
 

Список тем дипломных работ на 2016-2017 уч.год 
Специальность: Международное право 

5В030200-Халықаралық құқық 

Қазақ бөлімі 

1 Ақшыбаева 

Мәдина 

Әділбекқызы 

Сыртқы сауда 

қатынастарындағы 

шетел заңдары мен 

коллизиялық 

нормаларды 

қолданудың даулы 

мәселелері 

М.М. Байжанов -

PhD, халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

 

Б. Сериев, з.ғ.к.- 

І. Жансүгіров ат. 

Жетісу 

мемлекеттік 

университетінің 

доценті 

Проблемы применения 

иностранного 

законодательства  и 

коллизионных норм во 

внешнеторговых 

отношениях 

Problems of application 

of foreign law and 

conflict  rules in the 

foreign trade relations 

2 

Амангелді Балнұр 

Сержанқызы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

халықаралық 

шарттарды жасасу 

мәселелері 

Ж.С. Жунисов - 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Д.Ә. Әбділдә -

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті Проблемы заключения 

и выполнения 

международных 

договоров в Республике 

Казахстан 

Problems conclusion and 

implementation of 

international agreements 

in the Republic of 

Kazakhstan 

3 

Аманкельды 

Бекзат Нурланулы 

АҚШ жеке детективтік 

қызмет туралы 

заңнамасының 

Қазақстан 

Республикасы үшін 

тәжірибесі 

Т.К.Ерджанов - 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

Е.Б. Ахметов - 

PhD, Қазақстан 

Республикасы 

Парламенті 

Сенатының 

Аппараты 

құқықтық талдау 

бӛлімінің бас 

маманы  

Опыт законодательства 

США о частной 

детективной 

деятельности для 

Республики Казахстан 

Experience of the US 

legislation on private 

detective activity for the 

Republic of Kazakhstan 

4 Арыстанбек Айдос Терроризм актісі үшін Н.С. Джетибаев - М.Т. Бейсембаева 



Лесбекұлы жауапкершіліктің 

халықаралық-құқықтық 

және ұлттық қырлары 

з.ғ.к.,халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

- з.ғ.к., Қазақ 

ұлттық аграрлық 

университетінің 

асс. профессоры Международно-

правовые и 

национальные аспекты 

ответственности за 

акты терроризма 

International legal and 

national aspects of 

responsibility for acts of 

terrorism 

5 

Әлмен Ербол 

Қасымбекұлы 

Еуразиялық 

Экономикалық Одақ 

сотының кеден одағы 

бойынша актілері 

С.Ж. Айдарбаев -

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

С.А. Ахметова - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 
Акты Суда 

Евразийского 

Экономического союза 

по таможенному союзу 

Acts of the Eurasian 

Economic Unions Court 

on the customs union 

6 

Балтабай Әйгерім 

Құрмашқызы 

Баспана берудің 

халықаралық және 

ұлттық құқықтық 

мәселелері 

М.М. Байжанов - 

PhD, халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

Б. Сериев - з.ғ.к.,  

І. Жансүгіров ат. 

Жетісу 

мемлекеттік 

университетінің 

доценті 
Международные и 

национальные 

правовые вопросы 

предоставления 

убежища 

International and 

domestic legal issues of 

granting asylum 

7 

Батырхан 

Іңкәр 

Батырханқызы 

Кәмелетке толмаған 

балалардың еңбегін 

пайдалану 

мәселелерінің 

халықаралық құқықтық 

реттелуі 

Ж. Жайлау - 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

Д.Ә. Әбділдә - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

Международно-

правовое 

регулирование 

проблемы 

использования труда 

несовершеннолетних  

International legal 

regulation of the problem 

of using minor  labor 

8 

Бахтиярқызы 

Альбина 

Шет елдік банктердің 

Қазақстан 

Республикасы қаржы 

нарығына кіруінің 

Т.К.Ерджанов - 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

Е.Б. Ахметов - 

PhD, Қазақстан 

Республикасы 

Парламенті 



құқықтық тетіктері кафедрасының 

доценті м.а. 

