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Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 
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ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА ЖИЫРМА БЕС ЖЫЛ 
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ КАЗАХСТАНА 
 

Программа международного научно-практического форума, 

посвященного 25-летию Конституции Республики Казахстан 
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Өткізу мерзімі: 29 мамыр, 2020 жыл 

Пленарлық отырыстың басталуы сағат 15.00-де  

Пікірталас алаңы жұмысының басталуы сағат 17.00-ден 

 

Онлайн-форум ZOOM онлайн алаңында өтеді 

 

Zoom конференциясына қосылу 

https://us04web.zoom.us/j/71445716103 

 

Конференция id: 714 4571 6103 

 

Модератор: Фархия Саутбековна Момышева – ҚҚЭУ бизнес, құқық 

және технологиялар факультетінің деканы, з. ғ. к., профессор 

 

Сөз сөйлеу регламенті:  

пленарлық отырыста – 15 минутқа дейін;  

пікірталас секциясында – 5 – 7 минут;  

жарыссөзде – 5 минутқа дейін. 

 

Анықтама үшін телефондар: +77017797901; +77014630479 

 

 

Дата проведения: 29 мая 2020 года  

Начало пленарного заседания в 15.00 час.  

Начало работы дискуссионной площадки с 17.00 

 

Онлайн-форум проводится на онлайн-площадке ZOOM 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71445716103 

 

Идентификатор конференции: 714 4571 6103 

 

Модератор: Фархия Саутбековна Момышева – декан факультета 

бизнеса, права и технологий, к.ю.н., профессор, КЭУК 

 

Регламент выступлений:  

на пленарном заседании – до 15 минут  

на дискуссионной секции – 5 – 7 минут  

в прениях – до 5 минут. 

 

Телефон для справок: +77017797901; +77014630479 

  

https://us04web.zoom.us/j/71445716103


ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Сәлемдесу сөзі 

Приветственное слово 

Аймагамбетов Еркара Балкараевич, ректор Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза, доктор экономических 

наук, профессор  

 

Конституционализм в практике Конституционного Совета 

Республики Казахстан 

Темербеков Алибек Акылбекович, Член Конституционного Совета 

Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор 

 

Конституционная реформа в Российской Федерации: 

комментарий члена рабочей группы по изменению и дополнению 

Конституции Российской Федерации 

Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ 

 

Конституционные Советы Казахстана и Франции: общее и 

особенное 

Малиновский Виктор Александрович, Член Конституционного 

Совета Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор 

 

Конституция ұлттық құндылықты қорғайтын және кепілдік 

беретін басты құрал 

Шапак Унзила, Член Конституционного Совета Республики 

Казахстан, доктор юридических наук, доцент 

 

Модернизация института конституционного контроля на 

постсоветском пространстве: размышление к юбилею Конституции 

РК 

Малютин Никита Сергеевич, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук 

 

Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық 

құқықтық санасы: әріқарай даму жолдары 

Сейтаева Жанар Секежанқызы, Қазақстан Республикасың Бас 

прокуратурасы жанындағы, Құқық қорғау органдары академиясы, кәсіби 

деңгейді арттыру Институтының, Жаһандық қауіп-қатерлері 



халықаралық оқыту кафедрасының доценті, з.ғ.к., қауымдастырылған 

профессор, әділет кеңесшісі 

 

Конституционные пределы ограничения прав и свобод человека 

Бадалиев Манон Киргизбаевич, Заведующий отделом правового 

обеспечения и международного сотрудничества Аппарата 

Конституционного Совета РК 

 

  



ПІКІРТАЛАС АЛАҢЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ 

ӨКІЛДЕРІ 

 

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің (Нұр-Сұлтан қ.) 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің (Нұр-Сұлтан қ.) 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің (Нұр-Сұлтан қ.) 

Тракийский университетінің (г. Стара Загора 

Болгария) 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Заң 

шығару институтының 

(Нұр-Сұлтан қ.) 

М.В. Ломоносов атындағы ММУ заң факультеті (Мәскеу қ.) 

