
 

 
 

Улыбышев Дмитрий Николаевич 

 

1 Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Білімі: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 

«Қаржы және несие» мамандығы, «Банк ісі» мамандығы, бітірген жылы - 2000 

ж. 

Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты, мамандығы 

08.00.05 «Экономика және халық шаруашылығын басқару (сала және қызмет 

саласы бойынша)», марапатқа ие болған күні: 03.03.2009 ж. 

Ғылыми атағы: 08.00.00 «Экономика» мамандығы бойынша доцент, 

тапсыру мерзімі 24.02.2010. 

Оқытылатын курстар: 

А) Organizing and planning of scientific researches (магистратура); 

Б) Әлеуметтік экономика (магистратура) 

Ғылыми-педагогикалық өтілі - 17 жыл, оның ішінде Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университетінде жұмыс тәжірибесі - 10 жыл. 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар. 

2017 жыл: 

А) «Университеттегі оқу үрдісіндегі сыни ойлау» семинары, Қарағанды, 

КЭУК; 

Б) «Экономиканың мемлекеттік секторындағы нәтижелер бойынша 

бюджеттеуді басқару» біліктілікті арттыру курстары, Қарағанды, Өңірлік даму 

ғылыми-зерттеу институты. 

2016 жыл: 

А) ЕА Erasmus + жобасы бойынша «Орталық Азиядағы Оқыту, оқыту 

және кәсіпкерлік орталығы» атты Вена, Вена экономика және бизнес 

университетінің бесінші семинары; 

Б) «Технологияларды коммерцияландыру негіздері» семинары, 

Қарағанды, Фитохимия институты. 

2015 жыл: 



А) ЕА Эразмус + жобасы бойынша «Орта Азиялық оқыту, оқыту және 

кәсіпкерлік орталығы» жобасы бойынша жұмыс кездесуі, Алматы, Жаңа 

экономикалық университеті 

Б) «Самарқанд - шығыс інжу-2015» туристік фестивалі, Самарқанд, 

Самарқанд мемлекеттік экономика және қызмет институты. 

3 Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

Карагандинская область в суверенном Казахстане: устойчивое развитие и 

смена техно-экономических основ конкурентоспособности. Коллективная 

монография. – Караганда: ФормаПлюс, 2012. – 464с. – в соавт. 

1) Развитие системы социальной защиты лиц с ограниченными 

возможностями: обеспечение доступности зданий, инклюзивное образование, 

профессиональная реабилитация, социальные услуги на дому. Коллективная 

монография. – Караганда: КЭУ Казпотребсоюза, 2012. – 348с. – в соавт. 

2) Оценка результативности национальных инновационных систем 

стран-участниц Таможенного союза // Вестник Киевского национального 

университета им. Т.Г. Шевченко. – 2012. – №143. – С. 21-24. – в соавт. 

3) Интеллектуальный капитал как важнейший фактор развития 

современной инновационной экономики // Вестник регионального развития. – 

2012. – № 2(32). – С. 14-21. – в соавт. 

4) Анализ результативности предпринимательства в Казахстане // 

Вестник регионального развития. – 2012. – № 2(32). – С. 14-21. – в соавт. 

5) Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

стратегия и практика. – 2013. – №2. – С.44-49. – в соавт. 

6) Ретроспективный анализ динамики накопления нематериальных 

активов фирмами Казахстана // Вестник регионального развития. – 2013. – № 

1-2(34). – С.95-99 

7) Экономический потенциал Восточно-Казахстанской области в 

контексте перспектив размещения производительных сил и расселения 

населения на период до 2030 года. Коллективная монография. – Караганда: 

ТОО «ТАиС», 2013. – 166с. – в соавт. 

8) Intellectual capital evaluation methods and analysis // European Journal 

of Natural History. – 2013. – №6. – Р. 37-39. – в соавт. 

9) Оценка результативности использования интеллектуального 

капитала в Республике Казахстан // Вестник регионального развития. – 2013. 

– № 3-4(35). – С. 88-96. – в соавт. 

10) Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала 

Республики Казахстан // Вестник регионального развития. – 2014. – № 1-2 (36). 

– С. 17-28. – в соавт. 

11) Предпосылки и проблемы взаимодействия национальных 

инновационных систем стран Евразийского Экономического Союза // 

Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы. – 

2015. – №1. – С. 94-97. – в соавт. 



