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ШК1Р1
Кытай Халык Республикасыныц (КХР) солтустнс-батыс шекарасы 

Казакстан Республикасы территориясыныц шыгыс шетамен шектеседт 
Сондыктан КХР-дьщ ел1м!збен шекаралас айматына колданган эркандай 6ip 
саясаты Кдзаксташа тйселей ыкпал жасайтыны сезслз. Диссертациялык жумыс 
такырыбыныц КХР-дыц солтустш-батыс шекара айматын дамыту саясатын 
зерттеуге арналтанын кытайтанудаты мацызды да езеки мэселелерд) 
кетерген деп санаймыз.

КХР-дьщ батысына орналаскан Шыцжац ¥йтыр автономиялы ауданы 
(Ш¥АА) -  Кытайдаты элеуметтж-экономикалык дамуы артта калган 
провинциялардыц 6ipi болып саналады. Кытай Компартиясы (ККП) билшке 
келгеннен кейш, acipece реформа жэне ашыкгык саясатын колданганнан 6epi 
Шынжанды дамыту саясатын пэрменд! жупзш келедь Сонымен катар шекара 
айматы аудандарын дамытута да зор кецш болш келедь Бул ККП-ньщ шекара 
айматы саясатындаты улкен ©3repic. вйткеш бурын кытай билит шекара 
айматыныц Kayirici3,airi мен орныктылытын 6ipiHnii орынта койып келген болса, 
ещн онымен косы шекара айматыныц элеуметпк экономикасы мен 
инфракурылымдарьш дамыту саясатын да кауырт журпзуге ойысты. Алайда 
ККП-ньщ шекара айматын дамыту саясатын каз(рге д ей т  отандык галымдар, 
Tinri шетелдш кытайтанушылар да арнайы ж уйет зерттей койтан жок. 
Аталмыш диссертациялык жумыстьщ осы 6ip аса курдел! де езект! такырыпты 
кетерген! кецш куантады.

Данияр Эршбайулыныц тацдап алган такырыбы кытайтану 
категориясындаты аймактану саласына жатады, Сондыктан диссертант 
жумыстьщ 6ipimni тарауында КХР-дьщ шекара айматын дамыту саясатын 
зерттеудщ теориясы мен методологиясын пайымдап, такырыпка катысты 
кытай жэне баска тшдерде жарияланган деректер мен тарихнамаларга шолу 
жасап, Кытай шекара айматын игерудщ саяси-экономикалык аспектшерш 
аныктаган.

Автор кытай тш и  ж етк  мецгерген маман ретшде зерттеу такырыбына 
катысты кытай тйпндеп материалдарды мол пайдалантан. Докторанттьщ 
диссертациялык жумысына аркау болып отырган ККП, КХР мен Шыцжац 
уюметшщ Батые белпсп кауырт игеру, ocipece Шынжанды кауырт игеру, 
шекара айматын дамыту жешнде кабьшдатан зан-ережелер!, саясаттык



шеш1мдер1 мен стратеги ялык жоспарлар кужаттарыныц деректж паидалану 
кундылыгы жогары болып табылады.

Зерттеуип жумыстыц «Шекара аймагын игерудщ эволюциясы» деп 
аталатын еюшш тарауында, КХР-дьщ 1949-1991 жылдардагы шекара 
аймагындагы элеуметпк-экономикалык езгер1стерд1, кытайдыц тарихи 
кезецдер! бойынша ККП-ньщ шекара аймагында колданган саясаты нег!з1нде 
карастырып туй1ндеген гылыми-теориялык тужырымдары баска 
галымдардьщ айткан гылыми п!к1рлер1мен дэйектелген.

