5В0301ОО-Құкықтану мамандығы бойышпа дипломдық жүмыстардың
ТІЗІМІ
1. Азаматтардың құқы қабілеттілігін анықтау мэселелері.
2. Негізгі жэне ешпілес (тэуелді) қоғамдар арасындағы қатынастарды құқықгық
реттеудің өзекті мәселелері.
3. Шарттық қатынастардағы кэсіпкерлер мен тұгынушылардың мүдделері арасындағы
құқықтық қатынастарды қамтамасыз ету.
4. Кәсіпкерлер мен түтынушылардың құқыктарын қорғаудың құқықтық мәселелері.
5. Интеллектуалдық меншік: теориялық жэне тәжірибелік мэселелері.
6. Бағалы қағаздар азаматтық құқықтың объектісі ретівде.
7. Сақгандыру шартын құқыктық қамтамасыз ету.
8. Мүліктік сақтавдырудың қүқықгық негізі.
9. Әлеуметтік сақтандыруды құкыктық реттеу мәселелері.
10. Жеке сактандыруды кұкыктық реттеу.
11. ҚР сақтавдырудың дамуы мен қалыптасуы.
12. Мүрагерлік құкыкты құқықтық қамтамасыз ету.
13. Кылмыстык жауапкершілік: түрлері жэне одан босату мэн-жайлары.
14. Башфоттық туралы заңнама - кредиторлардың құкыгын қорғау кепілдігі.
15. ҚР жеке кәсіпкерлерінің құқықгық тэртібі.
16. Қазақстанның азаматтық заңнамасаның дамуы.
17. Нотариалдық кызметтің ерекшелігі мен оны жүзеге асыру жағдайлары.
18. Жерді пайдапану мен бұзушылык үшін жауапкершілік, қорғау.
19. Қылмысты саранау жэне мотив пен мақсаты: түсініг, сипаттамасы мен маңызы,
20. Прокурорлық бақылау мэнін анықтайтын прокуратура қызметінің түсініг,
құрылымы мен жүйесі.
21. Салық заңнамасын бұзған үшін экімшілік жауапкершілік.
22. Құқықгық мэдениет ғылыми танымның объектісі ретінде.
23. ТМД мемлекеттерінің қатысуымен экімшілік үрдіс.
24. Азаматтық кұкык пэніндегі шарт заңдық қүрылым ретінде.
25. Азаматтық сот өндірісіңдегі арнайы білімдерді қолданудың тиімділігі мен оны
артырудың мәселелері.
26. Қазақстан Республикасының халықаралық үйымдармен келісімінің халықаралық
ерекшелігі,
27. Қавіргу конституциялык қүқықтық саны біртүтас жүйе ретінде.
28. Азаматтық қүқык жүйесіндегі заттық қүқық
29. ҚР заңнамасы бойынша аралас сақтандыру түрлері.
30. Интеллектуалдық меншіктегі авторлық құқық.
31. ҚР Кассациялық инстанциядағы сот өндірісі.
32. Лизингтің қүқықгық жэне ұйымдық-экономикалық ерекшелігі.
33. Азаматтық іс жүргізудегі дэлелдемелер мен дэлелдеу.
34. Түтынушылардың қүқықтарын қорғау: қазіргі уақыттағы маңызы.

35. Әртүрлі саладағы мүліктік қатынастарды рететудегі заңның кері күші.
36. Қазақстандағы құкықтык мемлекеттің алыптасуы.
37. Адам кұкығының генезисі.
38. Ювеналды сот төрелігі - кэмелетке толмағавдардың күкығын қорғау кепілдігі.
39. Меншік күқығы және басқа да заттық құкықтар: заттық-қүқықтық қорғаудың
теориялық-тәжірибелік аспектісі.
40. Құқык йен әлеуметтік норманыц катынасы.
41. Қылмыснама жэне экімшілік деликтология: өзара байланысы мен қатыр-қатынасы.
42. Әкімшілік-юрисдикциялық өндіріс.
43. Қоғамның даму кезеңіндегі крезистік уақыттағы қылмыскерлердің сипатамасы
мен өзгерістері жэне қылмыстылық жағдайы.