12) Development of Production Capacities in Agricultural Product Processing 

in the Urbanized Agglomeration Areas of Astana by 2030 // Journal of Advanced 

Research in Law and Economics. – Summer, 2016. – Volume VII. – Issue 3(17). – 

P. 505-516. – в соавт. 



Букенова Айсулу Ахатовна 

 

1 Білімі: 1. экономикалық ғылымдар магистрі; оқытылатын пәндер: 

Кәсіпорынның жоспарлауы, Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорында 

рационинг және сыйақы ұйымдастыру (авторлық курста), Экономиканы 

мемлекеттік реттеу, Кәсіби мансапты жоспарлау, Экономикалық болжау 

(авторлық курс), Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері, 

Ұйымдастыру, басқару әлеуметтік жұмыстарға әкімшілік ету, басқару, 

ұйымдастырушылық мінез-құлық (авторлық курс), ресми қарым-

қатынастардың этикасы (авторлық курс). 2007-2016 жж 

2. Академиялық тәжірбие: Қазіргі Гуманитарлық Академия, Қазақ-

Ресей университеті, пәндер оқытылады: Макроэкономика, Экономикалық 

зерттеулер тарихы. Экономика, менеджмент, кәсіпорын экономикасы, 

персоналды басқару, ұйымдастырушылық мінез-құлық, туризм менеджменті, 

қонақ үй бизнесі 

3.  Академиялық емес тәжірбиесі:  бухгалтер – кассир 

2 Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес) . 

. - «Корпоративтік басқару» курсы, Қарағанды қ., 6-8 ақпан, 2012, 

Болашак университеті директорлар институты, 24 сағат, сертификат, 2012 ж. 

- «Сары-Арқа» технопаркінің инновациялық жобаларын дайындау және 

насихаттау », 2015 ж 

- Агроөнеркәсіптік кешендегі адам ресурстарын басқару, Қазақстан, 

«Башқұрт мемлекеттік аграрлық университеті» жоғары кәсіби білім берудің 

федералдық мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесі, сертификат, 

семинар, 2015 

- The Global Economy Hungary, Pecs, University of Pecs Faculty of Adult 

Education and Human Resources Development курсы,сертификат, 2014ж. 

-  Internationale Erfahrungen in der sozialen Sicherung und Sozialarbeit 

Euro – schulen Bitterfeld / Wolfen, теориялық курсы, сертификат, 2013ж. 

3  Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар 

- жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе 

ұсынылған авторлық құқықтар (егер бар болса):  

-  «ВТО и Таможенный союз: реалии – вступления в свете Послания 

Президента РК Назарбаева Н.А. «Социальная модернизация – главный 

вектор развития»,  (гр. УА 31с, Канапиева Л «Экономические последствия 

вступления Казахстана в ВТО»). 2013г. 

1. «ВТО и Таможенный союз: реалии – вступления в свете Послания 

Президента РК Назарбаева Н.А. «Социальная модернизация – главный вектор 

развития», (гр. Э-12, Тунгушпаев  «М Казахстан и ВТО: задачи и 

перспективы»), 2013г. 

2. Международная студенческая научно – теоретическая конференция от 

23 апреля 2013г. «Социокультурные и экономико – правовые проблемы 

модернизации современного общества»: 



- гр. Э-12 Арынова М.Е. «Анализ государственного современного  

состояния малого бизнеса в Карагандинском регионе» 

- гр. Э-12 Новиков Р «Человеческий капитал в современной экономике 

Казахстана» 

3. Международный симпозиум «Практика впроваждення зелених 

технологiй: досвiд нiмеччини» Киевский Национальный университет им. Т. 

Шевченко, «Влияние экологических факторов на качество жизни населения 

РК»  

4. Международная научно – теоретическая конференция, посвященная 

90-летию Б. Бейсенова «Актуальные проблемы юридических и 

общественных наук в РК» 26.04.13г. «Методологические основы концепции 

человеческого капитала» МВД РК Карагандинская академия им.Б. Бейсенова. 

5. Международная научно – теоретическая конференция молодых 

ученых «Роль и место молодежи в развитии науки» - «Человеческий капитал 

как новый этап роста экономики Казахстана», МВД РК Карагандинская 

академия им.Б. Бейсенова.2013 

6. «Хабаршы — Вестник Карагандинской академии МВД РК им.Б. 

