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Философия права

2

ДВО

Nm
7402

места в мире, его ценности и значимости,
его роли в жизни человека, общества и
государства, в судьбах народов и
человечества.

Modern problems of
general theory of law

Philosophy of law, which deals with the study
of the meaning of law, its essence and concept,
its foundations and place in the world, its
value and significance, its role in the life of
philosophy of law
man, society and the state, in the destinies of
peoples and humanity.
Білім бурудің қосымша түрі/ Дополнительный вид обучения/Additional education
Наукометрия
2
1
Наукометрия ғылымның құрылымын және
Жалпы құқық
Наукометрия
динамикасын статистикалық зерттеу
теориясының
Sciencemetrics
арқылы ғылыми зерттеумен айналысатын
қазіргі таңдағы
білім саласы болып табылады. Ғылымның
мәселелері
жұмыс істеуіне қатысты түрлі деректерді
өлшеу мен түсіндіруге қызығушылық
Современные
ғылыми статистиканың пайда болуымен
проблемы всеобщей
көрінеді.
теории права
Modern problems of
Наукометрия
—
область
знания, general theory of law
занимающаяся
изучением
науки
статистическими
исследованиями
структуры
и
динамики
научной
деятельности. Интерес к измерению и
интерпретации
различных
данных,
относящихся к функционированию науки,
проявляется вместе с появлением научной
статистики во 2-й половине 19 века.
Sciencemetrics is a field of knowledge dealing
with the study of science by statistical studies
of the structure and dynamics of scientific
activity. Interest in the measurement and
interpretation of various data related to the
functioning of science is manifested with the
emergence of scientific statistics
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права,
конституционн
ого права

Әлеуметтік
педагогика
және өзін-өзі
тану
кафедрасы
Кафедра
Социальной
педагогики и
самопознаний
The Department
of Social
pedagogics and
self-knowledge

3

ПД

KY
7303

Таңдау бойынша элективті компоненттер / Элективные компоненты по выбору
3
1
Конституциялық әділет Қазақстан Республикасы
ұлттық құқықтық жүйесінің негізгі саласы болып
Конституциялық әділет
табылады. Басқа құқық салалары тәрізді қазіргі ол
ішкі бірлігі мығым, анықталған белгілері бар,
сонымен қатар бір-бірінен ерекшеленетін құқықтық
нормалар жиынтығынан құралады. Конституциялық
әділет негізінде мемлекеттің саяси құқықтық
ерекшеліктерін деқұқы пән арнайы басымдық ретінде
Жалпы құқық
қарастыруға болады.
теориясының
қазіргі
таңдағы
Конституционное право является главной
мәселелері
отраслью национальной системы права
Республики Казахстан. Как и все другие
Конституционная
отрасли права, оно представляет собой
Современные
юстиция
совокупность юридических норм, которые
проблемы всеобщей
характеризуются внутренним единством,
теории права
определенными общими признаками, и в то Modern problems of
же время, отличными от норм других
general theory of law
отраслей права.

Constitutional Justice

4

ПД

SKPCh
7304

Адам құқықтарының
қазіргі заманғы
тұжырымдары

Современные
концепции прав

2

1

Constitutional law is the main branch of the
national system of law of the Republic of
Kazakhstan. Like all other branches of law, it
is a set of legal norms that are characterized by
internal unity, defined by common features,
and at the same time, different from those of
other branches of law.
Адам құқықтары мемлекет және құқық
Жалпы құқық
теориясы,
конституциялық
құқық,
теориясының
әкімшілік құқық,халықаралық құқық және
қазіргі таңдағы
тағы
басқа
құқық
салаларының
мәселелері
бөлімдерінде жеке тұлғаның құқықтары
мен міндеттерін айқындаушы ретінде
оқытылады. Сәйкесінше адам құқықтары
Современные
құқық ғылымының барлық өн бойына еніп проблемы всеобщей
жүйелі түрде қарастырылады.
теории права
Modern problems of
Права человека рассматриваются в рамках general theory of law
таких юридических наук, как теория
государства и права, конституционное
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Кафедра
Теории и
истории
государства и
права,
конституционн
ного права

