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Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құқықтық мәдениетін жетілдірудің мәселелері

 Аңдатпа. Бүгінгі таңда мемлекетіміз отыз озық елдің қатарына қосылу мақсатын ұста-
нып отыр. Жалпы мемлекеттің дамуы, қарқынды алға басуында оған қызмет ететін азаматтардың 
құқықтық мәдениетіне тығыз байланысты. Өйткені мемлекеттің құқықтық дамуында олардың үлесі 
де өте зор. Қазіргі күні азаматтардың қажеттілігіне бағытталған мемлекеттік аппараттың қызметі 
ғылыми тұрғыда қызығушылық тудырып отыр.Бүгінгі жаһандық жағдайдың талаптарына сәйкес 
мемлекеттік аппарат өзгеруі керек. Мемлекеттік аппарат тиімді қызмет көрсету бағытына қарай на-
зар аударылуы қажет. Өйткені қазақстандықтардың әл-ауқатының артуы да мемлекеттік қызметтің 
тиімді, әрі қолайлы орта жасау арқылы көрсетілуі тиіс. Мемлекеттік қызметшілердің басқаруының 
негізгі бағыты сапа, ал оның басты қағидаттарының бірі өзін-өзі жетілдіріп отыру. Жаңа формат-
тағы мемлекеттік қызметшілер мемлкет пен қоғам арасындағы арақашықтықты қысқартуы тиіс. 
Осы мәселелердің барлығы жүйелі түрде ғылыми-құқықтық талдауды қажет етеді. Бұл ғылыми 
мақала төртінші өнеркәсіп революция ауқымында мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәдени-
етін жетілдірудің өзекті мәселелеріне арналған. Автор кәсіби құқықтық мәдениеттің қалыптасуына 
ықпал ететін факторларды жан-жақты талдайды. Мемлекеттегі рухани жаңғыру аясында мемлекет-
тік қызметшілердің кәсіби құқықтық мәдениетін дамыту басымдықтарына ерекше көңіл бөледі. 
 Түйін сөздер: халық, заң, мемлекет, құқық, Конституция, мемлекеттік қызметші,норма, 
құқықтық сана, құқықтық мәдениет, рухани жаңғыру.
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 Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды қалыптастырудағы ең негізгі міндет-
тердің бірі тиісті азаматтық құқықтық сананы қалыптастыру. Рухани жаңғыру ауқымын-
да құқықтық мемлекеттің басты белгілерінің, міндетті шарттарының бірі тұрғындардың, 
әсіресе мемлекеттік қызметкерлер мен басқа да лауазымды адамдардың кәсіби құқықтық 
мәдениетінің жоғарғы деңгейде болуы.
 2018 жылдың 19 шілдесінде Мемлекет Басшысы Қазақстан Республикасының Пре-
мьер-министрінің есебін тыңдаған кезде әлі де болса мемлекеттік органдардың тиісті қызмет 
атқармай отырғандығын атап өтті: «Бірінші жартыжылдық аяқталды. Көрсеткіштер өсіп ке-
леді. Жалпы, халықтың әл-ауқаты жақсы. Біз индустриялық, инфрақұрылымдық және әлеу-
меттік бағдарламалар қабылдадық. Алайда, жергілікті атқарушы органдар мен министрлік-
тер оны толық орындамай, бекітілген бағдарламалар өңірлерге жетпей жатыр [1,1].
 Осы орайда мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құқықтық мәдениетін жетілдіру 
мәселесі ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады.Өйткені сапалы мемлекеттік қызмет 
көрсетуден халықтың әл-ауқатының көтерілуіне әсер ететін факторлар туындайды.
 Құқықтық мәдениет рухани және материалдық құндылықтардан құралып, құқықтық 
қажеттілікке сәйкестендірілген жалпы мәдениеттің түрі болып табылады.Құқықтық мәде-
ниет прогрессивті, әлеуметтік пайдалы және құнды құқықтық құбылыстарды ғана өзіне 
жатқызады. Ол нәтиже ғана емес, қызметтің әдістері, яғни рухани құқықтық мәдениет ой-
лау үлгісі, мінез-құлық нормалары мен талаптары ретінде танылады.
 Құқықтық мәдениет, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби-құқықтық 
мәдениетін екі аспектіде: бағалаушы және мазмұн категориясы арқылы қарастыруға бола-
ды. Бірінші жағдайда ол қоғамның құқықтық өмірінің әрбір даму кезеңінің сапалы жағдайы 
болып табылады. Ол құқықтық өмірді  оның негізгі салаларын толық және жеке тұрғы-
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да қамтып, бағалауға мүмкіндік береді. Бұл тәсілге қоғамның құқықтық өмірінің сапалық 
жаңдайын көрсететін құқықтық мәдениеттің белгілі ұғымдары, құқықтық актілердің, құқық 
қолдану қызметінің, құқықтық сана мен жеке тұлғаның құқықтық дамуының жетілдірілуі 
жатады. Сонымен қатар жеке тұлға бостандығының дәрежесі, қоғамның дамуы, оның өмір 
сүруін қолдауға оң әсер ететін мемлекет пен жеке тұлғаның өзара жауапкершілігі.
 Әр азаматтың тұлғасына қатысты құқықтық мәдениет - ол құқықты тану және 
түсіну, оның талаптарын бұлжытпай орындау. Бұл көзқарасымызды ғалымдардың мы-
надай пікірлері бекіте түседі: «Қазақстан қоғамының алдында тұрған әлеуметтік, саяси, 
экономикалық өзгерулер мемлекеттік қызметшілердің зияткерлік, шығармашылық, кәсіби 
әлеуметін жұмылдыруды, олардың мәдени, рухани адамгершілік деңгейлерін жетілдіруді 
қажет етеді. Мемлекеттік қызметтің жеке әлеуметтік институт болып қалыптасуында мем-
лекеттік ұйымды басқарудың артықшылықтары орын алуы керек. Мемлекеттік қызмет 
әлеуметтік институт ретінде өзіне тән құндылықтарды қалыптастырады және оларды пай-
далану арқылы өз қызметтерін нақты және жан-жақты атқарады. Қазақстандық мемлекет-
