
 

 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

 

Кәсіпкерлік: жастық күш-жігер 

Алматы, 16-17 сәуір 2015 ж. 

Алматы Менеджмент Университеті (бұрынғы – Халықаралық Бизнес Академиясы) студенттер мен 
магистранттарды жыл сайын өткізілетін конференцияға шақырады. 2007 жылдан бері, жеті жыл бойы 
«Бизнестің жас тарландары» атты конференция өткізіліп тұрды. Жоғары оқу орнының мәртебесі 
мен атауының өзгеруіне байланысты конференция аты да өзгертілді. 

Алматы Менеджмент Университетінің стратегиялық мақсаттарының бірі  2020 жылдарға қарай 
әлемнің үздік 100-топ кәсіпкерлік университеттерінің қатарына ену. Биылғы жылдың тақырыбы 
адамзат қызметінің барлық саласындағы және барынша инновациялық түріндегі кәсіпкерлік болып 
отыр. 

Конференция тақырыбы төмендегі мәселелерді қозғайды, алайда мұнымен ғана шектелмейді: 

Секция 
№ 

Секциялар мен тақырыптар атауы 

1.  Инновациялық кәсіпкерліктің стратегиялары мен тәсілдері 
1. Динамикалық даму үстіндегі қоғам менеджменті / Management Development in 

Dynamic Societies 
2. Кәсіпкерлік рухты қалыптастыру 
3. Кәсіпкерлік этикасы 
4. Кәсіпкерліктегі қызметкерлер құрамын басқару мәселелері 
5. Келешектегі  мамандықтар 
6. Ғылыми әзірлемелер коммерциализациясы 
7. Бүркемелі чемпиондар өсуінің тұжырымдамасы  (Hidden champions) 
8. Каблуктар мен галстуктар: гендер және менеджмент / High Hills and Ties: Gender 

in Management  
 

2.  Маркетингтік стратегиялар мен технологиялар: іске асыру және мүмкіндіктер  
Қазақстан мен әлемдік қоғамдастықтағы Интернет-маркетингті дамыту перспективалары 

1. Электронды  коммерция: жаңа шақырулар 
2. Партизандық маркетинг – кәсіпкерліктегі креативті шешімдер  
3. Ілгерілеудің тиімді құралы ретіндегі заманауи маркетингтік коммуникациялар 
4. Бизнестегі жетістіктің брендинг-кілті  
5. Инновациалық маркетинг: Қазақстандағы және әлемдегі тәжірибелер мен даму 

перспективалары  
6. SMM – келешек құралы  
7. Көк мұхит стратегиясы  
 

3.  Экономикадағы заманауи тенденциялар: жаңа көзқарас 
1. Әлемдік экономика: мұнай, валюталар 



2. Кәсіпорындардың дағдарыс жағдайындағы бәсекеге қабілеттілігі 
3. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттыру мәселелері 
4. Экология мәселелері және  жасыл экономикаға өту 
5. «Жасыл» энергетиканы инвестициялаушы кәсіпкерлерге арналған 

ынталандырулар 
6. Орта класс экономикасы / How to build a middle-class economy 
7. Білімге негізделген экономика /Knowledge-based economy  
8. Әлеуметтік кәсіпкерлік 

4.  Жаңа Жібек жолы /New Silk Road 
1. Транспорт дәліздері 
2. ЕАЭО жеткізілім тізбектері 
3. Транзиттік сауда легін дамыту 
4. Қосылған бағалардың жаңа тізбектерін құру  
5. Логистикалық инфрақұрылымды дамыту 

 

5.  «Ақпараттық Қазақстан 2020»: іске асыру жолында 
1. Бизнес пен басқарудағы ақпараттық жүйелер 

2. Кәсіпкерліктегі аналитикалық есептемелер 

3. Бизнеске арналған мобильдік қосымшалар 

4. Кәсіпкерлікте шешім қабылдауды қолдауға арналған интеллектуалды 

технологиялар 

5. Компьютеризация және кәсіпкерлік эволюциясы  

6. Студенттердің жақсы оқуы мен сабақ беруге арналған технологиялар / 

Technologies for better student learning and teaching 
 

6.  24/7: Мейрамханалық және қонақ үй бизнесіндегі инновациялар 
1. Қонақ үйлер мен мерамханалар инновациялары және бәсекеге қаблеттілігін 

арттыру 
2. ЭКСПО 2017 қарсаңындағы қонақжайлылық индустриясы 
3. Ұлттық нарықтағы әлемдік брендтер: жергілікті кәсіпкерлерге жағдайын қалай 

қалыпты ұстауға болады    
4. Қонақжайлылық индустриясындағы франчайзинг 
5. Халықаралық және ішкі туризм 

 

