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инвестиционной поддержке агропромышленного комплекса Казахстана (авторлармен 
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бойынша): 
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- Vocational Rehabilitation of the Disabled in Kazakhstan: Problems and Theirs 

Solutions. Middle-East Journal of Scientific Research. 15 (4): 546-553, 2013, 0,7 б.п. 

(G.Kazizova бірлесіп) (Scopus). 

- Analysis and evaluation of government activities related to provisioning of public 

goods. Life Scince Journal. 2013;10(4):1036-1041] (ISSN:1097-8135). http: // www. 

lifesciencesite.com.134. - 0,8 б.п.(G.Baibasheva, S.Kaidarova бірлесіп)  (Thomson Reuters). 

- Increasing management effectiveness in long-term care system for senior citizens in 

Kazakhstan. Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №10 (172). – Б.316-323. -0,7 б.п. 

(Jazykbayeva B.K. бірлесіп) (Scopus). 

- Features of the integration process in Kazakhstan’s food industry. ASERS. Journal of 

Advanced Research in Law and Economics. Volume 7. – Issue 2 (16). - Spring 2016. - Б. 334-

342 (Невматулина З.А. бірлесіп). (Scopus). 

- Самозанятость в Казахстане: тенденции и трудности идентификации. - Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. - №8 (182). – Б. 246-255. 0,8 п.л. (Г.Пестунова, О.Кулов 

бірлесіп). (Scopus).  

- Social Program Effectiveness and Employment: Evidence from Kazakhstan. - 

International Journal of Economic Perspectives (ISSN: 1307-1637). - June 2017. - Volume 11. - Issue 

2. (Импакт-фактор 0,282) Scopus. (Косдаулетова Р.Е.,Туткушева Ж.К бірлесіп). 

- New approaches in economy and menegment: Materials of the V international 

scientific conference (September 15-16, 2015). – Prague: Vedecko vydavatelsk centrum 

«Sociosfera - CZ». –Р.56-59.- 0,3 б.п (А.Мусатаевамен бірлесіп) 

- Предпосылки развития форм нестандартной занятости в индустриальной и 

постиндустриальной экономике. - Materials of the XI international scientific conference 

«Scientific horizons» – 2015.  Volume 1. Economic science. – Sheffield. Science and education 

LTD (30 September 30-October 7, 2015) – Б.20-23. - 0,3 б.п. (Г. Пестуновамен бірлесіп) 



- Концепции социального предпринимательства в современной экономической 

науке. - Материалы международной научно-практической конференции «Новая 

экономическая политика – основа устойчивого развития региона». – Қарағанды: ҚҚЭУ, 

2016. – Б. 50-53. – 0,2 б.п. (Аяганова М.П. бірлесіп). 

- Метод анализа региональной конкурентоспособности на основе структурных 

сдвигов в занятости населения. - New approaches in economy and menegment. Materials of 

the  VI  international scientific conference on September 15-16, 2016. – Prague: Vedecko 

vydavatelsk centrum «Sociosfera – CZ». –p.90-94 – ISBN 978-80-7526-127-4 

(Н.Куттыбаевамен бірлесіп) 

- Стратегии развития организаций на рынке специальных социальных услуг 

Казахстана. - Глобальные вызовы современному обществу в XXI веке: новые 

возможности, перспективы развития, стратегия действий: ХҒТК материалдары, 15 қазан 

2016 ж. – Б. 453-459. - 0,4 б.п. (Джазыкбаева Б.К. бірлесіп). 

- Оценка социальной эффективности проекта «Молодежная практика» 

государственной программы занятости. - Problems and prospects of development of economy 

and management : materials of the IV international scientific conference on December 3–4, 

2016. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – Р.124-128. - 0,3 п.л. 

(Г.С.Дюсембековамен бірлесіп). 

- Оценка социальной эффективности программы содействия занятости населения в 

Казахстане. -Экономика Казахстана за годы независимости: проблемы, перспективы и 

приоритеты развития. Сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции,посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан / 

А.А.Сатыбалдиннің редакциясымен – Алматы: ҚР БҒМ ҒК экономика Институты, 2016. – 

Б. 297-307  - 0,7 б.п ( Г.С. Дюсембековамен бірлесіп). 