тік қызметті бекітудің маңызды факторларының бірі ретінде мемлекеттік қызметшілердің 
мотивациялық әлеуетін атауға болады. Мемлекеттік қызмет субъектілерінің ой-саналарын 
олардың бойында Отанға шынайы қызмет дәстүрлері мен әлеуметтік практиканың сұра-
нымдарына сай адамгершілік нормалар, ұстанымдар және құндылықтармен толықтыру аса 
маңызды міндет. Сондықтан, мемлекеттік қызмет жүйесі мен мемлекеттік қызметшілердің 
мәдениетін дамытудың бағыттары мен жолдарын қарастыруымыз қажет. Мемлекеттік қыз-
метшілердің жаңа ұрпағын қалыптастыру ісінде құқықтық нормаларды мүлтіксіз орындау, 
адамгершілік, моральдық және жеке бас мәдениетінің рөлі жоғары»[2,3].
 Кәсіби-құқықтық мәдениет-заңдарды, заңға тәуелді актілерді, құқықтың қайнар 
көздерін терең, көлемді және ресми түрде білу. Сонымен қатар құқық принциптері мен 
құқықтық реттеу міндеттерін дұрыс ұғыну, құқыққа кәсіби көзқарас және оны тәжірибе-
де заңдылық принциптеріне сәйкес қолдану, яғни құқықты пәндік-тәжірибелік тұрғыда 
жоғарғы деңгейде меңгеру.Әрбір заңгердің кәсіби бағытта жетілдіріліп отыруы.
 Құқықтық мәдениеттің мазмұндық жағынан талдау, оның құқық қызметіне  тиісті 
үлгілі элементтердің жүйесі және оның адамдардың санасы мен мініез-құлқында көрініс 
табатындығын көрсетеді. Құқықтық мәдениеттің құрылымы нақты-әлеуметтік аспекті-
де өзіне мынадай ірі құрамдас бөліктерді қосады: кәсіби-заңгерлер үшін заңды мемле-
кеттік ерікке айналдыратын белгілі мазмұн және нормалар жүйесі ретінде сапалы дең-
гей, қатысушылар өзара құқықтар мен бостандықтарға ие болатын қоғамдық қатынастар 
жүйесі ретінде құқықтық қатынастар, барлық құқықтық жағдайды айқындайтын рухани 
жүйе ретіндегі құқықтықсана, құқықтық бақылау,жүзеге асыруды қамтамасыз ететін мем-
лекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар жүйесі  ретіндегі құқықтық мекемелер,құқықтық 
мінез-құлық, қызмет.
 Қазақстан  Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жар-
лығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін-
де (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) мемлекеттік қызметшілердің 
мінез-құлықтарының жалпы стандарттары  белгіленген: 
1) Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға ықпал етуге, мемле-
кеттік және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға;
2) адал, әділ, қарапайым болуға, жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын сақта-
уға, азаматтармен және әріптестерімен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытуға;
3) өздері қабылдайтын шешімдердің заңдылығы мен әділдігін қамтамасыз етуге» [3,1].
 Мәдениет көзқарастар, құндылықтар, әрекет және қызметтің материалдық және 
рухани нәтижелері арқылы субъектілердің (адам, топтар, қоғам) мінез-құлқын  реттейтін, 
бағалайтын - ерекше норма. Ал құқықтық мәдениет осы аталған сипаттамалармен қатар, 
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мазмұнының ерекшелелігін ескере отырып мынадай компоненттерді құрайды: когни-
тивті (құқықтық білім, кәсіби міндеттерді шешу үшін заңнаманы қолдана білу), эмоцио-
налды-бағалау компоненті (құндылық бағыт, құқықтық бағалау), мінез-құлық компоненті 
(құқықтық мінез-құлық қалпы, құқықтық ұстанымдар).
 Өзінің қызметін атқаруда құқықтық нормаларды сапалы қолдана білу мемлекеттік
қызметкердің қарапайым орындаушыдан ерекшелігін көрсетеді. Кәсіби маманның 
құқықтық мәдениетінің ерекше көрсеткіші оның өз жұмысында құқықтық норманы негізгі 
алып қызмет көрсетуінде. Заңнаманы білу өз міндеттерін заңға сәйкес орындатып қана 
қоймай,орындаудың ең тиімді тәсілін анықтауға мүмкіндік береді.
 Екінші жағынан мораль нормалары мен мінез-құлық ілімі негізінде қалыптасатын, 
мемлекеттік қызметкердің адами негізін құрайтын құқықтық құндылықтар болып табыла-
ды. Бұл құндылықтар қызметкерлердің заңды құрметтеуінен, заңдарды орындауға ұмтылыс  
олардың әрекетінің мақсатын, бағыты мен әдістерін айқындайтын құқықтық мағынасы бар 
нақты ұстанымдарды көрсетеді.
 Құқық қоғамдық қатынастардың реттеушісі болып ол идея - норма, бағыт  ретін-
де заңды орындаушы тұлғаның өзіндік мақсаты болып, екінші жағынан қоғамның әртүрлі 
салаларындағы кез-келген әрекеттердің құқыққа сәйкестігін анықтайтын көрсеткіш болып 
табылады. Құқықтық нормалар қоғамдық қатынастарды реттеу, әрекет және әрекетсіздіктен 
көрінетін субъектілердің мүмкіндікке сай мінез-құлқының шегін анықтау мақсатында қа-
лыптасады. Құқықтық мәдениеттің жоғарғы деңгейіне ие бола отырып, тұлға өз тарапынан 
құқыққа қайшы әрекетке жол бермейді және басқа тұлғалардың ондай әрекет жасамауын 
ескертуге міндетті. Субъект саналы түрде қоғамға жат әрекет немесе қылмыс істеуі мүмкін. 
Бұл жағдайда құқықтық мәдениет емес, құқықты мойындамау туралы мәселе көтерілуі тиіс.
 Осы орайда кейбір ғалымдар құқықтық мәдениетті жетілдірудегі жеке тұлғалар-
дың таны түсінігінен де аса  назар аудару қажеттігін айтады: «Құқықтық мәдениет – әле-
