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1. Айтмуканова Г.М.  «Батыс Қазақстан облысындағы шағын кәсіпкерліктің дамуы 

және оған қолдау көрсету», БҚГА хабаршысы , №1-2   2006 жыл. 

2. Айтмуканова Г.М. «Жер қатынастарын мемлекетік реттеу», Мемлекеттік тіл:білім 

және саясат (Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары) 

Орал, 2006 жыл. 

3. Айтмуканова Г.М. «Жерді тиімді пайдалану мәселесі», Ғасырлар тоғысындағы түркі 

өркениеті: саясат, экономика және мәдениет.(Халықаралық ғылыми-тәжірбие 

конференциясының материалдары) Орал, 2007 жыл. 

4. Айтмуканова Г.М. «Жер ресурстарын басқаруды жетілдіру мен дамытудағы  өзекті 

мәселелер», М.Өтемісұлы атындағы  Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

75 жылдығына арналған «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 ел 

қатарына  кіруінің экономикалық мәселелері» атты халықаралық ғылыми- 

тәжірибелік конференция материалдары. Орал , 2007 жыл. 

5. Айтмуканова Г.М. «Мамандандырылған несие мекемелері кредит жүйесінің 

құрамдас бөлігі ретінде», БҚГА хабаршысы,  №1-2 , 2008 жыл. 

6. Айтмуканова Г.М. «Батыс қазақстан облысындағы агроөнеркәсіп кешенінің даму 

көрсеткіштері», «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, БҚГА хабаршысы,  №6(11) ,2009 

жыл. 

7. Айтмуканова Г.М. «Ауыл шаруашылығы көрсеткіштері мен даму бағыттары», Жаңа 

ғасырдағы түркітану: рухани құндылықтарды сақтау және зертеу мәселелері атты 

халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференция материалдары,  БҚГА хабаршысы,  

№(7) 2009 жыл. 



8. Айтмуканова Г.М. ««Қазагроқаржы» АҚ-ның ауыл шаруашылығын қаржыландыру 

бағыттары», БҚГА хабаршысы,  №2(16) 2011 жыл. 

9. Айтмуканова Г.М. «Екінші деңгейлі  банктердің ауыл шаруашылығындағы несиелік-

қаржылық қатынастарды мемлекеттік қолдауды жетілдіру бағыттары», Профессор 

Н.Ф Катанов және түркітану мәселелері (Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары) 2 бөлім.  2012 жыл. 

10. Айтмуканова Г.М. «Мемлекеттің шағын және орта бизнеске қаржы-несиелік бағытта 

қолдау көрсету бағыттары», «Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру 

мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 

БҚГА хабаршысы. 1(22) 2013 жыл. 

11. Айтмуканова Г.М. «Батыс Қазақстан облысының экономикалық жағдайының даму 

көрсеткіштері», Қазақстанның жаңа қалыптасқан бағытының экономикалық 

саясаты атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

материалдары. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 10 қазан 2013 жыл. 

12. Айтмуканова Г.М., Нурманова А.К. «Ауыл шаруашылығында жұмысшылардың 

еңбегіне материалдық ынталандыруды жетілдірудің негізгі бағыттары», Батыс 

Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы, 2 (27) 2014 жыл 

13. Айтмуканова Г.М., Курманова Г.К., Ким.А.А. «Ұлы отан соғысы жылдарындағы 

қаржының әскери бағытқа жұмсалуы», Батыс Қазақстан гуманитарлық 

академиясының хабаршысы – Орал – 2015 жыл  2(31). 

14. Айтмуканова Г.М., Жумашбаева Б.Н.  «Жергілікті бюджеттердің қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз ету шаралары», Батыс Қазақстан гуманитарлық 

академиясының хабаршысы – Орал – 2015. 2(31).  

