
хозяйственной ситуации. Это создает дополнительные трудности для выбора 
безопасных направлений их развития, нередко приводит к стратегическим 
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просчетам и негативно отражается на результатах деятельности малого и 
среднего бизнеса. Экономическая безопасность субъектов малого и среднего 
бизнеса мотивирует интерес к постоянному обновлению, 
самосовершенствованию и развитию бизнеса.  

Научная новизна исследования С. К. Жанузаковой состоит в разработке 
модели и прикладной программы оценки уровня экономической 
безопасности деятельности малых и средних предприятий молочной отрасли, 
успешно прошедших апробацию в Павлодарской области Республики 
Казахстан. Данная программа содержит рекомендации по повышению уровня 
экономической безопасности деятельности малых и средних бизнес-
структур. 

Исследование В. Н. Сейтовой посвящено процессу инновационного 
предпринимательства в аграрном секторе экономики Казахстана и 
совершенствованию механизма инновационного предпринимательства на 
основе кооперации и стратегии интеграционного роста производства в 
отрасли. Стратегия глобального экономического развития на современном 
рынке согласуется с новой тенденцией развития, называемой «эпохой 
инноваций». Инновационное предпринимательство, целью которого является 
поиск новых путей развития, позволяет говорить о концепции роста 
предприятий и управления инновациями. Таким образом, необходимость 
активизации деятельности предприятий по разработке и внедрению моделей 
для формирования и развития инновационного предпринимательства в 
аграрном секторе Казахстана, определяет актуальность темы диссертации В. 
Н. Сейтовой. 

Научная новизна исследовательской работы В. Н. Сейтовой состоит в 
предложении стратегии развития молочного кластера на основе 
инновационной межхозяйственной кооперации личных подсобных хозяйств 
в Казахстане и создании нового инновационно-интеграционного 
предприятия. 

В диссертационной работе Г. А. Наметовой рассмотрены проблемы 
развития менеджмента сельского туризма в Республике Казахстан. 
Неуклонный рост влияния туризма как на мировую экономику в целом, так и 
на экономику отдельных стран и регионов, является одной из наиболее 
значительных, постоянных и долгосрочных тенденций, которые сопутствуют 
формированию и развитию мирового хозяйства. Становится очевидным 
превращение туризма в крупную самостоятельную отрасль национальной 
экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение 
специфических потребностей населения. Многообразие этих потребностей 
удовлетворяется не только туристскими предприятиями, но и предприятиями 
других отраслей, что обусловливает значение туризма как одного из 
факторов мультипликативного воздействия на развитие экономики.  

Научная новизна диссертационного исследования Г. А. Наметовой 
заключается в разработке механизма развития регионального сетевого 
взаимодействия казахстанских субъектов малого предпринимательства в 
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сфере сельского туризма и в обосновании казахстанской модели 
взаимодействия государства и бизнеса в сельском туризме. 

Исследование А. С. Кусаиновой «Управление технологической 
модернизацией экономической системы страны: организационно-
методический аспект» является весьма актуальным, так как в современных 
условиях освоение новых технологий производства, способность 
разрабатывать и внедрять инновации, формирующие конкурентоспособность 
современных экономических систем, в значительной степени определяются 
наличием институциональной среды, способствующей технологическому 
прогрессу, согласованным функционированием институтов. Распространение 
инноваций в экономической деятельности субъектов - одна из базовых 
детерминант позиционирования экономической системы в глобальном 
экономическом пространстве в период наблюдаемой технологической 
трансформации. А. С. Кусаиновой аргументирована роль системы 
управления в реализации и обосновании моделей технологической 
модернизации экономических систем, отличающихся характером 
генерирования инновации, степенью их проникновения в процессы 
производства и потребления.  

Научная новизна диссертационного исследования А. С. Кусаиновой 
заключается в разработке модели технологической модернизации 
национальной экономики Республики Казахстан, соответствующей 
современному состоянию формальных и неформальных институтов, и 
формировании научно-практических и методических рекомендаций по 
управлению технологической модернизацией экономики путем 
стимулирования кластерного развития.   

Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, 
которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при 
Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 
статьи 18 Закона "О науке" и (или) государственными программами. 

Все темы диссертационных работ связаны с государственными 
программами технологической модернизации национальной экономики, 
развития науки, инноваций и содействия технологической модернизации, 
соответствуют приоритетному направлению, обозначенному в «Стратегии 
Казахстана-2050» Новый политический курс состоявшегося государства». 

Исследуемые Д. Р. Коргасбековым теоретические и прикладные аспекты 
связаны с программами инновационного развития национальной экономики, 
форсированного индустриально-инновационного развития, которые 
соответствуют приоритетным задачам по социально-экономической 
модернизации Казахстана. Основные положения диссертационного 
исследования нацелены на активизацию инновационной деятельности, 
реализуемой в Государственной программе индустриально-инновационного 
развития 2015-2019 гг. и отраслевых программах развития страны. На 
сегодняшний день растет потребность в изучении институтов развития и 
основополагающей роли инновационных технологий в экономическом 
развитии страны, программы развития и основные функции которых связаны 
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с развитием передовых технологий. В рамках данных национальных 
приоритетов выполнено исследование Д. Р. Коргасбекова. 

С. А. Нахипбекова в своем диссертационном исследовании исходит из 
методологического посыла, указанного в Послании народу Первого 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «О новых возможностях 
развития четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года, где 
отмечено, что «необходимо вовлечь эти категории людей в рамках 
программы эффективной занятости и развития массового 
предпринимательства. На сегодняшний день внешний и внутренний туризм 
являются одним из наиболее перспективных источников дохода для любого 
региона в мире, открывающее каждое десятое рабочее место в мире». В 
настоящее время гостиничный бизнес является одной из важнейших 
составляющих сфер услуг национальной экономики, основой материально-
технической базы туризма, от эффективности функционирования которого 
зависят здоровье и уровень качества жизни населения.  

Основным направлением исследования Ж. Б. Джумадилдаевой является 
становление и развитие франчайзинга в системе экономических отношений 
Казахстана. Инновационные отрасли, лидирующие в мировом масштабе, 
способны генерировать добавочную стоимость от инноваций благодаря 
возможностям перераспределения инвестиций с помощью франчайзинговой 
модели, позволяющей использовать лучшую практику наиболее успешных 
дивизионов и масштабировать ее в широком географическом пространстве. В 
диссертации автор рассматривает франчайзинг как мощный стимулятор 
развития предпринимательской деятельности, отработанной системой 
ведения бизнеса, согласно которой строятся взаимовыгодные связи 
экономических агентов, дана оценка развития франчайзинга как 
феноменального явления гибридной формы экономической организации 
бизнеса. 

Ключевые вопросы рассмотренные в диссертационном исследовании Р. 
К. Алимхановой отражают основные направления закона «О туристской 
деятельности в Республике Казахстан». Таким образом, государству 
необходимо содействовать туристской деятельности и создавать 
благоприятные условия для ее развития, осуществлять поддержку и защиту 
казахстанских туристов, туроператоров, турагентов и их объединений. 
Министерством культуры и спорта совместно с Национальной компанией 
«Kazakh Tourism» и Национальной Палатой предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» разработана проектная государственная программа по 
развитию туризма до 2023 года. Целью этой программы является доведение к 
2023 году доли туризма в общем объеме ВВП Казахстана не менее 8 
процентов, при этом акцент делается на приоритетные проекты 
инвестирования объектов, находящихся на уникальных природных 
территориях.  