- Модернизация института социального обслуживания в Казахстане на принципах 

эффективности и социальной ответственности. - Инновационная экономика и 

гуманизация общества: глобальный мир и Казахстан. О.Сәбденнің 70-жылдық 

мерейтойына арналған ХҒТК материалдары / А.А. Сатыбалдиннің редакциясымен. – 

Алматы: Алматы: ҚР БҒМ ҒК экономика Институты, 2017. – Т. 2.– Б.172-179. - 0,5 б.п. 

(Бектлеева Д.Е. бірлесіп). 

- Self-employment in Kazakhstan: trends of development and difficulties of 

identification. - Вестник регионального развития. – 2016. – № 1-2 (40). – Б 22-29. - 0,7 б.п. 

(Г.Б.Пестунова,О.А.Куловпен бірлесіп) 

- Методика и модельные расчеты по организации и функционированию центра 

комплексной работы с семьей. - Современные экономические реалии Казахстана: 

доминирующие тренды, риски и перспективы. Ғылыми еңбектер жинағы. – Қарағанды: 

ҚарМУ баспасы, 2016. – Б. 8-14. - 0,6 б.п. (Д.Е.Бектлеева, Н.Н.Гелашвили, Е.Б. 

Жайлауовпен бірлесіп) 

- Идентификация моделей конкурентоспособности региона на основе индекса 

структуры и динамики занятости населения. – Қазақстандағы еңбек. – 2016. –№5. - Б.2-9. 

(Н.Куттыбаевамен бірлесіп) 

- Оценка конкурентоспособности региона на основе индекса структуры и 

динамики занятости населения. - Экономика және статистика. – 2016. - №3 (39). – Б.142-

146.(Н.Куттыбаевамен бірлесіп)  

- Оценка потенциала некоммерческого секторакак базиса социального 

предпринимательства в Казахстане. – Қарағанды университетінің жаршысы. Серия 

Экономика. – 2016. - №2 (82) – Б.19-28. - 0,2 б.п. ( Аяганова М.П. бірлесіп). 

- Атипичные формы регулирования защиты трудовых отношений в Казахстане. - 

Материалы областной научно-практической конференции «Регулирование социально-

трудовых отношений».– Қарағанды: «Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасы» ММ 

баспасы»,2016. – Б 121-125. - 0,3 б.п. (Д.Е. Бектлеевамен бірлесіп). 



- Стратегии развития организаций разных форм собственности на рынке 

специальных социальных услуг. Вестник университета Туран – 2016.-№4(72). - Б.264-271. 

- 0,5 б.п. (Д.Е.Бектлеева, Б.К.Джазыкбаевамен бірлесіп).  

- Оценка процесса реализации программы ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ - 

2020: негативные факторы и возможности их нейтрализации. - Экономика: стратегия және 

практика. – 2016. - №4. – Б.18-29. - 0,8 б.п. (Д.Е.Бектлеевамен бірлесіп). 

- Оценка социальной эффективности проекта «Организация социальных рабочих 

мест» в составе третьего направления «Дорожной карты занятости-2020». – Өңірлік даму 

жаршысы. – 2016. – № 3-4. – Б. 6-14. - 0,6 б.п. (Бектлеева Д.Е., Кокабаева Г.А. бірлесіп). 

- Realization process assessment of the program «Employment Roadmap-2020»: the 

negative factors and the possibility of neutralization. – Қарағанды университетінің жаршысы 

– 2017. - №1(85). – Б. 11-20. - 0,6 б.п. (Бектлеева Д.Е., Джамбурбаева М. бірлесіп). 

- Модельный подход к управлению ценами на услуги организаций длительного 

ухода. - Экономика және статистика. – 2017.- № 3. – Б. 134-140. - 0,3 б.п. (Бектлеева Д.Е., 

Джазыкбаева Б.К. бірлесіп). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 



 
 

Емелина Наталья Константиновна 

Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: жоғары 1996-2000 

ж.ж.- академика Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Математика 

факультеті, мамандығы «Қолданбалы математика», математик, инженер-программист. 

Ғылыми дәрежесі: экономика ғылымдарының кандидаты, 08.00.05-Экономика және 

халық шаруашылығын басқару (қызмет саласы бойынша) мамандығы бойынша. 

Маркетингте сандық анализ әдістері, Экономикалық тәуекелдерді бағалау мен 

басқарудың математикалық әдістері, Басқарудағы математикалық модельдер. 

Академиялық өтілі:  17 жыл 

2. Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша). 

