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Айм акты к инвестициялық саясаттың құрылуы (Павлодар облысыныі материалдарын
негізінде)
Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзің-озі басқарудың экономикалық маңызы
Жергілікті өзің-өзі басқарудағы кадрлық саясатты басқару жэне қалыптастыру
Мемлекеттің экономикалық дамуына интеграциялық үрдістердің эсері
Мемлекеттік басқаруды ұйымдастырудың шетелдік тэжірибесі: Қазақстан Республикасында
қолдану мүмкіндігі
Аймақтағы демографиялық мәселелер жэне оларды шешу жолдары
Агроөнеркәсіптік кешенді басқарудың қазіргі проблемалары мен жетілдіру жолдары
Қазақстан Республикасының мемлекеттік инновациялық саясаты
Қазақстан Республикасындағы инновациялық жобаларды басқару
Аймақтағы миграциялық үрдістерге мониторинг жасау мен басқару (Павлодар облысының
материалдары негізінде)
Мемлекеттік қызметкер құқық субъектісі ретінде
Табиғи монополиялар саласындағы мемлекеттік реттеу
Аймақтың инновациялық дамуын мемлекеттік реттеу
Қазақстан Республикасындағы түрмыстық саясатты жүзеге асыру
Аймақтың түрмыстық-коммуналдық кешені саласындағы мемлекеттік саясат (Павлодар
облысының мысалында)
Қазақстан Республикасындағы экологиялық саясаттың негізгі бағыттары
Жергілікті мәслихатжәне оның өкілеттіліктері
Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саланы реттеудегі мемлекеттік басқару қызметін
жетілдіру
Қазақстан Республикасының экономикасының аграрлық секторын мемлекеттік қолдау
Павлодар облысындағы халықты еңбекпен қамту жэне реттеу
Аймақтағы туризмді жоспарлау аймақтың тұрақты даму негізі ретінде
Мотивациялау жүйесін қалыптастыру бойынша мемлекеттік органдардың кадрлық қызметін
жетілдіру
Электрондық үкімет - мемлекеттік басқарудыңтиімділігін арттыру шарты ретінде
Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат бағыттарының басымдылықтары
Қазақстан Республикасының аймақтарының элеуметтік-экономикалық дамуының моделі мен
болжамы
Аймақтық саясат стратегияларының теоретикалық аспектілері: шет ел мемлекеттерінің
тэжірибесі мен оларды Қазақстан Республикасында қолдану
Мемлекет пен бизнестің ара-қатынасының қүқықтық аспектілері
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Аймақтық деңгейдегі монополияларға қарсы қызметті мемлекеттік реттеу
Мемлекеттік жэне жергілікті басқаруды кадрлық қамтамасыздандыру: ахуалы, мәселелері
жэне шешу жолдары
Еңбек нарығын мемлекеттік реттеу жүйесі
Қазақстан Республикасыныі мемлекеттік инновациялық саясаты
Еңбекақы төлеу саласында мемлекеттік саясаттын жетілдіру перспективалары мен қазіргі
жағдайы
Қазақстан Республикасындағы қазіргі жастар саясаты: мәселелері мен перспективалары
Жастар саясаты - қоғамды тұрақтандыратын негізгі фактор ретінде
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің кұрылу тарихы
Халыққа мемлекеттік қызметті ұсыну жұйесін дамыту
Экономикалық болжаудың теоретикалық аспектілері
Нарықтық шарт аймақтарындағы ауылшаруашылық өндірісін мемлекеттік қорғау
Қазақстан Республикасындағы қазіргі жағдайдағы кадрлық менеджмент
Азаматтық қоғамды дамыту жағдайындағы білім реформасы
Мемлекеттік қызмет: заңмен қамтамасыз ету мәселелері
Еңбек нарығы жэне оны жетілдіру бағыттары
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру (Павлодар
облысының мысалында)
Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың экономикалық саясаты мен оны жүзеге асыру
механизмдерін жасау
Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі кадрлық технологиялар
Білім саласында мемлекеттік басқарудың жуйесін жетілдіру
Қазақстан Республикасында мемлекеттік аграрлық саясаттьЬкүзеге асыру
Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік әлеуметтік саясат
Әлеуметтік саясат жэне әлеуметтік саланы басқару
Қазақстан Республикасының экспорттық стратегиясын басқару
Мемлекеттік басқарудың даму мәселелері: аймақтық ерекшеліктері (Павлодар облысының
мысалы ретінде)
Аймақтық білім беруді дамытудың стратегиялық жоспарлауы
Шағын жэне орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың ерекшеліктері
Қазақстандық мемлекеттік қызметтің заманауы моделі
Жергілікті бюджет: қалыптастырылуы жэне бөлінуі (Павлодар облысының мысалында)
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат
Электронды басқарудың тұжырымдамасы мен жергілікті деңгейде іске асыру жолдары
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің рөлі
Қазақстан республикасындағы жастар жұмысбастылығы саласындағы мемлекеттік
әлеуметті к саясат
