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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«8D041– Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыты және 6D050600, 8D04102 – Экономика, 6D051000, 8D04103 – Мемлекеттік және жергілікті 

басқару, 6D051700, 8D04105 – Инновациялық менеджмент, 6D051800, 8D04107 – Жобаларды басқару, 6D050800, 8D04108 – Есеп және аудит, 6D050900, 
8D04110 – Қаржы, 6D051100, 8D04111 – Маркетинг мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңес 

1. Сағидолда 
Нагима 
 

1985 2016-
2019 

Нархоз 
университ
еті 

«Қазақстан 
аймақтарының 
демографиялық 
әлеуетін 
көтерудің 
мемлекеттік 
саясаты» 

1. Абенова Кульзада 
Абдрахмановна – 
философия докторы 
(PhD), Нархоз 
университетінің 
«Әлеуметтік 
ғылымдар» ғылыми 
білім беру 
департаментінің 
қауымдастырылған 
профессоры 
(Алматы қ., 
Қазақстан); 
2. Бобков Вячеслав 
Николаевич  – 
экономика 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
Ресей Ғылым 
академиясының 
Федералды ғылыми-
зерттеу 
социологиялық 
орталығының 
халықтың 
әлеуметтік-

2. Смагулова 
Гульжихан Советбековна 
– экономика 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент, әл-
Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің 
«Менеджмент» 
кафедрасының 
профессоры м.а., Алматы 
қ. Мамандығы: 08.00.05 – 
«Экономика және халық 
шаруашылығын 
басқару»; 
3. Булхаирова Жанна 
Сериковна – философия 
докторы (PhD), 
С.Сейфуллин атындағы 
Қазақ агротехникалық 
университетінің 
«Экономика» 
кафедрасының 
қауымдастырылған 
профессоры, Нұр-Сұлтан 
қ. Мамандағы: 
D6050700–

14.01.2022 «6D051000 – 
Мемлекеттік және 
жергілікті басқару» 
мамандығы бойынша 
философия докторы 
(PhD) ғылыми 
дәрежесін беру 

- 



экономикалық 
проблемалары 
институтының бас 
ғылыми қызметкері, 
өмір сүру деңгейі 
мен сапасы 
проблемалары 
зертханасының 
меңгерушісі 
(Москва қ., Ресей).     

«Менеджмент». 
 

2 Когут Оксана 
Юрьевна  
 

1974 2018-
2021 
 

Әл-
Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Адами 
капиталды 
басқаруды 
есептік-
ақпараттық 
қамтамасыз 
ету» 

1.Джаншанло 
Рамзан Есарович – 
08.00.10 – Қаржы, 
ақша 
айналымы және 
несие мамандығы 
бойынша экономика 
ғылымдарының 
докторы. әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық 
университетінің 
профессоры, 
Алматы қ., 
Қазақстан 
Республикасы; 
2. Черевач-
Филипович 
Катаржина – PhD, 
DSc, Белосток 
технологиялық 
университетінің 
қауымдастырылған 
профессоры, 
Белосток қ., 
Польша. 

1.Тайгашинова 
Кусникамал Тортубаевна 
– 08.00.12 – Бухгалтерлік 
есеп, аудит және 
статистика мамандығы 
бойынша экономика 
ғылымдарының докторы. 
Алматы гуманитарлы-
экономикалық 
университеті, «Есеп, 
аудит және статистика» 
кафедрасының 
профессоры, Алматы қ., 
Қазақстан Республикасы; 
2. Алиев Мурат 
Капбарович – 08.00.12 
– Бухгалтерлік есеп, 
аудит және статистика 
мамандығы бойынша 
экономика 
ғылымдарының 
докторы. Қазақ 
экономика, қаржы 
және халықаралық 
сауда университетінің 
профессоры, Нұр-
Сұлтан қ., Қазақстан 
Республикасы. 

19.01.2022 «6D050800 - Есеп 
және аудит» 
мамандығы бойынша 
философия докторы 
(PhD) ғылыми 
дәрежесін беру 

- 



3 Жунисова 
Гульнар 
Ерикқызы 

1989 2016-
2019 

Әл-
Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Стратегиялық 
басқару есебі 
мен талдау 
ұйымның 
бәсекеге 
қабілеттілігін 
арттыру құралы 
ретінде» 

1.Байдильдина 
Адиля Манатовна – 
08.00.05 –
«Экономика және 
халық 
шаруашылығын 
басқару» мамандығы 
бойынша экономика 
ғылымдарының 
докторы. Абай 
атындағы Қазақ 
Ұлттық 
педагогикалық унив
ерситетінің білім 
беру 
бағдарламаларын 
жобалау 
департаментінің 
директоры, 
профессор, Алматы 
қ., Қазақстан 
Республикасы; 
2. Петр Хайек – PhD, 
Еуропалық 
қолданбалы 
ғылымдар мен 
менеджмент 
институты, Прага қ., 
Чехия 
Республикасы.  
 

1.Тайгашинова 
Кусникамал Тортубаевна 
– 08.00.12 – Бухгалтерлік 
есеп, аудит және 
статистика мамандығы 
бойынша экономика 
ғылымдарының докторы. 
Алматы гуманитарлы-
экономикалық 
университеті, «Есеп, 
аудит және статистика» 
кафедрасының 
профессоры, Алматы қ., 
Қазақстан Республикасы; 
2. Сатмурзаев Асан 
Адасбекович – 08.00.12 
– Бухгалтерлік есеп, 
аудит және статистика 
мамандығы бойынша 
экономика 
ғылымдарының 
докторы, профессор. 
Қазақ ұлттық аграрлық 
зерттеу 
университетінің 
академиялық 
мәселелер жөніндегі 
департамент 
директоры, Алматы қ., 
Қазақстан 
Республикасы. 

04.02.2022 «6D050800 - Есеп 
және аудит» 
мамандығы бойынша 
философия докторы 
(PhD) ғылыми 
дәрежесін беру 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 


	2. Алиев Мурат Капбарович – 08.00.12 – Бухгалтерлік есеп, аудит және статистика мамандығы бойынша экономика ғылымдарының докторы. Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің профессоры, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы.
	2. Сатмурзаев Асан Адасбекович – 08.00.12 – Бухгалтерлік есеп, аудит және статистика мамандығы бойынша экономика ғылымдарының докторы, профессор. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