Диссертационное исследование С. К. Жанузаковой связано с 
Государственной программой «Дорожная карта бизнеса 2020», Программой 
развития территории Павлодарской области на 2017-2020 годы и 
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Программой по развитию агропромышленного комплекса в Республике 
Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес – 2020». В условиях глобализации 
и усиления конкуренции меняется роль малого и среднего бизнеса в 
экономическом пространстве. Успешно функционируя, субьекты 
предпринимательства не только обслуживают крупные компании, но и 
эффективно конкурируют с ними, а также работают с местным населением, 
формируя конечный спрос. Диссертантом предпринята попытка системного 
анализа обеспечения экономической безопасности малых и средних бизнес-
структур на основе совершенствования методики оценки ее уровня в целях 
выроботки практических рекомендаций. 

Результаты диссертационного исследования В. Н. Сейтовой направлены 
на решение проблем инновационного предпринимательства в аграрной 
отрасли. Стратегия глобального экономического развития на современном 
рынке реализуется с новой тенденцией развития, называемой «эпохой 
инноваций». Инновационное предпринимательство, целью которого является 
поиск новых путей развития предпринимательства, позволяет говорить о 
концепции роста предприятий или управления инновациями. Результатом 
таких услуг могут быть либо новые товары, либо новые технологии. 
Диссертантом обоснованы положения о том, что индустриализация должна 
быть более инновационной и должна стать флагманом внедрения новых 
технологий.  

Диссертация Г. А. Наметовой отражает основные направления 
Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, 
связанные с развитием туристской деятельности. Динамичное развитие 
туризма, его влияние на мировую экономику в целом и на экономику 
отдельных стран, становятся наиболее значительными, постоянными и 
долгосрочными тенденциями, сопутствующими формированию и развитию 
мирового хозяйства. Превращение туризма в крупную самостоятельную 
отрасль национальной экономики становится очевидным. Многообразная  
деятельность этой отрасли, которая направлена на удовлетворение 
специфических потребностей населения, удовлетворяется не только 
туристскими предприятиями, но и предприятиями других отраслей. 

Рекомендации и теоретические выводы диссертационного исследования 
А. С. Кусаиновой отражают основные направления Стратегического плана 
развития Республики Казахстан до 2020 года. Этот приоритет обусловлен 
становлением шестого технологического уклада и развитием четвертой 
промышленной революции в передовых экономиках мира, задающих вектор 
прогресса современной цивилизации. Поэтому вхождение Республики 
Казахстан в 30 наиболее конкурентоспособных стран мира к 2050 году 
достижимо в результате повышения уровня технологического уклада 
национальной экономики и формирования инновационного человеческого 
капитала. Реализация данных целей возможна при усилении роли 
государства как лидера инновационного и технологического развития, где 
модернзация экономики является основной стратегией экономического 
развития. 
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Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую 
деятельность.  

Результаты исследования Д. Р. Коргасбекова позволят сформировать 
видение по разработке и совершенствованию стратегии инновационно-
технологического развития национальной экономики, обосновать основные 
положения по совершенствованию институционально-организационных 
механизмов национальной экономики. Исследование связано со 
стратегическими программами индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан. Результаты исследования могут быть использованы 
государственными органами и институтами развития при формировании 
экономической политики.   

Практическая значимость диссертации С. А. Нахипбековой заключается 
в совершенствовании системы оценки эффективного управления и 
организации производственных процессов, создании условий для 
ускоренного внедрения передовых достижений в индустрии гостиничного 
бизнеса. Выводы диссертационного исследования возможно использовать в 
качестве внедрения прогрессивных мер для развития гостиничного бизнеса, 
так же для улучшения качества услуг в крупнейших гостиничных комплексах 
страны как сети отелей и обеспечения кластерного развития гостиничных 
услуг в сочетании с другими видами деятельности.  

Ж. Б. Джумадилдаева в диссертационной работе рассмотрела 
экономические отношения, возникающие в процессе становления и развития 
франчайзинга в непродовольственном секторе синтетического формата 
ритейла. Практическая значимость результатов исследования состоит в 
возможности использования соответствующими организациями 
занимающихся вопросами организации предпринимательства и реализацией 
государственных и региональных программ поддержки малого и среднего 
бизнеса, бизнес - сообществом для развития ритейла и франчайзинга. 

Результаты проведенного исследования Р. К. Алимхановой 
определяются уточнением и расширением категориального аппарата понятия 
объекта данного исследования, разработанной прикладной программой 
расчета экономической эффективности инвестиции, возможностью 
применения рекомендации для решения вопросов, возникающих в процессе в 
процессе подготовки и выбора проектов развития территориальных 
природно-рекреационных систем и определения его эколого-экономической 
эффективности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования С. К. 
Жанузаковой заключается в возможности прикладного применения методики 
и модели, которые углубляют существующее представление об 
экономической безопасности предприятий. Применение разработанных 
автором методики, программы, модели и рекомендаций по обеспечению 
экономической безопасности позволят повысить эффективность 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, усилить систему 
обеспечения их экономической безопасности за счет мер по защите от 
внутренних, и внешних угроз. Разработанные и внедренные автором 
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методические положения могут быть использованы предприятиями 
различных сфер деятельности. 

В. Н. Сейтова в диссертационной работе рассмотрела организационно-
экономические аспекты формирования и развития инновационных 
предпринимательских инициатив в аграрной сфере экономики. Практическая 
значимость диссертационного исследования В. Н. Сейтовой состоит в 
возможности практического применения результатов исследования в 
предпринимательской деятельности аграрного сектора. Предложенные в 
работе методика позволит объективно проанализировать уровень 
инновационного развития аграрного сектора экономики.   

Диссертационное исследование Г. А. Наметовой посвящено процессам 
организации менеджмента в сельском туризме Казахстана. Прикладные 
аспекты исследования Г.А. Наметовой могут быть использованы для 
принятия и планирования стратегии развития государственных и местных 
целевых программ, направленных на совершенствование развития и 
управления сельским туризмом. Результаты исследования и практические 
рекомендации могут применяться для подготовки специалистов, 
деятельность которых направлена на повышение эффективности развития и 
управления туризмом.  

Содержащиеся в диссертационном исследовании А. С. Кусаиновой 
рекомендации направлены на обоснование организационно-методических 
подходов к повышению эффективности управления технологической 
модернизацией экономической системы Республики Казахстан. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования предложенного аналитического инструментария для оценки 
состояния формальных и неформальных институтов, уровня их 
управляемости в соответствии с целями технологической модернизации 
национальной экономики.  

5. Анализ работы официальных рецензентов. 
В соответствии с положением о диссертационном совете университета 

«Туран» исследования соискателей проходили предварительную экспертизу 
диссертационного совета. Работа соискателей по замечаниям и 
рекомендациям экспертов позволила значительно повысить теоретический и 
практический уровень представленных к защите работ. 