Сенатының 

Аппараты 

құқықтық талдау 

бӛлімінің бас 

маманы 

Правовые механизмы 

вхождения 

иностранных банков на 

финансовый рынок 

Республики Казахстан 

Legal mechanisms of 

entry of foreign banks 

into the financial market 

of the Republic of 

Kazakhstan 

9 

Ғалымжан 

Айгерим 

Ғалымжанқызы 

Адам құқықтарын 

қорғау мақсатында 

жалпы ескертпелер 

туралы ДСҰ 

нормаларын пайдалану 

мүмкіндіктері   

М.Ш. Құрманғали 

- з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

Ғ.С. Дулатов - 

з.ғ.к., Нархоз 

университеті 

Құқық және 

мемлекеттік 

реттеу мектебі 

«Құқық» 

кафедрасының 

доценті 

Возможности 

использования норм 

ВТО об общих 

исключениях для целей 

защиты прав человека  

Possibilities of use of 

WTO rules on general 

exemptions for the 

purpose of human 

rightsprotection 

10 

Дасарбай Ләззәт 

Бақтығалиқызы 

Халықаралық 

құқықтағы 

халықаралық үкіметтік 

емес ұйымдар 

Ж.С. Жунисов - 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Д.Ә. Әбділдә - 

з.ғ.к., Д. Қонаев ат. 

Еуразиялық заң 

академиясының 

доценті Международные 

неправительственные 

организации в 

международном праве 

International 

nongovernmental 

organizations in 

international law 

11 

Еркінқызы Назерке Ата-ана құқығын 

шектеу және айыру 

мәселелерін құқықтық 

реттеу мәселелері 

(Қазақстан 

Республикасының және 

шетел мемлекеттерінің 

заңнамасы мысалында) 

Б. Амандосұлы - 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

Е.Б. Ахметов - 

PhD, Қазақстан 

Республикасы 

Парламенті 

Сенатының 

Аппараты 

құқықтық талдау 

бӛлімінің бас 

маманы Проблемы правового 

регулирование 

ограничения и лишения 

родительских прав (на 

примере 

законодательства 

Республики Казахстан 



и зарубежных стран) 

Problems of legal 

regulation of limitation 

and termination of 

parental rights (on the 

exampleof legislationof 

the Republic of 

Kazakhstan and foreign 

countries) 

12 

Еркін Сандуғаш 

Бейімбетқызы 

Отбасы институтын 

қорғаудың 

халықаралық-құқықтық 

және ұлттық қырлары 

Ж. Жайлау - 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

Д.Ә. Әбділдә - 

з.ғ.к., Д. Қонаев ат. 

Еуразиялық заң 

академиясы 

доценті Международно-

правовые и 

национальные аспекты 

охраны института 

семьи 

The international legal 

and national aspects of 

the protection of the 

family institution 

13 

Ибрагимова Анель 

Аяновна 

Қазақстан 

Республикасының және 

шет елдердің 

қылмыстық іс 

жүргізуіндегі 

дәлелдемелер мен 

дәлелдеу 

С.М. Әпенов - 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

С.Ж. Құсайнов - 

з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Доказательство и 

доказывание в 

уголовном процессе 

Республики Казахстан 

и зарубежных стран 

Evidence and Proof in 

criminal proceedings of 

the Republic of 

Kazakhstan and foreign 

countries 

14 

Ибраимова Малика 

Баглановна 

Қазақстан 

Республикасында 

шетел тұлғаларына жер  

берудің құқықтық 

мәселелері 

Б. Амандосұлы - 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

Е.Б. Ахметов - 

PhD, Қазақстан 

Республикасы 

Парламенті 

Сенатының 

Аппараты 

құқықтық талдау 

бӛлімінің бас 

маманы 

Правовые проблемы 

предоставления земель  

иностранным лицам в 

Республике  Казахстан 

Legal  problems of 

giving lands to the 

foreign persons in 

Republic of Kazakhstan   

15 
Калибекова 

Айгерим 

Германия  мен 

Қазақстанның 

М.Ш. Құрманғали 

- з.ғ.к., 

А.Шмагин - PhD, 

Derra, Meyer 



Нурмухановна заңнамасы бойынша 

компаниялардың бірігуі 

мен қосылуының 

негіздері 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

&Partner 

адвокаттық 

бюросы (Берлин, 

Германия) 

 Основы слияния и 

поглощения компаний 

по законодательству 

Казахстана  и Германии 

Basics  of mergers and 

acquisitions of 

companies under the 

legislation of Kazakhstan 

and Germany 

16 

Қайшашова 

Жангүл 

Тұрғалиқызы 

Бас бостандығынан 

айыру: жазаны атқару 

процесінің дамуы және 

халықаралық-құқықтық 

тәжірибе 

С.М. Әпенов - 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

С.Ж. Құсайнов - 

з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті Лишение свободы: 

развитие процесса 

исполнения наказания 

и международно-

правовая практика 

Deprivation of liberty: 

the development of the 

penitentiaryprossesand 

international legal 

practice 

17 

Қалтай Ақнұр 

Есенгалиқызы 

Бұқаралық ақпарат 

құралдарының 

қызметін xалықаралық-

құқықтық реттеу 

М.М. Байжанов - 

PhD, халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

 

Б. Сериев- з.ғ.к.,  

І. Жансүгіров ат. 

