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Код
дисциплины

Курс

Профильное направление
Код и классификация направлений подготовки: 7М04241
Наименование образовательной программы: Частное право
Срок обучения 1 год

ShT 5201
Iya 5201
Men 5202
PsiUp 5203
AZTGTK 5204
TPPGZ 5204
AK 5204
AP 5204
KS 5205
FP 5205
KZhTKM 5301
SPOTP 5301
ZT 5302
UL 5302
GMKTM 5302
PRNN 5302
KhKOM 5303
APMChP 5303
SM 5303
NO 5303
KKKRM 5304
PPRSO 5304
IKAKRM 5304
PGPRIO 5304

Наименование дисциплины

Шет тілі (кәсіптік)

Базовые дисциплины (БД)
Иностранный язык (профессиональный)

Менеджмент
Басқару психологиясы
Азаматтық заңдардың теорияда және
тәжірибеде қолданылуы
Авторлық құқық

Менеджмент
Психология управления
Теория и практика применения
законодательства РК
Авторское право

Қаржы саясаты

Финансовая политика

гражданского

Профилирующие дисциплины (ПД)
Құқықтың жалпы теориясының қазіргі Современные проблемы общей теории права
мәселелері
Заңды тұлғалар
Юридические лица

Foreign language(professional)
Management
Management psychology
Theory and practice of the RK
Copyright law
Financial policy

Contemporary Issues of the General
Theory of Law
Legal entities

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды
тіркеу мәселелері
Халықаралық жеке құқықтың өзекті
мәселелері
Салықтық міндеттемелер

Проблемы регистрации прав на недвижимость

Issues of real estate rights

Актуальные проблемы международного частного
права
Налоговые обязательства

Relevant issues of private international
law
Tax liabilities

Қамсыздандыру
қатынастарын
құқықтық реттеу мәселелері
Инвестициялық
қатынастардың
азаматтық-құқықтық
реттеу мәселелері

Проблемы правового регулирования страховых
отношений
Проблемы гражданско-правового регулирования
инвестиционных отношений

Problems of legal regulation of
insurance relations
Issues of civil legal regulations of
investment relations
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№
1

1
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Код
дисциплины
ShT 5201
Iya 5201

ZhDAIREE 5305
OROKGR 530
AIGZKTP 5305
TPPGPZ 5305

Жеке дәрежедегі азаматтық істердің
рұқсат етілу ерекшеліктері
Азаматтық іс жүргізу заңнамасын
қолдану теориясы мен практикасы

Особенности разрешения отдельных категорий
гражданских дел
Теория и практика применения гражданского
процессуального законодательства РК

Peculiarities of some civil case
categories
Theory and practice of the RK civil
proceeding legislatio

Пәнатауы

Наименование дисциплины

Name of the discipline

Шет тілі (кәсіптік)
Кредиты ESTC 2
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
"Шет тілі" пәнін меңгеру мақсаты құқықтану
саласындағы жоғары білікті мамандарды іске
асырудың жалпы мақсатына сәйкес келеді.
"Шет тілі" пәнінің негізгі мақсаты-шет тілін
меңгерудің алдыңғы сатысында қол жеткізілген
бастапқы деңгейін қалыптастыру және/немесе
арттыру және магистранттардың шет елдік
серіктестермен қарым-қатынас жасау кезінде
тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми
қызметтің әртүрлі салаларында әлеуметтіккоммуникативтік міндеттерді шешу үшін қажетті
және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілік
деңгейін меңгеру, сондай-ақ одан әрі өз білімін
жетілдіру болып табылады. Шет тілін үйрену
қамтамасыз етуге арналған:
- оқу дербестігінің деңгейін, өздігінен білім алу
қабілетін арттыру;
- когнитивтік және зерттеу дағдыларын дамыту;
- ақпараттық мәдениетті дамыту;
- магистранттардың ой өрісін кеңейту және
жалпы мәдениетін арттыру;
- әртүрлі елдер мен халықтардың рухани
құндылықтарын құрметтеуге және төзімділікке
тәрбиелеу
Магистранттарда
ағылшын
тілінде
мәдениетаралық қарым-қатынас жасау қабілетін
қалыптастыру және ағылшын тілінде кәсіби
қарым-қатынас жасай білуді дамыту таңдалған