Ресей Федерациясы ІІМ бүкілресейлік ғылыми-зерттеу 

институтының 

(Мәскеу қ.) 

Мәскеу қаржы-заң университетінің (Мәскеу қ.) 

В.Я. Кикотя атындағы Ресей ІІМ Мәскеу 

университетінің  

(Мәскеу қ.) 

Өзбекстан Республикасы Жоғарғы Сотының (Ташкент қ.) 

Өзбекстан Республикасы Ұлттық ұланының әскери-

техникалық институтының 

(Ташкент қ.) 

Өзбекстан Республикасы Қарулы Күштері 

Академиясының 

(Ташкент қ.) 

Жүсіп Баласағұн атындағы Қырғыз ұлттық 

университетінің  

(Бішкек қ.) 

Тәжік құқық, бизнес және саясат университеті (Душанбе қ.) 

Ресей кооперация университетінің Чебоксары 

кооперативтік институты (филиалы) 

(Чебоксары қ.) 

Қарағанды облыстық сотының  (Қарағанды қ.) 

Қарағанды облысы Қарағанды қ. мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының 

(Қарағанды қ.) 

Қарағанды облысының мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының  

(Қарағанды қ.) 

Қарағанды облысының прокуратурасының (Қарағанды қ.) 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері 

Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 

департаментінің 

(Қарағанды қ.) 

Қарағанды облыстық Полиция департаментінің  (Қарағанды қ.) 



Атырау қаласы ның № 2 сотының  (Атырау қ.) 

Балқаш қалалық сотының (Балқаш қ.) 

Қарағанды қаласының №3 Октябрь аудандық соты (Қарағанды қ.) 

Сәтбаев қаласының полиция басқармасының (Сәтбаев қ.) 

Қарағанды облысы бойынша МКД кедендік әкімшілік 

департаментінің 

(Қарағанды қ.) 

Абай қаласы әкімдігінің (Абай қ.) 

Қарағанды облыстық адвокаттар алқасының (Қарағанды қ.) 

«Қарағанды облысының экономика басқармасы» ММ (Қарағанды қ.) 

«Нұр Отан» партиясының Қарағанды филиалының (Қарағанды қ.) 

Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының  (Нұр-Сұлтан қ.) 

«Қарағанды облысының кооперация және кәсіпкерлік 

қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы» ҚБ 

(Қарағанды қ.) 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының жанындағы 

Сот Төрелігі академиясы 

(Нұр-Сұлтан қ.) 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 

жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы 

(Нұр-Сұлтан қ.) 

«Тұран» университетінің  (Алматы қ.) 

Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық 

ақпарат институтының  

(Алматы қ.) 

Каспий университетінің «Әділет» МЖМ  (Алматы қ.) 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және 

байланыс университетінің  

(Алматы қ.) 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университетінің 

(Ақтөбе қ.) 

Қазақстан Республикасы ІІМ Бәрімбек Бейсенов 

Атындағы Қарағанды Академиясының  

(Қарағанды қ .) 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университетінің  

(Қарағанды қ.) 

«Bolashaq» академиясының (Қарағанды қ.) 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінің 

(Қарағанды қ.) 

Қарағанды облысы білім департаментінің«Сарыарқа 

дарыны» балаларды одан әрі оқытудың аймақтық 

ғылыми-практикалық орталығы КММ 

(Қарағанды қ.) 

  



 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

 

Конституционного Совета Республики Казахстан (г. Нур-Султан) 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан  (г. Нур-Султан) 

Министерства юстиции Республики Казахстан (г. Нур-Султан) 

Тракийский университет (г. Стара Загора 

Болгария) 

Института законодательства Министерства юстиции 

Республики Казахстан 

(г. Нур-Султан) 

Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

Всероссийского научно-исследовательского института 

МВД Российской Федерации 

(г. Москва) 

Московского финансово-юридического университета (г. Москва) 

Московский университет МВД России имени              В.Я. 