44. Атрарушылық билік: мемлекеттік басқару механизімі мен қарым-қатынасы.
45. Әкімшілік-құқықтық басқарудың түсінігі мен мақсаты.
46. Әкімшілік жауапкершілік.
47. Әкімшілік қүкық бүзушылық.
48. Мемлскеттік билік және-мемлекеттік басқару.
49. Кеден ісі аясывда төленетін салық пен басқа да толемдер.
50. Қазақстан Республикасында қайта сақтандырудың құқықтық аспектісі.
51. ҚР діни қауіпсіздік.
52. Ханафиттік мазхаба мазмұны мен қүқықтық эдісі.
53. ҚР Рухани қауіпсіздік мәселесі: секты и традиционные религии
54. «Казахстан-2050»
Стратегиясындағы
қазақстан v қоғамындағы
кұқықтық
мэдениеттің қалыптасуы.
55. Діни экстремизм саяси-кұкықтык мазмұндағы аспектісі.
56. Терроризмге қарсы жастардың саяси құқықгық қалыптасуы.
57. Қазақстан Репсубликасының азаматтық іс жүргізу кұкығының даму тенденциясы.
58. Кассациялық инстанцияда істі сотта қарау тэртібі.
59. Сот шешімінің мэні мен мазмүны.
60. Азаматтар мен ұйымдардың мүлікті өндіріп алуы.
61. Шет ел соттарының шешімін орындау мен тану.
62. Азаматтарды хабар-ошарсыз кетті жэне өлді деп тану
63. Негізгі сот қаулылары мен атқару қүжаттары.
64. Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдердің тиімдігігі мен қатыстылығы.
65. Істі сот талқылауынна дайындау сатысы.
66. Шешім шығармай істі тоқтату өндірісі.
67. Азаматтарды әрекетке қабілетсіз жэне эрекет қабілеттілігі жоқ деп тану.
68. Қадағалау тэртібімен сот қаулыларын жою негіздері.
69. Бүйрықтық өндірістің кемшіліктері мен артықшылықтары.
70. Жаңа ашылған мэн-жайлар бойынша өндіріс,
71. Третейлік сотта дауларды қарау ерекшеліктері.
72. Анықталмаған түлғалар тобының заңды мүддесі мен бостандығын, қүқықтарын
қорғау талабы.
73. Авторлық жэне аралас құқықтарды азаматтық қүқықты қорғау.
74. Авторлық құқық объектісі.
75. Авторлық қүқық субъектісі.
76. Аралас қүқықтарды қүқықтық қорғау.
77. Өндірістік меншік қүқығы.
78. Өндірістік меншік объектілеріне авторлық қүқықты рәсімдеу.

79. Тауардың орны мен қызмет ету белгілері, фирмалық атаулар, тауарлық белгіні
құқықтық қорғау.
80. Селекциондық жетістіктер заңнамасы.
81. ЭЕМ мен мәліметтер қорынан бағдарламалар мен өндіріс авторларының құкығын
қорғау.
82. Патент иеленушілер мен авторлар кұқығын қорғау.
83. Авторлық кұкык бойынша халықаралық конвенция.
84. Өндіріс меншігін қорғау бойынша халықаралық жэне аумақтық конвенция.
85. Авторлық жэне патенттік құкыктарды сотта қорғау ерекшелігі.
86. Жаңалықтарды құқықтық қорғау.
87. Ноу - хау мен рационализатаролық құқықтық қорғау.
88. Қазақстан Республикасындағы бала құкығын қамтамасыз етудің өзекті мэселелері.
89. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша кэмелетке толмағандардың
құқықтық жағдайы.
90. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша баланың тууын анықтау.
91. Жаңа туған баласын анаеының өлтіруі.
92. Кәсіпкер жеткізілім шартының субъектісі ретінде.
93. Шет ел субъектілерінің азаматтық іс жүргізуге қатысуы (шет ел элементі бар
азаматтық істерді қарау).
94. Азаматтық іс жүргізу субъектілері мен топтастырылуы.
