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Dear__________________________________________________! 
 

Caspian University,  Adilet Law School  
 

HAVE THE PLEASURE TO INVITE YOU 
 
to participate in the International Academic and Practical Conference, dedicated to the 

50th anniversary of Doctor of Juridical Sciences, Professor Karagussov Farkhad 
Sergeyevich, on the topic “Persons in Civil Law and Reform of the System of Legal Entities”. 

 The conference will be held on June 28, 2021. 
 Venue of the conference: Caspian University (ground floor, meeting room of the 

Academic Council), 85A Dostyk Avenue, Almaty, Republic of Kazakhstan.  
Opening of the conference commences at 14.00. 
Registration of participants starts at 13.00. 
Working hours of the conference: 14.00 – 18.00. 
For participation in the conference and subsequent publication of collection of the 

conference materials, the organizing committee asks you to submit your report or report's thesis 
until June 28, 2021 (1 electronic copy of the text up to 10 pages, line spacing - 1, font size - 12 
pt). A list of references should be located at the end of the article. All references in the text shall 
be made in square brackets. Reports shall be accepted in Kazakh, Russian and English languages.  

 
 

Organizing Committee 
 
 
Құрметті_________________________________________________________! 
 

Каспий қоғамдық университеті, «Əділет» Жоғары құқық мектебі 
 
СІЗДІ 

 
заң ғылымдарының докторы, профессор Карагусов Фархад Сергеевичтің 50-

жасқа толған мерейтойына арналған «Азаматтық құқық субъектілері жəне заңды 
тұлғалар жүйесінің реформасы» атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік 
конференцияның жұмысына қатысуға шақырады. 

Конференцияның өткізілу уақыты: 28 маусым 2021 жыл. 
Конференцияның өткізілу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық 

даңғылы, 85А, Каспий университеті (Ғылыми кеңестің мəжіліс залы, астыңғы қабат).  
Конференцияның ашылуы 14.00 -де басталады. 
Қатысушыларды тіркеу 13.00-де басталады. 
Конференцияның жұмыс уақыты: 14.00 – 18.00.  
Конференция жұмысына қатысу үшін жəне конференция материалдарының 

жинағын кейіннен басып шығару мақсатында ұйымдастыру комитеті Сізден 
баяндамаңызды немесе баяндама тезистерін 2021 жылдың 28 маусымға дейін 
ұсынуыңызды сұрайды  (жоларалық интервалы – 1, шрифт мөлшері – 12 pt, көлемі 10 беттен 
аспайтын электрондық нұсқаның бір данасы). Пайдаланылған əдебиеттер тізімі мақала 
соңында орналасуы тиіс. Қайнар көздерге сілтемелер мақала мəтінінде тік жақшалар 
арқылы беріледі. Баяндамалар қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерінде қабылданады.  

 
Ұйымдастыру комитеті 

 
 



Уважаемый (ая) __________________________________________________! 
 
Каспийский общественный университет, Высшая школа права «Əділет» 

 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС 

 
принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Субъекты гражданского права и реформа системы юридических лиц», посвященной 
50-летнему юбилею профессора, доктора юридических наук Карагусова Фархада 
Сергеевича. 

Конференция будет проведена: 28 июня 2021 года. 
Место проведения конференции: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 85А, 

Каспийский университет (зал заседаний Ученого совета, цокольный этаж).   
Начало работы конференции в 14.00. 
Начало регистрации участников в 13.00.  
Рабочее время конференции: 14.00-18.00.  

Для участия в работе и последующего издания сборника материалов конференции 
оргкомитет просит Вас в срок до 28 июня 2021 года предоставить свой доклад или тезисы 
доклада (1 экземпляр электронного варианта текста, объёмом до 10 страниц, межстрочный 
интервал – одинарный, размер шрифта – 12 pt). Список использованных источников должен 
располагаться в конце статьи. Ссылки на источники в тексте статьи даются в квадратных 
скобках. Доклады принимаются на казахском, русском и английском языках. 

 
Оргкомитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONFERENCE SCHEDULE 
 

Monday, June 28 
 

13.00 - 14.00 – Registration 
14.00 - 14.30 – Opening of the conference  
14.30 - 17.45 – Scientific reports 
17.45 - 18.00 – Summing up of the conference 
  
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТƏРТІБІ 
 

28 маусым, дүйсенбі 
 
13.00 - 14.00 – Конференция қатысушыларын тіркеу 
14.00 - 14.30 – Конференцияның ашылуы 
14.30 - 17.45 – Ғылыми баяндамалар 
17.45 - 18.00 – Конференция нəтижелерін қорытындылау 
 
 
 
 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
28 июня, понедельник 

 
13.00 - 14.00 – Регистрация участников конференции  
14.00 - 14.30 – Открытие конференции 
14.30 - 17.45 – Научные доклады 
17.45 - 18.00 – Подведение итогов конференции 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME OF THE 
International Academic and Practical Conference, 

dedicated to the 50th anniversary of Doctor of Law, 
Professor Karagussov Farkhad Sergeyevich, on the topic 

“Persons in Civil Law and Reform of the System of Legal Entities” 
 

June 28, 2021 
 

Greetings: 
 

* Zholdasbek Muslimovich Nussenov – Rector of Caspian University, PhD, Professor, 
Academician of the Kazakhstan National Academy of Natural Sciences.  
 
* Maidan Kuntuarovich Suleimenov – Director of the Institute of Private Law of Caspian 
University, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 
Doctor of Law, Professor. 
 
* Svetlana Pavlovna Moroz – Dean of Adilet Law School, Caspian University, Doctor of Law, 
Professor. 
 
* Daulet Laikovich Baideldinov – Dean of the Faculty of Law, Al-Farabi Kazakh National 
University, Doctor of Law, Professor. 
 
* Viktor Yevgenyevich Porokhov - Director of the Research Institute of Financial and Tax Law, 
Professor of Adilet Law School of Caspian University, Doctor of Law, Professor. 
 