Официальные рецензенты назначались из ведущих казахстанских вузов 
и научных организаций: 

- Ғ. М. Дүйсен – доктор экономических наук, доцент, заместитель 
директора Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова КН МОН РК;  

- Н. А. Калганбаев – кандидат экономических наук, доцент 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана; 

- М. В. Ахмедьярова – доктор экономических наук, профессор АО 
Университет «Нархоз»; 

- С. Т. Купешева – кандидат экономических наук, доцент КазНУ имени 
аль-Фараби; 
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- Г. Б. Нурлихина – доктор экономических наук, проректор по учебно-
методической работе Университета «Алматы»; 

- А. С. Манап – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Маркетинг» АО «Университет «Нархоз»; 

- Ж. С. Рахимбекова – кандидат экономических наук, доцент Высшей 
Школы Менеджмента Алматы Менеджмент университета (AlmaU), эксперт-
аудитор по оценке туристского персонала (17024) Комитета технического 
регулирования; член рабочей группы по разработке национальной рамки 
квалификаций «Туризм и гостиничное хозяйство»; 

- М. У. Спанов – доктор экономических наук, профессор, директор 
Центра по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета РК по 
контролю за исполнением республиканского бюджета; 

- А. Ж. Панзабекова – кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель директора по науке Института экономики КН МОН РК; 

- У. К. Керимова – доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Менеджмент и организация агробизнеса» Казахского Национального 
Аграрного Университета; 

- Е. Әмірбекұлы – доктор экономических наук, профессор, ректор 
Таразского государственного педагогического университета; 

- Г. У. Акимбекова – доктор экономических наук, профессор, академик 
Академии сельскохозяйственных наук РК; 

- А. Е. Желдибаев – кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Туризм и сервисное обслуживание» Алматинского 
технологического университета г. Алматы; 

- Р. К. Сагиева – доктор экономических наук, доцент, декан Высшей 
Школы «Экономики и бизнеса» Казахского Национального Университета 
имени Аль-Фараби; 

- А. М. Сейтказиева – доктор экономических наук, профессор, 
заместитель декана по магистерским программам Школы «Общество, 
технология и экология» АО Университет «Нархоз».   

Отзывы официальных рецензентов диссертационных работ выполнены в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. В них отражены наиболее 
ценные с научной и практической точки зрения положения диссертационных 
исследований докторантов, претендующих на присуждение степени доктора 
философии (PhD). В рецензиях отмечена практическая значимость, новизна и 
достоверность научных результатов исследования.  

По результатам проведенных рецензий были даны положительные 
официальные отзывы.  

Оценка рецензентов научной значимости проведенных докторантами 
исследований, выступления докторантов и их ответы на поставленные 
вопросы явились основанием для принятия положительного решения при 
голосовании членов диссертационного совета. 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 
подготовки научных кадров.  





1 
 

«Тұран» университетінің жанынан құрылған 6D050600 – «Экономика», 

6D050700 – «Менеджмент», 6D050900 - «Қаржы » мамандықтары  

бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін 

диссертацияларды қорғау жөніндегі Диссертациялық кеңестің  

2019 жылғы 

ЕСЕБІ 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 83 

бұйрығына сәйкес «Тұран» университетінде 6D050600 – Экономика, 

6D050700 – Менеджмент, 6D050900 – Қаржы мамандықтары бойынша 

диссертациялық кеңес ашылды.  

Диссертациялық кеңестің төрағасы – экономика ғылымдарының 

докторы, профессор М.С. Тулегенова. 

Диссертациялық кеңестің құрамы ғылыми кеңестің шешімі негізінде 

«Тұран» университеті ректорының бұйрығымен бекітілді (2019 жылғы 13 

ақпандағы №1 бұйрық). 
2019 жылдың 13 ақпанындағы диссертациялық кеңестің бірінші 

отырысында төраға, төраға орынбасары және ғылыми хатшы сайланды (№1 

хаттама). 
Университет ректорының бұйрығымен «Тұран» Ғылыми Кеңесінің 

шешімі негізінде (2019 ж. 26 наурыздағы № 44 хаттама) Диссертациялық 

кеңес құрамы өзгертілді: э. ғ. д., профессор А. Н. Саханова енгізілді. 
Университет ректорының бұйрығымен «Тұран» Ғылыми Кеңесінің 

шешімі негізінде (2019 ж. 5 қыркүйектегі № 242 хаттама) Диссертациялық 

кеңестің құрамы өзгертілді. Диссертациялық кеңес құрамынан: э. ғ. д., 

профессор М. У. Успанова жұмыс орнының өзгеруіне байланысты, PhD Д. И. 

Закирова өз еркімен шығарылды. Диссертациялық кеңестің құрамына э. ғ. д., 

профессор Г. Ж. Нурмуханова, PhD Э. М. Ералина енгізілді. 

Қазіргі уақытта Диссертациялық кеңеске келесідей мамандықтар 

бойынша диссертацияларды қорғауға қабылдауға рұқсат берілді: 

6D050600-«Экономика»; 

6D050700-«Менеджмент»; 

6D050900-«Финансы». 

Диссертациялық кеңес 16 мүшеден тұрады: 11 – экономика 

ғылымдарының докторы, 3 – экономика ғылымдарының кандидаты, 2 – PhD 

докторы. Оның ішінде: 8 – «Тұран» университетінен, 4 – Қазақстан 

Республикасының жоғары оқу орындарынан (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ,  Алматы экономика және статистика 

академиясы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті), 3 – ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Экономика институтынан, 1 – 

«Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТҚ . 

 

1. Өткізілген отырыстардың саны туралы мәліметтер.  
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2019 жылы диссертациялық кеңестің 18 отырысы өткізілді, оның ішінде 

1 – төраға, орынбасары және ғылыми хатшы сайлау бойынша, 1 – ғылыми 

хатшы қайта сайлау бойынша; 4 – диссертацияларды қарауға қабылдау 

бойынша, 4 – диссертацияларды қорғауға қабылдау бойынша, 8 – 

диссертацияларды қорғау бойынша.  

1) 2019 ж. 17 сәуірде Д. Р. Коргасбековтың 6D050600 – «Экономика» 

мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін 

«Қазақстан экономикасының инновациялық дамуын жетілдіру: теориясы, 

әдістемесі және тетіктері» тақырыбында  қазақ тілінде диссертациялық 

жұмысы  қорғалды (№ 5 хаттама); 

2) 2019 ж. 17 сәуірде С. А. Нахипбекованың «Қазақстан 

Республикасындағы қонақ үйлерде сапа менеджменті жүйесін қалыптастыру 

және жетілдіру» тақырыбында 6D050700-«Менеджмент» мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін қазақ тілінде 

диссертациялық жұмыс қорғалды) (№ 6 хаттама); 

3) 2019 ж. 22 мамырда 6D050600-«Экономика» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Ж. Б. Джумадилдаева 

«Қазақстанның экономикалық қатынастар жүйесіндегі франчайзинг: 

қалыптасуы мен дамуы (Ритейл синтетикалық форматының азық-түлік емес 

секторы мысалында)» тақырыбында диссертациялық жұмыс қорғалды (№ 8 

хаттама );  

4) 19 қазанда 6D050600- «Экономика» мамандығы бойынша философия 

докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Р. К. Алимханованың «Инвестицияның 