95. Сотқа шағымдану кұкығы (талап қою кұкығы).
96. Мемлекеттік қызмет аясындағы әкімшілік және еңбек кұкығы нормаларының
қарым-қатынасы.
97. Кәсіпкерлік құқықты басқа құқық салаларынан шектеу ерекшелігінің мэселелері.
98. Кәсіпорын кәеіпкерлік құқықтың еубъекті жэне объектіеі ретіңде.
99. Толық серіктетік азаматтық кұкықтың субъектісі ретінде.
100. Мемлекет халықаралық жеке құқықтың ерекше субъектісі ретінде.
101. Халықаралық жеке құқықтың субъектісі.
102. Құқықтық коллизия жэне оны сот тэртібінде шешу жолдары.
103. Құқықтық нигилизм жэне құқықтық мэдениет.
104. Әділеттілік құқық қағидасы ретінде.
105. Заң прецеденті құқық нысаны жэне құкык қолдану қызметі ролі ретінде.
106. Тұлғаның занды мүддеі жэне оны шешу жолдары.
107. Лоббизм қүкық шығармашылық жэне кұкык кабылдаушы ызмет ретінде.
108. Мемлекет пен азаматтың өзара жауанкершілік негізі қүқықтық мемлекеттің
қағидасы ретінде.
109. Адамгершілік құқық қағидасы ретінде.
110. Қазіргі кездегі мемлекеттегі зандылық мәселелері.
111. Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекет.
112. Қоғамның саяси жүйесіндегі түлға.
113. Тұлғаны тэрбиелеудегі кұқык рөлі.
114. Құқық қоғамдық қатынастарды әмбебап реттуші ретінде.
115. Құкык жэне мораль: түсіиігі, карама-кайшылыгы, байланыеы.
116. Қазіргі құқык жүйесі.
117. Заң жэне кұкык: түсінігі, байланысы, шектерінің мэселесі.
118. Тұлға қүқықтық мэдениеті жэне қоғамның кұқықтық мэдениеті.
119. Пэн мен эдіс құқықтық реттеудің салалық сипаттағы эдісі ретінде.
120. Жастарды құқықтық тэрбиелеу мәселелері.

121. Зандылық, тэртіп, құқықтық тэртіп пен қоғамдық тэртіптің өзара байланысы.
122. Құқыктағы ақаулық жэне оны тәжірибеде қолдану.
123. Құқықты жүзеге асырудың тэжірибедегі мәселелері.
124. Құқықтың әлеуметтік мэні.
125. Қазақстан республикасындағы құқықтық нигилизмнің мэселелері.
126. Қазақстандағы әйелдердің құкықтык жағдайы.
127. Қазақстан Республикасындағы еңбекке орналастыру мен қамтамасыз ету
мәселелері.
128. Жұмысшылардың жұмыс уақытындағы демалысты құкықтык ретету.
129. Еңбек құқығындағы еңбек демалысын құқықтық реттеу.
130. Тауар мен қызмет көрсету сапасындағы тұтынушылардың кұқығын қорғау.
131. Міндеттемені орындаудың қүқықтық аспектісі.
132. Ұйымдардың түрлері құқықтық көзқарастары.
133. Әртүрлі коммерциялық кэсіпорындарды құру тэртібі.
134. Моральдық зиянды анықтау тәртібі.
135. Занды тұлғаның қарызын өтеу тэртібі.
136. Жарнаманың қүқықтық аспектісі.
137. ТКҚ аясын қүқықтық реттеу.
138. Шет ел азаматгарының мүра мәселелері.
139. Қазақстан нарығындағы шетелдік кәсіпорындарды құқықтық реттеу.
140. Мемлекеттік сатып алудың қүқықтық аепектісі.
141. Инвестицияның қүкықтық аспектісі.
142. Оффшорлык кэсіпорынның қызметінің қүқықтық аспектісі.
143. Халықаралық шарттың ерекшелігі.
144. Халықаралық некені қүқықтық реттеу мэселелері.
145. Әртүрлі мемлекеттің азаматтарынан туған балалардың қүқықтық мәртебесінің
мэселелері.