Бейсенова»- «Система здравоохранения Республики Казахстан: проблемы и 

перспективы»2013 

7. «Инновационно – технологическое  развитие производительных  сил 

современного  индустриального  города: социально- экономические, 

правовые аспекты города» , посвященные 80-летию гКараганды  21-22 

ноября, КЭУК»,  «Инвестиции в  человеческий  капитал Республики  

Казахстан») 2014 

8. Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – 

Караганда: КЭУК. – 2014.- №2, «Современное состояние развития и 

эффективность функционирования человеческого капитала в Республике 

Казахстан» 

9. Международная научно – теоретическая конференция: 

10. -  «Инновационно – технологическое  развитие производительных  

сил современного  индустриального  города: социально- экономические, 

правовые аспекты города» , посвященные 80-летию г. Караганды  21-22 

ноября, КЭУК»,  «Инвестиции в  человеческий  капитал Республики  

Казахстан») 

11. - «Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве», 

«Государственные расходы здравоохранения в РК», УФА, ФГБОУ ВПО 

Башкирский ГАУ, 2015 

12. - Букетовские чтения, «Формирование стратегии развития 

предприниятия в посткризисный период», Караганда, 2015 



Ибитанова Клара Крыкбесовна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Жоғарғы: Қарағанды бірлестігінің Кооперативтік институты - 

«Экономика экономикасы» мамандығы 1989ж. 

Оқытылатын пәндер: Кәсіпорын экономикасы, экономикалық талдау, 

қонақжайлылық кәсіпорын экономикасы 

ЖОО жұмыс уақыты: 1992ж. бастап 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толы жұмыс 

күні. 

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес) - 

Экономиканы оқытудағы инновациялық тәсілдер. Алматы 26-28 наурыз, 

2015 «Тұран» университеті 

- Инновациялық жобаларды дайындау және жылжыту. Қарағанды. 26 

қыркүйек, 2015 ж 

«Сары-Арқа технопаркі» ЖШС 

- Мемлекеттік сектордағы менеджмент және бюджетті орындау. 

Қарағанды, 2017 жылғы 16-26 қаңтар. Өңірлік даму ғылыми-зерттеу 

институты 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса): 

- Поддержка малого и среднего бизнес в РК: МНПК «Глобальные 

вызовы современному обществу в 21 веке» г.Караганда.2016; 

- Нарықтық экономикадағы шағын және орта бизнестің инновациялық 

жағдайы: МНПК «Конкурентное развитие малого и среднего бизнеса на 

основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом. 

Астана. 2015; 

- Қазақстан Республикасының өсімдік және мал шаруашылығын дамыту 

мәселелері: МНПК «Новая экономическая политика- основа устойчивого 

развития региона». Караганда. Декабрь 2015; 

- Государственная поддержка  и регулирование малого и среднего 

бизнеса: МНПК Социально-экономические правовые проблемы и стратегия 

развития индустрии туризма Центрального Казахстана.  КУЭК. 2014 



Куттыбаева Нургуль Болатовна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Жоғарғы: Е.А.Бөкетоа атындағы Қарағанды Мемлекеттік 
Университетінің «Бухгалтерлік учет және аудит» мамандығы,   

Ғылыми дәрежесі: «Экономика» мамандығының PhD докторы 
Оқытатын пәндері: «Кәсіпқорғы», «Экономикалық ғылымдар», «Салалар 

экономикасы» 
ЖОО жұмыс жасау уақыты: 2016 ж. басиап 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толы жұмыс 

күні. 
2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

- «PMI PMBOK Guide 6 Edition стандартына негізделген жобаларды 
басқару тәжірибесі» тақырыбындағы семинарға қатысу. 

- «Микроэкономикалық және макроэкономикалық теорияның қазіргі 
мәселелері» семинарына қатысу 

- B1 деңгей - кәсіби ағылшын тілі сағаты 144 сағат және сертификат 
алды 

- «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңына 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

- Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
басымдылықтары: Болашақ-Баспа, «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  №2, 2014, 
239-242; 

- Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики: 
Przemysl, «Nauka I Studia» redacji. Materialy X Miedzynarodowejnaukowi – 
praktycznejkonferencji«Aktualne problem nowoczesnychnauk». № 8. 2014 , Р. 76-
83; 

- Нарастающая глобализация как характерная черта современного 
общества; Издательство Карагандинского государственного университета им. 
Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№2(74)/2014, Стр. 188-194; 

- Конкуренция  как  образ жизни и движущая сила развития общества: 
Издательство Карагандинского государственного университета им. 
Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№2(75)/2014 Стр. 162-169; 

- Теоретический и методический  подход  к  проведению  конкурентного 
анализа: Издательство Карагандинского государственного университета им. 



Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№1(77)/2015, Стр. 49-55; 

- Метод анализа региональной конкурентоспособности на основе  
структурных сдвигов в занятости населения: Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ», Česká republikaPrague, New approaches in economy and 
management  :  materials of the VI international scientific conference on 
September 15–16, 2016. P. 90-94; 

- Идентификация моделей конкурентоспособности региона на основе 
индекса структуры и динамики занятости населения: Издательский дом 
«ЭКО», Журнал «Труд в Казахстане», 5 (209) 2016., Стр. 2-8; 

- Аssessing  the  level  of  competitiveness  of  the republic  of  Кazakhstan  
on  the  basis  of  world rankings analysis: International Economic Society, 
International Journal of Economic Perspectives, North CyprusVia Mersin 10, 
Turkey, 2016, Volume 10, Issue 3, Стр. 101-112; 

- Қазіргі экономикадағы аймақтың  бәсекелесу қабілетінің концепциясы 
және моделі: артықшылықтары мен  шектеулері: НИИ Регионального 
развития, Вестник регионального развития, РК, г.Караганда, № 1-2 (40) 2016, 
Стр 6-17; 

- Ғаламдану  жағдайында  елдердің  бәсекеге  қабіліеттілігінің  дамуы: 
ҚҚЭУ, ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция 
журналы; №1 (40) 2016 Стр. 78-85; 

- Оценка конкурентоспособности региона на основе индекса  структуры 
и динамики занятости населения: Министерство национальной экономики 
РК, Комитет по статистике, Журнал «Экономика и статистика», № 3/2016 
Стр. 142-147; 

- Мировой опыт повышения конкурентоспосоности национальной 
экономики: Science and Education LTD.  Materials of the XII International 
scientific and practical conference, «Science and civilization» Volume 1. 
Economic science. 2016. P. 25-29 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

CальжановаЗауреАбильдиновна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

        Жоғарғы білім: 

        Ғылыми дәрежесі: Экономика ғылымдарының докторы, 2003 ж. 

08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығын басқару мамандығы 

        Ғылыми атағы: 08.05.00 - Экономика және халық шаруашылығын 

басқару мамандығы бойынша профессор 

Оқытатын пәндері: Тәуекел - Ұйымдағы басқару, Фирманың 

экономикалық қауіпсіздігі 

Ғылыми-педагогикалық тәжірбиесі:32 жыл 

2 . Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу  

− «Экономиканы мемлекеттік реттеу» электронды оқулығына 

авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 

(авторлар Омарханова Ж.М., Досқалиева Б.Б., Сихымбаева Д.Р., Садуақасова 

Ж.М., Букенова А.А., Безлер О.Д.) №107 IS 007124 

- «Қазақстан Республикасының инновациялық экономикасын 

қалыптастыру және дамыту жағдайында зияткерлік капитал: жинақтау, 

бағалау және тиімді пайдалану механизмдері» (2012-2014 жж.) Тақырыбы 

бойынша «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым 

комитеті» мемлекеттік мекемесінің гранты бойынша іргелі ғылыми 

зерттеулерді орындаушы; 

- - «ҚР БҒМ Ғылым комитеті» мемлекеттік мекемесінің гранты бойынша 

«Қазақстан экономикасының кеңістіктік құрылымдық құрылымы: теориясы, 

әдістемесі және реттеу механизмдері» тақырыбындағы іргелі ғылыми 

зерттеулердің жетекшісі (2015-2017) 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

- Государственное регулирование экономики. (Учебник) Соавторы 

Доскалиева Б.Б., Сихимбаева Д.Р.,Омарханова Ж.М.,Садвакасова Ж.М. 

Карагандинский экономический университет, Караганда, 2016, объем 27,2 



- Индустриально-инновационная модернизация регионов экономики 

Казахстана (монография), соавтор Омарханова Ж.М. - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, 2015, объем 14,8 

п.л. 

- Development of production capacities in agroculturel product processing in 

the urbanized agglomeration areas of the Astana by 2030, 

соавторыГелашвилиН.Н., ЖайлауовЕ. Journal of advanced research in law and 

economics. Volume VII, issue 3 (17), 2016. (база Scopus); 

- Increasing of the Competitiveness Branch of Cattle Breeding, 

соавторыОмархановаЖ.М., МухамбетоваЗ.С., МатаеваБ.Т. Current science, A 

Fortnightly journal of Research. Volume 112, issue 6 (2017-03-25) БазаScopus 

-Индустриально-инновационная модернизация регионов экономики 

Казахстана (монография), соавтор Омарханова Ж.М. - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, 2015, объем 14,8 

п.л. 
- Новые возможности развития малого и среднего бизнеса в Казахстане в 

рамках Концепции государственного регулирования предпринимательской 

деятельности до 2020 года. Соавтор Копсажарова Г.А. Фундаментальные 

исследования №8 (часть 4), 2014 – с.918-922 (РИНЦ-0,330), объем 0,3 

- Регион в системе мирохозяйственных связей. Соавторы Гельманова З.С., 

Жанысбаева Л.С. Международный журнал экспериментального образования №5 

(часть 2), 2014 – с.117-121 (РИНЦ-0,674), объем 0,3 

- Управление затратами на качество в рамках Международных стандартов 

ISO, соавтор Гельманова З.С. Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований №11 (часть 4), 2014 – с.634-637 (РИНЦ-0,799), 

объем 0,3 

- Глобальная продовольственная проблема и Казахстан. Соавторы 

Жанысбаева Л.Б., Беспаева Р.С. Международный журнал экспериментального 

образования «Моделирование и прогнозирование экономических процессов. 