Жетісу 

мемлекеттік 

университетінің 

доценті 
Международно-

правовое 

регулирование 

деятельности средств 

массовой информации 

International legal 

regulation of mass media 

activities 

18 

Мажен Анел 

Абзалқызы 

Адам құқықтары 

жӛніндегі Еуропалық 

Сот шешімдері: 

мемлекеттердің 

конституциялық 

актілерімен 

арақатынасына 

қатысты мәселелер 

С.Ж. Айдарбаев - 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

С.А. Ахметова - 

з.ғ.к., Д. Қонаев ат. 

Еуразиялық заң 

академиясының 

доценті 

Решения Европейского 

Суда по правам 

человека: проблемы 

соотношения с 

конституционными 

актами государств 



Decisions of the 

European Court of 

Human Rights: the 

problem of correlation 

with the constitutional 

acts of States 

19 

Файзулла 

Дінмухаммед 

Назруллаұлы 

Қазақстан 

Республикасы құқық 

қорғау органдары 

қызметкерлерімен қару 

қолданудың 

халықаралық-құқықтық 

және ұлттық қырлары  

Н.С. Джетибаев - 

з.ғ.к.,халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

Б. Таубаев - PhD,  

І. Жансүгіров ат. 

Жетісу 

мемлекеттік 

университетінің 

доценті 

Международно-

правовые и 

национальные 

аспектыприменения 

оружия сотрудниками 

правоохранительных 

органов Республики 

Казахстан 

The international legal 

and national aspects of 

the use of weapons by 

law enforcement 

authorities of the 

Republic of Kazakhstan 

20 

Есуянова Арайлым 

Абдусаламовна 

Есірткінің заңсыз 

айналымымен 

халықаралық 

қылмыстық-құқықтық 

күрес 

Н.С. Джетибаев - 

з.ғ.к.,халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

М.Т. Бейсембаева 

-  з.ғ.к., Қазақ 

ұлттық аграрлық 

университетінің 

асс. профессоры 

Международная   

уголовно-правовая 

борьба с незаконным 

оборотом наркотиков 

The international 

criminal law fight against 

illicit drug trafficking 

21 

Бӛрібаева Гүлім 

Алтайқызы 

Халықтардың ӛзін-ӛзі 

анықтаудың 

халықаралық және ішкі 

құқықтық мәселелері 

А.И. Даркенбаев -

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

Б. Қуандықов -  

з.ғ.к., Қазақ 

ұлттық аграрлық 

университетінің 

доценті Международные и 

внутренние правовые 

проблемы при 

самоопределения 

народов  

International and 

domestic legal problems 

on  self-identification of 

peoples 

22 
Мирзадинова 

Жания 

Шетелдегі сайлау 

құқығының негізгі 

А.И. Даркенбаев -

з.ғ.к., 

Б. Қуандықов -  

з.ғ.к., Қазақ 



Жанасбекқызы ерекшеліктері  халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

ұлттық аграрлық 

университетінің 

доценті 
Основные особенности 

зарубежного 

избирательного права 

The main features of 

foreign elective law 

23 

Мирзахметова 

Мехрибан 

Шаяхметовна 

Еуразиялық 

Экономикалық 

Қауымдастық Сотының 

кеден ісіне байланысты 

актілері: құқықтық 

талдау 

С.Ж. Айдарбаев - 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

С.А. Ахметова -

з.ғ.к., Д. Қонаев ат. 

Еуразиялық заң 

академиясының 

доценті 

Акты суда 

Евразийского 

Сообщества по 

вопросам таможенного 

дела: правовой анализ 

Acts of the Eurasian 

Communities  on 

customs issues: legal 

analysis 

24 

Мусабеков Олжас 

Бекжанұлы 

Халықаралық шарттар 

халықаралық қарым- 

қатынастарды реттеу 

құралы ретінде 

Ж.С. Жунисов - 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Д.Ә. Әбділдә - 

з.ғ.к., Д. Қонаев ат. 

Еуразиялық заң 

академиясының 

доценті Международные 

договоры как 

инструмент 

регулирования 

международных 

отношений 

International agreements 

as an instrument for 

regulating international 

relations 

25 

Надыров Ералы 

Нуркенович 

Халықаралық 

қылмыстар үшін 

лауазымды 

тұлғадардың 

жауапкершілігі  

Н.С. Джетибаев - 

з.ғ.к.,халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

М.Т. Бейсембаева 

- з.ғ.к., Қазақ 

ұлттық аграрлық 

университетінің 
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