Диссертацияльщ жумыстыц yniimni тарауы «Шыцжацныц солтустш- 
батыс шекара аймагыньщ геосаяси, геоэкономикалык орны» деп аталган. 
Мувда диссертант КХР-дыц элеуметтш экономикасыныц каркынды дамуы 
жэне халыкаралык катынастардагы орны мен ролшщ ныгая тусу1не 
байланыстырып, Шыцжан аймагыньщ, эаресе Кдзакстанмен уласатын Lie 
Казак автономиялы облысы аумагындагы шекара аудандарыныц 
геоэкономикалык мацызыныц артуын, оньщ халыкаралык катынастарда, 
сауда-экономикалык байланыстары мен халыктык барыс-келютер1 жэне 
туристж ынтымактастыктьщ дамуына байланысты, шекара аймагы 
инфракурылымыньщ жаксаруьша, сол непзде ею ел байланыстарынын 
дамуын нактылы мысал деректер аркылы жан-жакты талдаулар жасайды.

Диссертацияныц «Казакстан мен Кытай шекара аймагындагы ерк1н 
экономикалык аймактар» деп аталган терт1нш1 тарауында, 1зденупн элемде 
еркш экономикалык аймактардьщ пайда болуы yaepici мен дамуына шолу 
жасай отырып, Кытайдыц еркш экономикалык аймактар куруы жэне оны 
дамыту саясатыныц тэж!рибелер1н пайымдап, Шыцжацда курылган ерк1н 
экономикалык аймактарды атап керсетш, Кытайдыц Коргас ец1р1нде еркш 
экономикалык аймак куру барысын карастырады. КХР-дыц Коргас ерк1н 
экономикалык аймак куруыныц непзп концепциясы, онда колданылатын 
жецщцж саясаттары, аймактагы инфракурылымдар мен олардын аткаратын 
кызметтер1, Коргас етюзу пунктшщ статусы, халыкаралык сауда- 
экономикалык байланыстардагы аткарып отырган peai сиякты мацызды 
мэселелерге жан-жакты талдаулар жасап, гылыми ой тркырымдар туй1ндейд1.

Бул тарауда Казакстан шекара аймагындагы еркш экономикалык 
аймактар курылысына токтальш, Коргас еркш экономикалык аймагыньщ 
даму yaepiciH карастырады. Казакстан мен Кытай арасындагы Коргас шекара 
еткелшщ ею жагында тутастырып салынган ершн экономикалык аймактыц 
Ka3ipri тандагы Казакстан мен Кытай арасында сауда-экономикалык 
байланыстарында аса мацызды рол аткарып калмастан, Кытай мен Орталык 
Азия, Кытай мен Батые Азия жэне Еуропа арасында сауда-экономикалык 
катынастардыц дамуына, т1пт! логистикалык кел!к тасымал катынастарыныц 
дамуына Еркш экономикалык аймактардьщ ею ел катынасындагы орны мен 
халыкаралык катынастардагы релше гылыми бага бершген.

Диссертацияльщ зерттеу жумысыныц нэтижес1нде Кытайдыц шекара 
аймагын, acipece Казакстанмен шектесетш шекара аудандарыныц элеуметтш



экономикалык жэне инфракурылым курылыстарын дамыту саясатыныц 
нэтижел! болганын, сондай-ак оныц ек! ел катынастарыныц дамуына, 
Казахстан нын хальщаралык транзиттш элеуепнщ артуына белсещц ыкпал 
жасады деген ой-пшр тушнделген.

Жалпы, 1зденунн тандап алган такырыбын кец келемде ашып керсетш, 
зерттеуден тыц гылыми корытындылар мен тужырымдар тушндеген. Ягни 
взшщ алдына цойган максаты мен м1ндеттерш ойдагыдай орындаган деп 
санаймын.

Д. Мадиевтщ зерттеу такырыбы бугшп тацда кытайтану саласындагы 
езект! мэселеш зерттегензмен ерекшеленедт Сондай-ак, диссертациялык 
жумыстын гылыми теориялык жэне практикалык цолданыс кундьшыгыньщ 
ерекшелйгмен сипатталады. Жумыс талапка сай жазылган, толык 
орынд алган.

Сондьщтан Мадиев Данияр Эршбайулыныц «6В020900-Шыгыстану» 
(тарих мамандыгы) мамандыгы бойынша философия докторы (PhD) 
дэрежесш алу ушш дайындаган «К,ХР-дын солтуспк-батыс шекара аймагын 
дамыту саясаты (1949-2015)» атты диссертацияльщ жумысын ашык коргауга 
усынамын.
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