Актуальные проблемы науки и образования» 2013г. (РИНЦ-0,674), объем 0,5 

- Становление экономической мысли формирования и развития 

межрегиональных взаимоотношений на мезоуровне. Соавтор Гелашвили 

Н.Н. Новый взгляд. Международный научный вестник: Сборник научных 

трудов. Выпуск 18/ Под общ. Ред. С.С.Чернова.- Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2017, стр. 98-109. Объем 0,6 



 

 

Жайлауов Ерлан Берикович 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Жоғарғы: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 

мамандық «Экономика». 

Ғылыми дәрежесі: Экономика мамандығының (PhD) философия докторы 

Оқытатын пәндері: бизнес жоспарлау, бизнес диагностика; 

ЖОО жұмыс уақыты: 2011 ж. бастап  

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, жартылай 

уақыт.  

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

 - Разработка Маркетингового, Финансово-экономического разделов по 

объему работ: «Корректировка технико-экономического обоснования 

«Строительство паромного комплекса в Порту «Курык» и эксплуатация 

универсальных грузопассажирских паромов»;  

- «Реализация маркетинговых мероприятий с целью продвижения услуг 

компании на рынок г. Караганды»;  

- «Услуги по паспортизации зданий»;  

- «Тренинг для представителей строительных организаций по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов»;  

- Корректировка финансово-экономического обоснования бюджетных 

инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в 

уставном капитале АО «НК «СПК «Сарыарка» с последующим увеличением 

уставного капитала ТОО «Индустриальный парк «Металлургия – 

Металлообработка» для реализации проекта по строительству 

инфраструктуры Индустриального парка в городе Караганда;  

- Услуга по разработке разделов "Социально-экономическая характеристика 

города Атырау и урбанизированной территории района на внутреннем и 

мировых рынках в среднесрочной перспективе", "Определение товарной 

специализации ТЛЦ в городе Атырау", "Определение оптимального района 

размещения ТЛЦ в городе Атырау", "Финансово-экономические расчеты и 



обоснование" в рамках предварительного ТЭО "Строительство транспортно-

логистического центра в г. Атырау";  

- Адаптация финансового и маркетингового раздела ТЭО "Завод по 

производству сжиженного природного газа производительностью 100 млн. 

м3 в год в г. Тараз";  

- Разработка карты развития предпринимательства города Жезказган;  

- Научно-исследовательская работа по подготовке акта научной экспертизы 

обоснования необходимости присоединения территорий Бухар-Жырауского 

района к г.Темиртау. 
 

 

 



 

           

 
 

Невматулина Карина Анваровна 

 

1 Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

2005 ж. - Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 

«Экономика» мамандығы бойынша магистратура, экономика магистрі; 

2014 ж. - Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 

экономика ғылымдарының докторы, PhD. 

2014 - 2015 жж. «Экономика және менеджмент» кафедрасының 

оқытушысы; 

2015 ж. - қазіргі уақытқа дейін «Халықаралық бағдарламалар, жобалар 

және академиялық ұтқырлық және үйлестіру орталығы» директорының 

орынбасары, «Экономика және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы. 

Оқытатын пәндері: «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпорынның 

инвестициялық және инновациялық қызметі», «Бизнес-жоспарлау» 

(бакалавриат), «Стратегиялық шығындар менеджменті» (магистратура). 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар. 

2008 ж. «Бухгалтерлік есеп» курсын аяқтау туралы сертификат. 1: C есеп 

8.0. Салық және салық салу. 

2009 ж. Қазақ тілі курсын аяқтау туралы сертификат. 

2010 ж. Ағылшын тілінің курсын аяқтау туралы сертификат. 

2010 ж. Мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару институтында 

біліктілікті жоғарылату курсының аяқталғандығы туралы сертификат. 

2017 «Бизнес-жоспарлау» курсын аяқтау туралы сертификат. 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

          1. 2012 год, Актуальные проблемы обеспечения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг в условиях глобализации: 



Материалы  международной научно-практической конференции, Политико-

правовой режим функционирования СЭЗ в Республике Казахстан; 

2. 2012 год,  Зеленый бизнес: жизнь ради будущего: Материалы 2-ой  

международной научно-практической конференции – Киев: КНУ им. Т. 