Кикотя 

(г. Москва) 

Верховного суда Республики Узбекистан (г. Ташкент) 

Военно-технического института Национальной гвардии 

Республики Узбекистан 

(г. Ташкент) 

Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан (г. Ташкент) 

Таджикского университета права, бизнеса и политики  (г. Душанбе) 

Чебоксарского кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации 

(г. Чебоксары) 

Карагандинского областного суда (г. Караганда) 

Специализированного межрайонного административного 

суда г. Караганды Карагандинской области 

(г. Караганда) 

Специализированного межрайонного экономического суда 

Карагандинской области 

(г. Караганда) 

Прокуратуры по Карагандинской области (г. Караганда) 

Департамента Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы по Карагандинской области 

(г. Караганда) 

Департамента полиции Карагандинской области (г. Караганда) 

Суда № 2 г. Атырау (г. Атырау) 

Суда г. Балхаш (г. Балхаш) 



Октябрьского районного суда № 3 г. Караганды (г. Караганда) 

Управления полиции г. Сатпаев (г. Сатпаев) 

Департамента таможенного администрирования ДГД 

Карагандинской области 

(г. Караганда) 

Акимата г. Абай (г. Абай) 

Коллегии адвокатов Карагандинской области (г. Караганда) 

Департамента таможенного администрирования ДГД 

Карагандинской области 

(г. Караганда) 

ГУ «Управление экономики Карагандинской области» (г. Караганда) 

Карагандинского филиала партии «Нұр Отан» (г. Караганда) 

Казахстанской Ассоциации предпринимателей (г. Нур-Султан) 

ОО «Локальный профсоюз работников кооперации и 

предпринимательства Карагандинской области» 

(г. Караганда) 

Академии правосудия при Верховном Суде Республики 

Казахстан  

(г. Нур-Султан) 

Академии правоохранительных органов при Генеральной 

Прокуратуре Республики Казахстан 

(г. Нур-Султан) 

Университета «Туран» (г. Алматы) 

Института законодательства и правовой информации 

Республики Казахстан 

(г. Алматы) 

ВШП «Әділет» Каспийского университета (г. Алматы) 

Алматинского университета Энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева  

(г. Алматы) 

Актюбинского регионального государственного 

Университета им К. Жубанова 

(г. Актобе) 

Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. 

Баримбека Бейсенова 

(г. Караганда) 

Карагандинского Государственного университета им. Е.А. 

Букетова 

(г. Караганда) 

Академии «Bolashaq» (г. Караганда) 

Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза 

(г. Караганда) 

КГУ «Областной научно-практический центр 

дополнительного образования детей «Сарыарка Дарыны» 

Департамента образования Карагандинской области 

(г. Караганда) 

 

  



ПІКІРТАЛАС АЛАҢЫ 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 

 

Роль Конституции Российской Федерации в развитии 

современного российского государства 

Демидов М.В., заведующий кафедрой административного и 

финансового права, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, доктор юридических наук, доцент 

 

Конституционные основы народовластия а Республике Казахстан 

Жанузакова Л.Т., заместитель директора НИИ права университета 

«Туран», главный научный сотрудник Института законодательства и 

правовой информации Республики Казахстан, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Заманауи конституционализм элементі ретіндегі билік бөлу 

қағидатының қазақстан республикасының конституциясында 

бекітілу ерекшеліктері 
Сатбаева Қ., эконмикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының доценті, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті, з.ғ.к., доцент 

Бекбатыров Н. Ж., «Нұр Отан» партиясының Қарағанды облыстық 

филиалы төрағасының орынбасары, з.ғ.к. 

