АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!!!
27-28 қараша 2014жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Экономика және бизнес Жоғары мектебі «Жасыл экономиканы» қамтамасыз етудегі
қаржы ресурстары - тұрақты дамудың жаңа парагдигмасы» атты тақырыпта
халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.
Конференция мақсаты – ғалымдар және мамандармен «Жасыл экономикаға»
өту мәселесін талқылау және Қазақстандағы оны дамытудың қаржылық
механизмдерін жасау мен тиімді пайдаланудың ғылыми негізделген ұсыныстарын
жасау.
Конференция міндеттері:
Әлемдік тәжірибе және Қазақстан әлеуеті контексінде «Жасыл экономиканы»
зерттеу нәтижелерін жинақтау және талдау;
Тұрақты дамудың жаңа парагдигмасы ретінде «Жасыл экономикаға» өту және
оны қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету мәселелерін айқындау;
ҚР тұрақты дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелерін ашу;
«Жасыл экономиканы» дамыту ерекшеліктері мен кедергілерін нақтылау;
«Жасыл
экономиканы»
дамытудағы
инновациялық
қаржылық
ресурстардың ролін көрсету;
«Жасыл экономиканы» дамытуда қаржы ресурстарын тиімді қолдану
бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар жасау;
Қазақстан өңірлерінде «жасыл» инвестиция, «жасыл» бизнес және
экоинновацияны ынталандыру үшін экономикалық әдістер мен қаржы
құралдарын ұсыну.
Қайта қалпына келетін ресурстардың есебі, аудиті және талдау бойынша
мәселелерді көрсету;
Қатысушылар құрамы – конференцияға ТМД және алыс жақын шет елдердің
жетекші ғалымдары мен мамандары шақырылады.
Секциялар:
- Секция 1. «Жасыл экономиканы» дамытудағы инновациялық қаржы
ресурстарының ролі
- Секция 2.Қалпына келетін ресурстардың есеп, аудит және талдау
мәселелері
- Секция 3. «Жасыл экономиканың» әлеуметтік-экономикалық
ресурстарын оңтайландыру мен пайдалануды қамтамасыз ету мәселелері
- Секция 4. Қазақстандағы «Жасыл экономиканың» дамуын тиімді басқару.
Конференцияға қатысушының аты-жөні, жұмыс орны мен лауазымы, ғылыми
дәрежесі мен атағы, баяндама аты мен 3-5 бет көлеміндегі мәтіні, байланыс
телефондары көрсетілген конференцияға қатысу туралы тапсырысты
ұйымдастыру комитеті 01 қараша 2014ж. дейін arzaeva.maiya@kaznu.kz;
nazira.baskanbaeva@kaznu.kz электрондық поштасына қабылдайды.
Баяндаманың қабылдануына қатысты шешім 10 қараша 2014ж. дейін
хабарланады.
Конференция материалдары жинақта жарық көреді.

Баяндаманы рәсімдеу: бет А4 форматында жасалады. Шрифт - Times New
Roman, шрифта көлемі - 14. Жол аралық интервал - 1. Абзац жолы - 1,25. Беттің
барлық жағынан - 2 см. Кестелер мен суреттер мәтінде келтірілген ретімен беріледі
және кесте үстінде не сурет астында аты беріледі.Баяндамада бірнеше суреттер мен
кестелер берілген жағдайда олар міндетті түрде номерленуі тиіс. Әдебиеттер тізімі
ГОСТ 7.1-2003 талабына сай баяндама соңында беріледі. Әдебиеттерге сілтеме
пайдалану барысына қарай тік жақшамен мәтінде келтіріледі.
Баяндама атауының рәсімделуі:
Бірінші жол – баяндама аты (14 пт., ортасына);
Екінші жол - автор немесе авторлар тобы: аты жөні (14 пт.,ортасына);
Үшінші жол – ұйымның толық атауы (12 пт., ортасына, курсив).
Әрі қарай – қазақ тіліндегі баяндама үшін орыс және ағылшын тілдеріндегі
қысқаша түйіні; орыс тіліндегі баяндама үшін қазақ және ағылшын тілдеріндегі
қысқаша түйіні.
Өзге қалалардан келушілердің назарына: жол және тұру шығындарын
қатысушының өзң немесе ол тұлғаны жіберетін жақ көтереді.
Қатысу және мақала жариялау үшін ұйымдастыру жарнасы 6000 теңге.
Реквизиттер
Алушы: АО Банк ЦентрКредит
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СТИН: 710909401837
Төлем түбіртегін немесе көшірмесін файлға қосып мына мекенге өткізу (жіберу)
керек: Қазақстан,Алматы,әл-Фараби даңғылы 71, әл Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық Университеті, Экономика және бизнес Жоғары мектебі Қаржы
кафедрасы, БОҒ-3Б,343 кабинет
Конференцияның өтетін орны: Казахстан, Алматы қаласы, әл Фараби
даңғылы 71, әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Экономика жәбизнес
Жоғры мектебі Қаржы кафедрасы, БОҒ-3Б, 343 кабинет, 8(727)3773337 (1252)
Құрметпен, Ұйымдастыру комитеті