- «Экономика жоғары оқу орындарында математикалық пәндер циклін оқу-

әдістемелік қамтамасыз ету әдістемесі», ҚазЭУ, Алматы қ. (23.02.2011 - 25.02.2011, 36 

сағат); 

- Coursera платформасында, HSE (1.03.15 бастап 25.05.15, 80 сағат) бойынша 

«Эконометрика» ЭКО; 

- «Жалпы тепе-теңдік негіздері (КГЭ) модельдеу», Шығыс және Оңтүстік-Шығыс 

Еуропа зерттеу институты, Регенсбург, Германия (23.11.2015 ж.-27.11.2015, 25 сағат); 

- Coursera платформасында (18.01.16 - 29.03.16 бастап, 40 сағат) - «Ойындар 

теориясы»  

3. Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған 

және / немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары 

мен оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы). 

- «Мәліметтерді талдау жэне экономиканы болжамдау» оқу құралы, Қарағанды, 

ҚҚЭУ, 2013ж. 

- «Wheat Prices in Kazakhstan and World Oil Prices: Analysis and Conclusions», World 

Applied Sciences Journal, Pakistan, 2013 (Скопус). 

- «Методы принятия оптимальных решений» оқу құралы, Қарағанды, ҚҚЭУ, 

2014г. 

- «Модели   оптимизации   производства   металлопрофиля   на предприятиях 

малого и среднего бизнеса», «Экономика және статистика», Астана, №3, 2014ж. 

- «Прогноз   цен   на   жилье   в   Алматы   в   2015   году», 

http://www.kn.kz/ru/article/view/id/7943/, 19 қаңтар 2015 

- «Прогнозирование мировой экономики и мировых товарных рынков» оқу 

құралы, Қарағанды, ҚҚЭУ, 2015ж. 

- «Әлемдегі экономиканы әлемдік тауар нарыктарын болжамдау» оқу құралы, 

Қарағанды, ҚҚЭУ, 2015ж. 

- «Тиімді шешімдер кабылдау әдістері» оқу құралы, Қарағанды, ҚҚЭУ, 2015ж. 

- «Эконометрика» оқу құралы, Қарағанды, ҚҚЭУ, 2015ж. 

- «Анализ данных и прогнозирование экономики» оқу құралы, Қарағанды, ҚҚЭУ, 

2015ж. 

- «Формирование заработной платы в Казахстане и факторы, влияющие на нее», 

Монография, Қарағанды, Типография Print Shop, 2015 



- «Применение математических методов и моделей для экономического 

обоснования принятия грамотных управленческих решений» Монография, Белгород, ООО 

«Эпицентр», 2015 

- «Математическая модель прогнозирования устойчивого развития 

Карагандинской области», Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования 

современного общества»IV ХҒТК материалдары, Ресей,  Белгород қ., 25.11.2015 

- «Кризисный сценарий: какими будут цены на жильё в 2016 году» мақала, 

http://www.kn.kz/article/8191/, 11 қаңтар 2016 

- «Моделирование взаимосвязи инвестиций и экономического роста в Республике 

Казахстан» мақала, http://group-global.org/ru/publication/29819-modelirovanie-vzaimosvyazi-

investiciy-i-ekonomicheskogo-rosta-v-respublike, 26 қаңтар 2016 

- «Measurement of sustainable development in the Republic of Kazakhstan and features 

of the national model», «Наука и цивилизация - 2016» ХҒТК материалдары: Ұлыбритания. - 

2016. 

- «Формирование   заработной   платы:   тендерный   аспект», «Экономика және 

статистика», Астана, №1, 2016 ж. 

- «Анализ уровня отдачи от образования в Республике Казахстан», «Повышение 

качества образования  и  подготовка  конкурентоспособных  специалистов  в  условиях 

глобализации» ХОӘК материалдары, Қарағанды қ.,26-27 мамыр 2016 ж. 

- «Методы   прогнозирования   социально-экономических процессов: теория и 

практика» монографиясы, Қарағанды, Print Shop баспасы, 2016 

- «Проблемы и перспективы применения МООК в сфере высшего образования», 

«Открытое дистанционное образование как форма проявления глобализации: опыт, 

проблемы и перспективы развития» ХҒТК материалдары, Қарағанды қ., 16 қыркүйек 2016 

ж. 

- «Социальный диалог как основа эффективного взаимодействия ВУЗа   и   

работодателей»,   «Наука и образование в XXI веке: динамика развития в Евразийском 

пространстве» ХҒТК материалдары, Павлодар қ., 2-3 қараша 2016 ж. 