146. Шет ел азаматтарын экстрадициялау мэселелері.
147. Халықаралық экологиялық қүқық.
148. Жалған көшірме жасаумен күрестің халықаралық қүқықтық мәселелері.
149. Халықаралық дауларды шешуде жэне терминдердің қатарласуы мәселелерінің
түсінігі.
150. Экономикалық кеңістіктің қүқықтық аспектілерін жүзеге асыру.
151. Терроризммен мемлекеттің күресудің қүқықгық қатынасы.
152. Қазақстан Республикасындағы мигранттардың еңбегінің қүқықтық аспектісі.
153. Денсаулыкка зиян келтіру салдарынан туындаған қылмыстардың белгілерінің
сипаттамасы.
154. Жан күйзелісі салдарынан жасалған қылмыстардың сипаттамасы.
155. Қылмыс қүрамы жэне оның сипаттамасы
156. Медициналық қызметкерлердің қылмыстық жауапкершілігі.
157. Талан-тараж түсінігі жэне оның негізгі белгілері.
158. Занды түлға қылмыстық қүқықтың субъектісі ретінде.
159. Бопсылауды тергеу эдісі мен топтастырылуы.
160. Қызметтік міндеттерді орындау барысында қызметкерлердің қаруды қолдану
қүқығы мен ерекшелігі.
161. Банктік карта аясындағы кылимыстармен күресудің әдісі.
162. Кэмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігінің түрлері.
163. Бандитизм жэне оның ерекше сипаттамасы.

164. Қылмыстық құқықтағы амнистия мен рақымшылыдық түсінігі
165. Экологиялық қылмыс түрлері.
166. Қазақстан Республикасындағы үйымдасқан қылмыстылықтың түрлері.
167. Контрабандамен күрес әдістері.
168. Аяқталмаған қылмыстардың ерекшелігі мен мэні.
169. Қылмыстың қылмыснамалық сипаты мен оның жағдайлары.
170. Есірткінің заңсыз айналымы аясындағы қылмыстар бойынша жауапкершілік.
171. Тәркілеу негізі мен жағдайы.
172. Компьютерлік қылмыстар (Компьютер желілерінде)
173. Пара алу субъектісі
174. Көлік қозғалысы жэне көлік қүралдарын эксплуатациялау ережелерін бүзған
үшін жауапкершілік.
175. Халықаралық қылмыстар жэне халықаралық сипаттағы қылмыстар үшін
жауапкершілік.
176. Атыс заттарыы мен қүралдары, қару-жарақ арқылы талан-таражға салу.
177. Мемлекеттің қауіпсіздігі мен конституциялық қүрылымға қарсы қьілмыстар
үшін жауапкершілік.
178. Шет елдердегі азаматтық.
179. Конституцияның негізгі теориялары: түсінігі, мэні, құрылымы мен нысаны.
180. Шет елдердің конституциялық (мемлекеттік) қүқығының дамуының негізгі
тенденциялары
181. Шет елдердің саяси жүйесі.
182. Шет елдердің мемлекетінің нысандары.
183. Шет елдердің саяси партиясы мен партиялық жүйесі.
184. Шет елдердің сайлау жүйесінің түрлері.
185. Шет елдердің сот жүйесі.
186. Президенттік жэне парламенттік республика: салыстырмалы сипаттамасы.
187. Шет елдердегі парламент жэне парламентаризм.
188. Шет елдердегі адам жэне азаматтың қүқықтық жағдайы.
189. Шет елдердің конституциялық зандылығы.
190. Шет елдердің конституцияларын жіктеу.
191. Шет елдердің мемлекет басшысының қүқықтық мәртебесі: салыстырмалы
сипаттамасы.
192. Шет елдердің жергілікті және озін-озі басқаруы.
193. Шет елдердің үкіметі.
194. Шет елдердің конституциялық юстициясы.
195. Шет елдердің конституциялық бақылауы.
196. Шет елдердің сайлау қүқығы: түсінігі, қаидасы, жүзеге асыру мен шектеу.
197. Шет елдердің басқару нысанындағы монархиялы жэне республикалық
басқарудың ерекшелігі мен түрлері.