Иностранный язык (профессиональный)
Кредиты ESTC 2
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цели освоения дисциплины «иностранный язык»
соответствуют
общей
цели
реализации
высококвалифицированных специалистов в области
юриспруденции.
Основной целью дисциплины «иностранный язык»
является формирование и/или повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого
на предыдущей ступени образования, и овладение
магистрантами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной
компетенции
для
решения
социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами,
а
также
для
дальнейшего
самообразования. Изучение иностранного языка
призвано обеспечить:
- повышение уровня учебной автономии, способности
к самообразованию;
- развитие когнитивных и исследовательских умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры
магистрантов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным
ценностям разных стран и народов
Формирование у магистрантов способности к
межкультурному общению на английском языке и
развитие умений осуществлять профессиональную
коммуникацию на английском языке позволят

Foreign language(professional)
The volume in credits: 2 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The objectives of learning the "foreign language"
discipline are in line with the overall goal of
implementing highly qualified legal professionals.
The main purpose of the "foreign language"
discipline is to develop and/or improve the initial
level of foreign language proficiency achieved at
the previous level of education, and to master the
necessary and sufficient level of communication
competence to solve social and communication
problems in various areas of household, cultural,
professional
and
scientific
activity
in
communication with foreign partners, as well as
for further self-education. Learning a foreign
language is designed to provide:
Improving the level of educational autonomy, the
ability to self-educate;
Development of cognitive and research skills;
The development of information culture;
Expanding horizons and enhancing the overall
culture of undergraduates;
Education of tolerance and respect for the spiritual
values of different countries and peoples
The formation of the ability of graduates to
communicate interculturally in English and the
development of skills to carry out professional
communication in English will allow to work
successfully in the chosen field of activity, to
broaden their horizons, to improve professional
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Men 5202

қызмет саласында табысты жұмыс істеуге, ойөрісін кеңейтуге, кәсіби біліктері мен дағдыларын
жетілдіруге мүмкіндік береді, бұл оның еңбек
нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыруға
ықпал етеді.
Бағдарлама жетекшісі: Марунова И.П.
Менеджмент
Кредиты ESTC 2
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің мақсаты мен міндеттері-пәнді меңгеру
нәтижелеріне қойылатын талаптар:
Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы
Білу:
- бөлімшенің жұмысын жоспарлау және
ұйымдастыру;
басқарудың
ұйымдық
құрылымын
қалыптастыру;
- ұйымның мотивациялық саясатын әзірлеу;
- кәсіби қызметте іскерлік және басқарушылық
қарым-қатынас тәсілдерін қолдану ; ;
- басқару әдістері жүйесін пайдалана отырып,
тиімді шешімдер қабылдау;
- менеджмент ерекшеліктерін ескеру (салалар
бойынша).
Білуге:
- қазіргі менеджменттің мәні мен сипаттық
ерекшеліктері, оның даму тарихы;
- кәсіби қызмет саласындағы менеджмент
ерекшеліктері (салалар бойынша));
- ұйымның сыртқы және ішкі ортасы;
- менеджмент циклі;
- басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру
процесі;
нарықтық
экономикадағы
менеджмент
функциялары:
экономикалық
субъектінің
қызметін ұйымдастыру, жоспарлау, уәждеу және
бақылау;
- басқару әдістерінің жүйесі;
- шешім қабылдау әдістемесі;

успешно работать в избранной сфере деятельности,
расширить
кругозор,
совершенствовать
профессиональные умения и навыки, что будет
способствовать
повышению
его
конкурентоспособности на рынке труда.
Руководитель программы: Марунова И.П.
Менеджмент
Кредиты ESTC 2
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цели и задачи дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
Уметь:
планировать
и
организовывать
работу
подразделения;
формировать
организационные
структуры
управления;
разрабатывать
мотивационную
политику
организации;
- применять в профессиональной деятельности
приемы делового и управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя
систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям).
Знать:
- сущность и характерные черты современного
менеджмента, историю его развития;
особенности
менеджмента
в
области
профессиональной деятельности (по отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих
решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике:
организацию, планирование, мотивацию и контроль
деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;

skills and skills, which will contribute to its
competitiveness in the labor market.
Program manager: Marunova I.P.