- «Сабакта окытудыц жаца эдю-тэсшдерш пайдалану», «Современные проблемы 

математики, механики и информатики» ХҒК материалдары, Қарағанды, ҚарМУ, қараша 

2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ханов Талгат Ахматзиевич 
         1 Білімі: ғылыми және академиялық дәрежесі, кәсіби біліктілігі: жоғары, 1986-1990 

жж. КСРО ІІМ Қарағанды жоғарғы мектебі, мамандық «Құқықтану» біліктілік: заңгер Заң 

ғылымдарының докторы (мамандық 12.00.09), құқықтану доценті (мамандық 12.00.00) 

Академикалық тәжірибесі: 1995-2010 жж. ҚР ІІМ Қарағанды жоғарғы мектебі, толық 

жұмысбастылық  

Оқытатын пәндері: ҚР экономикалық қауіпсіздігін мемлекеттік басқару  

        2. Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / куәліктер көрсетілген күні немесе 

кәсіби тіркеу бар (білім беру бағдарламаларының профилі және оқытылатын пәндер 

бойынша). 

Ғылыми және ғылыми-техникалық іс-әрекетті аккредиттеу туралы куәлік, № 004012 

22 мамыр 2014 жыл. 

 «Технологияларды коммерциаландыру және инновацияларды дамыту», Израиль, 14-

20 мамыр 2014 ж. 

«Технологияларды коммерцияландыру негіздері», Қарағанды қ.  20 ақпан 2016ж. 

«Қаржы пәндерін оқытудың заманауи инновациялық әдістері» Астана-Пенза. 13-26 

наурыз 2016 ж. 

«Чехия Республикасындағы қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлік және 

инновациялар», Прага қ., Чехия Республикасы, 25мамыр-1 маусым 2016ж. 

         3 Соңғы бес жылда ең маңызды басылымдар мен презентациялар - жарияланған және 

/ немесе ұсынылған атаулар, авторлар (егер бар болса), білім беру бағдарламалары мен 

оқытылатын пәндердің профиліне жариялау күні немесе презентациясы). 

         Взаимодействие Российской Федерации и Республики Казахстан в противодействии 

преступности, связанной с торговлей людьми // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. – 2012. - № 4. – Б.76-81 (Scopus = 

0,137) (Борецкий А.В.бірлесіп).  

Гармонизация и унификация национального законодательства по формированию 

договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства // 

Евразийский юридический журнал. – М. 2014. № 11. – Б.17-21 (РИНЦ -0,718) (Феткулов, 

А.Х., Нурпеисова А.К.бірлесіп).  

Вопросы реализации антикоррупционной политики в Республике Казахстан на 

современном этапе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. 

2014. № 11. - Б. 275-278. (РИНЦ - 0,077) (Какимжанов М.Т., Балгимбеков Д.У. бірлесіп). 

Деятельность адвоката по обеспечению прав и законных интересов личности и 

установлению обстоятельств совершенного преступления: Монография. – Қарағанды: 

ҚҚЭУ, 2014. - 152 с. (Джайлов А.К., Нурпеисова А.К. бірлесіп).  

Обеспечение прав и законных интересов субъектов экономической деятельности в 

условиях индустриально-инновационного развития. Монография. – Қарағанды: ҚҚЭУ, 

2014. – 268 б. (авторлар ұжымы). 

О совершенствовании организации деятельности следственных подразделений 

районных отделов полиции // Российский следователь. – 2015. № 16 – Б.44-49. (РИНЦ  = 

0,374) (Какимжанов М.Т., Балгимбеков Д.У.бірлесіп) 



Устойчивое развитие агропромышленного комплекса – важный фактор 

обеспечения экономической безопасности Казахстана // Мемлекет және бизнес. 

Экономиканың заманауи мәселелері: МатХҒТК материалдары. Т.3 б.2. – СПб., 2015. – 

Б.19-22. (Абдраимова Г.К.бірлесіп). 

Использование инноваций субъектами малого и среднего предпринимательства 

//Заманауи әлемнің өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми журнал. – 2015. - № 3 (9). – 

Б.6-9. 

Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Казахстан 

(Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты). - Қарағанды, «Print Shop»,  

2015. – 420 б. (Ерохин А.А., Интыкбаев М.К., Феткулов А.Х., Жузбаев Б.Т., 

Табалдиева В.Ш. бірлесіп). 

Правовое регулирование экологической безопасности в условиях глобализации. 

/Монография «Гармонизация экологии и экономики в условиях глобализации». – 

Қарағанды, 2012. 2,6 б.п. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