Берсүгір А., эконмикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының магистранты, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті 

 

Основные задачи государства по обеспечению конституционной 

безопасности и минимизации рисков конституционного развития 

Караев Али Паша Агаханович, ведущий научный сотрудник 

Института законодательства и правовой информации МЮ РК отдел 

административного и конституционного законодательства и 

государственного управления, кандидат юридических наук, профессор 

ВШП «АДИЛЕТ» Каспийского университета  

 

Конституционный статус русского языка как государственного: 

опыт Российской Федерации и Республики Казахстан 

Игумнов Н. А., аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова 



Двадцать пять лет Конституции Казахстана – от утверждения 

демократических основ государственности до открытого и слышащего 

государства 

Сидорова Н.В., доцент кафедры правового регулирования 

экономических отношений, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук, доцент 

Калмыков Г.И., начальник НИЦ № 4 ФГКУ, Всероссийский научно-

исследовательский институт МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент, полковник полиции 

Ахметов А., студент группы Ю-33, Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 

О проблемах уголовно-правового обеспечение дифференциации 

наказания 

Мирзаев А. А., помощник председателя Верховного суда Республики 

Узбекистан, доктор юридических наук, доцент 

 

Конституционные основы взаимного влияния и взаимодействия 

международного и внутригосударственного права 

Кусаинова Л.К., доцент кафедры правового регулирования 

экономических отношений, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук 

Бородина В.А., Председатель Центрально-Казахстанского 

профсоюза работников кооперации, предпринимательства и услуг 

Петрова А., студентка гр. Ю-18-7с, Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 

Программность как свойство конституции 

Старожилова Н.П., старший преподаватель кафедры 

конституционного и международного права, Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А. Букетова 

 

Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве России 

и Казахстана: взгляд сквозь призму сравнительного анализа, проблем 

и вариантов их решения в рамках международной преемственности и 

унификации процессуальных институтов и механизмов 

Фёдоров И.З., доцент кафедры, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Конституционный принцип права на судебную защиту и его 

закрепление в отраслевом законодательстве 

Еремин Ю.Н., директор департамента управления персоналом, 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 



Психолого-педагогическая поддержка студентов в условиях 

чрезвычайного положения согласно статье 44 Конституции 

Республики Казахстан 

Минжанов Н.А., профессор, профессор кафедры социальной работы 

и Ассамблеи народов Казахстана, Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза, доктор педагогических наук, профессор 

Ертысбаева Г.Н., заведующая кафедры иностранных языков, 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, кандидат 

педагогических наук 

Абжанова Г., студент, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза  

 

К вопросу об основных приоритетах развития казахстанского 

административного права 

Филин В.В., доцент кафедры общеюридических и специальных 

дисциплин, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

кандидат юридических наук 

Татарян В.Г., профессор кафедры административного права, 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор 

юридических наук, профессор; 

Момышева Ф.С., декан факультета бизнеса, права и технологий, 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, кандидат 

юридических наук, профессор 

 

Сравнительно-правовой анализ правового статуса адвоката в 

России и Республике Казахстан 

Макарушкова А. А., преподаватель кафедры уголовного права и 

судопроизводства, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

 

Вопросы борьбы терроризма и экстремизма в религиозных 

источниках 

Закурлаев А. К., Военно-технический институт Национальной 

гвардии Республики Узбекистан, доктор юридических наук, доцент 

 

Сравнительный анализ законодательства зарубежных стран в 

области рекреационного природопользования 

Сопыханова А.Б., доцент кафедры правового регулирования 

экономических отношений, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук, доцент 

Абильдин Е.Т., Президент Казахстанской Ассоциации 

предпринимателей  

Бергенова Ф., студентка группы Ю-18-3к, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

 



Мотив и цель преступного поведения, как факторы назначения 

справедливого наказания 

Ахмедов Адъхамжон, начальник кафедры гуманитарных дисциплин, 

Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан 

 

Правомерное ограничение личной свободы лица при задержании 

по подозрению в совершении мошенничества в Республики Казахстан 

Балгимбеков Д.У., профессор кафедры общеюридических и 

специальных дисциплин, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук, доцент 

Капасова С.А., магистрант первого курса, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

Сагымбаева Д.М., магистрант первого курса, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

 

Принятие решений и их обжалование как актуальная проблема 

становления суда присяжных в Казахстане 
Рахимгулова М.Б., старший преподаватель кафедры 

общеюридических и специальных дисциплин, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, доктор PhD 

Малютин Н.С., доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, юридический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, кандидат юридических наук  

 

