
«D072 Менеджмент және басқару» білім беру бағдарламалар тобы бойынша 
PhD докторантурасына түсушілерге арналған эссе тақырыптары 

 
Темы эссе для поступающих в докторантуру PhD 

по группе образовательных программ «D072 Менеджмент и управление» 
 

Essay topics for applicants to the PhD program in the group of educational programs 
«D072 Management and administration» 

 
№ Эссе тақырыбы  Тематика эссе   Essay Themes 
1 Көшбасшылық топты 

басқару тиімділігін 
арттырудың ресурсы 
ретінде 

Лидерство как ресурс 
повышения эффективности 
управления командой 

Leadership as a resource 
for improving the efficiency 
of team management 

2 Сандық экономикада 
басқару шешімдерін 
қабылдау 

Принятие управленческих 
решений в условиях 
цифровой экономики 

Management decision 
making in the digital 
economy 

3 Корпоративтік басқару 
кәсіби қызмет саласы 
ретінде 

Корпоративное управление 
как сфера 
профессиональной 
деятельности 

Corporate governance as 
a field of professional 
activity 

4 ХХІ ғасырдың 
өзгерулері(вызовы) және 
оны басқару 

Вызовы XXI века и 
менеджмент 

20th century challenges 
and management 

5 ХХІ ғасырдағы 
менеджменттің жаңа 
парадигмасы 

Новая парадигма 
управления в XXI веке 

New management 
paradigm in the 20th 
century  

6 Заманауи менеджер 
қандай болу керек? 

Каким должен быть 
современный менеджер? 

What should a 
contemporary manager be 
like? 

7 Инновациялық 
экономикадағы тиімді 
корпоративті мәдениет 

Эффективная 
корпоративная культура в 
инновационной экономике 

Effective corporate culture 
in an innovative economy 

8 Менеджменттің болашағы: 
білім және нәтиже 

Будущее менеджмента: 
знания и ожидания 

The future of management: 
knowledge and 
expectations 

9 Көшбасшы туа пайда 
болады немесе өмір 
тәжірибесімен пайда 
болады? 

Лидерами рождаются или 
становятся?  

Are leaders born or made? 

10 Болашақты ұйым, басқару 
жүйесінде не өзгереді 

Организация будущего, что 
изменится в системе 
управления 

The future organization: 
what to  change in the 
management system 

11 Жаһандық контекстегі 
бизнес және менеджмент 

Бизнес и менеджмент в 
глобальном контексте 

Business and 
management in the Global 
context 



12 Докторантурада білім алу 
жеке және кәсіби даму 
факторы ретінде 

Обучение в докторантуре 
как фактор личностного и 
профессионального 
развития 

Studying in a doctorate 
program as a factor of 
personal and professional 
development 

13 Цифрландырудың басқару 
шешімдерін қабылдау 
процесіне әсері 

Влияние цифровизации на 
процесс принятия 
управленческих решений 

Impact of digitalization on 
the management decision 
making process  

14 Қазіргі әлемдегі менеджер 
бейнесі 

Образ менеджера в 
современном мире 

A manager image in the 
modern world 

15 Замануи менеджменттің 
парадокстары 

Парадоксы современного 
менеджмента  

Modern management 
paradoxes  

16 Бизнестің қоғамдық 
дамудағы әлеуметтік рөлі 

Социальная роль бизнеса в 
общественном развитии 

The social role of business 
in societal development 

17 Жаһандану жағдайындағы 
заманауи менеджмент 

Современный менеджмент 
в условиях глобализации 

Modern management in 
the context of Globalization  

18 Ұйымдағы менеджменттің 
өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы 
менеджмента в 
организации 

Current management 
problems in an 
organization 

19 Сандық экономикадағы 
компаниядағы 
ұйымдастырушылық 
өзгерістерді басқару 

Управление 
организационными 
изменениями в компании в 
условиях цифровой 
экономики  

Organization change 
management in a company 
in the context of the digital 
economy 

20 Ақпарат коммуникация 
негізі және басқарудың 
шешуші ресурсы ретінде 

Информация как основа 
коммуникации и ключевой 
ресурс менеджмента 

Information as a basis for 
communication and a key 
management resource 

 
 
 


