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Қазақстан Республикасы жастарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық 

мәдениетін қалыптастырудың кейбір аспектілері
 
Аннотация. Бұл ғылыми еңбек заң ғылымындағы зерттелуге сұраныс алатын, заман дертіне 

айналған болашақ мемлекет тізгініне ие болатын азаматтардың қоғамның негізін бұзатын құқық 
бұзушылыққа деген құқықтық танымын кеңейтіп, дамытудың кейбір қырларын зерттеуге арналған. 
Бұл аталған мәселені зерттеуде авторлар еліміздегі рухани жаңғыру үрдістерін міндетті түрде еске-
ру керектігіне тоқталады. Өйткені бұл әлемнің барлық елдерінде белең алған мәселені ғылыми 
тұрғыдан зерттеу ұлттық құндылықтардың ерекшеліктері, олардың қоғамдағы кейбір дауларды 
шешу тетіктерімен тығыз байланысты. Болашақта мемлекетті басқару ісіне араласатын жас маман-
дардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінен тиімді тетіктерді көруге болады.

Түйін сөздер: заң, акт, сыбайлас жемқорлық, құқықбұзушылық, заңдылық, ұрпақ, тәрбие, 
шешім, билік. 

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6844-2020-131-2-13-20

Әлемнің отыз озық елдерінің құрамына қосылуда біздің еліміз жаһандық рейтингте 
халықаралық беделді түсіретін мәселелерді саралауға аса мән беруі тиіс.Тақырыпқа қа-
тысты  еңбектерді талдай отырып, болашақ ел билеушілердің қоғамның іргетасына әсер 
ететін сыбайлас жемқорлық ұғымынан ада болуды назардан тыс қалдырмау ең басты мін-
деттердің бірі. Қазіргі күнде бұл індетпен күрес емес, оның алдын-алуға қатысты іс-шара-
ларға институттар зерделеуде өз кезегін күтуде.

Зерттеуді жүйелі түрде жүргізу үшін, болашақ ұрпақтың құқыққа, заңға деген ұста-
нымының деңгейін талдап, оны сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы тетік ретінде пай-
далануды ұсынуды мақсат еттік. Сонымен қатар,  болашақта жастардың сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктерін ғылыми тұрғыда танып, 
білу, зерттеу.

Осы мақаланың зерттеу әдістеріне сүйене отырып, бірнеше міндеттерді орындауға 
болады:

- жас азаматтардың  жалпы құқықбұзушылыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруды 
зерделеп ұсыну;

- қазіргі кезеңдегі қоғамдық сананы жаңғырту шеңберінде жастардың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы құқықтық сана деңгейін жетілдіру жолдарын талдау;

-жас жеткіншектердің адами, имани құндылықтарын  сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тетік ретінде қолдану;

- елжандылықты қоғамды теріс әркеттердің алдын алу бағытында негіздеу;
- тәрбие мен білімді ұштастыра отырып, бұл қылмыстық әрекетті болдырмаудың ал-

дын алу.
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу өте күрделі мәселелерінің бірі болып отыр. Бү-

гінгі күнгі әлемдегі елдердің барлығын да қатты алаңдататыны айқын.
Осы орайда бұл қылмыстың түрімен күрес жүргізудің негізгі қағидаттарын Біріккен 

Ұлттар Ұйымы бекіткен және басқа да жалпыға ортақ халықаралық құқықтық актілерден 
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көруімізге болады. Біріккен Ұлттар Ұйымының 2003 жылғы Конвенциясын Қазақ елі 2008 
жылдың 8 мамырында ратификациялады. Бұл халықаралық құқықтық құжаттың алғысөзіне 
жүгінетін болсақ:«демократиялық институттар мен құндылықтарды, әдептік құндылықтар 
мен әділеттілікті бұзатын және тұрақты даму мен құқық тәртібіне нұқсан келтіретін, қоғам-
ның тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне сыбайлас жемқорлық туғызатын проблемалар мен еле-
улі қауіп-қатерге, сонымен қатар, ендігі жерде сыбайлас жемқорлық жергілікті проблема 
болудан қалып, ұлт шегінен тысқары құбылысқа айналғанына, оның қоғамды және барлық 
елдердің экономикасын қамтып отыр» деп көрсетілген [1,1].