Мемлекет және
құқық
теориясы мен
тарихы,
конституциялы
қ құқық

человека

право,
административное
право,
международное
право
и
дру¬гих
юридических наук, в которых содержатся
определенные
темы
или
разделы,
отражающие
какое-либо
состояние
личности, еѐ права и обязанности.
Соответственно,
права
человека
и
гражданина пронизывают всю правовую
науку, и соот¬ветственно все нормы права
можно
подразделить
на
права
и
обязанности, закрепляющие возможно¬сти
личности, и организационные правовые
нормы,
являющиеся,
по
существу,
средствами
обеспече¬ния
реализации
субъективных
прав
и
обязанностей
человека и гражданина.

Modern concepts of
human rights

5

ПД

APOCh
UP
7305

Қылмыстық процестің
жалпы бөлімінің өзекті
мәселелері

3

1

Human rights are examined within the
framework of such legal sciences as the theory
of state and law, constitutional law,
administrative law, international law and other
legal sciences, which contain certain topics or
sections reflecting a person's status, rights and
duties. Accordingly, the rights of a person and
a citizen permeate all legal science, and
accordingly all the rules of law can be divided
into rights and obligations that fix the
possibilities of the individual, and
organizational legal norms that are, in essence,
means for ensuring the realization of
subjective rights and obligations man and
citizen.
«Қылмыстық процестің жалпы бөлімінің
өзекті
мәселелері» пәні
қылмыстық
прцестің жалпы бөлімінің теориялық және
практикалық
мәселелері
туралы
докторанттардың білімдерін тереңдетуге
әзірленген,
докторанттарға
арналған
қылмыстық-құқықтық мамандандырудың
құқықтық пәні болып табылады.
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Кафедра
Теории и
истории
государства и
права,
конституционн
ного права

Қылмыстық іс
жүргізу
заңнамаларын
тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері
Актуальные
проблемы теории

Дисциплина «Актуальные проблемы общей
части уголовного процесса» представляет
собой юридическую дисциплину для
докторантов уголовно-правовой
специализации, призванную углубить
знания докторантов о теоретических и
практических проблемах общей части
уголовного процесса».

Актуальные проблемы
общей части уголовного
процесса

Actual problems of the
general part of the
criminal procedure

6

ПД

APOCh
UZ
7306

Қазақстан
Республикасының
қылмыстық
заңнамасының Жалпы
бөлімінің өзекті
мәселелері

Актуальные проблемы
Общей части
уголовного
законодательства
Республики Казахстан

2

1

The discipline "Actual problems of the general
part of the criminal process" is a legal
discipline for doctoral students of criminal
legal specialization, designed to deepen the
knowledge of doctoral students about
theoretical and practical problems of the
general part of the criminal process. "
Берілген пәнді игеру қылмыстық құқықтың
ғылыми жалпы бөлімінің өзекті мәселелері
туралы терең теориялық білім алуды
қарастырады, соның ішінде қазіргі
қазақстандық қылмыстық құқығының даму
тенденциялары мен деңгейі жөніндегі ҚР
жаңа Қылмыстық кодексін қабылдаумен
байланысты; қолданыстағы қылмыстық
заңнамада ғылыми бағдарлауды дамытады;
қылмыстық заңда қылмыстың алдын алу,
әділдік пен берік негізі ретіндегі кәсіби
қарым-қатынасты тәрбиелеуге ықпал етеді;
Знания данной дисциплины предполагают
получение глубоких теоретических знаний
об актуальных проблемах Общей части
науки уголовного права, в том числе,
связанных с принятием нового Уголовного
кодекса РК, об уровне и тенденциях
развития современного казахстанского
уголовного права; дает развитие научному
ориентированию в действующем уголовном
законодательстве; содействует воспитанию
профессионального
отношения
к
уголовному закону как незыблемому
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приминения
уголовного и
уголовнопроцессуального
законодательства
Actual problems of
the theory of the
application of
criminal and criminal
procedural
legislation