7.  Кәсіпкерлікті құқықтық жағынан басқару: теория мен практика мәселелері 
1. Адам құқығы аспектісінің кәсіпкерлік қызмет саласындағы БҰҰ-ның басқару 

принциптері 
2. Тұтынушылар құқығын қорғау 
3. Кәсіпкерлік саладағы жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы әрекет 
4. Интеллектуалды жекеменшікті қорғау мәселелері 
5. Кәсіпкерлік саладағы қылмыс квалификациясының мәселелері 

 

8.  Экономика мен кәсіпкерліктің аймақтық мәселелері 
1. Қазақстан: Еуропа мен Азия арасындағы көпір / Kazakhstan: bridge between 

Europe and Asia 
2. New Big Game 
3. Бизнес-ортадағы тіл және мәдениаралық коммуникация 

 

9.  Кризис жағдайындағы қаржылық нарық  
1. ЕАЭС аясындағы қаржылық нарық интеграциясы 
2. Стартаптарды қаржыландыру 
3. Мемлекеттік-жеке серіктестік: қаржылық аспект 
4. Исламдық қаржы: перспективалар, мүмкіндіктер, нарықтар 

 

10.  Экономиканың өндірістік  секторындағы баға, есеп және аудиттің басым 
бағыттары 

1. Кәсіпкерліктегі баға, есеп және аудит 
2. Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит: теория мен практика мәселелері 
3. Инновациялық даму жағдайындағы баға, есеп және аудит 
4. ШОБ-тегі баға, есеп және аудит мәселесі 
5. ЕАЭО аясындағы баға, есеп және аудит 

 



 
Конференцияның жұмыс тілі: қазақ, орыс, ағылшын. 
 
Конференцияға бұрын еш жерде жарияланбаған, оқытушы жағынан ғылыми жетекшісі міндетті түрде 

бір немесе бірнеше авторлармен орындалған ғылыми-практикалық мақалалар қабылданады. 

Ұйымдастыру комитеті жұмысты келесі критерийлер бойынша бағалайды: тақырыптың өзектілігі, 

әлеуметтік және практикалық жағынан маңыздылығы, инновациялығы, материалдың креативтілігі. 

 

Барлық жұмыстар лицензиялық Антиплагиат.ру. жүйедегі мәтіннің бірегейлігіне тексерістен өтеді.  
Мәтін бірегейлігі ең аз дегенде – 75% -ды құрауы қажет (кестелер мен пайдаланылған әдебиеттер 
тізімін қоспағанда). 
 
Конференцияға қатысу жолдары:  

 баяндама жасау (Power Point или Prezi презентациясымен 10 минутқа дейін)  

 бейне баяндама 

 конференция жинағына мақалалар жариялау түрінде сырттай қатысу.   
 
Жүлде қоры. Наградалар екі түрде тағайындалады:  

1. Бакалавриат студенттері 
2. Магистранттар. 

Секцияларда 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған жеңімпаздарға дипломдар, ал қалған қатысушыларға – 
сертификаттар беріледі. Секцияда 1-ші орын алған жеңімпаздар конференция финалына қатысады 
(10 секциядан 1 баяндамадан). 10 финалистің арасынан 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алғандар таңдалады.  
Конференцияның жоғары наградалары: 1-ші орынға диплом (Бакалавриат) және 1-ші орынға диплом 
(Магистратура). 
Аталған диплом иегерлері Алматы Менеджмент Университетінің есебінен 2015 жылы шетелдік 
машықтанудан (жазғы мектепке қатысу) өту құқығына ие болады. 
 
Сонымен бірге, қазылар алқасы қатысушыларды төмендегі номинациялар бойынша анықтайды 
және бағалы сыйлықтармен марапаттайды: 

 Орыс тіліндегі үздік баяндама  
 Ағылшын тіліндегі үздік баяндама 
 Қазақ тіліндегі үздік баяндама 

Осы номинациялар иегерлері 2015 жылы Алматы Менеджмент Университетіндегі халықаралық 
жазғы мектепке тегін қатысу құқығына ие болады. 
 
Конференцияның Алматы Менеджмент Университетінен құрылған ұйымдастыру комитеті: 

1. Асанова Д.К. – б.ғ.к., стратегиялық даму және ғылым проректоры  

2. Шакирова С.М. – ф.ғ.к., Ғылым басқармасы  директорының міндетін атқарушы 

3. Никифорова Н.В. – э.ғ.д., профессор,  Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Деканы  