Шевченко,  Мировой опыт развития СЭЗ и возможность его использования в 

Казахстане; 

3. 2012 год, Вестник КЭУ. Экономика, философия, педагогика, 

юриспруденция, Сравнительный анализ эффективности деятельности 

мировых финансовых центров; 

4. 2012 год,   Статья Вестник КЭУ. Экономика, философия, 

педагогика, юриспруденция, Перспективы развития регионального 

финансового центра города Алматы  в качестве международного 

финансового центра; 

5. 2013 год,  Современные интеграционные процессы: качественно 

новые формы: Материалы международной научно-практической 

конференции, Основные направления и перспективы развития свободных 

экономических зон в Республике Казахстан;  

6. 2013 год,  Научный журнал «Вестник Университета «Туран», Оценка 

и анализ международных финансовых центров и оффшорных зон в качестве 

специфических форм СЭЗ; 

7. 2013 год,  Middle-East Journal of Scientific Research, Role of Special 

Economic Zones in Development of the Republic of Kazakhstan 

8. 2013 год,  Журнал European Applied Sciences, Опыт Республики 

Казахстан по внедрению новых финансовых инструментов как основы 

развития Регионального финансового центра города Алматы (РФЦА) 

9. 2013 год,  Модернизация и развитие современного инновационного 

общества: экономические, социальные, правовые, философские тенденции: 

Материалы  международной научно-практической конференции,  Часть 3- г. 

Саратов, Тенденции развития свободных экономических зон в странах мира; 

10. 2014 год,  Вестник КазНУ. Серия экономическая, Некоторые аспекты 

формирования и классификации свободных экономических зон; 

11. 2014 год,  Научный журнал «Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки», №6. Часть 2, Краснодар, Роль 

специальных экономических зон в развитии Республики Казахстан; 

12. 2015 год, Журнал «Научный результат», Белгород, Приоритеты 

развития специальных экономических зон республики Казахстан; 

13. 2016 год, Материалы МНПК проблемы и перспективы развития 

экономики, управления и кооперации, часть 1, Москва, Оценка 

эффективности экономической деятельности специальных экономических 

зон Казахстана; 

14. 2016 год, Сибирский торгово-экономический журнал, Омск,  

экономико-правовые механизмы деятельности пециальных экономических 

зон в республике Казахстан; 

15. 2016 год, Монография «Пути совершенствования деятельности 

специальных экономических зон в Республике Казахстан». 



16. 2017 год, Учебное пособие «Стратегическое управление затратами». 



Ибраева Айгуль Рахымжановна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Жоғарғы, KIPK, Инфрақұрылымды басқару экономикасы, экономист 

Ғылыми дәреже: Экономика ғылымдарының магистрі 

Оқытылатын пәндер: Бизнес экономикасы, Кәсіпкерлік, Еңбек нарығы 

экономикасы, Бәсекелестік, Бизнес жоспарлау.  

ЖОО орнында жұмыс уақыты: 1996 ж. бастап  

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толы жұмыс 

күні. 

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

- «Инновациялар және ғылыми жобаларды коммерциализациялау» 

тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курстарының аяқталғандығы туралы 

сертификат (36 сағат), Қарағанды экономикалық университеті, 

Қазпотребсоюз Қарағанды қ. 

- «Экономиканың мемлекеттік секторындағы нәтижелерді басқару және 

бюджеттеу» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курстары (36 сағат), 

Қарағанды қаласы Өңірлік даму ғылыми-зерттеу институты 

«Мемлекеттік сатып алулар» (36 сағат), Қарағанды экономикалық 

университеті, Қазтұтынуодағы, Қарағанды  

- «Оқытушының жаттықтырушы біліктілігі және оларды қалыптастыру 

құралдары» тақырыбы бойынша қайта даярлау курсы КЭУК, 72 сағат 

- «Экономика және бизнеске экономикалық және математикалық 

үлгілерді пайдалану» (36 сағат), Қарағанды экономикалық университеті, 

Қазтұтынуодағы, Қарағанды 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

Проблема бедности и пути ее решения в Республике Казахстан Статья. Новая 

экономическая политика – основа устойчивого развития региона: материалы 

международной научно-практической конференции – Караганда: Типография 

КЭУ Казпотребсоюза, 2016. С.50-54  

1. Социальное партнерство  ка к фактор развития трудового потенциала. 

Статья КЭУК, МНПК «Глобальные вызовы современности в XXI веке», 

сентябрь, 2016  

2. Экономика предприятия Практикум.в Соавторстве Идрисова А.К., 

Кенешеева Г.А. Караганда: Типография КЭУ Казпотребсоюза, март 2016 



 
 

АбдикаримоваАлияТолеутаевна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

Ғылыми дәрежесі: Экономика ғылымдарының кандидаты 

Оқытылатын пәндер: Экономикалық ұйымдар, Modern businesses 

economy and strategy of development 

ЖОО-да жұмыс жасаған уақыты: 2003 ж. Бастап 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толы жұмыс 

күні. 