Management
The volume in credits: 2 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
Discipline goals and objectives are the
requirements for the results of discipline:
As a result of the discipline, the learner must
To be able to:
Plan and organize the work of the unit.
To form organizational structures of governance;
Develop the organization's motivational policy;
To apply business and management techniques in
professional activities;
Make effective decisions using a system of
management methods.
- to take into account the peculiarities of
management (by industry).
To know:
- the essence and characteristics of modern
management, the history of its development;
Professional management (by industry);
The external and internal environment of the
organization;
Management cycle
The process of making and implementing
management decisions;
Management functions in a market economy:
organizing, planning, motivating and controlling
the activities of an economic entity;
Management system
Decision-making techniques
- management styles, communications, business
communication.
Program manager: Maukenova A.A.
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AZTGTK
5204
TPPGZ 5204

- басқару стилі, коммуникация, іскерлік қарымқатынас.
Бағдарлама жетекшісі: Маукенова А.А.
Басқару психологиясы
Кредиты ESTC 2
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Бұл оқу курсының ерекшелігі оқу сабақтары
кезінде психологиялық дағдыларды дамытуға
бағытталған мазмұнның қолданбалы сипаты
болып табылады, онда шағын топтарда
психологиялық
тәсілдерді
апробациялаумен
практикалық психология әдістері қолданылады.
Осы мақсатта сабақтардың басым бөлігі
психологиялық тренинг түрінде өткізіледі.
Курстың негізгі мақсаты:
- магистранттарды қазіргі жағдайдағы ұйымдарды
басқарудағы адам факторының ресурстық
мүмкіндіктерімен таныстыру.
- әр түрлі деңгейдегі менеджерлер әрекет ететін
басқару субъектілерінің, қызметкерлердің де,
жалпы ұйымның да басқару объектілерінің
психологиялық сипаттамаларын қарастыру.
- басқару жүйелері қызметінің тиімділігін
қамтамасыз ететін психологиялық механизмдерді
ашу.
- қазіргі заманғы психологиялық технологиялар
мен
басқарушылық
міндеттерді
шешудің
тәсілдерін сипаттау.
Бағдарлама жетекшісі: Ташимова Ф.С.
Азаматтық
заңдардың
теорияда
және
тәжірибеде қолданылуы
Кредиты ESTC 4
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
академиялық пән ретінде пән «азаматтық құқық
теориясы мен практикасы» мақсаты анықтайды
және мазмұны, қорытынды, өзгерістер мен
азаматтық шарттары тоқтатылған проблемалары,
олардың орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ

- стили управления, коммуникации, деловое общение.
Руководитель программы: Маукенова А.А.
Психология управления
Кредиты ESTC 2
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Особенностью данного учебного курса является
прикладной характер содержания, направленный на
развитие психологических навыков во время учебных
занятий, где применяются методы практической
психологии с апробацией психологических приемов в
малых группах. С этой целью значительная часть
занятий проводится в форме психологического
тренинга.
Основная цель курса:
ознакомить
магистрантов
с
ресурсными
возможностями человеческого фактора в управлении
организациями в современных условиях.
- рассмотреть психологические характеристики
объектов управления как персонала, так и
организации в целом, и субъектов управления,
которыми выступают менеджеры разного уровня.
раскрыть
психологические
механизмы,
обеспечивающие
эффективность
деятельности
управленческих систем.
- описать современные психологические технологии и
подходы к решению управленческих задач.
Руководитель программы: Ташимова Ф.С.
Теория и практика применения гражданского
законодательства РК
Кредиты ESTC 4
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: «Теория и практика
применения гражданского законодательства» как
учебная дисциплина выявляет и изучает проблемы
отдельных актуальных вопросов договорного права
Республики
Казахстан,
включая
проблемы