тиімділігін арттыру негізінде аумақтық табиғи-рекреациялық жүйелердің 

экономикалық дамуы» тақырыбында диссертациялық жұмысы қорғалды 

(№13 хаттама); 

5)  19 қазанда С. Қ. Жанузакованың 6D050600 - "Экономика" мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға арналған "өнеркәсіптік 

аймақта шағын және орта бизнестің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету (Павлодар облысы материалдарында)" тақырыбында диссертациялық 

жұмысы қорғалды (№14 хаттама).); 

6) 25 қазанда В. Н. Сейтованың «Аграрлық саладағы инновациялық 

кәсіпкерліктің қалыптасуы (Түркістан облысы жағдайында)» 6D050600 - 

«Экономика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу 

үшін қазақ тілінде  диссертациялық жұмысы қорғалды (хаттама № 16); 

7) 25 қазанда 6D050700- «Менеджмент» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Г. А. Наметованың «Ауыл 

туризмінің менеджментін дамыту: теория және тәжірибе» тақырыбында 

диссертациялық жұмысы қорғалды (№17 хаттама);  

8) 6 желтоқсанда А. С. Кусаинова 6D050700-«Менеджмент» мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін «Елдің 

экономикалық жүйесін технологиялық жаңғыртуды басқару: ұйымдастыру-

әдістемелік аспект» тақырыбында диссертациялық жұмысы қорғалды (№18 

хаттама). 
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2. Отырыстардың жартысынан кеміне қатысқан кеңес мүшелерінің 

тегі, аты, әкесінің аты.  
Есепті жыл барысында отырыстардың жартысынан кеміне қатысқан 

кеңес мүшелері жоқ.   

 

3. Оқу орны көрсетілген докторанттар тізімі. 

 
№ Докторанттың аты-

жөні 

Оқытуды 

ұйымдастыру 

Ғылыми кеңесшілер 

1. Нахипбекова 

Сымбат 

Абдраимқызы 

Х.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-

түрік университеті 

1. Мырзалиев Бораш Смаилұлы – 

экономика ғылымдарының 

докторы, Х.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің профессоры.  

2. Мухитдин Каплан – PhD, 

профессор, Стамбул 

университеті (Түркия). 

2 Коргасбеков Дастан 

Рахметоллаевич 

Халықаралық бизнес 

университеті 

1. Спанов Магбат Уарысбекович 

– экономика ғылымдарының 

докторы, Халықаралық бизнес 

университетінің профессоры. 

2. До Хыонг Лан – PhD, Хо Ши 

Мина институтының доценті 

(Вьетнам). 

3 Джумадилдаева 

Жания Бакитовна 

«Туран» университеті 1.Успанова Майра Уалиевна –

экономика ғылымдарының 

докторы, доцент, Абылай хан 

атындағы Қазақ Халықаралық 

қатынастар және Әлем Тілдері 

Университеті жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру 

кафедрасының меңгерушісі.  

2. Джэймс Уиллиам Данн – PhD, 

Пенсильван мемлекеттік 

университетінің профессоры 

(АҚШ). 

4 Алимханова Роза 

Кенжеевна 

«Туран» университеті 1. Нурмуханова Гульнара 

Жағыпаровна - экономика 

ғылымдарының докторы, 

профессор, «Туран»  

университетінің стратегиялық 

даму, ғылым және инновация 

жөніндегі проректоры; 

Алтайбаева Жанат Қалеловна, 

экономика ғылымдарының 

кандидаты, С. Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетінің «Қаржы және 

есеп» кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры 
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С. М. Торайғыров. 

2. Ряховская Антонина 

Николаевна, экономика 

ғылымдарының докторы, 

экономика және дағдарысқа 

қарсы Басқару институтының 

профессоры, Мәскеу қ. (Ресей). 

5 Жанузакова 

Салтанат 

Кабидоллакызы 

Инновациялық Еуразия 

университеті 

1. Симонов Сергей Геннадьевич 

– әлеуметтану ғылымдарының 

докторы, Инновациялық Еуразия 

университетінің «Бизнес және 

басқару» кафедрасының 

профессоры; Смагулова Зубираш 

Калыбековна – экономика 

ғылымдарының кандидаты, 

Инновациялық Еуразия 

университетінің «Бизнес және 

басқару» кафедрасының доценті. 

2. Ахророва Альфия 

Дадахоновна – экономика 

ғылымдарының докторы, Тәжік 

техникалық университетінің 

«Экономика және өндірісті 

басқару» кафедрасының 

профессоры (Тәжікстан 

Республикасы) 

6 Сейтова Вилена 

Нургалиевна 

«Туран» университеті 1. Таменова Салтанат 

Сарсенбаевна – экономика 

ғылымдарының кандидаты, 

доцент, «Тұран» университеті 

өңірді инновациялық дамыту 

орталығының директоры. 

2. Роланд Гизе – экономика 

докторы, Циттау/Герлитц 

қолданбалы ғылымдар 

университетінің профессоры, 

(Германия). 

7 Наметова Газиза 

Аскаровна  

«Туран» университеті 1. Алшанов Рахман Алшанович – 
экономика ғылымдарының 

докторы, профессор, «Туран» 

университетінің ректоры. 

2. Толымбек Алмаз – PhD, Delta 

университеті (Канада). 
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«Жария басқару және жария 

қызмет» кафедрасының доценті, 

мемлекеттік басқару бойынша 

ғылым кандидаты. 

 

Диссертацияларды қорғау барысында ізденушілер қорғауға шығарылған 

мәселелерді талқылайды. Ғылыми пікірталастарға диссертациялық кеңестің 

мүшелері және шақырылған ғалымдар белсенді түрде қатысады.  

 

4. Есепті жыл барысында кеңеспен қарастырылған 

диссертацияларды қысқаша талдау. 

Қарастырылған жұмыстардың тақырыптарын талдау. 

Диссертациялық зерттеулердің тақырыптары өзекті, өйткені 

докторанттардың Қазақстан Республикасының экономикасын технологиялық 

жаңғырту, елдің индустриялық-инновациялық дамуы, отандық кәсіпорындар 

мен экономика салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша 

бірқатар міндеттерді шешуін көрсетеді. Атап айтқанда, Д.Р. Коргасбековтың 

диссертациялық жұмысы Қазақстан экономикасының инновациялық даму 

үрдісін зерттеуге арналған. Нарықтық экономиканың қазіргі заманғы моделі 

инновациялық орта құру жолымен қол жеткізілуі мүмкін әлеуметтік-

экономикалық жаңғыртуды іске асыруды көздейді. Диссертация тиімді 

инновацияларды енгізуді, ұлттық жобаларды құруды және ғылымды 

қажетсінетін инновациялық өнім өндіруді ынталандыратын Қазақстанның 

инновациялық белсенділігінің негізгі бағыттарын қарастырды. Жүргізілген 

зерттеу нәтижесінде инновация нарығын дамыту ерекшеліктері анықталды, 

ұлттық экономиканы жаңғыртуға баға берілді, Қазақстанның инновациялық 

дамуын жетілдірудің экономикалық тетігі ұсынылды. 
Д. Р. Коргасбековтың зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы ұлттық 