уметтік-саяси құндылықтарды нығайтатын құқықтық-саяси жүйедегі адамдардың шығар-
машылығының үрдісі мен нәтижесі болып табылады. Қазақстан Республикасындағы 
құқықтық мәдениет әлеуметтік тәжірибеге еніп, жалпы адамзаттық аспектілердің біріне 
айналған. Қазақстанның құқықтық мәдениетінің жасаушысы да, ұйымдастырушысы да 
– тұлға болып табылады. Құқықтық мәдениет қызметіндегі жеке тұлға құқық пен саясат 
саласын меңгерген, әрі Қазақстан мемлекеті мен оның қоғамына қатысты заңдық кәсіби 
этикадан тұратын құқықтық мәдениетті білу маңызды» [4,1].
 Мемлекеттің халық алдында есеп беруі Негізгі заңның басты қағидаттарының бірі бо-
лып табылады. Қоғамның әлеуметік-экономикалық дамуы, әлемдік деңгейдегі рейтингтерде-
гі деңгейге ие болу, инвестицияның келуі мемлекеттік қызметтің көрсетілу сапасымен тығыз 
байланысты. Ол сапалы қызметті кәсіби құқықтық мәдениеті жоғары лауазымды адам ғана 
атқара алады.Мемлекеттік қызметке қол жетімділіктің бастапқы принциптері туралы Қа-
зақстан Республикасының Конституциясының отыз үшінші бабының, төртінші тармағында 
былай деп атап көрсетілген: «Республика азаматтарының мемлекеттік қызметке кіруге тең 
құқығы бар. Мемлекеттік қызметші лауазымына кандидатқа қойылатын талаптар лауазым-
дық міндеттердің сипатына ғана байланысты болады және заңмен белгіленеді» [5,4].
 Қазіргі заманғы жаһандық даму, дүние жүзіндегі қарқынды реформалар халыққа 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің жоғары деңгейде болуын қажет етеді. Ал ол өз кезегін-
де мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру және бекітудің 
жаңа талаптарына сәйкес мәселелелерге назар аудартады. 
 Әлемдік рейтинг көрсеткіштері қоғамдағы көрсетілетін  мемлекеттік қызметтің са-
пасы мен деңгейімен бағаланады. Біздің елімізде осы жылдың көлемінде үш үлкен жаңғыру 
процесі жүргізілді. Ол отыз озық елдік қатарына кіруге бағытталған экономикалық жаңғы-
ру, 2017 жылғы 10 наурыздағы конституциялық реформа, 2017 жылғы 12 сәуірдегі рухани 
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жаңғыру басымдықтары. 2015 жылғы  23 қарашада қабылданған «Қазақстан Республика-
сындағы мемлекеттік қызмет туралы» заңда бекітілген жаңа принциптер мен құқықтық 
мемлекеттің идеялары, мемлекеттік қызметкерлердің негізгі қызметтерінің негізгі көрсет-
кіштеріне жауап беретін кәсіби құқықтық мәдениеттің қалыптасуын талап етеді. Жаһандық 
технологиялық үрдістер, цифрлық технологияның  қарыштап дамуы мемлекеттік қызмет-
керлердің кәсіби құқықтық мәдениетінің одан әрі жетілдіріліп шапшаң дамып, жаңа за-
манғы тәсілдерді мемлекеттік және қоғамдық құрылымдардың күнделікті қызметіне пай-
далану қажеттігін туындатады.
 Қазақстан Республикасы Президентінің «Төртінші өнеркәсіп революция жағдайын-
да дамудың жаңа мүмкіндіктері» деп аталатын Жолдауында құқықтық жүйені дамыту және 
құқықтық мәдениетті жетілдіруге қатысты мынадай пікір айтылады: «Мемлекеттік органдар-
дағы процестерді, соның ішінде олардың халықпен және бизнеспен қарым-қатынасын цифр-
ландыру маңызды болып саналады.
 Азаматтар өз өтініштерінің қалай қарастырылып жатқанын көріп, дер кезінде сапа-
лы жауап алуға тиіс. Сот және құқық қорғау жүйелерін институционалды тұрғыдан өзгерту 
жүзеге асырылуда. Заңнамаға қылмыстық процестегі азаматтардың құқықтарын қорғау ісін 
күшейтуді, оның әсіресе қатаңдығын бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді» [6,1].
 Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғамды құрудағы ең негізгі  міндеттер нақты 
нормалары мен қағидаттарға сәйкес, құқықтық сана мен моральды құндылықтарға негіздел-
ген жаңа құқықтық мәдениетті қалыптастырумен тығыз байланысты.
 Қазіргі таңдағы мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби құқықтық мәдениетін қалыпта-
стыру қызметі мынадай екі үлкен бағытта жүргізілуі қажет. Ол біріншіден: кәсіби заңгер-
лердің біліктілігін жоғарылату, мемлекеттік аппарат және құқық қорғау ұйымдарының қыз-
меткерлерін құқықтық оқыту, екіншіден еліміздің тұрғындарын құқықтық ағарту. 
 Құқықтық саясатты жүзеге асырудың ең негізгі нысандарының бірі, адам құқықтары 
саласындағы заңгерлерді дайындауды ұйымдастыру, адам және азаматтың құқықтары мен ер-
кіндіктерін қорғай алатын заман талабына сай, жаңа келбетті мамандарды дайындау.Өйткені, 
мемлекеттік қызметтің басты талаптарының бірі ұлттық заңнаманы жақсы білу, сол саланы 
жақсы меңгеру.
 Заң білімін беру саласындағы мемлекеттің шығыны оның мүддесіне сәйкес және аза-
маттық қоғам қалыптастыру, жеке тұлғаның құқықтар мен еркіндіктерін қорғау қажеттілігіне 
байланысты жеткілікті болуы қажет. Басқаша айтатын болсақ, заңгер мамандарды дайындау 
құрылымы ғылыми түрде екшеленген, негізделген және болжауға бейімделген болуы керек.
 Жоғары оқу орындары мен арнаулы орта оқу орындарындағы мамандардың дайында-