Правовые инструменты гарантрованности прав инвесторов в 

Республике Казахстан в свете реализации конституционного права на 

свободу предпринимательской деятельности 

Весельская Н.Р., заведующая кафедрой правового регулирования 

экономических отношений, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук, профессор 

Сидорова Н.В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

правового регулирования экономических отношений, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

 

Субъекты уголовных правонарушений в информационной сфере  

Нурпеисова А.К., доцент кафедры общеюридических и специальных 

дисциплин, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

кандидат юридических наук 

Абдрахманова А.С., руководитель отдела правовой работы ГУ 

«Управление экономики Карагандинской области», магистр юридических 

наук 

 

Уголовно-наказуемый «существенный вред» и его критерий 

Ахмедов А., начальник кафедры гуманитарных дисциплин, Академия 

Вооруженных Сил Республики Узбекистан 



Факторы, влияющие на эффективное обеспечение правопорядка 

в учреждениях по исполнению наказания 

Пулатов Ю., профессор кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин, Военно-технический институт Национальной гвардии 

Республики Узбекистан, доктор юридических наук, профессор 

Ибрагимов А., старший преподаватель кафедры уголовного права, 

криминалистики и пресечения коррупции, Таджикский университет права, 

бизнеса и политики 

 

Соотношение административно-правовых и уголовно-правовых 

норм в части обеспечения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина» 

Жээналиева А.О., заведующая кафедрой уголовного права и 

криминологии, Кыргызский национальный университет им. Жусупа 

Баласагына, кандидат юридических наук, профессор 

Какимжанов М.Т., профессор кафедры общеюридических и 

специальных дисциплин, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук, профессор 

 

Психологическая поддержка выпускников школ в подготовке к 

ЕНТ при реализации конституционного права граждан на высшее 

образование 

Жусупова Ж.А., декан педагогического факультета, Актюбинский 

региональный государственный университет им К. Жубанова, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Тұрарбек А.Д. магистрант первого курса, Актюбинский 

региональный государственный университет им К. Жубанова 

 

Взаимодействие правоохранительных органов с религиозными 

объединениями в противодействии угрозам религиозного экстремизма 

и терроризма 

Айдарбек С.О., МВД Республики Казахстан, магистр юридических 

наук, подполковник полиции 

Балгимбеков Д.У., профессор кафедры общеюридических и 

специальных дисциплин, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук, доцент 

Ахметжанова А.А., студентка группы Ю-43, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

 

Заң мәтіндері терминдерінің мемлекеттік тілге дұрыс аударылу 

мәселесі 

Сарсембаев Б.Ш., х.ғ.к., аға ғылыми қызметкер, Қазтұтынуодағы 

Қарағанды Экономикалық Университеті 

Абдрахманов Р. Х., «Bolashaq» академиясы, қазақ тілі мен әдебиеті 

кафедрасының доценті, п.ғ.м.   



Бәделхан М.Б., аға оқытушы, Қазтұтынуодағы Қарағанды 

Экономикалық Университеті 

 

Вопросы борьбы терроризма и экстремизма в религиозных 

источниках 

Закурлаев А. К., Военно-технический институт Национальной 

гвардии Республики Узбекистан, доктор юридических наук, доцент 

 

Жаза тағайындауға қатысты әлеуметтік мәселелер 

Байкенжина К.А., жалпықұқықтық және арнайы пәндер 

кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты, Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті 

Байкенжин Д.С., Сатпаев қалалық ІІБ бастығының орынбасары., 

полиция майоры 

 

Совершенствование и развитие сотрудничество РК и РФ в рамках 

ЕАЭС в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности 

Искалиева М.С., старший преподаватель общеюридических и 

специальных дисциплин, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, магистр юридических наук 

Беляева А.А., кафедра государственно-правовых и финансово-

правовых дисциплин, Московский финансово-юридический университет, 

кандидат юридических наук, доцент 

Акбиев М.К., руководитель таможенного администрирования ДГД 

Карагандинской области  

 

Об использовании мнения осужденных в воспитательной 

функции правосудия 
Пулатов Ю., профессор кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин, Военно-технический институт Национальной гвардии 

