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ПІКІРІ

І.Зерттеу тақырыбының өзектілігі жэне оның Қазақстан 
Республикасында іске асырылатын ғылымды дамытудың басым 
бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі

Қазақстан аграрлық өндірісті дамыту негізінде, халықты стандартталган 
азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін жеткілікті жогары экономикалық 
элеуетке ие.

¥нтарту саласы аграрлық экономиканы дамытудың негізгі жүйе 
құраушысы, ол азық-түлік нарыгының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз 
етеді. Жаһандану мен экономиканы интернационалдандыру үрдісі
Қазақастанның әлемдік шаруашылық, халықаралық экономикалық
қатынастар жүйесіне жедел бейімделуін қажет етеді. Осылайша ұнтарту 
саласы елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін біртүтас 
экономикалық кеңістікті қалыптастырып, біріктіретін базис болып табылады. 
Демек, тамақ өнеркәсібі мен ауыл шаруашылыгының даму серпіні Қазақстан 
халқының өмір сүру сапасын жэне азық-түлік қауіпсіздігін арттыруга 
ықпалын тигізеді.

Қазіргі таңда Қазақстандагы ұнтарту өндірісінің экспортында 
тосқауылдар пайда болды. Біз экспортта өз-өзімізге бэсекелеспіз, себебі 
шикізатты да өңделген өнімдерімізді де бір мемлекетке экспортқа 
шыгарамыз.

Сонымен қатар біздің кэсіпорындарга түтынушылардың түтынатын 
тауарларының кең номенклатурасын игеруге, сондай-ақ «қарапайым 
заттардың экономикасын» дамытуга көмектесу керек. Бүл тек экспорттық 
әлеуетті жүзеге асыру үшін гана емес, сонымен қатар ішкі нарықты отандық 
тауарлармен толықтыру үшін де маңызды.

Қазіргі кездегі экономикадагы заманауи өзгерістер бизнесте 
қолданылатын теориялық жэне практикалық тэсілдерінің екпінін өзгертті. 
Маркетингтік қүралдардың қүрамындагы жылжыту қүралы бойынша 
серпіліс, өндіріс үрдісінен клиенттің қажеттілігін қанагаттандыруга 
багытталды. Ал жылжыту қүралының ең басты артықшылықтарының бірі, ол 
құндылықты қүру тізбегіне қатысушылармен тиімді өзара әрекеттесуі екені 
айқындалды. Осыған ораймаркетингтік қүралдарды қолдана отырыгі, 
қүндылықты қүру тізбегіне қатысушыларментиімді маркетинпік өзара 
эрекеттесу орнату, отандық азық-түлік нарықтар үшін ыңгайлы багыт болып 
табылады.¥нтарту саласындагы қазіргі жагдайдагы мәселелерді іргелі



зерттеп, олардың теңдестірілген дамуын қамтамасыз етуге байланысты, 
мемлекетіміз үшін қолайлы маркетингтік қүралдарды қалыптастыру мен 
дамытудың теориясы мен тәжірибесін іздеуді талап етеді.

Қазіргі уақытта үнтарту саласында маркетингтік қүралдарды әзірлеу жэне 
пайдаланудың ғылыми түжырымдамасы, әдістемесі, механизмі толық 
қалыптаспаған. Бүл көбінесе Қазақстанның үнтарту өнеркәсібіндегі жэне 
түтастай ауыл шаруашылығындағы реформа үрдістерін тежейді.

Жоғарыда аталғандардың барлығын ескере отырып, зерттеу 
тақырыбының өзектілігі мен маңыздылығы айқындалды.

2. Диссертациялық жүмыста академиялық адалдық пен дербестік 
қағидаларының сақталуы

Диссертациялық жүмыста академиялық адалдық қағидасы сақталған, 
докторант өзге авторлардың ғылыми жүмыстарын пайдалану барысында 
қолданылған әдебиет көздеріне сілтеме жасаған. Диссертациялық жүмыста 
синонимдік алмастырумен жазылған басқа ғалымдардың сөз тіркестері 
пайдаланылмаған.