198. Қылмыстылықты саралаудың эдеттен тыс бағыттары.
199. Қылмыстық әрекеттің механизімі.
200. Қылмыснамалық зерттеу эдістері.
201. Дініи жэне ұлттық эртүрлілікке байланысты туындаған жағымсыз шараларды
анықтау жэне оның алдын-алу жағдайлары.
202. Алкогольизм мен маскүнемдкті сауықтыру шаралары мен қылмыснамалық
сипаттамасы.

203. Криминологическая характеристика и профилактика Есірткі и токсикотизмнің
сауықтыру шаралары мен қылмыснамалық сипаттамасы.
204. “Өтірік детекторы” қолдану мэселелері.
205. Психатриялық көмек көрсетуді күкыктық реттеу.
206. У мен улану жэне оның қылмыснамалық сипаттамасы.
207. Қылмыстық істі қозғау және тергеу кезінде прокурордың тұлғаның құқыгын
бүзуды анықтау жзне жою тәсілдерінің іс жүргізушілік құралдары.
208. Прокурорлардың жэне тергеушілердің қызметіндегі адамгершілік бастаулар.
209. Прокурорлық қадағалауды қамтамасыз етудегі қүқықгық кепілдеме.
210. Соттық талқылауда мемлекеттік айыптауды қолдау.
211. Қылмыстық істі қозғаганда жэне алдын ала тергеуде зандылықты сақтауда
прокуратураның рөлі.
212. Қылмыстық істің сотқа дейінгі кезеңіндегі қылмыстылықпен күресті жэне
прокурорлық қадагалауды үйлестіру мэселесі.
213. Азаматты қылмыстық іс бойынша оңалту кезінде оның құқықтарын қалпына
келтіру жэне келтірілген залалды отеу бойынша прокурордың қызметі.
214. Түзеу мекемелеріндегі тэртіп жэне оны қамтамасыз ету қүралдары.
215. Сотталғандарга тэрбиелік ықпал ету.
216. Шетел мемлекеттерінде қылмыстық жазаларды орындау: салыстырмалы
сипаттамасы.
217. Қылмыстық жазаларды орындау саласындағы халықаралық ынтымақтастық.
218. Түзеу мекемелерінде сотталгандардың тіршілік әрекетін қамтамасыз ету.
219. Қамауга алу, міндетті жүмыстар, бостандықты шектеу түріндегі жазаларды
орындаудағы мэселелер.
220. Қылмыстық жазаны орындайтын мемлекеттік органдар мен мекемелер.
221. Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін бақылау.
222. Сотталғандардың кәсіби-техникалық білімі жэне еңбегі.
223. Әскери қызметшілердің қылмыстық жазаларын орындау.
224. Сотталғандардың
бас
бостандығынан
айырылғандығына
қүқықтық
жауапкершілік.
225. Кассациялық өндірістегі қүқықтық мэселелер жэне оған адвокаттың қатысу
нысандары.
226. Адвокаттың куәлармен жүмысы жэне қүжаттарды қүқықтык сараптау.
227. Адвокат қызметнің этикалық жэне психологиялық ерекшеліктері.
228. Сенімхат берушінің тапсырмасын орындаумен байланысты адвокаттың қызметі.
229. Қылмыстық заңнамадагы жаңашылдық жэне жазалау жүйесін жетілдірудің
мәселелері.
230. Несиені заңсыз алу, оның алаяқтықтан айырмашылығы.
231. Қылмыс туралы өтінішті (хабарламаны) ішкі істер органдарының қабылдауы
жэне оны шешудің іс жүргізу тэртібі.
232. Қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы халықаралық ынтымактастық.
233. Қылмыстық үрдісте жәбірленушінің түсінігі дәлелдің кайнар козі ретінде.
234. Қарақшылық шабуылды тергеу кезіндегі бастапқы жэне кезекті тергеу
эрекеттері.
235. Нақты қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізу барысында тергеушінің ғылымитехникалық қүралдарды қолдануы.
236. Қойманы бүзу жолымен жасалынған үрлықты тергеу кезінде бастапкы тергеу
эрекеттері.

