
 

 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 

ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС 

ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ 
 

 

 

 «Қаржыгерлер» күніне орай 2022 жылдың 18 қараша айында өтетін  

студенттер мен жас ғалымдарға арналған  

халықаралық конференция  

 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті Экономика және 

бизнес жоғары мектебінің «Қаржы және есеп» кафедрасы «Қаржыгерлер» 

күніне орай студенттер мен жас ғалымдарға арналған халықаралық 

конференция өткізеді. Конференцияға қатысуға Қазақстан мен ТМД 

елдерінің студенттері мен жас ғалымдары шақырылады. Конференция 

тақырыбы – «Қазақстанның қаржы нарығындағы цифрлық 

трансформация: тенденциялары мен перспективалары».  
Конференцияның жүргізілу тілдері – қазақ, орыс, ағылшын тілдері. 

Қатысушылардың баяндамалары конференцияның секциялық 

мәжілісінде 2022 жылдың 18 қарашасында сағат 15.00-де тыңдалатын 

болады. Конференция шеңберінде секция жұмыстары мына бағыттар 

бойынша ұйымдастырылады:  

1. Криптовалюталар: Қазақстандағы проблемалар мен даму 

перспективалары 

2. Қазақстан Республикасындағы киберқылмыс және киберқауіпсіздік 

стратегиялары 

3. Қазақстан Республикасындағы қаржылық технологиялар мен қолма-

қол ақшасыз төлемдердің дамуы 

4. Fintech - қаржы секторындағы сандық технологиялар 

5. Қазақстандағы қаржылық экожүйенің дамуы 

6. Салық салудағы цифрлық технологиялар: эволюция және 

Қазақстандағы негізгі даму тенденциялары 

7. Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығын цифрландыру: 

проблемалары мен даму перспективалары 

Конференцияға қатысумен байланысты мақаланы жариялау үшін 

төлемақы алынбайды. Конференция материалдарының тезистері жеке 

жинақтар түрінде басылып шығарылады. 
Мақалаларды конференция ұйымдастырушысы 2022 жылдың 15 

қарашасына дейін қабылдайды. 

Тезистер (мақалалар) төмендегідей тәртіппен рәсімделуі тиіс: 
 көлемі 3 бетке дейін; 

 Windows 98/2000/XP бағдарламасы; Microsoft Word 2003;  



 беттің параметрлері: жоғарғы жол – 2 см., төменгі жол – 2 см., сол жақ 

– 2 см., оң жағы 2 см.;  

 қаріп Times New Roman, қаріп өлшемі – 12 pt;  

 жоларалық интервал 1; абзацтық шегініс – 1 см; кітаптық бағдарлау; 

бет колонтитулдары және қоюларсыз; мәтін ені бойынша тегістелген;   

 тезис пен мақаланың түпнұсқалығы Antiplagiat.ru жүйесінде 85%-дан 

төмен болмауы керек, материалдар электрондық пошта арқылы 

қабылданады: zhumadilova_tolkyn@mail.ru  

Конференция оргкомитетінің мекен-жайы мен байланысы: 

Қазақстан Республикасы, 050040, г. Алматы,  әл-Фараби даңғылы, 71.  

Барлық ұйымдастырушылық сұрақтар бойынша жауапты тұлғалар:  

Сырлыбаева Назгуль Шеңгелбаевна – экономика ғылымдарының 

кандидаты, 8-701-438-09-35 

Асилова Айжан Сарсеновна – экономика ғылымдарының кандидаты, 8-

747-373-93-26 

Жумадилова Толқын Бексултановна – жауапты хатшы, 8-707-906-04-41. 

Жариялануға арналған мақалаларды таңдауды ұйымдастыру комитеті 

шешеді.  
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үлгі 

 

БАЯНДАМА АТАУЫ 

 

 

автордың аты-жөні 

ЖОО, факультет, 

мамандық, студент, курс 

 

Ғылыми жетекші 

Ғылыми жетекшінің аты-жөні 

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

 

Баяндама мазмұны (негізгі мәтін).............. 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И 

БИЗНЕСА 

  

 

Международная конференция 

для студентов и молодых ученых посвященная дню Финансиста 

которая состоится 18 ноября 2022 года  

 

Кафедра «Финансы и учет» Высшей школы Экономики и Бизнеса 

Казахского Национального Университета имени аль-Фараби проводит  

международную конференцию для студентов и молодых ученых, 

посвященную дню Финансиста. К участию на конференции приглашаются 

студенты и молодые ученые из Казахстана и стран СНГ. Тема конференции – 

«Цифровая трансформация на финансовом рынке Казахстана: 

тенденции и перспективы».  

