ҚАРАҒАНДЫ «БОЛАШАҚ» УНИВЕРСИТЕТІ
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті эріптестер!
Қарағанды
«Болашақ»
университеті
сіздерді
Қазақстан
Республикасының Конституциясының 20 жылдығына арналған жэне «¥лт
жоспары - Нұрсүлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформасын
жүзеге асырудың 100 қадамы» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 2015
жылдың 27 тамызында өткізілетін «Конституция кәсіпкерліктің
дамуының негізі ретінде: теориялық және тәжірбиелік аспектілері»
тақырыбындағы дөңгелек үстел жұмысына қатысуға шақырамыз.
Баяндама тақырыптары келесі негізгі багыттарга сәйкес келу керек:
- Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің дамуының конституциялық
негіздері
- Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік-саяси
дамуының
конституциялық негіздері
- Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік құқықтык қолдау
- Кәсіпкерлік-нарықтық экономикалық институты ретінде
- Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің рөлі
- Құқық жэне бизнес: кәсіпкерлік құқықтың замануи мәселелері
- Кэсіпкерлік туралы заңнаманың даму болашағы: салааралық аспект
- Кәсіпкерлік қызметті құкықтык реттеудің теориялық аспектілері
- Заңды кэсіпкерлік қызметті қылмыстық-құқыктык қорғау
- Кэсіпкелік қызметті экімшілік-құкықтық реттеу
- Кәсіпкерлік қызмет саласындағы келісім шарт қатынастарын құқықтық
реттеуді жетілдіру мэселелері
- Азаматтық жэне кәсіпкерлік: теория жэне тэжірибе мәселелері
- Бизнесті қорғаудың жаңа әдістері: шағын жэне орта кэсіпкерлікті қорғау
бойынша омбудсмен институты
- ШОК қолдаудың қаржылық-несиелік механизмін дамыту (банктік
несиелеу бағдарламалары, микроқаржыландыру
Аталған бағыттар шеңберінде азаматтық, кәсіпкерлік, конституциялық,

экімшілік, қылмыстық, жер, экологиялық, қаржы, еңбек жэне өзге де
экономиканың өзге салалары бойынша баяндамалар беруге болады.
Қатысушылар үшін мәліметтер
Конференция бағдарламасын дайындау үшін 2015 жылдың 20
маусымына дейінгі мерзім ішінде баяндама тақырыбы мен автор туралы
мәліметтерді бағдарламаға қосу үшін хабарлау керек.
Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:
Көлемі 10 бетке дейін, Microsoft Word редакторында Times New Roman,
14 шрифтімен, эр жол аралығы-1, А4 форматы, жол жиегі: сол жағы - 3 см,
жоғары жағы, оң жағы, төменгі жағынан - 2 см. Бастапқы жолдың сол
жағында ӘОК индексі жазылады.
Жолдың ортасында - бас әріптермен, қалың шрифтпен терілген
баяндаманың тақырыбы. Бір жолдан кейін автордың тегі, аты-жөні, ұйымның
атауы жазылады. Негізгі мэтін бір жол тастап жазылады. Мэтінде сурет, кесте
беруге рұқсат етіледі. Пайдаланылған деректер сілтемесі тік жақшада
беріледі, сілтемелерді нөмірлеу мэтін бойынша бірыңғай. Мақаланың
соңында толық библиографиялық тізім беріледі. Мақалалар қағазға
шығарылған күйінде дискіні тіркей отырып немесе төменде корсетілген
электрондық мекен-жайға жіберіледі.
Дөңгелек үстел материалдары тура көшіру әдісімен терілетіндіктен,
Сіздің
назарыцызды
мацала-баяндаманың
жогарыда
көрсетілген
талаптарыныц толъщ сақталуына және мүцият редакцияланган күйде
үсыну керектігін есіңізге саламыз.
Көрсетілген уақыттан кеш үсынылған немесе талапқа сай
рәсімделмеген материалдар қарастырылмайды және кейін қайтарылмайды.
Дөңгелек үстел материалдары жеке жинақ болып шығады.
Дөцгелек үстелдің жүмысы қазақ, орыс, агылшын тілдерінде жүргізіледі
Баяндамаға қосымша ретінде автор туралы мәліметтер болуы қажет
(толық аты-жөні, жүмыс орны немесе оқу орны, лауазымы немесе қызмет
дәрежесі, байланыс телефоны, мекен-жайы, сонымен қатар, электрондық
пошта).
Файл атауында автордың фамилиясы және қала көрсетілуі тиіс.