 
Scientific reports 

(time limit: up to 10 minutes) 
 

* Maidan Kuntuarovich Suleimenov – Director of the Institute of Private Law of Caspian 
University, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 
Doctor of Juridical Sciences, Professor; 
Assel Yerikovna Duissenova - Executive Director of Kazakhstan International Arbitrage, 
Leading Scientific Fellow of the Institute of Private Law of Caspian University, Associate 
Professor of the Adilet Law School of Caspian University, Candidate of Juridical Sciences: 
«The Republic of Kazakhstan as a Mixed Jurisdiction». 

 
* Lado Chanturia – Judge of the European Court of Human Rights (Strasbourg, France), Doctor 
of Law, Professor: 
“Legal Entities as Subjects of Human Rights in the Jurisprudence of the European Court of Human 
Rights”. 
  
* William Simons – Partner, Timmermans and Simons, International Business Lawyers (Leiden, 
Netherlands), Distinguished Professor of Law, Faculty of Law, Leiden University:  
“Principles on Business in the Aspect of Human Rights: Only Theoretically or Already in the 
Practice of Corporate Law?”. 
 
* Anatoly Grigorievich Didenko - Professor of Adilet Law School, Caspian University, Doctor 
of Law, Professor: 
“On the Interpretation of Law”. 
 



*Anatoly Stepanovich Dovgert – Professor of the Department of Private International Law, 
Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, 
Ukraine), Doctor of Law, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Legal 
Sciences of Ukraine: 
“Private International Law Recodification in Ukraine: Prerequisites to Start”. 
 
* Natalia Semyonovna Kuznetsova – Professor of the Department of Civil Law, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine), Academician of the National Academy 
of Legal Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of 
Law, Professor.  
“Institute of Legal Entities in the context of updating the Civil Code of Ukraine”. 
 
* Sergiu Băieșu – Professor of the Department of Private Law, Faculty of Law, Moldova State 
University (Chisinau, Republic of Moldova), Doctor of Law, Professor:                                                  
“Legal Entities of Private and Public Law: Some Comments on the Classification Criterion”. 
 
* Аlena Anatolyevna Salei - Associate Professor of the Department of Civil Law, Belarusian 
State University (Minsk, Republic of Belarus), Candidate of Juridical Sciences, Associate 
Professor: 
“On Belarusian Corporate Law in the Context of the EAEU Integration Process”. 
 
* Hans-Joachim Schramm - Co-Director of the Eastern Institute, University of Applied Sciences, 
Technology, Business and Design (Wismar, Federal Republic of Germany), Doctor of Law, 
Professor: 
“Improving Сorporate Governance in State-owned Enterprises - the Experience of Western 
Countries”.  
 
* Elena Veleoninovna Kokhanovskaya - Professor of the Department of Civil Law, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine), Doctor of Law, Professor, Academician 
of the National Academy of Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and Technology of 
Ukraine: 
“The Right to Information in Corporate Legal Relations in the Aspect of Reforming the Ukrainian 
Civil Legislation”.  
 
* Jamshed Saidalievich Murtazakulov - Professor of the Department of Civil Law, Faculty of 
Law, Tajik National University (Dushanbe, Republic of Tajikistan), Doctor of Law: 
“Entrepreneurship in Tajikistan: Dekhkan (Individual) Farm as its Family Form”. 
 
* Max Gutbrod - Entrepreneur, Lecturer at the University of Potsdam (Potsdam, Germany), 
Doctor of Law: 
"Digitalizing Legal Scholarship". 
 
* Elchin Usub - Managing Partner in Baku office of Redl & Partner law firm, Lawyer, Member 
of the Presidium of the Azerbaijani Bar Association, Mediator (Baku, Republic of Azerbaijan), 
Candidate of Juridical Sciences: 
“Current Reforms of the System of Legal Entities in the Azerbaijani Civil Legislation”. 
 
* Anara Natuevna Niyazova - Head of the Department of Civil Law and Procedure, Kyrgyz 
Russian Slavic University (Bishkek, Kyrgyz Republic), Doctor of Law, Professor: 
“Civil Legal Personality of Legal Entities in the Kyrgyz Republic”.  
 
  



* Takhmina Istamovna Sultanova - Head of the Department of Business Law, Russian-Tajik 
(Slavonic) University (Dushanbe, Republic of Tajikistan), Doctor of Law, Associate Professor: 
“The Practice of Accounting for Dominant Economic Entities in the Republic of Tajikistan”. 
 
* Alexey Alexandrovich Kot – Director, Kiev Regional Center of the National Academy of Legal 
Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine), Doctor of Law, Professor, Corresponding Member of the 
National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine: 
“Civil Code of Ukraine: Main Directions of Recodification”. 
 
* Darya Dmitrievna Lando - Associate Professor of the Department of Civil Law, Faculty of 
Law, Belarusian State University (Minsk, Republic of Belarus), Candidate of Juridical Sciences:  
“The Exercise of the Rights to Secret Inventions in the Republic of Belarus”.  
 
* Sergey Alexeyevich Pogrebnoy - Judge of the Supreme Court of Ukraine (Kyiv, Ukraine), 
Doctor of Law, Professor:  
“Civil Law Doctrine and Practice of the Ukrainian Supreme Court”. 
 
* Tatyana Vladimirovna Efimtseva - Head of the Department of Business and Natural Resource 
Law, Orenburg Institute (branch) of the O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSLA) 
(Orenburg, Russian Federation), Senior Researcher at the Department of Business, Competition 
and Environmental Law, South Ural State University (National Research University), Doctor of 
Law, Associate Professor:   
“On the Issue of the Legal Status of State and Municipal Unitary Enterprises”. 
 
* Yurii Mykhailovych Zhornokui – Head of the Department of Civil Law and Procedure, 
Kharkiv National University of Internal Affairs (Kharkiv, Ukraine), Doctor of Law, Professor: 
“Issues of Anglo-American Approaches’ Impact on the Legal Entity’s Arrangement in Romano-
Germanic Legal System”. 
 