Статьи участников будут заслушаны на секционном заседании 

конференции 18 ноября 2022 года в 15.00 ч. В рамках конференции будут 

организованы секции по следующим направлениям:  

1. Криптовалюты: проблемы и перспективы развития в Казахстане 

2. Киберпреступность и стратегии обеспечения кибербезопасности в 

РК  

3. Развитие финансовых технологий и безналичных платежей в РК 

4. Fintech – цифровые технологии в финансовом секторе 

5. Развитие финансовой экосистемы в Казахстане 

6. Цифровые технологии в налогообложении: эволюция и основные 

тренды развития в Казахстане  

7. Цифровизация на рынке ценных бумаг в Казахстане: проблемы и 

перспективы развития 

Плата за публикацию статьи, связанной с участием на конференции, не 

взимается. Тезисы материалов конференции будут опубликованы в виде 

отдельных сборников.  

Статьи принимаются организатором конференции до 15 ноября 

2022 года.  

Тезисы (статьи) должны быть подготовлены в следующем порядке:  

 объем работы до 3-х страниц;  

 Windows 98/2000 / XP; Microsoft Word 2003;  

 Оформление полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, 

правое – 2 см;  

 шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 pt;  

 межстрочный интервал - 1; отступ абзаца – 1 см; книжная 

ориентация; без верхних и нижних колонтитулов; выравнивание по ширине  



 В системе Antiplagiat.ru процент уникальности тезисов и статьи 

должен быть не менее 85%, материалы принимаются на электронную почту - 

zhumadilova_tolkyn@mail.ru 

Адрес и контактная информация оргкомитета конференции: 

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 71.  

Лица, ответственные за все организационные вопросы:  

Сырлыбаева Назгуль Шенгельбаевна – кандидат экономических наук, 8-

701-438-09-35  

Асилова Айжан Сарсеновна – кандидат экономических наук, 8-747-373-

93-26.  

Жумадилова Толқын Бексултановна – ответственный секретарь, 8-707-

906-04-41.  

Отбор статей для публикации осуществляет оргкомитет. 

mailto:zhumadilova_tolkyn@mail.ru


образец 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

 

ФИО автора 

Вуз, факультет, 

специальность, студент, курс 

 

Научный руководитель 

ФИО научного руководителя 

ученая степень, ученое звание  

 

Содержание доклада (основной текст) .............. 

 

 

Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL 

UNIVERSITY 

 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS 

AND BUSINESS 

 
 

 

International conference  

for students and young scientists dedicated to the Financier Day  

to be held on November 18, 2022 

 

Department of "Finance and Accounting" of the Higher School of Economics 

and Business of the Al-Farabi Kazakh National University holds an international 

conference for students and young scientists dedicated to the Financier day. 

Students and young scientists from Kazakhstan and CIS countries are invited to 

participate in the conference. The theme of the conference - “Digital 

transformation in the financial market of Kazakhstan: trends and prospects”.  
The articles of the participants will be heard at the sectional meeting of the 

conference on November 18, 2022 at 3.00 PM. Within the framework of the 

conference, sections will be organized in the following areas:  

1. Cryptocurrencies: problems and development prospects in Kazakhstan 

2. Cybercrime and cyber security strategies in the Republic of Kazakhstan 

3. Development of financial technologies and non-cash payments in the 

Republic of Kazakhstan 

4. Fintech - digital technologies in the financial sector 

5. Development of the financial ecosystem in Kazakhstan 

6. Digital technologies in taxation: evolution and main development trends 

in Kazakhstan 

7. Digitalization in the securities market in Kazakhstan: problems and 

development prospects 

The fee for the publication of an article related to participation in the 

conference is not charged. Abstracts of the conference materials will be published 

as separate collections. 

Articles are accepted by the conference organizer until November 15, 

2022. 

Abstracts (articles) should be prepared in the following order: 

 volume of work up to 3 pages; 

 Windows 98/2000/XP; Microsoft Word 2003; 

 Margin design: top - 2 cm, lower - 2 cm, left - 2 cm, right - 2 cm; 

 font Times New Roman, font size – 12 pt; 

 line spacing - 1; paragraph indent - 1 cm; portrait orientation, no headers 

or footers; alignment - in width 

 In the Antiplagiat.ru system, the percentage of uniqueness of abstracts and 

articles must be at least 85%, materials are accepted by e-mail - 

zhumadilova_tolkyn@mail.ru  

mailto:zhumadilova_tolkyn@mail.ru


Address and contact information of the organizing committee of the 

conference: Republic of Kazakhstan, 050040, Almaty, Al-Farabi ave, 71. 

Persons responsible for all organizational matters: 

Nazgul Syrlybayeva - candidate of economic sciences, 8-701-438-09-35 

Aizhan Assilova - candidate of economic sciences, 8-747-373-93-26. 

Tolkyn Zhumadilova - responsible secretary, 8-707-906-04-41. 

The selection of articles for publication is carried out by the organizing 

committee. 
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