луына арнайы назар аударылып, болашақ мемлекеттік қызметті таңдайтын жас заңгер маман-
дардың тағылымдамадан өтуіне көңіл бөлінуі қажет. Бүгінгі таңдағы оқу бағдарламаларын 
сынақтан өткізу және енгізу қағидаларына сәйкес эксперимент режимінде ашылып отырған 
«желілік заңгер», «сандық криминалистика»бағытында дайындалатын мамандар «Цифрлы 
Қазақстан» мемлекеттік  бағдарламасындағы талаптарға бейімделіп дайындалуы керек.
 Елімізде басқа да ғылым салаларымен қоса құқықтық зерттеулер саласындағы ғылы-
ми ортаның әлеуеті өте жоғары. Бұл бағытта Қазақстан Республикасының заңгер-ғалымдары-
ның қосатын үлесі зор деп ойлаймыз. Әлемдік тәжірбиеде құқық саласы мен құқықтық қайта 
құрулар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысының жүйелі түрде дамуын  қолдаған мемлекет-
терде инновациялық, цифрлы технология қызметінің өте тиімді жүргізіледі.
 Мемлекетімізде қалыптасқан  құқықтық жүйені дамыту, мемлекеттік билік тармақта-
рының қызметін жетілдіру мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізіліп, саяси шешімдер қа-
былданып отырады. Қазақстан Республикасының Президентінің  2017 жылғы 10 наурызда 
«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңның шығуы еліміздегі саяси-құқықтық жүйеге қатысты  реформалардың қажеттілігін және 
өзектілігін көрсетеді [7].
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 Мұндай маңызды  нормативтік құқықтық актілердің қабылдануы да мемлекеттік 
қызметкерлердің кәсіби құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасына және құқықтық мем-
лекеттің жаңаша дамуына тың серпілістер береді деп ойлаймыз.
 Мемлекетіміздегі конституциялық реформалар, экономикалық және рухани жаңғы-
ру басымдықтарының қағидаларын іске асыруде мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби 
құқықтық мәдениетін қалыптастыру және бекітудің ролі зор. Бүгінгі таңдағы төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері мемлекеттік қызметтің 
сапасының жоғары деңгейде болуын қажет етеді. Тәуелсіз Қазақстанның Ата заңының не-
гізгі идеялары мен принциптерін негізге алып еліне қызмет ететін лауазымды адамдар-
дың кәсіби құқықтық мәдениеті құқықтық мемлекеттің негізгі қағидаларын  күнделікті 
өмірімізде жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
 Біздің ойымызша  мемлекеттік қызметкердің құқықтық мәдениеті жалпы құқықтық 
мәдениеттен және басқа да мәдениет түрлерінен ерекшеленетін сипатарға ие, оларға мына-
лар жатады:
 1. Адамдардың құқықтық құбылыстармен өзара қарым-қатынас шеңберінде ғана шекте-
летін қарапайым құқықтық мәдениетінен басқа, мемлекеттік қызметкердің мәдениетінің дамуы 
ғылыми ақпаратты игеруге негізделеді.
 2. Теориялық негізінің ерекшелігі салдарынан мемлекеттік қызметкердің құқықтық мә-
дениеті білім, бағалау, мінез-құлық нормалары деңгейі бойынша тереңірек болады.
 3. Мемлекеттік қызметкердің құқықтық мәдениетінің екі жалпы және арнайы деңгейі 
бар. Құқықтық мәдениеттің жалпы деңгейімен кәсіби қызметінің саласына қарамастан барлық 
мемлекттік қызметшілер ие болуы керек. Мазмұндық жағынан бұл дегеніміз негізгі құқықтық 
ұғымдар туралы білім, тұжырымдамалар түрлері, салалық пәндер негізі, Қазақстан Республи-
касы заңнамасын қолдана білу. Бағалау және мінез-құлық компоненттері ауқымында іргелі 
құқықтық құндылықтар мен мінез-құлық қалыптары негізделеді.Мемлекеттік қызметшіның 
құқықтық мәдениетінің арнайы деңгейі жеке кәсіби қызмет саласындағы құқықтық ұғымдар-
ды, категорияларды білуді қажет етеді.Бұл жағдайда өте саналы бағалау мен құқықтық мі-
нез-құлықтың ұстанымдары туралы мәселе көтеріледі. Жоғарыда айтылғандардан мемлекеттік 
қызметшілердің арнайы мәдениетінің әр салада әртүрлі болатындығын түсінісуі қажет.
 4. Мемлекеттік қызметшінің құқықтық мәдениетін дамытудың соңғы мақсаты белгілі 
анықтаушы және бағалаушы құрамдас бөліктерге ие болып қана қою емес, қызмет көрсету ба-
рысында туындайтын мәселелерді тек қана құқықтық әдістермен шешу болып табылады.
 5. Мемлекеттік қызметшінің кәсіби құқықтық мәдениетінің негізі алғашқы кәсіби 
дайындық кезінде, яғни олардың орта және жоғарғы кәсіби білім алу кезінде қалыптасады. 
Одан кейінгі құқықтық жағдаймен танысу өте терең және жан-жақты құқықтық білімді қажет 
етеді. Кәсіби білім алу құқықтық мәдениеттің когнитивтік компонентін негіздесе, құндылықтар 
мен мінез-құлықтар құқықтық тәрбие барысында дамиды.
 Сонымен мемлекеттік қызметке кәсіби маманды оның құзіреттілігінің құқықтық 
құрамдас бөлігінсіз, нақты айтқанда құқықтық мәдениетіне назар аудармай дайындау мүмкін 
емес. Оның негізі кәсіби дайындық(оқыту мен тәрбиелеу) үрдісінде қалыптасып, ал дамуы мен 
жетілдірілуі адамның кәсіби қызметінің барлық кезеңінде жүргізіледі.
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Ж.И. Ибрагимов
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Проблемы совершенствования профессиональной правовой культуры государствен-
ных служащих