* Sviatoslav Oleksandrovych Slipchenko - Professor of the Department of Civil and Legal 
Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs (Kharkiv, Ukraine), Doctor in Law, 
Professor: 
“Directions for Reforming the Legal Basis of Legal Entities as Bearers of Personal Non-Property 
Rights in the Republic of Kazakhstan: Outside Perspective”. 
 
* Leyla Mariusovna Burkhanova - Associate Professor of the Department of Civil Law, 
Tashkent State Law University (Tashkent, Republic of Uzbekistan), Candidate of Juridical 
Sciences:  
“Some Features of Applying the Rules of Private International Law to Civil-law Relations for the 
Regulation of Obligations Arising as a Result of Causing Harm (Tort Obligations)”. 
 
* Kulyash Muratovna Ilyassova - Chief Scientific Fellow of the Institute of Private Law of 
Caspian University, Professor of the Adilet Law School of Caspian University, Doctor of Law, 
Professor: 
“On the Issue of Persons Possessing Land Rights in the Republic of Kazakhstan”. 
 
* Kulgaisha Vakhitovna Mukasheva - Leading Scientific Fellow of the Institute of Private Law 
of Caspian University, Candidate of Juridical Sciences: 
“Legal Status of the National Bank of Kazakhstan”.  
 
* Eugenia Kurzynsky-Singer - Independent Expert, Dr. habil. (Federal Republic of Germany): 
“Precontractual Liability under German Civil Law”. 



* Farkhad Sergeyevich Karagussov – Leading Scientific Fellow of the Institute of Private Law 
of Caspian University, Partner of «K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)» LLP, Associate 
Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of Law, Professor: 
“Development of the Legal Framework for Legal Entities and Improvement of Governance 
Instruments for Family Business: a Notion of a Family Constitution”. 
 
* Gulnara Altynbekovna Alikhanova - Chief Scientific Fellow of the Institute of Private Law of 
Caspian University, Professor of the Adilet Law School of Caspian University, Doctor of Law:   
“Legal Status of Individuals as Persons of Civil Law: Issues of Theory and Practice”. 
 
* Sergey Ivanovich Klimkin - Professor of N-PJSC "Narxoz University", Chief Scientific Fellow 
of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan, Candidate of 
Juridical Sciences: 
"Nuances of Certain Legislative Provisions on Non-state Commercial Organizations". 
 
* Svetlana Yurievna Romanovskaya - Chairman of the Board, National League of Consumers 
of Kazakhstan, Deputy of the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan of V 
convocation, President of the Mediators Union of Kazakhstan, Associate Professor of the Adilet 
Law School of Caspian University, Candidate of Juridical Sciences: 
"Consumer Protection Societies as Persons of Civil Law”. 
 
* Serikkali Tynybekovich Tynybekov - Head of the Department of Civil Law and Civil 
Procedure, Labor Law, Faculty of Law, Al-Farabi Kazakh National University, Doctor of Law, 
Professor; 
Guliya Bokeshovna Mukaldiyeva - Associate Professor of the Department of Civil Law and Civil 
Procedure, Labor Law, Faculty of Law, Al-Farabi Kazakh National University, Candidate of 
Juridical Sciences: 
“Legal Regulation of Property Owners Association (PAO) under the Legislation of the Republic 
of Kazakhstan”. 
 
* Saule Raimovna Yermukhametova - Associate Professor of the Department of Civil Law and 
Civil Procedure, Labor Law, Faculty of Law, Al-Farabi Kazakh National University, Candidate of 
Juridical Sciences; 
Serikkali Tynybekovich Tynybekov - Head of the Department of Civil Law and Civil Procedure, 
Labor Law, Faculty of Law, Al-Farabi Kazakh National University, Doctor of Law, Professor: 
“Some Issues of Reorganization of Legal Entitіes”. 
 
* Aiman Bekmuratovna Omarova - Acting Professor of the Department of Civil Law and Civil 
Procedure, Labor Law, Faculty of Law, Al-Farabi Kazakh National University, Candidate of 
Juridical Sciences, Associate Professor: 
"The Present and Future of Artificial Intelligence: Who Should Own the Rights to the Results of 
Artificial Intelligence". 
 
* Nadezhda Valeryevna Kussyapova - Advocate of the Almaty City Bar Association: 
“Some Issues Related to the Liquidation and Bankruptcy of Legal Entities”. 
 
* Yerzhan Abdirazakuly Aldabek – Judge of the Specialized Inter-district Administrative Court 
of Almaty: 
“Unfair Competition in the Banking Sector”. 
 



* Valery Sergeyevich Popov – Associate Professor of the Department of Law, Kostanay Branch 
of the Chelyabinsk State University (Kostanay, Republic of Kazakhstan), Candidate of Juridical 
Sciences: 
“Metamorphoses of the Existing Persons of Legal Relations and Signs of the Eemergence of Their 
New Actors in the Transition Period of Development”. 
 
* Arkadiy Valerievich Gaidash - Senior Lecturer of Adilet Law School, Caspian University, 
Master of Laws:  
“Inheritance of Participation Rights in Legal Entities: Issues of Theory and Practice”. 
 
* Ruslan Yelyubayevich Zhakupov - Senior Administrative Manager, Office of the Provost – 
Research Administration of Nazarbayev University, Adviser to the Director of the Research 
Institute of Labor and Corporate Law, Master of Science in Law: 
“Issues of Inheritance by Legal Entities as well as Inheritance of Rights related to Participation 
(Membership) in a Legal Entity”. 
 
* Askar Kulchimbaevich Kukeyev - Senior lecturer of the Department «Theory of State and 
Law», Faculty of Law, M.Auezov South Kazakhstan University (Shymkent, Republic of 
Kazakhstan): 
“Legitimate Interest as an Evaluative Сivil Law Category”.  

 
* Anastasia Vasilyevna Chasovskikh, Anton Alekseevich Rybyanov - post-graduate students 
of Orenburg State University (Orenburg, Russian Federation); 
“Legal Regulation of Special Taxation Regimes for Entrepreneurs”. 
 
* Stanislav Andreevich Cherkasov – Director of LLC "YuristPartner", individual entrepreneur, 
post-graduate student of Orenburg State University (Orenburg, Russian Federation), Master of 
Law: 
“Types of Credit Institutions in the Russian Federation”. 
 