Қазіргі Қазақстандағы азаматтық қоғамды қалыптастырудағы кэсіподақтарының орны мен
рөлі
Мемлекеттік қызмет көрсетулердің сапасын басқару
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі: аймақтық аспект
Аймақтың сыртқы экономикалық қызметін басқару
Мемлекеттік басқару теориясының дамуы және оны қазіргі кезеңде іске асыру
Павлодар облысының білім саласы мысалында Қ азақстанны ң әлеуметтік ортасының
салалары ның жағдайын талдау
Павлодар облысы мысалы нда ипотекалық несиелендірудің мэселелері
Ш аруаш ылықты ң ж аңа үлгілеріндегі басқару құрылымдарын жетілдіру
Павлодар облысы бойынш а 2014-2016 ж ылдарға арналған тұрғын үй бағдарламасын
іске асырудың проблемалары мен перспективалары
Аймақты тұрақты дамумен камтудағы экономикалық механизм
Ж ергілікті өзің-өзі басқарудың дамуы (Павлодар облысының мысалында)
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Кластерлік даму - аймақтың бәсекелестігін қамтитын құрал ретінде
Ж ұмысбастылы қ - тұрақты дамудың негізгі факторы ретінде (Павлодар облысының
мысалында)
М емлекеттік жэне ж ергілікті басқару жүйесіндегі қызметкерлер маркетингі
М емлекеттік жэне ж ергілікті басқару жүйесіндегі заманауи басқарудың мэселелері
мен пайдаланылуы
М емлекеттік қызметтер: қазіргі жағдайы жэне даму перспективалары
Халықты әлеуметтік корғау жүйесін мемлекеттік реттеудегі мәселелер
Қазақстанның қазіргі экономикасындағы бэсекелестіктің күрылу мәселелері мен
мемлекет тарапынан реттелуі
Ішкі еңбек нарығын қалыптастыру мәселелері мен оларды жетілдіру жолдары
Кедейш ілік мэселелері жэне оларды жою жолдары
Қазақстанның қазіргі экономикасындағы туризм жэне спортты дамытуды
мемлекеттік реттеу
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П авлодар облысының инновациялық дамуы
Кәсіпорынның тұрмысты қ қызметін ұйымдастыру жэне басқару
М екемелерде өзгерістерді инновациялық дамыту мен басқару
Тура инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістерін дамыту
А қпаратты қ жүйелердің көмегімен кэсіпорынды басқару
Сыртқы нары ққа ш ығу жобаларын басқару
v
Кэсіпорынны ң ұзақмерзімді дамуы бойынш а іскерлік жобаны жасау
Кәсіпорынның кадрлық стратегиясын жасау ( ... мысалында)
Кәсіпорынның тауарлы қ стратегиясын жасау ( ... мысалында)
Құндық саясатты баскару - бэсекелестікті жоғарылату механизмі ретінде
Кәсіпорындағы ш щығындарды басқару (...м ы салы нда)
И нновацияларды басқарудағы бақылау мәсеолелері
Кэсіпорынды басқарудагы ұйымдастыруш ылық кұрылымды жетілдіру
М екемедегі өзгерістерді басқару жүйесін жасау
Кәсіпорынды (мекемені) стратегиялық басқарудың тиімді жүйесін жасау
Ж аһандык элеуметтік-экономикалы қ жэне экологиялық (демографиялық, мэдени
жэне т.б.) факторларды ескере отыра компания кызметін стратегиялы қ түрғыдан
жоспарлау
М екемені жетілдіру және өнімді сатуды қалыпқа келтіру
Кэсіпорында әсерлі логистикалық жүйені қалыптастыру жэне дамы ту бойынша
ұсыныстар жасау
Кэсіпорынның қызметкерлерін басқару қызметінің жүмысын оңтайландыру
бойынш а үсы ныстарды жасау
М екемедегі адами ресурстармен басқарудың эсерлі стратегиясын жасау
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«Менеджмент» мамандығы бойынша
білім алатын магистранттардың диссертациялық
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Даму жэне оқыту арқылы қызметкерлерді мотивациялау
Х алықаралық нарықта инновациялық белсенді кэсіпорындарды ң
ұйымдастыруш ылы қ - басқаруш ылық құрылымдарын қалыптасты ру негіздері
Қазіргі заманауи жағдайдағы кәсіпорынның жедел басқаруының теориясы мен
тәжірибесі
¥йы м дасты руш ы лы қ мэдениетті қалыптастыру: зерттеу эдіснамасы мен
эмперикалық бағалануы
М ақсатты нарыктарда мекеменің өсу мүмкіндіктерінің маркетингтік мүмкіндіктерін
зерттеу
Базалық нарықтағы тұтынуш ылар портфелін талдау
М екеме өнімінің бэсекелестікке қабілеттілігін талдау
Фирманың бісекелестік басымдылықтарын талдау жэне бағалау
¥йы м дасты руш ы лы қ өзгерістерді басқару
Өндірістік аймақтың субъектілерінің бизнестерінің диверсификациясы ның заманауи
бағыттары
Н арықтык жағдайдағы бизнестің корпоративтік стратегиясы ның моделі
П ортфелдік стратегияларды моделдеу мекеменің өмірлік циклін басқару факторы
ретінде
Дағдарыстың ерте кезеңдеріндегі бизнес дамуыны ң маркетингтік құралдары
М екеменің бэсекелестік деңгейін бағалауға рейтингтік қарау тәсілі
Бизнестің құры лымдық өзгерістерін басқарудағы қйы мдасты руш ылық экономикалы қ механизм
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