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

- 1-30 май 2014 жыл - Балеарские аралдары университеті, Генуя 

университеті 

- 2017 қаңтар  - ҚЭУ біліктілігін арттыру курсы - мемлекеттік сектор 

экономикасы 

- 2018– ағылшын тілінің курсы – ҚЭУ -нің ағылышын тілінен курстар– 

Advanced  

- «Жаттықтырушы мұғалімдерінің құзыреті және оларды қалыптастыру 

институты»  

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

Стратегические аспекты управления организацией. - О некоторых 

вопросах и проблемах экономики и менеджмента. Красноярск, 2016 г.  

Взаимодействие государтсва и общества на современном этапе. Учебное 

пособие. Караганда – 2016.   

The social policy in the Republic of Kazakhstan: Its efficiency and impact on 

the social stability development// International Journal of Economic Perspectives, 

December- 2016.-№4.-С.51-56 

Transformation of HF in Regions of Russia:  Retrospective Experience and 

Modern Dynamics// Journal of Advanced Research in Law and Economics, Fall 

2017.-2.-С.37-41 



Партисипативное управление как средство стимулирования работников 

предприятия// Высшая школа. Научно-практический журнал. 2017. -№11.-

С.18-22 

Разработка системы премирования на основе показателей KPI для 

строительной организации// Актуальные вопросы современной экономики, 

сборник статей по материалам научно-практической конференции, Томск: 24 

апреля 2018.-С.-31-35 

Trends and challenges for the oil and gas investments in the world// 

Кооперация и предпринимательство:  состояние, проблемы и перспективы. 

Сборник научных трудов международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, Казань:2017г.-С.-68-71 

 



 
 

Мухамбетова Замира Сейдахметовна 

 

1 Білімі: жоғарғы – Қарағанды қ. Центрресоюз кооператив институты 

Академиялық және ғылыми дәрежсі – экономика ғылымдарының 

кандидаты. 

Оқытылатын пәндер: Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін басқару, 

шығындарды басқару 

осы ұйымдағы жұмыс уақыты мен кезеңі: – 1994ж. бастап   

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес)  

- Инновациялық жобаларды дайындау және насихаттау, Қарағанды, 2015 

ж., 26 қыркүйек, «Сары-Арқа» технопаркі, 24 сағат, куәлік, 2015ж. 

3 Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

1. Социально-экономическое положение членов государств 

таможенного союза. II Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экономики и управления». 3-4 декабря 

2013. Чешское издательство Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

(Прага) (РИНЦ). 

2. Нарықтық экономикадағы шағын және орта бизнестің 

инновациялық жағдайы. Конкурентное развитие малого и среднего бизнеса 

на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом. 

Международная научно-практическая конференция. Астана: ТОО Мастер По, 

23.09.2015. – 330с. 

3. Уровень жизни населения в Центральном Казахстане – анализ 

аспектов потребительских способностей. Перспективы развития науки т 

образования: сборник научных трудов по материалом Международной 

научно-практической.конференции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Часть 4. 

Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С. 39-44 (РИНЦ) 

4. Современное состояние занятости населения в Республике 

Казахстан. «Актуальные проблемы экономики труда  в сельском хозяйстве». 

Материалы международной научно-практической конференции. (27-30 июня 

2014 г.) – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – 256 с. Стр. 219-228 



Алимбаев Абильда Амирханович 

 

1 Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі(магистратура, доктарантура): 

Жоғарғы білімі:Қарағанды политехникалық институты. Тау-кен өндіру 

факультеті. Тау-кен өндіру инженер мамандығы бойынша. Аяқтау мерзімі 

1958ж 

Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының докторы, 1988ж. 26 

тамызда тағайындалды. 

Ғылыми атағы: профессор, 26.07.1990ж. тағайындалды. 

Оқытылатын курстары: 

А) Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметін 

ұйымдастыру (магистратура); 

Б) Экономикалық зерттеулер әдіснамасы (докторантура) 

Ғылыми-педагогикалық тәжірбисі – 29 жыл, соның ішінле 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті – 10 жыл. 

2 Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар. 