* Farida Adzhimuratovna Ïssayeva - PhD student, Haji Bayram University (Ankara, Turkey): 
“Legal Regulation of Real Estate under the Legislation of the Republic of Kazakhstan”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Заң ғылымдарының докторы, профессор Карагусов Фархад Сергеевичтің  
50-жасқа толған мерейтойына арналған  

«Азаматтық құқық субъектілері жəне заңды тұлғалар жүйесінің реформасы» 
 атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференцияның  

БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

28 маусым, 2021 ж. 
 

Алғы сөз: 
 

* Нусенов Жолдасбек Муслимович – Каспий қоғамдық университетінің ректоры, PhD 
докторы, профессор, Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының 
академигі. 
 
* Сулейменов Майдан Кунтуарович — Каспий қоғамдық университеті Жеке құқық 
институтының директоры, ҚР Ұлттық ғылым Академиясының академигі, заң 
ғылымдарының докторы, профессор. 
 
* Мороз  Светлана  Павловна – Каспий қоғамдық университеті «Əділет» Жоғары құқық 
мектебінің деканы, заң ғылымдарының докторы, профессор. 
 
* Байдельдинов Даулет Лаикович – əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті заң 
факультетінің деканы, заң ғылымдарының докторы, профессор. 
 
* Порохов Виктор Евгеньевич – Қаржы жəне салық құқығы ғылыми-зерттеу 
институтының директоры, Каспий қоғамдық университеті «Əділет» Жоғары құқық 
мектебінің профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор. 
 
 

 
Ғылыми баяндамалар 

(регламент: 10 минутқа дейін) 
 

* Сүлейменов Майдан Күнтуарович – Каспий қоғамдық университеті Жеке құқық 
институтының директоры, ҚР Ұлттық ғылым Академиясының академигі, заң 
ғылымдарының докторы, профессор; 
Дуйсенова Асель Ериковна – Қазақстандық Халықаралық Арбитраждың атқарушы 
директоры, Каспий қоғамдық университеті Жеке құқық институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, «Əділет» Жоғары құқық мектебінің қауымдастырылған профессоры, заң 
ғылымдарының кандидаты: 
«Қазақстан Республикасы мемлекеті аралас юрисдикция ретінде».   

 
* Чантурия Ладо - Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың судьясы (Страсбург қ., 
Франция), заң ғылымдарының докторы, профессор: 
«Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың сот тəжірибесіндегі адам 
құқықтарының субъектілері ретінде заңды тұлғалар». 
 
* Саймонс Вильям – «Timmermans and Simons, International Business Lawyers» заң 
фирмасының серіктесі (Лейден қ., Нидерланды), заң ғылымдарының докторы, Лейден 
университеті заң факультетінің еңбек сіңірген құқық профессоры:  
«Адам құқықтары аспектісіндегі кəсіпкерлік қызметтің қағидаттары: тек теориялық 
тұрғыдан немесе корпоративтік құқық тəжірибесінде ме?». 



 
* Диденко Анатолий Григорьевич – Каспий қоғамдық университеті «Əділет» Жоғары 
құқық мектебінің профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор: 
«Құқықты түсіндіру туралы». 
 
* Довгерт Анатолий Степанович – Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық 
университетінің Халықаралық қатынастар институты халықаралық жеке құқық 
кафедрасының профессоры (Киев қ., Украина), заң ғылымдарының докторы, профессор, 
Украина Ұлттық құқықтық ғылымдар академиясының корреспондент-мүшесі: 
«Украинада халықаралық жеке құқық нормаларының рекодификациясы мəселесі». 
 
* Кузнецова Наталия Семеновна – Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық 
университетінің азаматтық құқық кафедрасының профессоры (Киев қ., Украина), Украина 
Ұлттық құқықтық ғылымдар академиясының академигі, Украинаның ғылым мен 
техниканың еңбек сіңірген қайраткері, заң ғылымдарының докторы, профессор: 
«Украина Азаматтық кодексінің жаңартылуы контексіндегі заңды тұлғалар 
институты». 
 
* Баешу Сержиу – Молдова мемлекеттік университетінің заң факультеті жеке құқық 
департаментінің профессоры (Кишинев қ., Молдова Республикасы), заң ғылымдарының 
докторы, профессор: 
«Жеке жəне жария құқықтың заңды тұлғалары: жіктеу критерийі туралы кейбір 
ескертулер». 
 
* Салей Елена Анатольевна – Беларусь мемлекеттік университетінің азаматтық құқық 
кафедрасының доценті (Минск қ., Беларусь Республикасы), заң ғылымдарының кандидаты, 
доцент: 
«ЕАЭО шеңберіндегі интеграциялық үрдістер контексінде Беларусьтің корпоративтік 
құқығы туралы». 
 
* Шрамм Ханс-Йоахим - Қолданбалы ғылымдар, технологиялар, бизнес жəне дизайн 
университеті Шығыс институтының  со-директоры (Висмар қ., Германия Федеративтік 
Республикасы), құқық докторы, профессор: 
 «Мемлекеттік кəсіпорындарда корпоративтік басқаруды жақсарту - Батыс елдерінің 
тəжірибесі». 
 
* Кохановская Елена Велеониновна – Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық 
университеті азаматтық құқық кафедрасының профессоры (Киев қ., Украина), заң 
ғылымдарының докторы, профессор, Украина Ұлттық құқықтық ғылымдар академиясының 
академигі, Украинаның ғылым мен техниканың еңбек сіңірген қайраткері: 
«Украинаның азаматтық заңнамасын реформалау аспектісінде корпоративтік құқықтық 
қатынастардағы ақпаратқа құқық».  
 
* Муртазакулов Джамшед Саидалиевич – Тəжік ұлттық университетінің заң факультеті 
азаматтық құқық кафедрасының профессоры (Душанбе қ., Тəжікстан Республикасы), заң 
ғылымдарының докторы: 
«Тəжікстандағы кəсіпкерлік: диқан (фермер) шаруашылығы оның отбасылық нысаны 
ретінде». 
 