Қылмыстық және
қылмыстық іс
жүргізу
заңнамаларын
тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері
Актуальные
проблемы теории
приминения
уголовного и
уголовнопроцессуального
законодательства
Actual problems of
the theory of the
application of
criminal and criminal
procedural
legislation

основанию для отправления правосудия и
предупреждения преступлений;

Actual problems of the
General Part of the
Criminal Law of the
Republic of Kazakhstan
7

ПД

PPTKR
KPR
7307

ҚР Еңбек
заңнамасындағы
кемшіліктер мен қарама
– қайшылықтар және
оларды шешу жолдары.

Пробелы и
противоречия в
Трудовом кодексе РК и
пути их устранения

3

1

Knowledge of this discipline assumes a deep
theoretical knowledge of the current problems
of the General Part of the science of criminal
law, including those related to the adoption of
the new Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan, the level and trends in the
development of modern Kazakhstani criminal
law; gives development of scientific
orientation in the current criminal legislation;
promotes the education of professional
attitudes towards criminal law as an
unshakable foundation for the administration
of justice and the prevention of crimes;
Еңбек құқығының даму тарихы, еңбекті
реттеудің халықаралық- құқықтық негіздері
мен қағидалары, ХЕҰ жеке конвенциялары
мен ұсыныстарының жалпы сипаттамасы,
еңбек құқығының негізгі мәселелері.
Жалпы сипаттама; Қазақстан Республикасы
мен шетел мемлекеттерінде әлеуметтік
әріптестіктің дамуы, локалдық нормативтік
актілердің құқықтық табиғаты; Алғашқы
басылымдағы
Енбек
кодексінің
кемшіліктері мен қарама- қайшылықтары
История развития трудового права,
принципы и основы международноправового регулирования труда, общая
характеристика отдельных конвенций и
рекомендаций МОТ, Основные проблемы
трудового права. Общая характеристика;
развитие социального партнѐрства в
зарубежных странах и в Республике
Казахстан, правовая природа локальных
нормативных
актов;
Пробелы
и
противоречия прежней редакции Трудового
кодекса
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Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңнамасын
қолданудың
теориясы
Теория применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства
Theory of Civil and
Civil Procedural
Legislation
Application

8

ПД

GPOVV
PVPTP
7308

Gaps and contradictions
in the Labor Code of the
Republic of Kazakhstan
and ways to eliminate
them
Зиян келтіру
салдарынан туындайтын
азаматтық- құқықтық
міндеттемелер: теория
мен практика мәселелері

2

1

Гражданско-правовые
обязательства,
возникающие
вследствие причинения
вреда: проблемы теории
и практики.

9

ПД

AVRZS
7309

Civil-law obligations
arising as a result of
causing harm: problems
of theory and practice.
Жер бойынша дауларды
шешудің өзекті
мәселелері

Актуальные вопросы

History of the development of labor law,
principles and principles of international legal
regulation of labor, general characteristics of
certain
ILO
conventions
and
recommendations, the main problems of labor
law. General characteristics; development of
social partnership in foreign countries and in
the Republic of Kazakhstan, the legal nature of
local regulations; Gaps and contradictions of
the previous edition of the Labor
Зиян келтіру салдарынан туындайтын
азаматтық- құқықтық міндеттемелер
туралы отандық және шетелдік
цивилистердің ғылыми- теориялық және
тәжірибелік концепциялары.
Научно-теоретические и практические
концепции отечественных и зарубежных
цивилистов о гражданско-правовых
обязательствах, возникающих вследствие
причинения вреда.
Scientific-theoretical and practical concepts of
domestic and foreign civilians about civil-law
obligations arising as a result of harm.