Management psychology
The volume in credits: 2 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
A feature of this training course is the applied
nature of the content, aimed at developing
psychological skills during training sessions,
where the methods of practical psychology are
used with the testing of psychological techniques
in small groups. To this end, a significant part of
the classes is conducted in the form of
psychological training.
The main purpose of the course is:
To introduce undergraduates to the resource
capabilities of the human factor in the
management of organizations in today's
environment.
- to consider the psychological characteristics of
management facilities of both staff and the
organization as a whole, and the subjects of
management, which are managers of different
levels.
To uncover the psychological mechanisms that
ensure the effectiveness of management systems.
- describe modern psychological technologies and
approaches to solving management problems.
Program manager: Tashimova F.S.
Theory and practice of the RK
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: "The
theory and practice of applying civil law" as a
training discipline identifies and studies the
problems of certain pressing issues of treaty law
of the Republic of Kazakhstan, including the
problems of content, conclusion, change and
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оларды бұзғаны үшін жауапкершілікті қоса
алғанда, Қазақстан Республикасының келісімшарт құқықтың белгілі бір өзекті мәселелер,
проблемаларын зерттейді.
Резюме: бұл пәнді жатады: азаматтық құқық,
құқықтық санаттарына, теориялық көзқарастар
мен ұғымдарды, осы пікір бағалау ғылымды
дамыту; азаматтық құқық қолдану мәселелері
Зерттеу Күтілетін нәтижелер:
Білім: азаматтық құқық, құқықтық санаттарына,
теориялық көзқарастар мен ұғымдарды дамыған
ғылым, азаматтық құқық бұл көріністерпроблемалық қолдану бағалау
Дағдылар: азаматтық-құқықтық институттарын
шарлау үшін; азаматтық құқық және азаматтық
құқық тәжірибесін теориясы бағалау және зерттеу
ғылыми және жеке тұлғаларды да көзқарас
қалыптастыру, мектептер мен бағыттар түрлі
шарлау үшін жеткілікті;
Дағдылары:
азаматтық
құқық
түсіндіру;
ережелерін қолдана отырып, практикалық
мәселелерді шешуде, нормативтік құқықтық
актілерді мәтіндермен жұмыс; басқа елдердің
осындай
стандарттарға
сәйкес
азаматтық
Қазақстанның нормаларын салыстырмалы талдау.
құзыреті:
пәнді оқып-үйрену магистранттар, керек
олардың біліктілігі мен дағдыларын жетілдіру,
өзін-өзі дамыту әлеуметтік маңызды проблемалар
мен процестерді талдай білу;
Кәсіби құзыреттілік (PC):
кәсіптік
қызметінде
материалдық
және
процессуалдық
заңды
іске
асыру үшін
нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу;
дұрыс заңдық фактілер мен мән-жайлар жіктеле
алады;
құқықтық құжаттарды дайындау дағдыларын
меңгерген;
дұрыс және толық құқықтық және басқа да
құжаттама кәсіби жұмысының нәтижелерін

содержания, заключения, изменения и расторжения
гражданско-правовых договоров, обеспечения их
исполнения и ответственности за их нарушение.
Краткое содержание:
Предметом указанной
дисциплины
являются: разработанные наукой
гражданского
права
правовые
категории,
теоретические взгляды и концепции, оценки этих
взглядов; проблемы применения гражданского
законодательства
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: разработанные наукой гражданского права
правовые категории, теоретические взгляды и
концепции, оценки этих взглядов
-проблемы
применения гражданского законодательства
Умения: ориентироваться в институтах гражданского
законодательства;
достаточно
хорошо
ориентироваться в различных школах и направлениях,
формировать как научный, так и собственный подход
в оценке и изучении теории гражданского права и
практики применения гражданского законодательства;
Навыки: толкования гражданских норм;работы с
текстами нормативных правовых актов;решения
практических задач с применением норм; проведения
сравнительного анализа гражданских норм РК с
аналогичными нормами других зарубежных стран.
Компетенции:
Магистранты, изучив дисциплину, должны стремится
к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;
Способен
анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы;
Способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;
Способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
Владеет
навыками
подготовки
юридических
документов;
Способен правильно и полно отражать результаты

