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конкурентоспособность организации 

Научные гранты - 

Читаемые курсы: Основы предпринимательства (Б), 
Инновационный менеджмент (Б), Менеджмент (Б), Тайм- менеджмент (Б), 

Развитие социальной сферы (Б), Управление конкурентными 

преимуществами организации (Б), Управление социально-экономическими 

процессами организаций (Б). 

Авторские курсы: Тайм-менеджмент, Инжиниринг и реинжиниринг. 

Публикации (избранное, в хрон. порядке начиная с последней 
2016г.) 

Реинжиниринг кәсіпорынның тұрақты дамуы мен бәсекеге қаблеттілігі,

 Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті; 

Инновациялық даму интелектуалдық ресурстар, білімді басқару, мемлекеттік 

реттеу; Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясы 19.12.2015ж., 

180-184бет, ISBN 978- 601-233-589-7, ISBN 978-601-233-591-0, печ.лист. 

0,31. 

Кедендік одақ жағдайында ҚР интеграциялық үрдістерінің даму болашағы, 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті; ЕАЭО жағдайында 

Қазақстан және Ресей нарықтық интеграцияның өзекті мәселелері 

09.02.2016ж; 179-184бет, ISBN 978-601-7799-72-4, печ.лист. 0,37. 

ҚР арнайы экономикалық аймақтарыедағы инвестициялық ахуалды 

зерделеу, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен 

экономикалық фапкультетінің 20-жылдығына орай 

ұйымдастырылған «Қаржы, есеп, басқару және туризм салаларындағы 

заманауи экономикадық мәселелер» халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы 07.04.2016ж; 441-447 бет, ISBN 978-601-301-677-1, печ.лист. 

0,43. 

Қазақстандағы кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдіру, 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен экономикалық

 фапкультетінің 20-жылдығына орай 

ұйымдастырылған «Қаржы, есеп, басқару және туризм салаларындағы 

заманауи экономикадық мәселелер» халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы 07.04.2016ж; 447-453 бет, ISBN 978-601-301-677-1, печ.лист. 

0,43. 

Франчайзингтің Қазақстан нарығында қолданудың экономикалық тетіктері, 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 20-жылдығына және 

э.ғ.д., профессор Садвокасова К.Ж. 60-жас мерейтойына арналған «Жаңа 

нақты жаһандық жағдайда Қазақстан Республикасының қаржы-несие 

жүйесінің дамуы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2-

бөлім, 2016ж; 194-198 бет, ISBN 978-601-7172-75-4, печ.лист. 0,25. 

Current state of the banking sector of Kazakhstan, 12-международная научно-

практическая конференция; «Ключевые вопросы в современной науке -

2016», Том 1. Икономика. София. «Бял ГРАД- БГ» ООД-104 стр; 18-22стр, 

ISBN 978-966-8736-05-6, печ.лист. 0,33. 

Профессиональный опыт: 

С 29.09.2013г. по настоящее 

время - преподаватель 

кафедры «Менеджмент», 

экономического факультета, 

ЕНУ Л.Н. Гумилева г. 

Астана 

2011-2013г. Казахский 

гуманитарно-юридический 

инновационный 

университет Должность – 

Преподаватель кафедры 

«Экономика» 

2010-2013г. 

Коммунальное 

государственное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№47» г .Семей 

Должность – Бухгалтер 

2010-2012г. 

ТОО «Tasteful Company» 

г.Семей 

Должность – Бухгалтер 

материального стола. 
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