Біздің еліміз мемлекеттің дамуындағы барлық салаларында сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға көптеген ресурстарды қолданып келеді. 

Қазақстан Репсубликасының Президенті Қ. Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы сая-
сатты жаңаша тұрғыда жүргізіп, ұлттық заңнаманы жетілдіру, лауазымды адамдардың бұл 
әрекетке жол бермеу керектігі жөнінде тың тұжырымдамалық идеяларды ұсынды.

Бұл тұрғыда еліміз халықаралық талаптарды сақтай отырып, көптеген жаңа рефор-
малық шешімдерге бару керектігіне бет бұрды. Әлемдік деңгейде барлық елдердің сыбай-
лас жемқорлыққа қатысты іс-әрекеті, ондағы бағыттардың жаһандық көрсеткіштері шыға-
рылып, біздің ел төмен сатыдағы көріністі береді.

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясында өткен жылдың соңындағы көрсеткіші бой-
ынша Қазақстан Республикасы 34, Қырғызстан – 30, Ресей – 28, Әзірбайжан – 30, Тәжікстан 
– 25, Өзбекстан – 25, Түркменстан – 19, Украина-32 ұпай, Молдова – 32 балл жинады. Рей-
тингте жоғары Армения – 42 және Беларусь – 45 ұпай [2,1].

Әрине бұл теріс әрекеттің алдын алу тек қылмыстық жауапкершікке тарту, үнемі 
ол әркеттерді істеушілерді жазалаумен шектелмейді. Халықаралық тәжірибеге сүйенетен 
болсақ, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда жастардың құқықтық мәдениетін жетілдіру 
маңызды рөлге ие болады. Мемлекеттік биліктің атқаратын қызметінің басты басымдықта-
рының бірі, осы қылмыстық әрекетке қарсы төзбеушілікті негіздеу.

Болашақ ұрпақтың мемлекетті сүюі, ондағы қоғамдық қатынастарды реттеуші заңдар-
ды құрметтеуі, оның нормаларын бұлжытпай орындауы тәрбиелік бағытта жүйелі түрде 
жүргізілуі керек. Ұлттың генетикалық код құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті жетіл-
дірудің іргетасын қалайды.

Отбасындағы үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, әр адамды тұлға ретінде құрметте-
уден құқықтық сананың құнды құрамдас бөліктері негізделеді.

Құқықтық санасы бұзылмаған жас тұрғындар ғана сыбайлас жемқорлыққа төзбе-
ушілікті дұрыс қабылдайды. Осындайда ұрпақтардың ауысуына қатысты кейбір зертте-
ушілердің ғылыми көзқарастарының қажеттілігіне еріксіз көңіл бөлуге тура келеді. Елін, 
жерін сүю ұғымдары кең мағынада идеологияға ұласып, сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алудың іргелі қағидаттары ретінде қолданлуы тиіс. Ұлттық тәрбиенің негізіндегі жоғарғы 
құндылықтар Қазақ елін әлемге танытқан Әбу-Насыр Әл-Фараби, Абай, Шоқан сияқты 
тұлғаларды қалыптастырды. Ал олар өз заманында адал, да әділ билік жүргізу туралы мем-
лекет идеологиясына қажетті құқықтық доктриналарды негіздеді.

Қазақ елінің тәуелсіз, егеменді мемлекет болу идеясының басты тұжырымдарын қа-
лыптастырған Алаш заңгерлерінің де еңбектерінде елге адал қызмет ету идеясы мағына-
лы түрде беріледі. Болашақ менеджерлердің мемлекет мүддесіне жаны ашып, қызмет етуі 
қазақ зиялыларының үлгісімен жүрсе құба-құп. Жоғары деңгейде қалыптасқан құқықтық 
сана ғана ұрпақты қоғамдық мүддені басты орынға қоюға бағыттайды.