экономиканың технологиялық құрылымын жетілдіру үшін Қазақстан 

экономикасындағы технологиялық үрдістерді дамыту моделін жасау болып 

табылады. Қазақстанда Ұлттық инновациялық жүйені жетілдіру үшін қажетті 

технологиялық платформа құру жөнінде ұсынымдар берілді. 
С.А. Нахипбекова диссертациялық жұмыста Қазақстан 

Республикасының қонақ үй қызметтерінің сапа менеджменті жүйесінің 

қалыптасуы мен жетілдірілуін зерттеді. Диссертацияда қонақ үй бизнесі 

туристік салада маңызды мәні бар перспективалы және тез өсетін қызмет 

ретінде қаралды. Қонақ үй бизнесін дамытудың негізгі бағыты өндірістік 

және сервистік ұйымдарды басқарудың тиімділігін арттыру, сыртқы ортаға 

бейімделу қабілеті және әлемдік қоғамдастықта жинақталған үздік басқару 

тәжірибелерін енгізу болып табылады. Қазіргі уақытта қонақ үй бизнесі 

қалалар мен өңірлерде туристік бизнес инфрақұрылымын дамыту және құру 

үшін маңызды мәнге ие, қарқынды дамып келе жатқан қызмет көрсету 

саласы болып табылады және туристерге бару үшін олардың тартымдылығын 

едәуір айқындайды. Қатаң бәсекелестік жағдайында қызмет көрсету сапасы 

және қонақ үйлер ұсынатын қызметтер спектрі олардың нарықтағы даму 
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және ұзақ мерзімді жұмыс істеу мүмкіндіктерін айқындайды. 
С. А. Нахипбекованың диссертациялық зерттеуінің ғылыми жаңалығы 

қонақ үй қызметінің бәсекеге қабілеттілік деңгейі мен сапа менеджменті 

жүйесін енгізу моделі негізінде үдерістердің тиімділігін анықтау алгоритмі 

мен ұйымдастыру құрылымының моделін жасау болып табылады. Ж. Б. 

Джумадилдаева «Қазақстанның экономикалық қатынастары жүйесіндегі 

франчайзинг: қалыптасуы мен дамуы (Ритейл синтетикалық форматының 

азық-түлік емес секторы мысалында)» тақырыбында диссертациялық зерттеу 

жұмыстарын орындады. Қазақстандық экономиканың қазіргі жағдайында 

франчайзинг кәсіпкерлік қызметті дамытудың қуатты стимуляторы, бизнесті 

жүргізудің тиімді жүйесі болып табылады, оған сәйкес экономикалық 

агенттердің өзара тиімді байланыстары құрылады. Бүгінгі күні Қазақстанда 

франчайзинг кәсіпкерлікте жаңа технологияларды, шағын және орта бизнес 

қызметінің тиімділігін арттыру әдістерін, кәсіпкерлік құрылымдарды 

қолдануды, өңірлерде әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешудің 

транспаренттілігін көздейтін пәрменді құрал болып табылады. 

Ж. Б. Джумадилдаеваның зерттеулерінің ғылыми жаңалығы Қазақстан 

франчайзингтік компанияларының шығарылған жері, ассортименттің 

құрылымы, тауар желісі, Ритейл кәсіпорындарының стратегиялық әлеуетін 

анықтау үшін ақпараттық база ретінде пайдалануға болатын желілердің саны 

бойынша ритейлдің синтетикалық форматының азық-түлік емес секторында 

авторлық сыныптамасын әзірлеуден тұрады. 

Р. К. Алимханованың диссертациялық зерттеуі инвестицияның 

тиімділігін арттыру негізінде аумақтық табиғи-рекреациялық жүйелердің 

экономикалық дамуына арналған. Аумақтық табиғи-рекреациялық жүйелер 

елдің ЖІӨ-не олардың даму деңгейіне елеулі үлес қоса алады. Бұл туралы 

бірегей табиғи аумақтардағы туристік инфрақұрылымы дамыған елдердің 

тәжірибесі куәландырады. Қазақстан айтарлықтай табиғи рекреациялық 

әлеуетке ие. Аймақтық рекреациялық саланы дамытудың негізгі 

проблемаларын шешудің мүмкін жолдары ретінде диссертация мемлекеттік-

жеке меншік әріптестік мүмкіндіктерін пайдалануды және оларды іске асыру 

үшін инвестиция тартуды ұсынды. Рекреациялық әлеуеттің сапалы жаңа 

деңгейін жасауға және оны коммерцияландыруға бағытталған әлеуметтік-

экономикалық, құқықтық және әкімшілік-басқару шараларының кешенді 

және теңгерімді жүйесі әзірленді. 

Р. К. Алимханованың диссертациялық зерттеуінің ғылыми жаңалығы 

«Аумақтық табиғи-рекреациялық жүйені дамыту бойынша инвестициялық 

жобаны бағалау үшін экологиялық-экономикалық тиімділікті есептеу» 

қолданбалы бағдарламасын құру болып табылады. Автор жүргізген зерттеу 

аумақтық табиғи-рекреациялық жүйелерді дамытуға тартылатын 

инвестициялардың тиімділігін қамтамасыз ету жолдарын негіздеуге 

мүмкіндік береді. 

С. Қ. Жанузакова «Өнеркәсіптік аймақта шағын және орта бизнестің 

экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету (Павлодар облысы 

материалдарында)» тақырыбына диссертациялық зерттеу жүргізді. Отандық 



7 
 

шағын және орта бизнестің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

өзектілігі көбінесе іскерлік орта факторларының өзара іс-қимыл процесінің 

күрделенуімен және ЕЭО шеңберінде болашақта оқиғалар жүрісінің 

белгісіздігінің өсуімен, бизнес-субъектілердің Бірыңғай экономикалық 

кеңістікте қалыптасқан шаруашылық жағдайға жоғары сезімталдығымен 

байланысты. Бұл оларды дамытудың қауіпсіз бағыттарын таңдау үшін 

қосымша қиындықтар туғызады, стратегиялық қателіктерге жиі әкеледі және 

шағын және орта бизнес қызметінің нәтижелеріне теріс әсер етеді. Шағын 

және орта бизнес субъектілерінің экономикалық қауіпсіздігі бизнесті тұрақты 

жаңартуға, өзін-өзі жетілдіруге және дамытуға қызығушылық тудырады. 

С. Қ. Жанузакова зерттеулерінің ғылыми жаңалығы Қазақстан 

Республикасының Павлодар облысында сынақтан табысты өткен сүт 

саласындағы шағын және орта кәсіпорындар қызметінің экономикалық 

қауіпсіздік деңгейін бағалаудың моделі мен қолданбалы бағдарламасын 

әзірлеуден тұрады. Бұл бағдарлама шағын және орта бизнес-құрылымдар 

қызметінің экономикалық қауіпсіздік деңгейін арттыру жөніндегі 

ұсынымдарды қамтиды. 