3 Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса): 

1. Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

стратегия и практика. – 2013. – №2. – С.44-49 (в соавторстве) 

2. Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала РК// 

Вестник регионального развития. – 2014. – № 1-2 (36). – С. 17-28(в 

соавторстве) 

3. Оценка эффективности производства в черной металлургии РК// 

Экономика и статистика.- 2016. - №2, - С.78-73. (в соавторстве) 

4. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қолдау шаралары мен 

дамыту мәселелері. «Қазақстан-2050» индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясын жүзеге асырудың өңірлік мүмкіндіктері»// Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - 2016. – 2 том. -128-

132 б. (в соавторстве) 

 



Кульжанбекова Асель Жанатовна 

 

1. Білімі: академиялық және ғылыми дәрежесі, кәсіби 

классификациясы, оқытылатын пәндер,   берілген ұйымда жұмыс істеу 

мерзімі: 

          Жоғарғы: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 

«Экономика» мамандығы бойынша 

Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының магистрі  

Оқытылатын пәндер: Кәсіпкерлік, Жобалық талдау, Экономикалық 

қауіпсіздік, Қонақжайлылық кәсіпорын экономикасы, Әлеуметтік экономика 

ЖОО жұмыс жасау уақыты: 2011 ж. бастап  

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, толы жұмыс 

күні. 

2. Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес) 

«Ағылшын тілі курстары»: КЭУ, 2011ж  

«Корпоративтік басқару негіздері»: КЭУ, 2012ж 

«Команда құрастыру»: КЭУ, 2013ж 

«The management of economy, human recources and tourism in the European 

union»: Hungary, Pecs, 2013ж. 

«Theory, practice and application of  Internation Business»: Astana, L.N.Gumilyov 

Eurasian National University, 2013ж 

3. Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

Перспективы развития социальной политики Республики Казахстан: 

Материалы II Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы социально-экономических исследований (часть 1)», 

г. Москва: НИЦ Апробация, 2012г, с 44-48 

The experience of foreign countries in the calculation of the living minimum: 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Социальная модернизация Казахстана: предпосылки, достижения и пути 

развития»: Караганда, КЭУК, 2012г, с 140-144 

Анализ структуры доходов населения по регионам Республики 

Казахстан: Сборник научных трудов КарГу им Е.А.Букенова 

«Концептуальные основы и механизмы структурно-инновационной и 

институциональной модернизации национальной экономики»: Караганда, 

КарГу, 2013г., с 202-208 

Здоровье нации – важнейший приоритет региональной  государственной 

политики: Материалы областной научно-практической конференции «Основа 

казахстанского единства – равенство гражданских прав и свобод»: Караганда, 

Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области КГУ «Қоғамдық 

келісім»Аппарата акима Карагандиской области, 2017г., с 293-296. 



 
 

Байбосынов Серикжан Берикбаевич 

 

1 Білімі: академиялық және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: 

PhD 

Оқытатын пәндері: Өндірісті ұйымдастыру, Бизнесті жоспарлау, 

Кәсіпкерлік 

Академиялық тәжірибе: күндізгі немесе сырттай оқу бөлімі: Қарағанды 

мемлекеттік университеті «Болашақ»Преподаваемые дисциплины: 

Региональная инновационная система, бизнес – планирование 

инновационных проектов 

2 Білімі туралы куәліктер / кәсіби біліктілікті арттыру күні немесе 

кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен пәндердің бейініне сәйкес): 

- 2016 жылғы 29-30 наурыздағы «Бизнестің жол картасы - 2020» 

бағдарламасы аясында Бизнес-Кеңесші жобасының кәсіптік-өндірістік 

кешенінде қысқа мерзімді оқыту;  

- CACTLE жобасы аясында қысқа мерзімді тренинг Эразмус +, 

Өзбекстан, Ташкент, 2016 жылдың 6-11 мамыры  

3 Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар мен презентациялар - 

жарияланым немесе презентация жарияланған және / немесе ұсынылған 

авторлық құқықтар (егер бар болса):  

- Regional Innovation Policy: World Practice of and Conclusions for 

Kazakhstan //World Applied Sciences Journal 28 (6): 866-870, 2013 

- Региональный инновационный потенциал: содержание, проблемы и 

механизмы реализации //International Conference on European Science and 

Technology December 27 – 28 2013, Munich, Germany, p. 122-126 

- Өңірде инновациялық орта қалыптастырудағы білім, ғылым және 

кәсіпкерлік әрекеттестігінің өзекті мәселелері // «Экономика және 

статистика» журналы, № 1, 2014, Астана, 77-82 б.б. 

- Еуразиялық интеграцияның өңірлік инновациялық жүйені дамытудағы 

мүмкіншіліктері // ҚазҰУ Хабаршысы №2, 2014,  Алматы, 197 – 203 б.б. 

- Ғылым мен инновациялық белсенділік өңірлік инновация жүйені 

дамытушы факторлар ретінде // Қарағанды университетінің хабаршысы, № 1 

(73) 2014, Қарағанды, 127 – 133 б.б 