Республики Узбекистан, доктор юридических наук, профессор  

Турдимурод А., соискатель Военно-технического института 

Национальной гвардии Республики Узбекистан 

 

Коррупция как транснациональное явление 

Какимжанов М.Т., профессор кафедры общеюридических и 

специальных дисциплин, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук, профессор 

Мамырбаева З.А., доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына, 

кандидат юридических наук, профессор 

 

Потенциал медийной и информационной грамотности в 

обеспечении соблюдения конституционного права на свободу слова и 

доступ к информации 



Бейсеев А.А., доцент кафедры общеюридических дисциплин, 

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 

кандидат филологических наук, магистр юридических наук, подполковник 

полиции 

 

Некоторые аспекты совершенствования специального 

предупреждению рецидива тяжких насильственных преступлений 

против жизни и здоровья  

Курбонов Ш., соискатель Военно-технического института 

Национальной гвардии Республики Узбекистан 

 

Проблемы легализации лоббизма в Республике Казахстан 

Кабжанов А.Т., заведующий кафедрой юридических дисциплин, 

«Академия «Bolashaq», кандидат юридических наук, профессор 

 

Государственное регулирование инновационной деятельности 

Исанов А.С., старший преподаватель кафедры «Банковский 

менеджмент и финансовые рынки», Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 

Сейтхожин Б.У., старший научный сотрудник НИИ экономических 

и правовых исследований, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, кандидат юридических наук, доцент 

 

Интернет желісіндегі балалардың конституциялық 

құқықтарының қорғалуының кейбір мәселелері 

Күмісбеков С.К., жалпы заң пәндері кафедрасының доценті, 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Б. Бейсенов атындағы 

Қарағанды академиясы, PhD докторы, полиция подполковнигі 

 

Теоретические аспекты наследования по завещанию 

Ахашева А.К., доцент кафедры правового регулирования 

экономических отношений, Карагандинский экономический университет 

Казпотредсоюза, кандидат юридических наук 

 

Конституцияда көрініс тапқан басты құндылықтар 
Салкебаев Т.С., жалпы заң пәндері кафедрасының доценті, 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Б.Бейсенов атындағы 

Қарағанды академиясы, полиция подполковнигі 

Әбілқас П.К., жалпы заң пәндері кафедрасының оқытушысы, 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Б.Бейсенов атындағы 

Қарағанды академиясы, полиция майоры 

Рамашов О.Н., жалпы заң пәндері кафедрасының оқытушысы, 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Б.Бейсенов атындағы 

Қарағанды академиясы, полиция аға лейтенанты 

 



Азаматтардың конституциямен бекітілген еңбек құқықтарын 

соттан тыс тәсілдермен және сот арқылы қорғау мәселелері  

Шайзадаев Б.А., судья, құқықтану магистры Қарағанды қаласы 

Қазыбек би ауданының №2 аудандық соты 

Көпжасарова С.И., заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы, 

«BOLASHAQ» академиясы, құқықтану магистры 

 

Constitution: unity, stability, prosperity 

Yeleubekova N.E., teacher of the Department of General legal and special 

disciplines, master of law Karaganda economic University of Kazpotrebsoyuz 

Balmakaev S.M., acting head of KSU " regional scientific and practical 

center of additional education for children "Saryarka daryny" of the Department 

of education of the Karaganda region" 

 

Конституция – азаматтық қоғам дамуының кепілі 

Амантай А., экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының аға оқытушысы, Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті, заң ғылымдарының магистрі 

Алкенова Ж., Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінің 3 курс студенті 

Баймурынов Ж.М., RVO ЖШС директоры 

 

Заң тиімділігі концепциясының теориялық алғышарттары 

Кусаинов М.Ш., «Абай қаласы әкімінің аппараты» ММ әлеуметтік 

сұрақтар, жастар ісі және спорт бойынша бас маманы 

Джаксыбаева Г.М., жалпықұқықтық және арнайы пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы, Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті 

 