15.  Айтмуканова Г.М., Жумашбаева Б.Н.  «Бюджеттің тұрақтылығын  қамтамасыз 

етудегі бюджет-аралық қатынастардың мәні », Батыс Қазақстанның инженерлік 

ғылымы мен білімінің жаңалықтары, ғылыми-техникалық журнал, 2015, 3(7), Орал, 

«КазИИТУ» ҒБК 

16. Айтмуканова Г.М., Салимбаева Ш.Д. «Экономиканы дамытудағы мемлекеттің орны 

мен қызметі», «Евразиялық экономикалық интеграцияның  экономикалық, құқықтық 

және әлеуметтік аспектілері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

материалдары, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, РБО, 2015 
17. Айтмуканова Г.М. «Ауыл шаруашылығын несиелендіру жағдайлары», 

«Қазақстандықтар-болашағы біртұтас ұлт» ҚР Тәуелсіздігінің 25  жылдығына 

арналған халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференциясының материалдары -

Орал: БҚИТУ баспасы,2016.-181-183б. 

18. Айтмуканова Г.М. «БҚО инвестициялық жобалардың жүзеге асырылу 

көрсеткіштері», «Әлихан Бөкейхан-Қазақ мемлекеттілігі үшін күрескен ұлы тұлға» 

Халық. ғыл. -тәж. конф. мат. -Орал: БҚИТУ баспасы,2016.-225-227б. 

19. Курманова Г.К., Айтмуканова Г.М. Проектное финансирование как 

экономический институт // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Повышение конкурентоспособности национальной экономики в 

рамках  ЕвраЭС». – Уральск, 2017. – С.174-176. 

20. Айтмуканова Г.М. «Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығының жағдайы» 

"ҰЛЫ ДАЛА ӨРКЕНИЕТІ":  Халықаралық конгресс жинағы-Тараз, 19-21 мамыр, 

2017. 201-203б. 
21. Айтмуканова Г.М. «Топқа бөліп оқыту әдістемесі»// «Адами капиталды дамыту - 

Қазақстан қоғамын жаңғыртудың негізі» атты 

халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары -Орал: 

БҚИТУ баспасы,2018. 169-172 б. 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. Айтмуканова Г.М., Курманова Г.К.  «Причины  продовольственного импорта», 
Cборник статей VI  международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы иннова-ционного развития мирового сельского хозяйтва», СГАУ 

им. Н.И.Вавилова , 2016 

2. Айтмуканова Г.М., Ким А.А., Нигимитова К.М. «Необходимость государственной 

поддержки  аграрного сектора в Республике Казахстан», Cборник статей VI  

международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

инновационного развития мирового сельского хозяйcтва», СГАУ им. 

Н.И.Вавилова, 2016 

3. Айтмуканова Г.М., Курманова Г.К. «Инвестирование в Республике Казахстан» // 

Проблемы современной науки: сборник научных трудов: выпуск 27. Том 1: –

Ставрополь: Логос, 2017. – 94 с. – С.75-81. Импакт фактор издания 0,101. РИНЦ 

4. Айтмуканова Г.М, Курманова Г.К., Нурманова А.К.,  Машанова С.А., 

Телекоммуникациялық қызметтің нарығын ұйымдастыру негіздері (Organizational 

features of the oftelecommunication services market) // Международная научно-

практическая конференция 25 декабря 2017 года  InternationalConferenceonLaw, 

EconomicsandFinance, December 25th, 2017, Seattle, USA: Scientificpublicorganization 

«Professionalscience», 2017. – 200 р. – С.5-12.РИНЦ 

5. Айтмуканова Г.М, Курманова Г.К. Развитие региональной экономической 

системы на основе привлечения инвестиций // Модернизация и устойчивое 

развитие современного общества: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные тенденции: материалы международной 

научно-практической конференции (11 октября 2017 г.). – В 3-х частях. ISBN 978-

5-9908096-8-0. – Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов – Саратов: Изд-во 

«Академия управления», 2017. – 122 с. – С.89-91.  РИНЦ 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 
1. Айтмуканова Г.М. Электронное учебное пособие по дисциплине «Экономическая теория», 

Уральск,2008 

2. Айтмуканова Г.М. Микроэкономика. Электронный учебник. ЗКГА. Уральск, 2013 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
1. Бухгалтерский учет, 5В050900-Финансы, более 15 

2. Статистика, 5В050900-Финансы, более 15 

3. Микроэкономика 5В050900-Финансы, более 20 

4. Экономическая теория 5В050900-Финансы, более 15 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Экономическая теория 5В050900-

Финансы 

 

2. Бухгалтерский учет 5В050900-

Финансы 

 

3. Налоговый учет 5В050900-

Финансы 

 

4 Микроэкономика  5В050900-

Финансы 

 

 