* Гутброд Макс - кəсіпкер, Потсдам университетінің лекторы (Потсдам қ., Германия 
Федеративтік Республикасы), құқық докторы:   
«Құқықтық ғылым дигитализациясы». 



 
* Усуб Эльчин – «Rödl & Partner» консалтинг фирмасының Баку кеңсесінің басқарушысы, 
адвокат, Əзірбайжан Республикасы Адвокаттар алқасы төралқасының мүшесі, медиатор 
(Баку қ., Əзірбайжан Республикасы), заң ғылымдарының кандидаты:   
«Əзірбайжан Республикасының азаматтық заңнамасындағы заңды тұлғалар жүйесінің 
өзекті реформалары». 
 
* Ниязова Анара Натуевна – Қырғыз-Ресей Славян университетінің азаматтық құқық 
жəне процесс кафедрасының меңгерушісі (Бішкек қ., Кырғыз Республикасы), заң 
ғылымдарының докторы, профессор: 
«Қырғыз Республикасында заңды тұлғалардың азаматтық құқықсубъектілігі». 
 
* Султонова Тахмина Истамовна – Ресей-Тəжік (Славян) университеті кəсіпкерлік құқық 
кафедрасының меңгерушісі (Душанбе қ., Тəжікстан Республикасы), заң ғылымдарының 
докторы, доцент: 
«Тəжікстан Республикасында үстем шаруашылық жүргізуші субъектілердің есебін 
жүргізу тəжірибесі». 
 
* Кот Алексей Александрович – Украина Ұлттық құқықтық ғылымдар академиясы Киев 
аймақтық орталығының директоры (Киев қ., Украина), заң ғылымдарының докторы, 
профессор, Украина Ұлттық құқықтық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, 
Украинаның еңбек сіңірген заңгері:   
«Украина Азаматтық кодексі: рекодификацияның негізгі бағыттары». 
 
* Ландо Дарья Дмитриевна – Беларусь мемлекеттік университеті заң факультетінің 
азаматтық құқық кафедрасының доценті (Минск қ., Беларусь Республикасы), заң 
ғылымдарының кандидаты: 
«Беларусь Республикасында құпия өнертабыстарға құқықтарды жүзеге асыру». 
 
* Погребной Сергей Алексеевич - Украина Жоғарғы Сотының судьясы (Киев қ., Украина), 
заң ғылымдарының докторы, профессор: 
«Украина Жоғарғы Сотының цивилистік доктринасы жəне тəжірибесі». 
 
* Ефимцева Татьяна Владимировна - О.Е. Кутафин атындағы Мəскеу мемлекеттік заң 
университетінің Орынбор институты (филиалы) кəсіпкерлік жəне табиғи ресурстар құқығы 
кафедрасының меңгерушісі (Орынбор қ., Ресей Федерациясы), Оңтүстік-Орал мемлекеттік 
университеті (ұлттық зерттеу университеті) кəсіпкерлік, бəсекелестік жəне экологиялық 
құқық кафедрасының аға ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының докторы, доцент: 
«Мемлекеттік жəне муниципалды унитарлық кəсіпорындардың құқықтық мəртебесі 
туралы мəселесіне». 
 
* Жорнокуй Юрий Михайлович – Харьков ұлттық ішкі істер университеті азаматтық 
құқық жəне процесс кафедрасының меңгерушісі (Харьков қ., Украина), заң ғылымдарының 
докторы, профессор: 
«Романо-германдық құқықтық отбасындағы заңды тұлғаның құрылымына англо-
американдық тəсілдердің əсер ету мəселелері». 
 
* Слипченко Святослав Александрович – Харьков ұлттық ішкі істер университеті 
азаматтық-құқықтық пəндер кафедрасының профессоры (Харьков қ., Украина), заң 
ғылымдарының докторы, профессор: 
«Қазақстан Республикасында жеке мүліктік емес құқықтардың иесі ретінде заңды 
тұлғалардың құқықтық негізін реформалаудың бағыттары: сырттан көзқарас». 



 
* Бурханова Лейла Мариусовна – Ташкент мемлекеттік заң университеті «Азаматтық 
құқық» кафедрасының доценті (Ташкент қ., Өзбекстан Республикасы), заң ғылымдарының 
кандидаты: 
«Зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелерді (деликттік міндеттемелерді)  
реттеу бойынша азаматтық-құқықтық қатынастарға халықаралық жеке құқық 
нормаларын қолданудың кейбір ерекшеліктері». 
 
* Ильясова Куляш Муратовна – Каспий қоғамдық университеті Жеке құқық 
институтының бас ғылыми қызметкері, «Əділет» Жоғары құқық мектебінің профессоры, 
заң ғылымдарының докторы, профессор: 
«Қазақстан Республикасындағы жер құқықтарының субъектілері туралы мəселесіне». 
 
* Мукашева Кульгайша Вахитовна – Каспий қоғамдық университеті Жеке құқық 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, «Əділет» Жоғары құқық мектебінің 
қауымдастырылған профессоры, заң ғылымдарының кандидаты: 
«ҚР Ұлттық банкінің құқықтық мəртебесі». 
 
* Курзински-Зингер Евгения – тəуелсіз сарапшы, Dr. habil. (Германия Федеративтік 
Республикасы):  
«Германия азаматтық құқығы бойынша шарт жасау алдындағы жауапкершілік». 
 
* Карагусов Фархад Сергеевич - Каспий университеті Жеке құқық институтының бас 
ғылыми қызметкері, ЖШС «K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)» серіктесі, Халықаралық 
салыстырмалы құқық академиясының (IACL) мүшесі, заң ғылымдарының докторы, 
профессор: 
«Заңды тұлғалардың құқықтық негізінің дамуы жəне отбасылық бизнесті басқару 
құралдарын жетілдіру: отбасы конституциясы ұғымы». 
 