В. Н. Сейтованың зерттеуі Қазақстан экономикасының аграрлық 

секторындағы инновациялық кәсіпкерлік процесіне және кооперация мен 

саладағы өндірістің интеграциялық өсу стратегиясы негізінде инновациялық 

кәсіпкерлік тетігін жетілдіруге арналған. Қазіргі заманғы нарықтағы 

жаһандық экономикалық даму стратегиясы «инновация дәуірі» деп аталатын 

дамудың жаңа үрдісімен келісіледі. Инновациялық кәсіпкерлік, оның 

мақсаты дамудың жаңа жолдарын іздеу болып табылады, кәсіпорындардың 

өсу және инновацияларды басқару тұжырымдамасы туралы айтуға мүмкіндік 

береді. Осылайша, Қазақстанның аграрлық секторында инновациялық 

кәсіпкерлікті қалыптастыру және дамыту үшін модельдерді әзірлеу және 

енгізу бойынша кәсіпорындардың қызметін жандандыру қажеттілігі В. Н. 

Сейтованың диссертация тақырыбының өзектілігін анықтайды.  

В. Н. Сейтованың зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы 

Қазақстандағы жеке қосалқы шаруашылықтардың инновациялық 

шаруашылықаралық кооперациясы негізінде сүт кластерін дамыту 

стратегиясын ұсынуда және жаңа инновациялық-интеграциялық кәсіпорын 

құруда. 

Г. А. Наметованың диссертациялық жұмысында Қазақстан 

Республикасында ауыл туризмінің менеджментін дамыту мәселелері 

қарастырылды. Туризмнің тұтастай алғанда әлемдік экономикаға да, 

жекелеген елдер мен аймақтардың экономикасына да ықпалының ұдайы өсуі 

әлемдік шаруашылықтың қалыптасуы мен дамуына ілеспе едәуір, тұрақты 

және ұзақ мерзімді үрдістердің бірі болып табылады. Туризмнің қызметі 

халықтың ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған ұлттық 

экономиканың ірі дербес саласына айналуы айқын болады. Бұл 

қажеттіліктердің алуан түрлілігі тек туристік кәсіпорындар ғана емес, басқа 

салалардың кәсіпорындары да қанағаттандырылады, бұл экономиканың 

дамуына мультипликативтік әсер ету факторларының бірі ретінде туризмнің 



8 
 

маңызын негіздейді. 

Г. А. Наметованың диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы 

қазақстандық шағын кәсіпкерлік субъектілерінің ауыл туризмі саласындағы 

аймақтық желілік өзара іс-қимылын дамыту механизмін жасау және ауыл 

туризмінде мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылының қазақстандық 

моделін негіздеу болып табылады.  

А. С. Кусайынованың «Елдің экономикалық жүйесін технологиялық 

жаңғыртуды басқару: ұйымдастыру-әдістемелік аспект» зерттеуі өте өзекті 

болып табылады, өйткені қазіргі жағдайда өндірістің жаңа технологияларын 

игеру, заманауи экономикалық жүйелердің бәсекеге қабілеттілігін 

қалыптастыратын инновацияларды әзірлеу және енгізу қабілеті едәуір 

дәрежеде институттардың жұмыс істеуімен келісілген технологиялық 

прогреске ықпал ететін институционалдық ортаның болуымен айқындалады. 

Субъектілердің экономикалық қызметінде инновацияларды тарату – 

байқалып отырған технологиялық трансформация кезеңінде жаһандық 

экономикалық кеңістікте экономикалық жүйені ұстанымдаудың базалық 

детерминанты. А. С. Кусаинова инновацияны генерациялау сипатымен, 

олардың өндіріс және тұтыну процестеріне ену дәрежесімен ерекшеленетін 

экономикалық жүйелерді технологиялық жаңғырту модельдерін іске асыруда 

және негіздеуде басқару жүйесінің рөлі дәлелденген. 

А. С. Кусайынованың диссертациялық зерттеуінің ғылыми жаңалығы 

формальды және формальды емес институтының қазіргі жағдайына сәйкес 

келетін Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасын технологиялық 

жаңғырту моделін әзірлеу және кластерлік дамуды ынталандыру жолымен 

экономиканы технологиялық жаңғыртуды басқару бойынша ғылыми-

практикалық және әдістемелік ұсынымдарды қалыптастыру болып табылады. 
 «Ғылым туралы» Заңның 18-бабының –тармағына және (немесе) 

мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес Қазақстан Республикасының 

Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссиясымен 

қалыптастырылған ғылым дамуының бағыттарымен диссертация 

тақырыбының байланысы.  

Диссертациялық жұмыстардың барлық тақырыптары ұлттық 

экономиканы технологиялық жаңғырту, ғылымды, инновацияларды дамыту 

және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу мемлекеттік 

бағдарламаларымен байланысты, «Қазақстан-2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» белгіленген басым бағытқа 

сәйкес келеді. 
Д. Р. Коргасбеков зерттеген теориялық және қолданбалы аспектілер 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жаңғырту бойынша басым 

міндеттерге сәйкес келетін ұлттық экономиканы инновациялық дамыту, 

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламаларымен байланысты. 

Диссертациялық зерттеудің негізгі ережелері 2015-2019 жылдарға арналған 

индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы мен елді 

дамытудың салалық бағдарламаларында жүзеге асырылатын инновациялық 

қызметті жандандыруға бағытталған. Бүгінгі күні даму институттарын 
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зерделеуге және елдің экономикалық дамуындағы инновациялық 

технологиялардың негізгі рөліне деген қажеттілік өсуде, даму 

бағдарламалары мен негізгі функциялары озық технологияларды дамытумен 

байланысты. Осы ұлттық басымдықтар шеңберінде Д. Р. Коргасбековтың 

зерттеуі орындалды. 
С.А. Нахипбекова өзінің диссертациялық зерттеуінде Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 

қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революцияны дамытудың жаңа 

мүмкіндіктері туралы» Жолдауында көрсетілген әдіснамалық жорамалдан 

туындайды. Бүгінгі таңда сыртқы және ішкі туризм әлемдегі әрбір оныншы 

жұмыс орнын ашатын әлемдегі кез келген өңір үшін ең перспективалы табыс 

көздерінің бірі болып табылады». Қазіргі уақытта қонақ үй бизнесі ұлттық 

экономиканың қызмет көрсету салаларының маңызды құрамдас бөліктерінің 

бірі, туризмнің материалдық-техникалық базасының негізі болып табылады, 

оның жұмыс істеу тиімділігіне халықтың денсаулығы мен өмір сүру 

сапасының деңгейі тәуелді болады. 

Ж.Б. Жумадилдаеваның зерттеуінің негізгі бағыты Қазақстанның 

экономикалық қатынастар жүйесінде франчайзингтің қалыптасуы мен дамуы 

болып табылады. Әлемдік ауқымда көшбасшы инновациялық салалар 

неғұрлым табысты дивизиондардың үздік тәжірибесін пайдалануға және оны 

кең географиялық кеңістікте масштабтауға мүмкіндік беретін франчайзингтік 

модельдің көмегімен инвестицияларды қайта бөлу мүмкіндіктерінің 

арқасында инновациялардан қосымша құнды жасауға қабілеттілігін 

арттырады. Диссертацияда автор франчайзингті бизнесті жүргізу жүйесімен 

өңделген кәсіпкерлік қызметті дамытудың қуатты стимуляторы ретінде 

қарастырады, оған сәйкес экономикалық агенттердің өзара тиімді 

байланыстары құрылады, франчайзингтің дамуына бизнесті экономикалық 

ұйымдастырудың гибридті нысанының феноменалдық құбылысы ретінде 

баға берілген. 