Ата заң: мәселе, даму, кепіл 

Оралбаев Н. К., мемлекет және құқық теориясы мен тарихы 

кафедрасының аға оқытушысы, Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ заң 

факультетінің, заң ғылымдарының магистрі 

Амантай А., экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының аға оқытушысы, Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті, заң ғылымдарының магистрі 

 

Общие положения тактики задержания заподозренного лица в 

совершении преступления 

Пайзиев А., соискатель Военно-технического института 

Национальной гвардии Республики Узбекистан 

 

Система обязательного социального страхования как средство 

социальной защиты населения Республики Казахстан 



Дуброва Н.Б., доцент кафедры правового регулирования 

экономических отношений, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза 

Косаева Л., студентка группы СР-32, Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 

Бородина В.А., председатель ОО «Локальный профсоюз работников 

кооперации и предпринимательства Карагандинской области» 

 

Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеу 

мәселелері 

Адильбекова Қ.Қ., жалпықұқықтық және арнайы пәндер кафедрасы, 

заңтану магистрі, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті 

Ойкулова Э.А., Атырау қаласы № 2 сотының судьясы 

 

Конститутция – мемлекеттің негізгі заңы: қалыптасуы мен дамуы 

Мағдатова Қ.Ж., экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының аға оқытушысы, Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті 

Саттыбаева Г.Г., сот актілерін орындау жөніндегі орталық 

аумақтық бөлімі филиалының аға сот орындаушысы Қарағанды қ. 

Әлкен Т. Ю-18-2к тобының студенті, Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті 

 

Изменение и отмена завещаний 

Ахметова Е.В., адвокат Карагандинской областной коллегии 

адвокатов, профессиональный медиатор, руководитель проектов ЧУ 

«Центр права и медиации Партнеры», кандидат юридических наук, 

доцент 

Ахашева А.К., доцент кафедры правового регулирования 

экономических отношений, Карагандинский экономический университет 

Казпотредсоюза, кандидат юридических наук 

Алькенов О. Н. студент гр. Ю-43, Карагандинский экономический 

университет Казпотредсоюза 

 

Азаматтардың құқықтарын қорғаудың соттан тыс 

нысандарының даму перспективалары 

Шошаева Л.С., экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының аға оқытушысы, Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті 

 

Қазақстан Республикасының ұлттық құқықтық жүйесін 

дамытудың негізгі үрдістері 



Алибаева С. Ж., экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының оқытушысы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті 

Майтанова К. С., Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінің 2 курс студенті 

Қиясов Е. Е., Қарағанды қаласы Октябрь аудандық №3 аудандық 

сотының, кеңсе меңгерушісі 

 

Қазақстан Республикасында адвокаттық қызметті ұйымдастыру 

нысандарының кейбір перспективалары 

Искакова Ж.А., старший преподаватель кафедры общеюридических 

и специальных дисциплин, магистр юриспруденции, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

Құлибек А.Б., преподаватель кафедры общеюридических и 

специальных дисциплин, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, магистр юридических наук 

Омаров А.О., член коллегии адвокатов Карагандинской области 

 

Проблемы защиты конституционных прав женщин в Республике 

Казахстан 

Ладыгина О.А., старший преподаватель кафедры общеюридических 

дисциплин, Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. 

Бейсенова, магистр юридических наук, подполковник полиции 

 

Кәсіпкерлікті дамытудың жол картасы - 2020» қазақстан 

республикасы мемлекеттік бағдарламасы аясында экономиканың 

аграрлық секторын қолдау 
Копбулов Р.А., экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі, Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті 

 

Өзгерістерден басталатын бастамалар 

Сыздыкова С.А., Жалпықұқықтық және арнайы пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі, Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті 

Абилова Д., ТД-18-1к тобының студенті, Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті 

 