 Аннотация. Проблемы совершенствования профессиональной правовой культуры госу-
дарственной службы не теряют своей актуальности для казахстанкой юридической науки всех лет 
независимого развития Казахстана. Построение независимого, правового государства в первую 
очередь основано на определение принципов государственного управления, формировании управ-
ленческой  структуры, поиске наиболее оптимальных и эффективных методов государственного 
аппарата. Нынешнее Послание Главы государства определяет в качестве одного из ключевых при-
оритетов кардинальное повышение эффективности деятельности государственных органов. Все 
этапы реформирования государственного управления и государственной службы направлены на 
достижение данной стратегической цели. В нашем государстве последовательно ставятся задачи 
по дальнейшему реформированию и улучшению системы государственного управления, определя-
ются приоритеты, конкретизируются направления. В данной статье рассматриваются актуальные 
проблемы совершенствования профессиональной правовой культуры государственных служащих в 
условиях четвертой промышленной революции. Автор анализировал основные факторы влияющие 
на становление и укрепление профессиональной правовой культуры государственных служащих. 
Особое внимание автор уделяет на развитие и совершенствование профессиональной правовой 
культуры государственных служащих в рамках модернизации общественного сознания. 
 Ключевые слова: народ, закон, государство, право, Конституция, государственный служа-
щий, норма, правосознание, правовая культура, модернизация общественного сознания.