Баяндамаға тіркеу нысаны үсынылады:
Аты-жөні (толығымен)_________________________________________
Ғылыми атағы жэне дәрежесі___________________________________
Лауазымы немесе қызмет дәрежесі______________________________
Мекен-жайы___________________________________________________
Телефон (қала коды), e-mail______________________________________
Мақаланың тақырыбы___________________________________________
Қонақ үйіне бронның қажеттілігі______________________________
Баяндаманы жэне тіркеу нысанын үсыну мерзімі 2015 жылдың 10
тамызына дейін.
Басылым шығындарымен байланысты ұйымдастыру жарнасы 2000
тенге. Үйымдастыру жарнасын «Дөңгелек үстелге қатысу үшін» деген
атаумен келесі есеп шотқа аударылады:
ЖТК KZ376010191000066207, БТК HSBKKZKX
СТН 302000007457, БСН 950640001690, Кбе 17,КНП961
АҚ «Қазақстан халық банкі»
Жол ақы шығыны - іс-сапарға жіберуші есебінен.

Дөңгелек үстелдің өткізу орны қосымша хабарланады
Координаторлар:
Нукушева Айгулъ Агиимовна - Қарағанды «Болашақ» университеті
азаматтық құқық жэне іс жүргізу кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.к., доцент,
тел. 8 701 554 96 98, e-mail: akuka007@mail.ru
Дарибекова Айгулъ Сагатбековна - Қарағанды «Болашақ» университеті
қаржы кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к., доцент, тел. 8 701 530 09 22, e-mail:
aigul_daribekova@mail.ru
Хамзин Улан Мауенович - Қарағанды «Болашақ» университеті
азаматтық құқық жэне іс жүргізу кафедрасының доценті, тел. 8701 553 73 41,
e-mail: khamzin 80@mail.ru
Малкин Максим Павлович — Қарағанды «Болашақ» университеті
жалпы пэндер кафедрасының аға оқытушысы, тел. 8702 649 71 64, e-mail:
maxim malkin@mail.ru

Құрметпен, ¥йымдастыру комитеті

КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «БОЛАШАК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Карагандинский университет «Болашақ» приглашает Вас принять
участие в работе круглого стола:
«Конституция как правовая основа
развития предпринимательства: теоретические и практические аспекты»,
посвященного 20-летию Конституции Республики Казахстан и реализации
программы «План нации — 100 шагов по реализации пяти институциональных
реформ главы государства Нурсултана Назарбаева», которая состоится 27
августа 2015 года.
Темы докладов должны соответствовать следующим основным
направлен иям:
- Конституционные основы развития предпринимательства в Республики
Казахстан
- Конституционные
основы
социально-политического
развития
Республики Казахстан
- Государственно-правовая поддержка частного предпринимательства
- Предпринимательство как институт рыночной экономики
- Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Республики
Казахстан
- Право и Бизнес: современные проблемы предпринимательского права
- Перспективы развития законодательства о предпринимательстве:
межотраслевой аспект
- Теоретические аспекты правового регулирования предпринимательской
деятельности
- Уголовно-правовая охрана законной предпринимательской деятельности
- Административно-правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности
- Проблемы совершенствования правового регулирования договорных
отношений в сфере предпринимательской деятельности
- Гражданское право и предпринимательство: проблемы теории и
практики
- Новые инструменты защиты бизнеса: институт омбудсмена по защите
прав малого и среднего предпринимательства
- Развитие
механизмов
финансово-кредитной
поддержки МСП
(банковские программы кредитования, микрофинансирование)