Диссертациялық жүмыстың дербестік қағидасы сақталған, докторант 
зерттеу барысында сандық және сапалық талдау әдістерін, экономикалық 
математикалық модельдеу бағдарламаларын, жарияланған жүмыстар мен 
Алматы облысы деңгейінде дербес жүргізілгеы кезеңдік сұрау нэтижелерін 
пайдалана отырып, жоғары деңгейде алдына қойған міндеттерді орындаған.

3. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір ғылыми 
нэгижесі қорытындысының жаңалық нэтижесі.

Жоғарыда көрсетілген ғылыми нәтижелердің, қорытындылардың 
жаңашылдық дәрежесі келесідей:
1 нәтижежаңа -  қазіргі кездегі В2В саласының «маркетингтік қүралдар» мен 
«маркетингтік өзара эрекеттесу» үғымдарын пайдалану үрдісі К пакеті 
бағдарламасы негізінде айқындалған;
2 нәтиже ішінара жаңа -  «маркетингтік құралдар» мен «маркетингтік өзара
әрекеттесу» үғымдарына автордың анықтамалары беріліп, ұнтарту 
индустриясындағы маркетингтің қосымша ерекшеліктері
анықталып,толықтырылды;
Знәтиже -8тагІ РЬ8 бағдарламасы көмегімен маркетингтік күралдарды 
тиімді пайдалану негізінде құндылықты құру тізбегіне қатысушылардың 
маркетингтік өзара әрекеттесу байланысын анықтау мақсатында ұнтарту 
кәсіпорындарының менеджерлерінен гіікір сұрау жүргізген маркетингтік 
зерттеулердің нәтижелері бойынша жаңа модель үсынылды;
4нәтиже жаңа -  үнтарту өнімдерінің өткізілуіне әсер ететін факторлар 
анықталып,корреляциялық және регрессиялық талдау нәтижесінде ұнды 
өткізу болжау көлемі анықталды;
5 нәтиже ішінара жаңа -маркетингтік құралдарды ұтымды пайдалану 
ұсыныстары.



4. Ізденушінің диссертацияда тужырьшдалған әрбір нәтижесінің 
тұжырьшдар мен қорытындыларын негіздеу және шыңайылық дәрежесі

Диссертациялық жұмыста көрсетілген ғылыми тұжырымдар, 
қорытынды мен ұсыныстардың сенімділігі, қазақстандық және шетел 
авторларының жұмыстарының шолуына негізделген.

Диссертацияның эдістемелік негізін К. пакеті бағдарламсы көмегімен 
жасалынған мэтіндік талдау мен пікір сұрау жасау негізінде жүргізілген 
маркетингтік зерттеулердің нәтижелері құрайды.

Зерттеудің ақпараттық негізі ҚР нормативтік және құқықтық актілері, 
Статистика комитетінің, ауыл шаруашылық министрлігінің, Қазақстан ұн 
өндірушілері одағы кеңесінің, Атамекен кәсіпкерлер палатасының, 
материалдары болып табылады.

Диссертациялық жұмыстың қорытындысы дәйекті негізделіп, 
диссертацияның мазмұнын туындап, тұжырымдамаларын түйіндейді. 
Диссертацияның негізгі тұжырымдары авторлық басылымдарда көрініс 
табады.

5. Алынған нәтижелердің ішкі бірлігін бағалау
Диссертациялық жұмыс зерттеу барысында пайдаланылган 

жэнеалынган материалдарды ұсыну үрдісінің жүйелілігімен, сондай-ақ ішкі 
жэне әдіснамалық бірлігімен сипатталады. Диссертация тақырыбы оның 
мазмұнына сәйкес келеді. Автордың диссертациялық жұмысының мақсаты, 
міндеттері, зерттеу объектісі таңдалған тақырыптан ауытқымай 
қорытындысымен бірегейлігі сақталган. ¥сынылган модельдердің барлығы 
қисындылық тұргыдан жүргізілген теориялық талдаумен негізделген, 
эмпирикалық тұргыдан математикалық үлгілеу үдерісінде дэлелденген. 
Диссертация бөлімдері, қоргауга шыгарылган тұжырымдар бір-бірімен 
логикалық түрде ұштасады.