Медиацияның дау-жанжалды шешудің тиімді үрдісі ретіндегі 

маңызы 

Адильбекова Қ.Қ., жалпықұқықтық және арнайы пәндер кафедрасы, 

заңтану магистрі, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті 

Сағатбекова Ә., Қарағанды облысы, Балқаш қалалық соты, бас 

маман-сот отырысының хатшысы 



Защита прав предпринимателей и потребителей, их правовое 

регулирование 

Джантасова А.Д., старший преподаватель кафедры правового 

регулирования экономических отношений Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза 

Ахметова Е.В., адвокат Карагандинской областной коллегии 

адвокатов, профессиональный медиатор, руководитель проектов ЧУ 

«Центр права и медиации Партнеры», кандидат юридических наук, 

доцент 

Есантаев А., студент группы Ю-43, Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 

 

Cезiктi мен aйыптaлушыны ұcтaудың прoцеccуaлдық тәртiбi 

Искакова Ж.А., Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті, жалпықұқықтық және арнайы пәндер кафедрасының аға 

оқытушысы 

Қуан Медіғат, Ю-42к тобының студенті, Қарағанды экономикалық 

университеті 

Искаков Д.Е., Қарағанды облысының ПД ӘПБ арнайы мекемелер 

және айдауылдау бөлімінің бастығы полиция подполковнигі 

 

ҚР да әйелдер еңбегін құқықтық реттеу ерекшеліктері 

Хауия С., Қарағанды экономикалық университеті Қазтұтынуодағы 

Алимхан Е., Ю-31к тобының студенті, Қарағанды экономикалық 

университеті Қазтұтынуодағы 

Хуанған Е., Қарағанды қаласы Октябрь аудандық сотының аға 

маманы  

 

Конституционализм және қазақстанның конституциялық дамуы 

Масайынов Е.Е., экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу 

кафедрасының оқытушысы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті, заң ғылымдарының магистрі 

Шамшиев Ф.З., адвокат, Қарағанды облыстық адвокаттар 

алқасының мүшесі 

Рымбек А.С., Ю-32к тобының студенті, Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті 

 

Қазақстан халқы ассамблеясы – тұтастық пен бірліктің кепілі 

Каримов Т.И., экономика бизнес және құқық колледжінің 

оқытушысы  Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті  

 

Актуализация научного исследования в области обеспечение 

мобильной связи пятого поколения 5g в Казахстане 

Емжаева К.Б., Алматинский университет энергетики и связи имени 

Гумарбека Даукеева 



Проблема определения термина «имущество» в законодательстве 

Республики Казахстан 

Мейрманова Д.Ш., преподаватель кафедры правового регулирования 

экономических отношений, Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза, магистр юридических наук 

Ахметова Е.В., адвокат Карагандинской областной коллегии 

адвокатов, профессиональный медиатор, руководитель проектов ЧУ 

«Центр права и медиации Партнеры», кандидат юридических наук, 

доцент 

Джанаева С.С., студентка группы Ю-36с, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

 

Проблемы правового регулирования концессионных соглашений 

Дубова Н., магистрант группы Ю-22НП, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

 

Сущность экономизации коррупции 

Ерсаинова А.Н., магистрант группы Ю-11НП, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

 

Шетел мемлекеттеріндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 

және жолын кесу әдістері 

Калдыбекова Д.Т., ҚҚЭУ 1 курс магистранты, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

 

  



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЭССЕ, ПОСВЯЩЕННОГО  

25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 

ПРОВОДИМЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ КАЗГЮУ  

имени М.С. Нарикбаева 

 

I место 

Конституция – основа процветания современного Казахстана 

Горяева Елизавета Александровна, студентка группы Ю-33, 

факультет «Бизнеса, права и технологий», специальность 

«Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики» 

Научный руководитель:  

Сидорова Н. В., доцент кафедры правового регулирования 

экономических отношений, кандидат юридических наук, доцент 

 

II место 

Конституциялық қағидалар – адам мен азаматтардың құқықтары 

мен бостандығының кепілі 

Шубаев Адиль Канатович, Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті, «Юриспруденция: экономика саласын 

құқықтық реттеу» мамандығы, 3 курс студенті 

Ғылыми жетекші: 

Шошаева Л. С., Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінің аға оқытушысы 

 