В рамках указанных направлений возможно представление докладов по
гражданскому, предпринимательскому, конституционному, административному,
уголовному, земельному, экологическому, финансовому, трудовому праву, а
также по всем отраслям экономики.
Сведения для участников
Для формирования программы круглого стола необходимо сообщить в
срок до 20 июня 2015 года тему выступления и сведения об авторе для
включения в программу.
Требования к оформлению докладов:
Объем до 10 страниц, должен быть набран в редакторе Microsoft Word,
шрифтом Times New Roman 14, межстрочный интервал - 1, формат А4, поля:
слева - 3 см, сверху, справа, снизу - 2 см. В левом верхнем углу проставляется
индекс УДК.
По центру - название доклада прописными буквами жирным шрифтом. На
следующей строке фамилия и инициалы автора, название организации.
Основной текст начинается через одну строку. В тексте допускаются рисунки,
таблицы. Ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация
ссылок сплошная по тексту. Полный библиографический список приводится в
конце статьи. Доклады высылаются в распечатанном виде с приложением диска
или по нижеуказанному электронному адресу.
Материалы круглого стола будут набраны методом прямого
копирования, обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления
статьи в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех
вышеуказанных требований.
Материалы, представленные позже указанного срока или оформленные не
в соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не
возвращаются.
Материалы круглого стола будут опубликованы в сборнике.
Рабочие языки круглого стола —казахский, русский, английский.
В дополнение к докладу файл должен содержать сведения об авторах
(полные Ф.И.О., место работы или учебы, занимаемая должность, ученая
степень и звание, контактный телефон, почтовый адрес, а также адрес
электронной почты).
В названии файла должны быть указаны фамилия автора и город.

К докладу прилагается регистрационная форма
Ф.И.О. (полностью)_______________________________________________
Ученая степень, ученое звание_____________________________________
Место работы, должность_________________________________________
Ученая степень, звание ___________________________________________
Адрес _ _ ______________________________________________________
Телефон (код города), e-mail _______________________________________
Название статьи _________________________________________________
Нуждаетесь ли в бронировании гостиницы___________________________
Срок представления доклада и регистрационных форм до 10 августа
2015 г.
Организационный взнос на издательские расходы составляет 2000 тенге.
Взнос вносится перечислением на расчетный счет с пометкой «Для участия в
работе круглого стола (указать название круглого стола)»
расчетные счета: ИИК KZ 376010191000066207, БИК HSBKKZKX,
Кбе 17, КНП 861, БИН 9506400001690
АО «Народный банк Казахстана»
Командировочные расходы - за счет командирующей стороны.
О месте проведения круглого стола сообщим дополнительно
Координаторы:
Нукушева Айгуль Ашимовна - заведующая кафедрой гражданского права
и процесса Карагандинского университета «Болашақ», к.ю.н., доцент, тел.
8 701 554 96 98, e-mail: akuka007@mail.ru
Дарибекова Айгуль Сагатбековна - заведующая кафедрой финансы
Карагандинского университета «Болашақ», к.э.н., доцент, тел. 8 701 530 09 22,
e-mail: aigul_daribekova@mail.ru
Хамзин Улан Мауенович - доцент кафедры гражданского права и процесса
Карагандинского университета «Болашақ», к.ю.н., тел. 8701 553 73 41, e-mail:
khamzin_80@mail.ru
Малкин Максим Павлович — старший преподаватель кафедры
общеобразовательных дисциплин Карагандинского университета «Болашақ»,
тел. 8702 649 71 64, e-mail: maxim_malkin@mail.ru

С уважением, Оргкомитет