* Алиханова Гульнара Алтынбековна – Каспий қоғамдық университеті Жеке құқық 
институтының бас ғылыми қызметкері, «Əділет» Жоғары құқық мектебінің профессоры, 
заң ғылымдарының докторы: 
«Азаматтық құқық субъектілері ретінде жеке тұлғалардың құқықтық жағдайы: теория 
жəне тəжірибе мəселелері». 
 
* Климкин Сергей Иванович – «Нархоз университеті» КАҚ профессоры, Қазақстан 
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институтының бас ғылыми қызметкері, 
заң ғылымдарының кандидаты: 
«Мемлекеттік емес коммерциялық ұйымдар туралы жекелеген заңнамалық ережелердің 
нюанстары». 
 
* Романовская Светлана Юрьевна – «Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасы» 
басқармасының төрағасы, Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің V 
шақырылымы депутаты, Қазақстан Медиаторлары одағының Президенті, Каспий қоғамдық 
университеті «Əділет» Жоғары құқық мектебінің қауымдастырылған профессоры, заң 
ғылымдарының кандидаты: 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау қоғамдары азаматтық құқықтың субъектісі 
ретінде». 
 
* Тыныбеков Серікқали Тыныбекович – əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің азаматтық құқық жəне азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасының 
меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы, профессор; 



Мұқалдиева Гулия Бокешовна – əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
азаматтық құқық жəне азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасының доценті, заң 
ғылымдарының кандидаты: 
«Қазақстан Республикасы заңдары бойынша меншік иелері бірлестіктерінің (ОСИ) 
қызметін құқықтық реттеу мəселелері». 
 
* Ермухаметова Сауле Раймовна – əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
заң факультеті азаматтық құқық жəне азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасының 
доценті, заң ғылымдарының кандидаты;  
Тыныбеков Серікқали Тыныбекович – əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің азаматтық құқық жəне азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасының 
меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы, профессор: 
«Заңды тұлғаның қайта құрылуының кейбір мəселелері». 
 
* Омарова Айман Бекмуратовна – əл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң 
факультеті азаматтық құқық жəне азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасының 
профессоры м.а., заң ғылымдарының кандидаты, доцент: 
«Жасанды интеллектінің бүгіні мен болашағы: жасанды интеллект қызметінің 
нəтижелеріне құқықтар кімге тиесілі болуы керек». 
 
* Кусяпова Надежда Валерьевна – Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокаты, заң 
ғылымдарының кандидаты: 
«Заңды тұлғалардың таратылуы жəне банкроттығының кейбір проблемалық 
мəселелері»: 
 
* Алдабек Ержан Əбдіразақұлы – Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық 
əкімшілік сотының судьясы: 
«Банктік қызмет көрсету саласындағы жосықсыз бəсекелестік». 
 
* Попов Валерий Сергеевич – Челябинск мемлекеттік университетінің Қостанай филиалы 
құқық кафедрасының доценті (Қостанай қ., Қазақстан Республикасы), заң ғылымдарының 
кандидаты: 
«Құқықтық қатынастардың əрекет етуші субъектілерінің метаморфоздары жəне 
өтпелі даму кезеңінде олардың жаңа акторларының пайда болу белгілері». 
 
* Гайдаш Аркадий Валерьевич – Каспий қоғамдық университеті «Əділет» Жоғары құқық 
мектебінің сеньор-лекторы, заң ғылымдарының магистрі: 
«Заңды тұлғаларға қатысу құқықтарының мұрагерлігі: теория жəне тəжірибе 
мəселелері». 
 
* Жакупов Руслан Елюбаевич - «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы 
Ғылыми əкімшілендіру - Провост Офисінің əкімшілендіру мəселелері жөніндегі аға 
менеджері, Еңбек жəне корпоративтік құқық ҒЗИ директорының кеңесшісі, заң 
ғылымдарының магистрі: 
«Заңды тұлғалардың мұрагерлігі, сондай-ақ заңды тұлғаға қатысуға (мүшелікке) 
байланысты құқықтардың мұрагерлігі мəселелері». 
 
* Көкеев Асқар Кульчимбаевич - М. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
университетінің заң факультеті «Мемлекет жəне құқық теориясы» кафедрасының аға 
оқытушысы (Шымкент қ., Қазақстан Республикасы):  
«Бағалаушы азаматтық-құқықтық санат ретіндегі заңды мүдде».  
 



* Часовских Анастасия Васильевна, Рыбьянов Антон Алексеевич - Орынбор 
мемлекеттік университетінің аспиранттары (Оренбург қ., Ресей Федерациясы): 
«Кəсіпкерлерге салық салудың арнайы режимдерін құқықтық реттеу». 
 
* Черкасов Станислав Андреевич – «ЮристПартнер» ЖШҚ директоры, жеке кəсіпкер, 
Орынбор мемлекеттік университетінің аспиранты (Оренбург қ., Ресей Федерациясы), құқық 
магистрі: 
«Ресей Федерациясындағы кредиттік ұйымдардың түрлері». 
 
* Исаева Фарида Аджимуратовна - PhD докторанты, Хаджи Байрам университеті, 
(Анкара қ., Түркия): 
«Қазақстан Республикасының заңнамасында жылжымайтын мүлікті құқықтық 
реттеу». 
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Приветствия: 
 

* Нусенов Жолдасбек Муслимович – ректор Каспийского общественного университета, 
доктор PhD, профессор, Академик Казахстанской национальной академии естественных 
наук. 
 
* Сулейменов Майдан Кунтуарович – Директор Института частного права Каспийского 
общественного университета, академик Национальной Академии наук Республики 
Казахстан, доктор юридических наук, профессор.  
 
* Мороз  Светлана  Павловна – декан Высшей школы права «Əділет» Каспийского 
общественного университета, доктор юридических наук, профессор. 
 
* Байдельдинов Даулет Лаикович – декан юридического факультета Казахского 
национального университета имени аль-Фараби, доктор юридических наук, профессор. 
 
* Порохов Виктор Евгеньевич - директор Научно-исследовательского института 
финансового и налогового права, профессор Высшей школы права «Əділет» Каспийского 
общественного университета, доктор юридических наук, профессор. 
 