Қазақи тәрбие арқылы берілген адалдық, әділдік принциптері Қазақ елін сүюге, оған 
адал қызмет етуге,тек мемлекеттік мүдденің жеке бастың қамынан жоғары тұру керектігіне 
үйретеді. Егер жас кезінен осындай көзқарас қалыптасқан болса, ол азаматтың өмір бойғы 
базалық ұстанымына айналады. 

Қазақстан Республикасы жастарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
құқықтық мәдениетін қалыптастырудың кейбір аспектілері
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Осы тұста сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім мен тәрбие жайында екі бірегей 
үрдіске көзжеткізуге болады. Ол туралы ғалымдар мынадай пікір білдіреді: «Біріншіден 
жастарда адами құндылықтар, моральдық принциптер, құқықтық нормаларға қатысты 
тиісті ұғымдар мен түсініктерін қалыптастыру болса, екінші жағынан, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы тәрбие адамның бойында адамгершілік сананың қабылдаған және меңгерген 
элементтеріне сәйкес әрекет ету және іс-қимыл жасауға деген ішкі терең қажеттілікті құру-
дан тұрады» [3,1].

2020 жылдың наурызынан бастап енгізілген елдегі төтенше жағдай азаматтардың 
құқық үстемдігіне  немқұрайлы қарайтындығын көрсетіп отыр. Күнделікті қарапайым аза-
маттардың құқықтық тәртіпті сақтамауынан көптеген саланың алдыңғы шептегі өкілдері 
зардап шегуде.

Бұл бағытта жіберілген қателіктерден сабақ алып, келешек ұрпаққа құқықтық білім 
беру мәселесіне байланысты әдіс-тәсілдерді жетілдіру жұмыстарын қолға алу керек.

Әрбір азаматтың құқықтық санасының төмен болуы, қарапайым іс-әркеттеріне мән 
бермей, соның жауапкерщілігінен қашатындығын көрсетеді. Цифрлы білім құзіреттерін 
үйрету мен қатар заңдылық принциптерін сақтаудың маңызды екендігіне көңіл бөлетін 
уақыт жетті. Құқықтық ағарту мен құқықтық тәрбиенің рөлін күшейту арқылы қоғамдағы 
көптеген қайшылықтарды тиімді шешуге болады.

Көптеген зерттеушілер қоғамға жат әрекетке қарсы құқықтық мәдениетті жетілдіруде 
оның басты негізін қалыптастыратын құрамдас бөліктерге назар аудармайды. Экономика-
лық дағдарыстар, әлеуметтік күйзелулер азаматтың көңіл-күйінің түсуіне әкеледі.

Жастардың  құқықтық санасын қалыптастыруда,құқықтық білім берудің негізін қа-
лыптастыратын құқық үстемдігі қағидатының рөлі зор. Соның негізінде ғана болашақта 
елге қызмет ететін жас басқарушылардың құқықтық мәдениетін көтера аламыз. 

Біздің бұл пікірімізді зерттеушілердің мынадай көзқарастары бекіте түседі: «Адам-
ның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары конституциялық құрылысты қорғау, 
қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен 
имандылығын сақтау мақсатында қажетті шамада ғана және тек заңмен шектелуі мүмкін. 
Құқық үстемдігі нақты жүзеге асырылған кезде адам және азаматтың құқықтарының сақта-
луына кепілдік беріледі. Бұл принципті мемлекетте те азаматтарда бұлжытпай орындауы 
қажет. Әсіресе, мемлекеттік органдардың қызметшілерінің кәсіби құқықтық мәдениеті осы 
қағидатты орындауға үлес қосады деп ойлаймыз. Құқықтық мәдениет пен құқықтық сана-
ның негізі болып табылатын құқық үстемдігі барлық салаларда маңызды басымдық болып 
қалыптасуы қажет. Мемлекетіміздің қатарына қосылуды мақсат етіп отырған отыз озық ел-
дердің кәсіби құқықтық мәдениетті дамытудағы басты ұстанымдарының бірі де заңдылық 
принципі» [4,138].  