3

1

Жер заңдарын теориядан тәжірибеге
қолдануды зерттейді. Жер құқықтарының
субъектілерінің қызметін жүзеге асырудың
теориялық және практикалық мәселелері,
жер құқығы объектілерінің заңды мәні,
келісімшарттық қатынастар, іске асыру
тетіктері және жер бойынша даулардың
шешілуі зерттелді.

Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңнамасын
қолданудың
теориясы
Теория применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства
Theory of Civil and
Civil Procedural
Legislation
Application
Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңнамасын
қолданудың
теориясы
Теория применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства

Изучает вопросы применения земельного
законодательства из теории на практике.
Исследуются теоритические и практические
проблемы реализации деятельности
Theory of Civil and
субъектов земельного права, юридической
Civil Procedural

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое

разрешения земельных
споров

сущности объектов земельного права,
договорных отношений, механизмов
реализации и решения земельных споров.

Actual issues of land
disputes resolution

10

ПД

SPZCP
7910

2

1

Кәсіпкерлік
саласындағы заңнаманы
дамытудың қазіргі
заманғы мәселелері

Изучает вопросы применения
предпринимательского законодательства из
теории на практике. Исследуются
теоритические и практические проблемы
реализации деятельности субъектов
предпринимательского права, юридической
сущности объектов предпринимательского
права, договорных отношений, механизмов
реализации авторского и патентного права.

Современные проблемы
развития
законодательства в
сфере
предпринимательства

ПД

KP
7311

Конституциялық
процесс

Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңнамасын
қолданудың
теориясы
Теория применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства

Theory of Civil and
Civil Procedural
Legislation
He studies the application of entrepreneurial
Application
legislation from theory to practice. Theoretical
and practical problems of realizing the activity
of subjects of entrepreneurial law, the legal
essence of objects of business law, contractual
relations, mechanisms for the implementation
of copyright and patent law are explored

Modern problems of
development of
legislation in the field of
entrepreneurship

11

He studies the application of land legislation
from theory to practice. Theoretical and
practical problems of realization of activity of
subjects of the land right, legal essence of
objects of the land right, contractual relations,
mechanisms of realization and the decision of
land disputes are investigated.
Кәсіпкерлік
заңнаманы
теориядан
тәжірибеге қолдануға үйретеді. Кәсіпкерлік
құқық субъектілерінің қызметін жүзеге
асырудың теориялық және практикалық
мәселелері,
кәсіпкерлік
құқық
объектілерінің
құқықтық
мәні,
келісімшарттық қатынастар, авторлық және
патенттік құқықты жүзеге асыру тетіктері
зерттелді.

Legislation
Application

4

2

Конституциялық құқық Қазақстан
Республикасының ұлттық заңнамасының
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Жалпы құқық
теориясының

Кафедра
Теории и

негізгі саласы болып табылады. Заңның
барлық басқа салалары секілді, бұл жалпы
белгілермен анықталған ішкі бірлікпен
сипатталатын және сонымен қатар басқа да
заңдар салаларынан ерекшеленетін
құқықтық нормалардың жиынтығы.
Конституционное право является главной
отраслью национальной системы права
Республики Казахстан. Как и все другие
отрасли права, оно представляет собой
совокупность юридических норм, которые
характеризуются внутренним единством,
определенными общими признаками, и в то
же время, отличными от норм других
отраслей права.