Р.К. Алимханованың диссертациялық зерттеуінде қаралған негізгі 

мәселелер «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» заңның 

негізгі бағыттарымен байланысты. Осылайша, мемлекет туристік қызметке 

жәрдемдесуі және оның дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасауы, 

қазақстандық туристерді, туроператорларды, турагенттерді және олардың 

бірлестіктерін қолдау мен қорғауды жүзеге асыруы қажет. Мәдениет және 

спорт министрлігі «Kazakh Tourism» ұлттық компаниясымен және 

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен 

бірлесіп 2023 жылға дейін туризмді дамыту жөніндегі жобалық мемлекеттік 

бағдарлама әзірледі. Бұл бағдарламаның мақсаты 2023 жылға қарай 

Қазақстанның ЖІӨ жалпы көлеміндегі туризм үлесін кемінде 8 процентке 

жеткізу болып табылады,бұл ретте бірегей табиғи аумақтарда орналасқан 

объектілерді инвестициялаудың басым жобаларына баса назар аударылады. 

С. К. Жанузакованың диссертациялық зерттеуі «Бизнестің жол картасы 

2020» мемлекеттік бағдарламасына, Павлодар облысының 2017-2020 

жылдарға арналған аумағын дамыту Бағдарламасына және Қазақстан 



10 
 

Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013-2020 

жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасына байланысты 

орындалған. Жаһандану және бәсекелестікті күшейту жағдайында 

экономикалық кеңістіктегі шағын және орта бизнестің рөлі өзгереді. 

Кәсіпкерлік субъектілері табысты қызмет ете отырып, ірі компанияларға 

қызмет көрсетіп қана қоймай, олармен тиімді бәсекелесе алады, сондай-ақ 

жергілікті халықпен соңғы сұранысты қалыптастыра отырып жұмыс істейді. 

Диссертация практикалық ұсыныстарды сынау мақсатында оның деңгейін 

бағалау әдістемесін жетілдіру негізінде шағын және орта бизнес-

құрылымдардың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жүйелі талдау 

жасауға әрекет жасады. 

В.Н. Сейтованың диссертациялық зерттеу нәтижелері аграрлық саладағы 

инновациялық кәсіпкерлік мәселелерін шешуге бағытталған. Қазіргі заманғы 

нарықта жаһандық экономикалық даму стратегиясы «инновация дәуірі» деп 

аталатын дамудың жаңа үрдісімен іске асырылуда. Инновациялық 

кәсіпкерлік кәсіпорындардың өсу тұжырымдамасы немесе инновацияларды 

басқарудың жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Диссертант 

индустриализация инновациялық болуы тиіс және жаңа технологияларды 

енгізудің флагманы болуы тиіс деген тұжырымдама жасады. 

Г.А. Наметованың диссертациялық жұмысы туристік қызметтің 

дамуымен байланысты Қазақстан Республикасының туристік саласын 

дамытудың 2023 жылға дейінгі тұжырымдамасының негізгі бағыттарын 

бейнелейді. Туризмнің серпінді дамуы, оның тұтастай алғанда әлемдік 

экономикаға және жекелеген елдердің экономикасына әсері әлемдік 

шаруашылықтың қалыптасуы мен дамуына ілеспе неғұрлым маңызды, 

тұрақты және ұзақ мерзімді үрдістерге айналып отыр. Қазіргі жағдайда 

туризмді ұлттық экономиканың ірі дербес саласына айналдыру айқын 

болады. Халықтың ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 

осы саланың алуан түрлі қызметі тек туристік кәсіпорындармен ғана емес, 

басқа салалардың кәсіпорындарымен де қанағаттандырылады. 

А. С. Кусайынованың диссертациялық зерттеуіндегі ұсыныстары мен 

теориялық қорытындылары Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі 

Стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттарын көрсетеді. Бұл басымдық 

қазіргі заманғы өркениет прогресінің векторларын білдіретін әлемнің 

алдыңғы қатарлы экономикаларында алтыншы технологиялық салымның 

қалыптасуымен және төртінші өнеркәсіптік революцияның дамуымен 

байланысты. Сондықтан Қазақстан Республикасының 2050 жылға қарай 

әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына енуі ұлттық 

экономиканың технологиялық деңгейінің артуы және инновациялық адами 

капиталды қалыптастыру нәтижесінде қол жеткізуге болады. Осы 

мақсаттарды іске асыру экономиканың модернизациясы экономикалық 

дамудың негізгі стратегиясы болып табылатын мемлекеттің инновациялық 

және технологиялық дамудың көшбасшысы ретіндегі рөлін күшейту кезінде 

мүмкін болады. 
Диссертация нәтижелерін тәжірибелік қызметке енгізу деңгейін 
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талдау.  

Д. Р. Коргасбековтың зерттеу нәтижелері ұлттық экономиканың 

инновациялық-технологиялық даму стратегиясын әзірлеу және жетілдіру 

бойынша пайымды қалыптастыруға, ұлттық экономиканың 

институционалдық-ұйымдастырушылық тетіктерін жетілдіру бойынша 

негізгі ережелерді негіздеуге мүмкіндік береді. Зерттеу Қазақстан 

Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының стратегиялық 

бағдарламаларымен байланысты. Зерттеу нәтижелерін экономикалық 

саясатты қалыптастыру кезінде мемлекеттік органдар мен даму институттары 

пайдалануы мүмкін. 
С. А. Нахипбекова диссертациясының практикалық маңыздылығы 

тиімді басқару жүйесін жетілдіру және өндірістік процестерді ұйымдастыру 

болып табылады. Қонақ үй бизнесі индустриясына озық жетістіктерді жедел 

енгізу үшін жағдай жасау қажет. Диссертациялық зерттеудің 

қорытындыларын қонақ үй бизнесін дамыту үшін прогрессивті шараларды 

енгізу ретінде, сондай-ақ қонақ үй желісі ретінде еліміздің ірі қонақ үй 

кешендерінде қызмет көрсету сапасын жақсарту және басқа қызмет 

түрлерімен үйлесімде қонақ үй қызметтерінің кластерлік дамуын қамтамасыз 

ету үшін пайдалануға болады. 

Ж. Б. Жумадилдаева диссертациялық жұмыста ритейл синтетикалық 

форматының азық-түлік емес секторында франчайзингтің қалыптасуы мен 

дамуы барысында туындайтын экономикалық қатынастарды қарастырды. 

Зерттеу нәтижелерінің практикалық маңыздылығы кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру мәселелерімен және шағын және орта бизнесті қолдаудың 

мемлекеттік және өңірлік бағдарламаларын іске асырумен айналысатын 

тиісті ұйымдардың, бизнес - қоғамдастықтардың Ритейл мен франчайзингті 

дамыту үшін пайдалану мүмкіндіктерінен тұрады. 
Р. К. Алимханованың жүргізілген зерттеу нәтижелері инвестицияның 

экономикалық тиімділігін есептеудің қолданбалы бағдарламасымен 

әзірленген осы зерттеу объектісі ұғымының категориялық аппаратын 

нақтылаумен және кеңейтумен, аумақтық табиғи-рекреациялық жүйелерді 

дамыту жобаларын дайындау және таңдау және оның экологиялық-

экономикалық тиімділігін анықтау процесінде туындайтын мәселелерді 

шешу үшін ұсыныстарды қолдану мүмкіндігімен анықталады. 