Құқық үстемдігі қағидатына орай ең негізгі басымдықтардың бірден бірі адамгер-
шілік тәрбиесіне назар аудару. Ал адами тәрбиені құқық үстемдігін түйсініп, мойындаған 
іс-әрекет бекіте түседі. Жастардың шет елдердің озық технологиясын игереміз деп, сол 
кеңістікке ғана тән болмысқа еліктеуі, кейбір жағдайда кейбір ережелерді өрескел бұзуына 
да әкеледі. Сондықтан жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық мәдениетін қа-
лыптастыруда құқықтық білім мен тәрбиенің үйлесімді түрде берілуінің маңызы зор.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбеушілік, мемлекетте қалыптасқан құқықтық ак-
тілердің нормаларынан туындайтын қағидаттарынан негіз ала отырып қалыптасуы тиіс: 
«Құқық қоғамдық қатынастардың реттеушісі болып  ол идея-норма, бағыт ретінде заңды 
орындаушы тұлғаның өзіндік мақсаты болып, екінші жағынан, қоғамның әртүрлі салала-
рындағы кез келген әрекеттің құқыққа сәйкестігін анықтайтын көрсеткіш болып табылады. 
Құқықтық нормалар қоғамдық қатынастарды реттеу, әрекет және әрекетсіздіктен көрінетін 
субъектілердің мүмкіндікке сай мінез-құлқының шегін анықтау мақсатында қалыптасады. 

А.Н. Оспанова, Ж.И. Ибрагимов 
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Құқықтық  мәдениеттің жоғарғы деңгейіне ие бола тұрып, тұлға өз тарапынан құқыққа 
қайшы әрекетке жол бермейді және басқа тұлғалардың ондай әрекет жасамауын ескерту-
ге міндетті. Субъект саналы түрде қоғамға жат әрекет немесе қылмыс істеуі мүмкін. Бұл 
жағдайда құқықтық мәдениет емес, құқықты мойындмау туралы мәселе көтерілуі тиіс» [5, 
36].     

 «Нұр Отан» партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 2015-2025 жыл-
дарға арналған бағдарламасының негізгі ұстанымдарының бірі де біз көтеріп отырған 
мәселерді толық қамтиды. Мемлекеттік деңгейде қабылданған қабылданған құжаттарда 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда білім алушыларға жүйелі түрде 
құқықтық білім беретін пәндердің болуы.

Құқықтық ағарту, құқықтық білім беру сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 
тиімді тетіктері болып табылады. Жан-жақты берілетін пәндерде бұл мәселенің негізгі 
алғышарттары, оның себептері, Ата заңға, құқықтық актілерге қатысты базалық ұғымдар-
мен жіте қабысып оқытылғаны жөн.

Жас ұрпақтың кез келген оқу деңгейінде мемлекет, құқық оның рөлі, қызметі, пайда-
ланылуы, орындалуын жүйелі түрде үйрету білім бағдарламаларындағы ең басты құзірет-
тердің бірі. Біз осы орайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті бала бақша, мектеп 
табалдырығынан бастап үйретуге қатысты кейбір сарапшылардың пікірлері ғылыми тұрғы-
да дау тудыратынын айтқымыз келеді. Психологиясы әлі қалыптаспаған жас жеткіншекке  
заңгерлердің өзі дұрыс түсініп, талдау жасауда қиынсынатын құбылысты түйсіндіру әлі де 
көптеген еңбектердің жазылуын талап етеді.

Көптеген зерттеушілердің еңбектері ескеріліп, жан-жақты талданып, жас ұрпаққа 
саналы құқықтық тәрбие беруді негізге алып әзірленген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениеттің негіздері» атты еңбегі кейбір таңдау курстарының қолданылуына негіз болды. 
Өкінішке орай, бұл пән таңдау компонентіне жылжытылып, бәсекелестік жағдайда назар-
дан тыс қалып қоятын тұстар жетерлік.

Жеткіншіктердің ғасыр індетіне қарсы құқықтық мәдениетін жетілдіруде жоғарғы оқу 
орындарының миссиясының басты рөл атқаратынын  ескере отырып, осы тұста оқытушы-
лардың да рөлінің маңыздылығын айтқан жөн. Оқытушы басты тұлға ретінде әрқашанда 
жастарды тәрбиелеуде, соның ішінде, жат әрекеттерге қарсы құқықтық сана мен құқықтық 
мәдениетті негіздеуде үлкен үлесін қосады.