Конституционный
процесс

Constitutional process

12

ПД

TPPZP
Ch 7312

3
Адам құқықтарын
қорғаудың теориялық
және құқықтық
мәселелері

Теоретико-правовые
проблемы защиты прав
человека

2

Constitutional law is the main branch of the
national system of law of the Republic of
Kazakhstan. Like all other branches of law, it
is a set of legal norms that are characterized by
internal unity, defined by common features,
and at the same time, different from those of
other branches of law.
Конституциялық құқық Қазақстан
Республикасының ұлттық заңнамасының
негізгі саласы болып табылады. Заңның
барлық басқа салалары секілді, бұл жалпы
белгілермен анықталған ішкі бірлікпен
сипатталатын және сонымен қатар басқа да
заңдар салаларынан ерекшеленетін
құқықтық нормалардың жиынтығы.
Конституционное право является главной
отраслью национальной системы права
Республики Казахстан. Как и все другие
отрасли права, оно представляет собой
совокупность юридических норм, которые
характеризуются внутренним единством,
определенными общими признаками, и в то
же время, отличными от норм других
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қазіргі таңдағы
мәселелері
Современные
проблемы всеобщей
теории права
Modern problems of
general theory of law

Жалпы құқық
теориясының
қазіргі таңдағы
мәселелері
Современные
проблемы всеобщей
теории права
Modern problems of
general theory of law

истории
государства и
права,
конституционн
ного права

Кафедра
Теории и
истории
государства и
права,
конституционн
ного права

отраслей права.

Theoretical and legal
problems of human rights
protection

13

ПД

APOCh
UP
7313

4

2

Қылмыстық процестің
ерекше бөлігінің өзекті
мәселелері

Дисциплина «Актуальные проблемы
особенной части уголовного процесса»
представляет собой юридическую
дисциплину для докторантов уголовноправовой специализации, призванную
углубить знания докторантов о
теоретических и практических проблемах
особенной части уголовного процесса».

Актуальные проблемы
особенной части
уголовного процесса

Actual problems of a
special part of the
criminal process
14

ПД

APOCh
UZ
7314

Қазақстан
Республикасының
Қылмыстық заңының
Ерекше бөлігінің өзекті
мәселелері

Constitutional law is the main branch of the
national system of law of the Republic of
Kazakhstan. Like all other branches of law, it
is a set of legal norms that are characterized by
internal unity, defined by common features,
and at the same time, different from those of
other branches of law.
«Қылмыстық процестің ерекше бөлігінің
өзекті мәселелері» пәні - қылмыстыққұқықтық мамандықтың докторанттарына
арналған қылмыстық процестің белгілі бір
бөлігінің теориялық және практикалық
мәселелері туралы докторанттардың білімін
тереңдетуге бағытталған құқықтық тәртіп.

3

2

Discipline "Actual problems of a special part
of the criminal process" is a legal discipline for
doctoral students of criminal legal
specialization, designed to deepen the
knowledge of doctoral students about the
theoretical and practical problems of a
particular part of the criminal process. "
«Қазақстан Республикасының Қылмыстық
заңының Ерекше бөлігінің өзекті
мәселелері» оқу пәнінің мазмұны ұлттық
қылмыстық заңдар туралы білімнің біртұтас
жүйесін ұсынады. Қылмыстың әрбір нақты
түрін зерттеу жаңа қылмыстық заңға
негізделген. Қазақстан Республикасының
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қылмыстық іс
жүргізу
заңнамаларын
тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері
Актуальные
проблемы теории
приминения
уголовного и
уголовнопроцессуального
законодательства
Actual problems of
the theory of the
application of
criminal and criminal
procedural
legislation
қылмыстық іс
жүргізу
заңнамаларын
тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері

Жоғарғы Сотының нормативтік құқықтық
актілері, сондай-ақ қылмыстардың
жекелеген санаттары үшін немесе олардың
жекелеген түрлеріне қатысты нормативтік
қаулылары міндетті түрде зерделенеді.
Құқықтық саясаттың жаңа
тұжырымдамасын қабылдау
криминалдандыру және декриминализация
процестері мен қылмыстық заңнамада
болған өзгерістер туралы нұсқауларға
байланысты болды.