С. К. Жанузакованың зерттеудің теориялық және практикалық 

маңыздылығы кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі туралы қазіргі 

түсінігін тереңдететін әдістеме мен модельді қолданбалы қолдану 

мүмкіндіктерінен тұрады. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

бойынша автор әзірлеген әдістемені, бағдарламаны, модельді және 

ұсынымдарды қолдану шағын және орта бизнес кәсіпорындары қызметінің 

тиімділігін арттыруға, ішкі және сыртқы қауіптерден қорғау жөніндегі 

шаралар есебінен олардың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жүйесін күшейтуге мүмкіндік береді. Автор әзірлеген және енгізген 

әдістемелік ережелерді түрлі қызмет салаларының кәсіпорындары пайдалана 

алады. 
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В. Н. Сейтова диссертациялық жұмыста экономиканың аграрлық 

саласындағы инновациялық кәсіпкерлік бастамаларын қалыптастыру мен 

дамытудың ұйымдық-экономикалық аспектілерін қарастырды. В.Н. 

Сейтованың диссертациялық зерттеудің практикалық маңыздылығы 

аграрлық сектордың кәсіпкерлік қызметінде зерттеу нәтижелерін 

практикалық қолдану мүмкіншілігінен тұрады. Жұмыста ұсынылған әдістеме 

экономиканың аграрлық секторының инновациялық даму деңгейін 

объективті талдауға мүмкіндік береді. 
Г. А. Наметованың диссертациялық зерттеуі Қазақстанның ауылдық 

туризмінде менеджментті ұйымдастыру процестеріне арналған. Г.А. 

Наметованың зерттеуінде қолданбалы аспектілері ауыл туризмін дамыту мен 

басқаруды жетілдіруге бағытталған мемлекеттік және жергілікті мақсатты 

бағдарламаларды дамыту стратегиясын қабылдау және жоспарлау үшін 

пайдаланылуы мүмкін. Зерттеу нәтижелері мен практикалық ұсыныстар 

қызметі туризмді дамыту мен басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған 

мамандарды даярлау үшін қолданылуы мүмкін. 

Диссертациялық зерттеуде қамтылған А.С. Кусайынованың ұсыныстары 

Қазақстан Республикасының экономикалық жүйесін технологиялық 

жаңғыртуды басқарудың тиімділігін арттыруға ұйымдастырушылық-

әдістемелік тәсілдерді негіздеуге бағытталған. Зерттеудің практикалық 

маңыздылығы формальды және формальды емес институттардың жай-күйін, 

ұлттық экономиканы технологиялық жаңғырту мақсаттарына сәйкес олардың 

басқару деңгейін бағалау үшін ұсынылған талдамалық құралдарды пайдалану 

мүмкіндіктерінен тұрады. 
5. Ресми сын-пікір берушілердің жұмыстарын талдау. 

«Тұран» университетінің диссертациялық кеңесі туралы ережеге сәйкес 

ізденушілердің зерттеулері диссертациялық кеңестің алдын ала 

сараптамасынан өтті. Сарапшылардың ескертулері мен ұсыныстары 

бойынша ізденушілердің жұмысы қорғауға ұсынылған жұмыстардың 

теориялық және практикалық деңгейін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік 

берді. 
Ресми рецензенттер қазақстандық жетекші жоғары оқу орындары мен 

ғылыми ұйымдардан тағайындалған:  

- Г. М. Дүйсен – экономика ғылымдарының докторы, доцент, ҚР БҒМ 

ҒК Р.Б. Сүлейменова атындағы Шығыстану институтының директорының 

орынбасары; 

 - Н. А. Калганбаев – экономика ғылымдарының кандидаты, Абылай хан 

атындағы ҚазХҚжӘТУ доценті; 

- М. В. Ахмедьярова – экономика ғылымдарының докторы, «Нархоз» АҚ 

университетінің профессоры; 

- С. Т. Купешева – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ доценті;  

- Г. Б. Нурлихина – экономика ғылымдарының докторы, «Алматы» 

университетінің оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректоры; 
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- А. С. Манап – экономика ғылымдарының кандидаты, «Нархоз» АҚ 

университетінің «Маркетинг» кафедрасының доценті; 

- Ж. С. Рахимбекова – экономика ғылымдарының кандидаты, Алматы 

Менеджмент жоғары мектебінің доценті, Менеджмент университеті (AlmaU), 

техникалық реттеу комитетінің туристік персоналды бағалау бойынша 

сарапшы-аудиторы (17024); «Туризм және қонақ үй шаруашылығы» ұлттық 

біліктілік шеңберін әзірлеу бойынша жұмыс тобының мүшесі;  

- М. У. Спанов – экономика ғылымдарының докторы, профессор, 

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 

қаржылық бұзушылықтарды зерттеу орталығының директоры; 

- А. Ж. Панзабекова – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚР 

БҒМ ҒК Экономика институты директорының ғылым жөніндегі орынбасары;  

- У. К. Керимова – экономика ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінің «Агробизнес менеджменті және ұйымдастыру» 

кафедрасының профессоры;  

- Е. Әмірбекұлы – экономика ғылымдарының докторы, профессор, Тараз 

мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры; 

- Г. У. Акимбекова – экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 

Ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының академигі; 

- А. Е. Желдибаев – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, 

Алматы қаласындағы Алматы технологиялық университетінің «Туризм және 

сервистік қызмет көрсету» кафедрасының меңгерушісі; 

- Р. К. Сагиева – экономика ғылымдарының докторы, доцент, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің «Экономика және бизнес» Жоғары 

Мектебінің деканы;  

- А. М. Сейтказиева – экономика ғылымдарының докторы, профессор, 

«Нархоз» АҚ университетінің «Қоғам, технология және экология» мектебінің 

магистрлік бағдарламалары бойынша деканның орынбасары. 
Диссертациялық жұмыстардың ресми рецензенттерінің пікірлері 

қойылатын талаптарға сәйкес орындалған. Рецензенттердің пікірлерінде 

философия докторы (PhD) дәрежесін алуға үміткер докторанттардың 

диссертациялық зерттеулерінің ғылыми және тәжірибеліқ тұрғыдан 

неғұрлым құнды ережелері көрсетілген. Рецензияларда зерттеудің ғылыми 

нәтижелерінің тәжірибеліқ маңыздылығы, жаңалығы мен шынайылығы атап 

өтілді. Өткізілген пікірлердің нәтижелері бойынша оң ресми пікірлер берілді. 

Докторанттар жүргізген зерттеулердің ғылыми маңыздылығын 

рецензенттерді бағалау, докторанттардың сөз сөйлеуі және қойылған 

сұрақтарға жауаптары диссертациялық Кеңес мүшелерінің дауыс беруі 

кезінде оң шешім қабылдауға негіз болды.  

6. Ғылыми кадрларды даярлау жүйесін ары қарай жетілдіру 

бойынша ұсыныстар.   
Диссертациялық кеңес «Диссертациялық кеңес туралы Үлгі ережеге 

және «Дәрежелер беру ережесіне» мынадай ұсыныстар енгізу орынды деп 

есептейді: 
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