Цифрлы өркениет дамыған бүгінгі күнде, онлайн форматындағы іс-шаралар, 
қашықтықтан оқыту технологиясы күн тәртібіне шықса да, болашағымыздың құқықтық 
мәдениетте екендігін естен шығармауымыз керек.

Қажет десеңіз, әлемнің кейбір мемлекеттерінің құқық үстемдігін аз мерзімді мойын-
дамауынан індеттің тез таралғандығына куә болдық. Сондықтан құқықты түсіну, заңды 
құрметтеу және оның нормаларын бұлжытпай орындау ел ішінде ғана емес, жаһандық дең-
гейдегі тәртіп пен қауіпсіздіктің кепілі екендігін әлем түсінді.

Міне сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізін қалыптастыруда осы ұғымдар 
нақты қағидат ретінде ұсталуы керек. Барлық  азаматтардың, әсіресе, жас жеткіншектерге 
құқықтық білімді беретін пәннің қай кезеңде де өзекті екендігін Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Н. Назарбаевтың мына пікірі растайды: «Мектеп  курстарында көбіне көп кеңестік 
білім беру жүйесінің сарқыншақтары сынды әскери дайындық, өмір қауіпсіздігін қамтма-
сыз ету негіздері бағдарламалары бар. Сонымен бірге, оқушыларға қазірдің өзінде қажетті 
инновациялық курстар жоқ. Мысалы, аса көкейкесті болып табылатын «Қазақстан құқығы» 
(оның болмауы жастардың құқықтық нигилизмі мен сауатсыздығына соқтырады)» [6,1].     

Қатты тұжырымдамалық ұстаным ауқымында мемлекет дамуына, беделіне нұқсан 
келтіретін құқық бұзушылыққа төзбеу, оған жол бермеу тәсілдерін оқыту бүгінгі күннің 
қажеттіліктеріне айналды.

Қазақстан Республикасы жастарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
құқықтық мәдениетін қалыптастырудың кейбір аспектілері
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті ғылыми-құқықтық тұрғыдан талдап, зер-
делеп осы іргелі ғылыми тақырыптың негіздерін ғылыми компонент ретінде оқу үрдісі-
не енгізуді ұсынамыз. Ал Елбасы ұсынған «Қазақстан құқығы» немесе соның негізінде 
дайындалған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері» курсын жоғарғы оқу 
орындарының білім алушыларына жалпы білім беру пәні цикліндегі міндетті компонент 
пәндері ретінде енгізу қажет деген ойдамыз. 

Көптеген ғалымдар азаматтық қоғам арасында конституциялық мәдениеттің артуы 
мәселелерін, сонымен қатар, өскелең ұрпақтың заңды құрметтеу мәдениетін қалыптастыру 
мәселесін көтеруде. Дегенмен, бұл бағытта да  айтарлықтай нәтижеге қол жеткізілмеген.

Ата заңның қоғамдағы ерекше рөлі туралы Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев былай деп атап өтті: «Озық әлемдік тәжірибені, тарихи және ұлттық 
дәстүрлерді арқау еткен Қазақстан Конституциясы халқымыздың бірлігі мен мемлекет тәу-
елсіздігінің берік негізі саналады» [7,1].

Қарапайым азаматтың Ата заңға, жалпы заң принциптеріне басына іс түскенде ғана 
назар аударатынын жиі кездестіреміз. Жалпы құқықтық сана, құқықтық мәдениеттің негізі 
Ата заңды оқып-білу, оны түсіну, нормаларын күнделікті өмірде қолданудан басталады.

Осыны тәжірибеге енгізу азаматтық қоғам үшін жағымды нәтижелерін береді. Қа-
зақстан Республикасының Конституциясында азаматтардың негізгі құқықтары мен бостан-
дықтары, міндеттері қарастырылған. Бұл да қоғамдағы жат әрекеттерге төзбеушілікті қа-
лыптастыруда өзінің үлкен үлесін қосады. 