237. Қылмысты ашу жэне алдын any кезінде полиграфты қолдану.
238. Алдын ала тергеудегі жанжалдық жағдай жэне одан арылудың жолдары.
239. Тергеу сатысында тергеушімен қолданылатын психологияның тактикалық
тэсілдері.
240. Отпен атылатын қаруды қолданғандағы іздер, оның қылмыснамалық маңызы.
241. Бюджеттік құқық саяси жэне құқықтық санат ретінде.
242. Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі: тарихы мен болмысы.
243. Қазақстан Республикасының банктік жүйесі.
244. Қазақстан Республикасында валюталық реттеу жэне валюталық бақылау.
245. Қазақстан Республикасында бюджеттік заңнаманың қүрылуы.
246. Банктік карталарды қолданумен есептеудің ұйымдастырушылық-құкықтық
негіздері.
247. Аудиторлық тексерісті жүргізуді қүқықтық реттеу жэне оны өткізудің тэртібі.
248. Банкротқа ұшыраған жағдайда кредиторлардың құкығын қорғау.
249. Қүқық корғау органдарының халықаралық ынтымақтастығы.
250. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша қылмыстың алдын алудың
шаралары.
251. Қылмыснама. Тактикалық шешімдер.
252. Зандылық пен күқықтық тәртіпті қамтамасыз етудегі құқық қоргау
органдарының рөлі.
253. Занды тұлғаның дэрменсіздігін қүқықтық реттеудің ерекшеліктері
254. Қылмыстық іс, түсінігі, белгілері жэне түрлері. Павлодар қаласы бойынша
қылмыстық істердің ашылуын талдау.
255. Кеден жалғаулықтың қүқықтықтың қамсыздандыруы
256. Проблемы правовой регламентации страхования в РК
257. Талан-тараждың тергеуінің лғашқы тергеудің эрекеттер
258. Түптер бас тарту үшін қүқылы ақтауға
259. Мүліктік зиянның өтеуінің процессуальный тэртібі
260. Кэмелетке толмаған жастардың қылмыстық жауапкершілік мәселелері
261. ¥рлықты ашу кезіндегі алғашқы қылмыстықты алу әрекеттері
262. Әрекеттестік күқықтың, экономиканың жэне саясаттың
263. Күрестің жетілдір- мәселелері лаңкестікпен қазіргі шарттарда
264. Ақтау. Зиянның, заңсыз әрекеттермен қылмыстық үдерісті басты органның
отеуі
265. Қүқық қайнар көздері
266. Занды антропология жэне туралы мемлекетте ғылымның жэне қүқықтың дамуы
267. Адамның қүқығының қағидасы сияқты жаңа бағыт
268. Тэртіп білім жэне тоқтат- қызмет занды түлға
269. Салықалмасушылықтың зандылық түлғасы
270. Тэртіптің жауапкершілігі
271. Алым на дүние-мүлікті занды
272. Тәртіп жэне әдіс-айлалар жаралган занды тұлға
273. Жер сияқты қүқықтықтың ретте- нысаны
274. Қазақстан республикасының кылмыстық үдерісінде ақтаудың процессуалдық
тэртібі
275. Соттың жэне прокуратураның, алдын алатергеу орган салдардың заңсыз
әрекеттермен келтірген шығынды өтеу.

276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Қазақстан республикасының қылмыстық үдерісіндегі ақтау
Занды жауапкершіліктің жэне әлеуметтік эділдіктің арақатынасы
Занды ғылым тиімдінің көрінісі сияқты
Жол қозғалыс аумағындағы құкықбұзушылықтың экімшілік жауапкершілігі
Қүқықтың қазіргі қағидасындағы диалогтың ұстанымдары
Құжаттарды айырбастау тергеуі
Шектес кұқыктың жэне авторлық бүзушылықтың криминалистикалық
мінездемесінің мазмұны және ұғымы.
283. Субъекттің күқықтықтық мэдениет интернетінің қатынасы және құқықтықесі.
Кукыкіану кафедрасының меңгерушісі

Г. Ахмеджанова