Актуальные проблемы
Особенной части
уголовного
законодательства
Республики Казахстан

Actual problems of the
Special Part of the
Criminal Law of the

Содержание учебной дисциплины
«Актуальные проблемы Особенной части
уголовного законодательства Республики
Казахстан предлагает целостную систему
знаний об национальном уголовном
законодательстве. Изучение каждого
конкретного вида преступлений дается на
основе нового уголовного
законодательства. Обязательному изучению
подлежат нормативные акты, а также
нормативные постановления Верховного
Суда Республики Казахстан по
определенным категориям преступлений
или отдельному их виду. Принятие новой
Концепции правовой политики
ознаменовалось процессами
криминализации и декриминализации, в
связи с чем даются указания по
изменениям, которые произошли в
уголовном законодательстве.
The content of the educational discipline
"Actual problems of the Special Part of the
Criminal Law of the Republic of Kazakhstan
offers an integral system of knowledge about
the national criminal legislation. The study of
each specific type of crime is based on a new
criminal law. Statutory acts, as well as
regulatory decisions of the Supreme Court of
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Актуальные
проблемы теории
приминения
уголовного и
уголовнопроцессуального
законодательства
Actual problems of
the theory of the
application of
criminal and criminal
procedural
legislation

Republic of Kazakhstan

15

ПД

APGZ
7315

4

2

Азаматтық заңнаманың
өзекті мәселелері.

the Republic of Kazakhstan for certain
categories of crimes or their separate form, are
subject to compulsory study. The adoption of
the new Concept of legal policy was marked
by the processes of criminalization and
decriminalization, and instructions are given
on the changes that have occurred in the
criminal legislation.
Отандық және шетел азаматтарының
азаматтық заңнамасы саласындағы ғылыми
ұғымдар.
Научные концепции в сфере гражданского
законодательства
отечественных
и
зарубежных цивилистов.

Актуальные проблемы
гражданского
законодательства.

Scientific concepts in the field of civil
legislation of domestic and foreign civilians.

Actual problems of civil
legislation.

16

ПД

PIKRM
OTKTZ
7316

Теория применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства
Theory of Civil and
Civil Procedural
Legislation
Application

3
Халықаралық Еңбек
Ұйымының (ХЕҰ)
конвенциялары мен
ұсынымдарын
қазақстандық еңбек
заңнамасына енгізу
мәселелері

Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңнамасын
қолданудың
теориясы

2

Еңбекті халықаралық-құқықтық реттеудің
тұжырымдамасы мен көздері; жұмыс
әлеміндегі негізгі адам құқықтары;
халықаралық еңбек құқығы негізгі
принциптері мен стандарттары;
мүмкіндіктердің құқықтық теңдігі
саласындағы шетелдік тәжірибе және
жұмыс әлеміндегі кемсітушілікті жою;
ұлттық заңнамада халықаралық
стандарттарды енгізу жолдары мен
құралдарын құрылымдық талдау; Қазақстан
Республикасының Еңбек Кодексінің
осындай мекемелерінде халықаралық
стандарттар енгізу және қорғау мәселелері:
кәсіподақтардың құқықтық мәртебесі,
жұмыспен қамту, еңбек ақы, жұмыс уақыты
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Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңнамасын
қолданудың
теориясы
Теория применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства
Theory of Civil and
Civil Procedural
Legislation
Application

мен демалыс уақыты және еңбек даулары;
Еуропалық Одақ елдеріндегі еңбек
заңнамасын жетілдірудің негізгі бағыттары.
Проблемы
имплементации
Конвенций и
Рекомендаций
Международной
Организации Труда
(МОТ) в казахстанское
трудовое
законодательство

The problems of
implementation of the
Conventions and
Recommendations of the
International Labor
Organization (ILO) in the
Kazakhstan labor
legislation