 
 

Научные доклады 
(регламент: до 10 минут) 

 
* Сулейменов Майдан Кунтуарович — директор Института частного права Каспийского 
общественного университета, академик Национальной Академии наук Республики 
Казахстан, доктор юридических наук, профессор; 
Дуйсенова Асель Ериковна — исполнительный директор Казахстанского 
Международного Арбитража, ведущий научный сотрудник Института частного права, 
ассоциированный профессор Высшей школы права «Əділет» Каспийского общественного 
университета, кандидат юридических наук: 
«Государство Республика Казахстан как смешанная юрисдикция».  

 
* Чантурия Ладо - судья Европейского Суда по правам человека (г. Страсбург, Франция), 
доктор юридических наук, профессор: 
«Юридические лица как субъекты прав человека в судебной практике Европейского Суда 
по правам человека». 
 
* Саймонс Вильям – партнер юридической фирмы «Timmermans and Simons, International 
Business Lawyers» (г. Лейден, Нидерланды), доктор юридических наук, заслуженный 
профессор права юридического факультета Лейденского университета:  
«Принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: Только 
теоретически или уже в практике корпоративного права?». 



 
* Диденко Анатолий Григорьевич - профессор Высшей школы права «Əділет» 
Каспийского общественного университета, доктор юридических наук, профессор: 
«О толковании права». 
 
* Довгерт Анатолий Степанович – профессор кафедры международного частного права 
Института международных отношений Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко (г. Киев, Украина), доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент Национальной академии правовых наук Украины: 
«Вопрос о рекодификации норм международного частного права в Украине». 
 
* Кузнецова Наталия Семеновна - профессор кафедры гражданского права Киевского 
национального университета им. Тараса Шевченко (г. Киев, Украина), академик 
Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники 
Украины, доктор юридических наук, профессор:   
«Институт юридических лиц в контексте обновления ГК Украины». 
 
* Баешу Сержиу – профессор департамента частного права юридического факультета 
Государственного университета Молдовы (г. Кишинев, Республика Молдова), доктор 
юридических наук, профессор: 
«Юридические лица частного и публичного права: некоторые замечания по поводу 
критерия классификации». 
 
* Салей Елена Анатольевна – доцент кафедры гражданского права Белорусского 
государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь), кандидат юридических 
наук, доцент: 
«О корпоративном праве Беларуси в контексте интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС».  
 
* Шрамм Ханс-Йоахим - содиректор Восточного института, Университет прикладных 
наук, технологий, бизнеса и дизайна  (г. Висмар, Федеративная Республика Германия), 
доктор права, профессор: 
«Улучшение корпоративного управления на государственных предприятиях - опыт 
западных стран».  
 
* Кохановская Елена Велеониновна - профессор кафедры гражданского права Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко (г. Киев, Украина), доктор 
юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, 
заслуженный деятель науки и техники Украины:  
«Право на информацию в корпоративных правоотношениях в аспекте реформирования 
гражданского законодательства Украины».   
 
* Муртазакулов Джамшед Саидалиевич - профессор кафедры гражданского права 
юридического факультета Таджикского национального университета (г. Душанбе, 
Республика Таджикистан), доктор юридических наук: 
«Предпринимательства в Таджикистане: дехканское (фермерское) хозяйство как её 
семейная форма». 
 
* Гутброд Макс – предприниматель, лектор Потсдамского Университета (г. Потсдам, 
Федеративная Республика Германия), доктор права: 
«Дигитализация правовой науки».  
 



* Усуб Эльчин – управляющий Бакинского офиса консалтинговой фирмы «Rödl & 
Partner», адвокат, член президиума Коллегии Адвокатов АР, медиатор (г. Баку, 
Азербайджанская Республика), кандидат юридических наук:  
«Актуальные реформы системы юридических лиц в гражданском законодательстве 
Азербайджанской Республики». 
 
* Ниязова Анара Натуевна – заведующая кафедрой гражданского права и процесса 
Кыргызско-Российского Славянского университета (г. Бишкек, Кыргызская Республика), 
доктор юридических наук, профессор: 
«Гражданская правосубьектность юридических лиц в КР».  
 
* Султонова Тахмина Истамовна - заведующая кафедрой предпринимательского права 
Российско-Таджикского (Славянского) университета (г. Душанбе, Республика 
Таджикистан), доктор юридических наук, доцент: 
«Практика ведения учёта доминирующих хозяйствующих субъектов в Республике 
Таджикистан». 
 
* Кот Алексей Александрович - директор Киевского регионального центра Национальной 
академии правовых наук Украины (г. Киев, Украина), доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, 
заслуженный юрист Украины: 
«ГК Украины: основные направления рекодификации».  
 
* Ландо Дарья Дмитриевна - доцент кафедры гражданского права юридического 
факультета Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь), 
кандидат юридических наук: 
«Осуществление прав на секретные изобретения в Республике Беларусь». 
 
* Погребной Сергей Алексеевич - судья Верховного Суда Украины (г. Киев, Украина), 
доктор юридических наук, профессор: 
«Цивилистическая доктрина и практика украинского Верховного Суда». 
 
* Ефимцева Татьяна Владимировна - заведующая кафедрой предпринимательского и 
природоресурсного права Оренбургского института (филиала) Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Оренбург, 
Российская Федерация), старший научный сотрудник кафедры предпринимательского, 
конкурентного и экологического права Южно-Уральского государственного университета 
(национального исследовательского университета), доктор юридических наук, доцент: 
«К вопросу о правовом статусе государственных и муниципальных унитарных 
предприятий». 
 
* Жорнокуй Юрий Михайлович – заведующий кафедрой гражданского права и процесса 
Харьковского национального университета внутренних дел (г. Харьков, Украина), доктор 
юридических наук, профессор: 
«Проблематика влияния англо-американских подходов на конструкцию юридического лица 
в романо-германской правовой семье». 
 