б.Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы
Диссертациялық зерттеудің нэтижелері ұнтарту саласында 

маркетингтік құралдарын қолдану барысында өзекті элеуметтік- 
экономикалық мэселелерді шешуге багытталган. Зерттеудің теориялық 
маңыздылыгы диссертацияның материалдарын оқу процесінде қолдануга 
болады. Жұмыстың теориялық-әдістемелік материалдары «Маркетинг» пәні 
бойынша оқу-әдістемелік кешен дайындауда пайдалануга болады. 
Алматының бір оқу орнында осы пәнді оқыту тэжірибесінде қолданылып, 
енгізу актімен расталды.Сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2025 жылға 
дейінгі стратегиялық даму жоспарымен белгіленген экономиканы 
әртараптандырудың басты бағыттарын дамытуда қолданылуы мүмкін.

7. Диссертаңия мазмұнындағы және рәсімделуіндегі кемшіліктер.
Диссертациялық зерттеу жұмысының артықшылықтары мен қагар 

бірқатар кемшіліктерін де айта кету керек:



-жұмыстың теориялық бөлімінде маркетинггік құралдар мен 
маркетингтік өзара эрекеттесуге байланысты тұжырымдар бойынша отандық 
авторларға әдебиеттік шолу жеткіліксіз келтірілген;

-  диссертациялық жұмыстың 2-ші бөлімінің 3-ші тарауында ұн тарту 
саласының экспорттық дамуын бағалауға арналган, осы мақсатпен докторант 
саланың экспорттық потенциалына эсер ететін факторлорга контенттік әдіс 
арқылы талдау жасаган. Бірақ, толыққанды жэне обьективті түрде экспорттік 
элеуетті бағалау үшін жұмыста контенттік талдаудан басқа сандық жэне 
эксперттік багалау эдістерін қолдану қажет еді, жэне де талданып отырған 
факторлардың ішінде маркетингтік, өткізу қызметін сипаттайтын 
факторларды да қарастыру қажет еді;

-жұмыстың 2-ші бөлімінің 55-ші бетінде 12-ші кестеде 1 тонна ұнның 
өзіндік құны 62830 теңге деп көрсетілген, бірақ бұл дерек казіргі жагдайга 
сэйкес келмейді.

Жалпы жогарыда келтірілген кемшіліктер жұмыстың маңыздылыгы мен 
құндылыгына нұқсан келтірмейді, жұмыс жогары деңгейде орындалған жэне 
жеткілікті гылыми нэтижелерді қамтыган.

8.Диссертацияның философия (РҺО) докторы Дәрежелер беру 
Ережелерініц талаптарына сәйкестігі

Диссертациялық жұмыс аяқталган гылыми жұмыс болып табылады 
жэне берілген тәжірибелік тұжырымдар қолданбалы сипатта, оларды ұнтарту 
саласы аясындагы маркетингін дамытуда пайдаланыла алады.

Дуйсебаева Айжан Матаевнаның «6Ә051100-Маркетинг» мамандығы 
бойынша философия докторы (РҺО) дэрежесін алу үшін дайындалган 
«¥нтарту өнеркэсібі кэсіпорындарын дамытудың маркетингтік құралдары» 
тақырыбындагы жұмысыдиссертацияларга қойылатын барлық талаптарга 
сәйкес келеді, ал оның авторы «60051100-Маркетинг» мамандыгы бойынша 
философия докторы (РҺО) дэрежесін алуга лайықты деп есептеймін.
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