Понятие и источники международноправового регулирования труда; основные
права
человека
в
сфере
труда;
основополагающие принципы и стандарты
международного
трудового
права;
зарубежный опыт правового обеспечения
равенства возможностей и ликвидации
дискриминации в сфере труда; системноструктурный анализ путей и способов
имплементации
международных
стандартов
в
национальное
законодательство;
проблемы
имплементации и защиты международных
стандартов в таких институтах Трудового
Кодекса Республики Казахстан как:
правовой
статус
профсоюзов,
трудоустройство, оплата труда, рабочее
время и время отдыха и трудовые споры;
основные направления совершенствования
трудового законодательства в странах
Евросоюза.
Concept and sources of international legal
regulation of labor; basic human rights in the
world of work; fundamental principles and
standards of international labor law; foreign
experience of legal equality of opportunities
and elimination of discrimination in the world
of work; system-structural analysis of ways
and means of implementing international
standards in national legislation; problems of
implementation and protection of international
standards in such institutions of the Labor
Code of the Republic of Kazakhstan as: the
legal status of trade unions, employment, pay,
working hours and rest time and labor
disputes; the basic directions of perfection of
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ПД

APEZR
K 7317

4

2

Қазақстан
Республикасының
экологиялық
заңнамасының өзекті
мәселелері жағдайында
ЕАЭС

Изучает вопросы применения
экологического законодательства из теории
на практике. Исследуются теоритические и
практические проблемы реализации
деятельности субъектов экологического
права, юридической сущности объектов
экологического права, договорных
отношений, механизмов реализации и
решения споров.

Актуальные проблемы
экологического
законодательства РК в
условиях
ЕАЭС

Actual problems of
environmental legislation
of the Republic of
Kazakhstan in conditions
ЕАЭС
18

ПД

APRZN
N 7318

3
Жер қойнауы және жер
қойнауын пайдалану
туралы заңнаманы
реформалаудың өзекті
мәселелері

the labor legislation in the countries of the
European Union.
Ол экологиялық заңдарды теориядан
тәжірибеге қолдануға үйретеді.
Экологиялық құқық субъектілерінің
қызметін жүзеге асырудың теориялық және
практикалық мәселелері, экологиялық
құқық объектілерінің заңды мәні,
келісімшарттық қатынастар, іске асыру
тетіктері және дауларды шешеді.

2

He studies the application of environmental
legislation from theory to practice. The
theoretical and practical problems of
realization of activity of subjects of the
ecological right, legal essence of objects of the
ecological right, contractual relations,
mechanisms of realization and the decision of
disputes are investigated.
Ол жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы заңның теориядан
тәжірибеге қолданылуын зерттейді. Жер
қойнауын пайдалану субъектілерінің
қызметін жүзеге асырудың теориялық және
практикалық мәселелері, жер қойнауын
пайдалану объектілерінің құқықтық сипаты,
шарттық қатынастар, жер қойнауын
пайдалану саласындағы дауларды шешу
және іске асыру тетіктері зерттелді.
Изучает вопросы применения
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Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңнамасын
қолданудың
теориясы
Теория применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства
Theory of Civil and
Civil Procedural
Legislation
Application

Азаматтық және
азаматтық іс
жүргізу заңнамасын
қолданудың
теориясы
Теория применения
гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства

законодательства о недрах и
недропользования из теории на практике.
Исследуются теоретические и
практические проблемы реализации
деятельности субъектов недропользования,
юридической сущности объектов
недропользования, договорных отношений,
механизмов реализации и решения споров в
сфере недропользования.

Актуальные проблемы
реформирования
законодательства о
недрах и
недропользования

He studies the application of the law on subsoil
and subsoil use from theory to practice.
Theoretical and practical problems of realizing
the activity of subjects of subsoil use, the legal
nature of subsoil use objects, contractual
relations, mechanisms for implementation and
resolution of disputes in the field of subsoil use

Actual problems of
reforming the legislation
on subsoil and subsoil use
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Theory of Civil and
Civil Procedural
Legislation
Application