Біздің елімізде атқарылып жатқан іс-шаралардың барлығы мемлекетте болатын 
құқықбұзушылққа қарсы бағытталған кең көлемді үрдістер. Осы күнге дейін Қазақ елі 
өзінің дамуының барысында бірқатар маңызды кезеңдерді өткерді. Мемлекеттегі  сабақта-
стықтың үлгісі болып отырған ауқымды жұмыстар елдің болашақ стратегиялық бағытта-
рын көрсетеді.

Сыбайлас жемқорлықты қарсы саясатта біздің мемлекетіміз, бұл құқықбұзушылықтың 
алдын алу бағытына үлкен мән береді. Сыбайлас жемқорлықты болдыруға ықпал ететін 
тәуекелдерге талдау жасау, себептерін анықтау, оны болдыруға жол бермеу. Бұл бағытта 
ғалымдар өздерінің ғылыми тұжырымдарын ұсынатын болса, Л.Н. Гумилев атындағы Еу-
разия ұлттық университетінің заң факультеті 2019 жылдың  қыркүйек айынан бастап сы-
байлас жемқорлық қарсы құқықтық мәдениетті жетілдіру мақсатында «Әділет» аймақтық 
жастардың хабын құрды. Құрамына Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан, Түрікменстан, Моңғо-
лия, Қытай елінің жастары кіретін бірлестік  болашақ ұрпақтың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетін жетілдіруге қатысты іс-шараларды өткізеді. Мемлекет Басшысының 
ұсынысымен «Волонтерлар жылы» аясында құрылған республикалық «Ізгілік елшісі» во-
лонтерлық ұйымының шеңберінде құқықтық кеңестер беріп отырады.

Баспасөз ақпараттық құралдарында сұқбаттар беріп, жастарға арналған заманауи ро-
ликтер түсіріп, бүгінгі таңдағы қашықтықтан оқыту технологиясын пайдаланып көптеген 
істерді жасауы, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетуінің кепілі болмақ. 

Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті көтеру жолындағы мінез-құлқы, 
адами ұстанымдары,болмысы бұл індеттің алдын-алу жолындағы ең тиімді тетіктердің бірі 
болады деп ойлаймыз.
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Некоторые аспекты формирования правовой культуры противодействия молодежи 
Республики Казахстан коррупции 

Аннотация. В статье рассматривается разработка путей модернизации антикоррупционного 
правового сознания молодежи Республики Казахстан с учетом общих тенденций и закономерно-
стей модернизации сознания казахстанского общества. При этом особое внимание уделено отдель-
ным универсальным механизмам формирования профессиональной правовой культуры молодежи, 
исходя из особых свойств и характеристик правых сторон национальной идентичности, а также 
международных стандартов.

Авторы анализируют многие источники касательно решений и мероприятий по противодей-
ствию коррупции, обращают внимание на  методы и подходы, направленные на минимизацию сфе-
ры приложения коррупции в любом ее виде, а также дают рекомендации по преподаванию курсов, 
которые будут содействовать созданию антикоррупционной атмосферы в обществе, развитию анти-
коррупционной устойчивости молодежи.

Ключевые слова: государство, право коррупции, правовая культура, молодежь, правосозна-
ние, знание, правовая система,  общество.
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Some aspects of formation of anti-corruption legal culture of youth 
of the Republic of Kazakhstan

Abstract. The article is aimed at developing ways to modernize the anti-corruption legal 
consciousness of the youth of Kazakhstan Republic, getting recognition of general trends and patterns 
of modernization of consciousness of Kazakhstani society. While special attention is paid to individual 
universal mechanisms for the formation of a professional legal culture of youth, based on the special 
properties and characteristics of the right sides of national identity, as well as international standards.

The authors analyze many sources regarding decisions and measures to combat corruption. They 
draw attention to methods and approaches aimed at minimizing the scope of the application of corruption 
in any form. They also give their recommendations regarding the teaching of courses that will contribute 
to the creation of an anti-corruption atmosphere in society, the development of anti-corruption stability of 
youth.

Keywords: state, corruption law, legal culture, youth, legal awareness, knowledge, legal system, 
society.
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