* Слипченко Святослав Александрович - профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Харьковского национального университета внутренних дел (г. Харьков, 
Украина), доктор юридических наук, профессор: 
«Направления реформирования правовой основы юридических лиц, как носителей личных 
неимущественных прав, в Республике Казахстан: взгляд со стороны». 



 
* Бурханова Лейла Мариусовна - доцент кафедры «Гражданское право» Ташкентского 
государственного юридического университета (г. Ташкент, Республика Узбекистан), 
кандидат юридических наук: 
«Некоторые особенности применения норм международного частного права к 
гражданско-правовым отношениям по регулированию обязательств вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств)». 
 
* Ильясова Куляш Муратовна – главный научный сотрудник Института частного права, 
профессор Высшей школы права «Əділет» Каспийского общественного университета, 
доктор юридических наук, профессор: 
«К вопросу о субъектах земельных прав в Республике Казахстан». 
 
* Мукашева Кульгайша Вахитовна – ведущий научный сотрудник Института частного 
права, ассоциированный профессор Высшей школы права «Əділет» Каспийского 
общественного университета, кандидат юридических наук: 
«Правовой статус Национального банка РК». 
 
* Курзински-Зингер Евгения – независимый эксперт, Dr. habil. (Федеративная Республика 
Германия):      
«Преддоговорная ответственность по гражданскому праву Германии».  
 
* Карагусов Фархад Сергеевич – главный научный сотрудник Института частного права 
Каспийского университета, партнер ТОО «K&T Partners (Кей энд Ти Партнерс)», член 
Международной академии сравнительного правоведения (IACL), доктор юридических 
наук, профессор: 
«Развитие правовой основы юридических лиц и совершенствование инструментов 
управления семейным бизнесом: понятие семейной конституции». 
 
* Алиханова Гульнара Алтынбековна – главный научный сотрудник Института частного 
права, профессор Высшей школы права «Əділет» Каспийского общественного 
университета, доктор юридических наук: 
«Правовое положение физических лиц как субъектов гражданского права: вопросы теории 
и практики». 
 
* Климкин Сергей Иванович – профессор НАО «Университет Нархоз», главный научный 
сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, 
кандидат юридических наук:  
«Нюансы отдельных законодательных положений о негосударственных коммерческих 
организациях». 
 
* Романовская Светлана Юрьевна – Председатель Правления «Национальной Лиги 
потребителей Казахстана», Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V 
созыва, Президент Союза медиаторов Казахстана, ассоциированный профессор Высшей 
школы права «Əділет» Каспийского университета, кандидат юридических наук: 
«Общества по защите прав потребителей как субъект гражданского права».  
 
* Тыныбеков Сериккали Тыныбекович – заведующий кафедрой гражданского права и 
гражданского процесса, трудового права юридического факультета Казахского 
национального университета имени аль-Фараби, доктор юридических наук, профессор: 



Мукалдиева Гулия Бокешовна – доцент кафедры гражданского права и гражданского 
процесса, трудового права юридического факультета Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, кандидат юридических наук: 
«Вопросы правового регулирования деятельности объединений собственников (ОСИ) по 
законодательству Республики Казахстан». 
 
* Ермухаметова Сауле Раймовна – доцент кафедры гражданского права и гражданского 
процесса, трудового права юридического факультета Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, кандидат юридических наук; 
Тыныбеков Сериккали Тыныбекович – заведующий кафедры гражданского права и 
гражданского процесса, трудового права юридического факультета Казахского 
национального университета имени аль-Фараби, доктор юридических наук, профессор: 
«Некоторые вопросы реорганизации юридического лица». 
 
* Омарова Айман Бекмуратовна – и.о. профессора кафедры гражданского права и 
гражданского процесса, трудового права юридического факультета Казахского 
национального университета им. аль-Фараби, кандидат юридических наук, доцент: 
«Настоящее и будущее искусственного интеллекта: кому должны принадлежать права 
на результаты деятельности искусственного интеллекта».  
 
* Кусяпова Надежда Валерьевна - адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, 
кандидат юридических наук: 
«Некоторые проблемные вопросы ликвидации и банкротства юридических лиц». 
 
* Алдабек Ержан Əбдіразақұлы - судья специализированного межрайонного 
административного суда города Алматы: 
«Недобросовестная конкуренция в сфере банковского обслуживания». 
 
* Попов Валерий Сергеевич – доцент кафедры права Костанайского филиала 
Челябинского государственного университета (г. Костанай, Республика Казахстан), 
кандидат юридических наук: 
«Метаморфозы действующих субъектов правовых отношений и признаки появления новых 
их акторов в переходном периоде развития». 
 
* Гайдаш Аркадий Валерьевич – сеньор-лектор Высшей школы права права «Əділет» 
Каспийского общественного университета, магистр юридических наук: 
«Наследование прав участия в юридических лицах: вопросы теории и практики». 
 
 * Жакупов Руслан Елюбаевич - старший менеджер по вопросам администрирования 
Офиса Провоста – научное администрирование автономной организации образования 
«Назарбаев Университет», советник директора НИИ трудового и корпоративного права, 
магистр юридических наук 
«Вопросы наследования юридическими лицами, а также наследования прав, связанных с 
участием (членством) в юридическом лице». 
 
* Кукеев Аскар Кульчимбаевич - старший преподаватель кафедры «Теория государства 
и права» Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова (г. Шымкент, Республика 
Казахстан): 
«Законный интерес как оценочная гражданско-правовая категория». 
 
* Часовских Анастасия Васильевна, Рыбьянов Антон Алексеевич - аспиранты 
Оренбургского государственного университета (г. Оренбург, Российская Федерация): 



«Правовое регулирование специальных режимов налогообложения предпринимателей». 
 
* Черкасов Станислав Андреевич - Директор ООО «ЮристПартнер», аспирант 
Оренбургского государственного университета (г. Оренбург, Российская Федерация), 
магистр права: 
«Виды кредитных организаций в Российской Федерации». 
 
* Исаева Фарида Аджимуратовна - докторант, университет «Haji Bayram» (г. Анкара, 
Турция): 
«Правовое регулирование недвижимого имущества в законодательстве Республики 
Казахстан». 
 
 
 