Zh.I. Ibragimov
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Problems of improving the professional legal culture of civil servants

 Abstract. Problems of improving the professional legal culture of the civil service do not lose 
their relevance for the Kazakh legal science of all years of independent development of Kazakhstan. The 
construction of an independent, legal state is primarily based on the determination of the principles of 
public administration, the formation of the management structure, the search for the most optimal and 
effective methods of the state apparatus. The current Message of the Head of State defines as one of the 
key priorities a radical increase in the effectiveness of the activities of state bodies. All stages of the reform 
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of public administration and civil service are aimed at achieving this strategic goal. In our state, the tasks 
of further reforming and improving the public administration system are consistently set, priorities are 
defined, directions are specified.
 This article discusses the actual problems of improving the professional legal culture of civil 
servants in the conditions of the fourth industrial revolution. The author analyzed the main factors affecting 
the formation and strengthening of the professional legal culture of civil servants. The author pays special 
attention to the development and improvement of the professional legal culture of civil servants within the 
framework of modernization of public consciousness.
 Keywords. The people, the law, the state, the law, the Constitution, the state servant, the norm, the 
legal conscience, the legal culture, the modernization of public consciousness.
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 «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. 
 Құқық сериясы» журналында мақала жариялау ережесі

1. Журнал мақсаты. Заң ғылымдары бойынша мұқият тексеруден өткен ғылыми 
құндылығы бар мақалалар жариялау.
2. Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған бір дана қағаз нұсқасын 
Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан республикасы, 
Астана қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 
Бас ғимарат, 349 кабинет) және vest_law@enu.kz электрондық поштасына Word 
форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы мен электронды 
нұсқалары бірдей болулары қажет. 
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады. 
3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тіліне 
аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға 
жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына,  мақала көшірілмегендігіне 
(плагиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме 
береді. 
4. Мақаланың көлемі:  8 беттен 18 бетке дейінгі көлемде қабылданады; 
Мақаланың құрылымы: ( А4 беттінде, кітап өлшемінде, жолдың барлық жақтауы – 20 
мм. Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) - 14);
5.  ХҒТАР  http://grnti.ru/  -  бірінші жолдың сол жақтауында; 
 Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
 Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұ-
мыс жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қой-
ылу керек) – жолдың ортасында;
 Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
Мақала атауы – жолдың ортасында, жартылай қою кіші әріппен жазылады;
 Аннотация (100-200 сөз; формуласыз, мақаланың атауын мейлінше қайталама-
уы қажет; әдебиеттерге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспесі, 
мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері,  
нәтижелер/талқылау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі 
қажет).
 Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі) 
 Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы 
сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, 
ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға мүмкіндік беретін ғылым 
салаларының терминдерін қолдану қажет. 
 Негізгі мәтін  мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың 
тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – 
жоларалық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай 
жасалады. 
 Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица,  сурет қасында 
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.
 Мақаладағы формулалар тек мәтінде оларға сілтеме берілсе ғана номерленеді.
 Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті 
түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. 
 Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.
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 Әдебиеттер тізімі

 Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі әдебиеттер тізіміне 
сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: мәтінде кездескен 
әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа 
жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 45 бет]). 
Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан өтпейтін 
басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін әзірлеу үлгілерін төмендегі 
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).
6. Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс және 
ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде (егер 
мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде 
жазылған болса) беріледі. 
 Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы,   қызметі, жұмыс 
орны мен мекенжайы, телефон, e-mail – қазақ, ағылшын тілдерінде толтырылады.
7. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген 
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда 
басылуына жіберілуін білдірмейді. 
 Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық 
рецензиялар авторға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген 
жағдайда) үш күн аралығында қайта қарап, қолжазбаның түзетілген нұсқасын редакция- 
ға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала  қайтара қарасты-
рылмайды.  Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы редакцияға 
жіберіледі. 
8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы 
ескертіледі. 2019 жылға төлемақы көлемі ЕҰУ қызметкерлері үшін - 4500 теңге, басқа 
ұйым мен мекеме қызметкерлері үшін - 5,500 теңге. 
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник  Евразийского  
национального  университета  имени  Л.Н.Гумилева.  Серия: Право»

1. Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по 
юридическомук направлению.
2. Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить рукопись 
в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором 
в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева, 2, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный 
корпус, каб. 349) и по e-mail vest_law@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано 
соответствие между Word-файлом и твердой копией.  
 Язык публикаций: казахский, русский, английский. 
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале 
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации 
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.

4. Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 8 страниц). 
5. Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон 
– 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):
 МРНТИ  http://grnti.ru/  - первая строка, слева
 Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив 
 Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в раз-
ных организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и со-
ответствующей организации) 
 Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
 Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
 Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повто-
рять название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать 
краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, 
цели, история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).
 Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины 
из текста статьи, а также  термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы). 
 Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстроч-
ный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией 
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. 
В статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть 
расшифрованы при первом употреблении в тексте.
 Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде 
сноски.
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 Список литературы

 В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки должны быть 
пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на 
литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте 
статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 45 
стр.]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка лите-
ратуры на английском языке  см. ниже в образце оформления статьи).
 В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические 
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на 
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и 
казахском языках (если статья оформлена на английском языке).
 Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место 
работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском 
языках. 
6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие техническим 
требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не означает, что 
рукопись принята к опубликованию. 
7. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных изданий 
(редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статье отправля-
ются автору. Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректуру статьи.  Статьи, 
получившие отрицательную рецензию к повторному рассмотрению не принимаются. Ис-
правленные варианты статей и ответ автора рецензенту присылаются в редакцию.  Статьи, 
имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии журнала для обсуждения 
и утверждения для публикации. 
 Периодичность журнала: 4 раза в год. 
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию 
необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500 
тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге): 

Реквизиты: 

АО «Банк ЦентрКредит»
БИК банка: KCJBKZKX
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
Кнп 861
Кбе 16

АО «Bank RBK»
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Provision on articles submitted to the journal 
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series”

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works in the fields 
of Juridical sciences.
2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard copy 
(printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at the 
address: 010008, Republic of Kazakhstan, Astana, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian Na-
tional University, Main Building, room 349) and by e-mail vest_law@enu.kz in Word format. 
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly 
maintained. 
           Language of publications: Kazakh, Russian, English. 
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent to the right 
of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the journal 
and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for publica-
tion in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, the lack 
of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation of all 
borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.
3. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 8 pages).
4. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides 
- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)                                                                                                                                      
 IRSTI  http://grnti.ru/  - first line, left
 Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
 Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organiza-
tions, you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organi-
zation) - center alignment, italics
 Author’s e-mail (s)-  in brackets, italics
 Article title - center alignment,bold
 Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat 
in the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).
       Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the 
article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other 
important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the informa-
tion retrieval system).
 The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, his-
tory, research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red line” 
-1.25 cm, alignment in width.
Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.
In the article, only those formulas are numbered, to which the text has references.
 All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be de-
ciphered when first used in the text.
Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form of a 
footnote.
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References