4. Сапарғалиев Д.Б. – PhD,  Ғылым басқармасы директорының орынбасары 

5. Тогисбаева А.Б. – бакалаврлық бағдарламалар деканының орынбасары 

6. Смыкова М.Р. – э.ғ.к., «Маркетинг және МІҚБ» кафедрасының доценті 

7. Болуспаев Ш.А. - Ph.D, «Экономика және логистика» кафедрасының доценті 

8. Давар Арад - M.Sc., «Менеджмент және кәсіпкерлік» каф.аға оқытушысы 

9. Давар Араш - M.Sc., «Маркетинг және МІҚБ» каф.аға оқытушысы 

10. Утешев Г.М. – M.Sc., Академиялық ұтқырлық Орталығының директоры 

11. Кондыказакова М.Ж. – Қоғаммен байланыс және ісшаралар ұйымд. Бөлімінің бас маманы 

12. Бисембаева М.С. - Жобаларды дайындау және енгізу Бөлімінің бизнес-талдаушысы 

13. Баймуханова  Д.М., студенттермен жұмыс жөніндегі декан 

14. Маметжанова Д.Б., студенттермен жұмыс жөніндегі декан орынбасары 

15. Антоненко Э.В., 1 курс студенті, DIXI студенттік ғылыми қоғамның жетекшісі 

16. Камаладин А.Е., 4 курс студенті, «MOF», «Gold Rush», «ALMU Family» студенттік ұйымдарын құрушы, 

«ALMU» журналы мен «ALMA Chronicle» газетінің бас редакторы.  

 

Конференция ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 

Алматы Менеджмент Университеті 

Қазақстан Республикасы,  

050060, Алматы қаласы, Розыбакиев к-сі, 227,  

тел.   +7 (727) 302 22 22 ішкі тел.149  факс +7  (727) 302 21 21  

www.iab.kz     e-mail: conference.mab@gmail.com   

http://www.iab.kz/


Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар 

Жұмыс көлемі:  1000 дейін сөз. Мәтіндік редактор: Microsoft Word. Шрифт: Times New Roman. Кегль: 
12. Жоларалық интервал: 1. Жиегі:  бәрі 2 см.  Абзацтың бірінші жолында шегініс – 1,25 см. Мәтінді 
теңестіру – ені бойынша.  Беттерді нөмірлеу – оң жақтағы төменгі бұрыштан.  

Суреттер, сызбалар мен кестелер MS Word немесе MS Excel бағдарламасымен орындалады. 
Суреттердің атауы мен нөмірі суреттің астына, кестенің үстіне атауы мен нөмірі көрсетіледі.  
Сканерленген кестелерді, суреттерді, диаграммаларды пайдалануға жол берілмейді. Суреттер мен 
кестелерге деректер беріледі.  

Мәтіндегі деректерге шаршы жақшалармен сілтемелер беріледі: [1]. Деректемелер тізімі мақала 
соңындағы мәтінге берілген сілтемелер ретімен қойылады. Турасынан сілтеме жасалынбаған 
пайдаланылған кітаптар көрсетілмейді. Дәйектемелер туралы толық ақпаратты мына сайттан 
қараңыз: http://www.iab.kz/2470 

Автордың тегі, аты, әкесінің аты оң жақ бұрышқа майлы шрифтпен жазылады. Келесі жолда – оқу 
орнының толық атауы, мамандығы, курсы көрсетіледі. Интервалдан кейін – ғылыми жетекшісі туралы 
ақпарат. Мақала атауы жазба әріптермен ортада, тасымалданбай жазылады. Төменде пробелден 
кейін – мақала мәтіні.  

Мақаланы ресімдеу үлгісі 

Асанова Мадина Маратқызы  

Алматы Менеджмент Университеті  
Менеджмент, 2 курс 

 

Ғылыми жетекшісі:  

Никифорова Н.В., э.ғ.д., профессор 

 

 

Басқарушылық шешімдерді оңтайландыру әдісі 
 

Мақала мәтіні [1]. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1. Игнатьева, Е.В. Международный бизнес-этикет. Энциклопедия. М: Вече, 2009, cc. 45-46. 

2. Braithwaite, John, and Drahos, Peter (2000) Global Business Regulation. Cambridge: Cambridge 

University Press, pp. 532-535. 

 

Файлға жұмыс өткізілетін секция нөмірі және автордың тегі көрсетілуі тиіс:  1_Асанова.doc немесе 

6_Иванов.doc. 

 
Автор мақаланы жарияламас бұрын оның мазмұнын өзінің ғылыми жетекшісімен келісілуі қажет. 
 

Мақаланы өткізудің соңғы мерзімі – 10 наурыз  2015 ж. , Астана уақыты бойынша – 23.59. 

 

Мақаланы мына адреске жіберу керек: conference.mab@gmail.com  

 

1 мақаланың жарналық сомасы – 3000 теңге. Жарналық соманы төлеу  мақаланы қабылдағаны 

туралы ұйымдастыру комитетінен хат келген соң ғана жүргізіледі. 

 

 

http://www.iab.kz/2470