In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly in 
the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have the 
number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article should 
be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). References to un-
published works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (examples 
of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see below 
in the sample of article design). 
At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data 
in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in 
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).
 Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place 
of work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.
6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will be 
returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted for 
publication.
7. Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific Pub-
lications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to the 
author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive a 
negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the au-
thor’s response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews 
are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.
 Periodicity of the journal: 4 times a year.
8. Payment. Authors who have received a positive conclusion for publication should make pay-
ment on the following requisites (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations 
- 5,500 tenge):
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АО “Банк ЦентрКредит”
БИК банка: KCJBKZKX
ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
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АО “Bank RBK”
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Мақаланы рәсімдеу үлгісі 
Образец оформления статьи 

Template

МРНТИ 10.27.23  (IRSTI 10.27.23), (ХҒТАР 10.27.23) 

С.Б. Жаркенова1,  T.A. Филиппова2  
1Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

2Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
(E-mail: 1zharkenova_sb@enu.kz, 2philippova@law.asu.ru)

 
Совершенствование сферы государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество

 Аннотация. На основе сравнительного анализа правовых актов о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество двух стран, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации, была предпринята попытка выявить проблемные аспекты казахстанского 
законодательства. Во введении к статье раскрыто значение недвижимости в гражданском 
обороте, обоснована потребность в обязательной государственной регистрации прав на не-
движимое имущество [100-200 слов].
 Ключевые слова: Гражданское законодательство, объекты гражданских прав, не-
движимость, государственная регистрация, момент возникновения права собственности у 
приобретателя, процедура регистрации, сроки и формы обращения [5-7 слов / словосоче-
таний].

Основной текст статьи

Основной текст статьи должен содержать введение, постановку задачи, цели, историю, ме-
тоды исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстрочный интервал  
- 1, отступ «красной строки» - 1,25 см., выравнивание – по ширине.

Список литературы

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупин-
ская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2009. - 1072 с.  - учебник
2 Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. / П.К. Барабанов - Москва: Изда-
тельство «Спутник +», 2015. – 702 с.  .  – книга
3 Уголовно-процессуальное право. [Электронный ресурс] - URL: https://www.icrc.org/ru/
doc/assets/files/other/05_irrc_857_zayas_rus.pdf. (Дата обращения: 12.01.2019)  - интернет 
источник
4 О науке: закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 10.04.2019 г.) [Электронный ресурс] – URL: https://online.
zakon.kz/document/?doc_id=30938581 (Дата обращения: 15.05.2019). – нормативный акт, 
электронный ресурс
5 Walker C.J. Inside Agency Statutory Interpretation // Stanford Law Review. - 2015. – Т. 67. 
- № 5. - С. 999-1079. – статья
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С.Б. Жаркенова1,  T.A. Филиппова2  
1Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

2Алтай мемлекеттік университеті, Барнаул, Ресей 

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласын жетілдіру

 Аңдатпа. Екі мемлекеттің - Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы құқықтық актілерін салы-
стыру негізінде қазақстандық заңнаманың өзекті мәселелерін анықтау бойынша әрекет жа-
салды. Мақалаға кіріспеде жылжымайтын мүліктің азаматтық айналымда маңызы анықта-
лып, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеудің қажеттілігі негізделді  
[100-200 сөз].
 Түйін сөздер: Азаматтық заңнама, азаматтық құқықтардың объектілері, жылжы-
майтын мүлік, мемлекеттік тіркеу, мүлiк алушының меншiк құқығы пайда болатын кез, 
тіркеу процедурасы, өтінішпен жүгіну мерзімдері мен нысандары  [5-7 сөз / сөз тіркесі].

S.B. Zharkenova1,  T.A. Filippova2  
1L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

2Altai State University, Barnaul, Russia 

Improvement of the sphere of state registration rights to real estate 

 Abstract. Based on a comparative analysis of legal acts on state registration of rights to 
immovable property of two countries, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, an 
attempt to identify problematic aspects of Kazakhstan’s legislation was made. In the introduction 
of the article, the value of real estate in public circulation is disclosed, the need for mandatory 
state registration of rights to real estate is substantiated [100-200 words].
 Key words: Civil law, civil rights objects, real estate, state registration, the moment of 
occurrence of the right of ownership of the acquirer, registration procedure, terms and forms of 
appeal [5-7 keywords].

References
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2-e izd., pererab. i dop. [Criminal Procedure Law of the Russian Federation: textbook / resp. ed. 
P.A. Lupinskaya. - 2nd ed., Pererab. and add.]. (Norma, Moscow, 2009, 1072 р.). [in Russian]
2 Barabanov P.K. Ugolovnyj process v Velikobritanii [Criminal procedure in the UK]. (Izdatel’stvo 
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