termination of civil-legal contracts, ensuring their
implementation and responsibility for their
violation.
Summary: The subject of this discipline are: legal
categories developed by the science of civil law,
theoretical views and concepts, assessments of
these views; problems with the application of civil
law
Expected results of the study:
Knowledge: legal categories developed by civil
law science, theoretical views and concepts,
assessments of these views -problems of
application of civil law
Skills: orient at civil law institutions; to navigate
well enough in different schools and directions, to
form both a scientific and its own approach in
assessing and studying the theory of civil law and
the practice of applying civil law;
Skills: interpretation of civil norms; working with
the texts of regulations; solving practical problems
with the application of norms; conducting a
comparative analysis of the civil norms of
kazakhstan with similar norms of other foreign
countries.
Competence:
Masters, having studied the discipline, should
strive
for
self-development,
professional
development and skill;
Capable of analysing socially relevant problems
and processes;
He is able to apply legal acts, implement the rules
of material and procedural law in professional
activities;
Able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
He has the skills to prepare legal documents;
Capable of correctly and fully reflecting the
results of professional activities in legal and other
documentation;
Capable of interpreting various legal acts;
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көрсету мүмкіндігі;
түрлі құқықтық құжаттар түсіндіре алады;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Казиева Г.Т.
5

AK 5204
AP 5204

Авторлық құқық
Кредиты ESTC 4
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің мақсаты: Осы курстың мақсаты
магистранттар авторлық құқық туралы заң білім
жүйесін қалыптастыру болып табылады.
Резюме: авторлық құқық түсінігі, міндеттері мен
принциптері. авторлық құқық көздері. авторлық
құқық объектілері. Авторлық құқық субъектілері.
ғылым, әдебиет және өнер туындыларының
авторлары құқықтары. авторлық құқықты қорғау.
Зерттеу Күтілетін нәтижелер:
Білім: авторлық құқық туралы заң теориялық
білімі, авторлық құқық туралы заң қазіргі
заманғы теориясы
Дағдылары: авторлық құқық саласындағы
дауларды
реттеу
жөніндегі
келіссөздер
барысында тараптардың мүдделерін қорғауға
Дағдылар: базалық дағдыларды меңгеру және
авторлық шарттар жасау бойынша жұмыс.
Құзіреттердің: Магистранттар, пәнді оқып-үйрену
керек
олардың болашақ мамандығының әлеуметтік
маңызы сезіне отырып, Әділет жеткілікті кәсіби
мағынасы бар;
адал құқықтық этика принциптеріне сай кәсіби
міндеттерін орындауға қабілетті;
әділ сот төрелігі дамыған мағынасында, құқықтық
ойлауды және құқықтық мәдениетті негізінде
кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті;
заң құқық субъектілерін сақталуын қамтамасыз
етуге қабілетті;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Казиева Г.Т.

KS 5205

Қаржы саясаты

профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Способен толковать различные правовые акты;
Руководитель программы: к.ю.н., Нестерова Е.В.
Авторское право
Кредиты ESTC 4
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: Целью данного курса
является формирование у магистрантов системных
знаний об авторском праве.
Краткое содержание: Понятие, задачи и принципы
авторского права. Источники авторского права.
Объекты авторского права. Субъекты авторского
права. Права авторов произведений науки, литературы
и искусства. Охрана авторских прав.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: теоретические знания об авторском праве,
современные теории об авторском праве
Умения: отстаивать интересы сторон при проведении
переговоров по урегулированию споров в сфере
авторских прав
Навыки: приобрести и отработать основные навыки
по составлению авторских договоров.
Компетенции: Магистранты, изучив дисциплину,
должны
Осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания;
Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
Способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;
Руководитель программы: к.юн., Кумысбекова
Ж.Т.
Финансовая политика

Program manager: candidate of legal Sciences
Nesterova E.V.

Copyright law
The volume in credits: 4 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: The aim of
this course is to develop systemic knowledge
about copyright in the undergraduates.
Summary: The concept, objectives and principles
of copyright. Copyright sources. Copyright
objects. Copyright subjects. The rights of authors
of works of science, literature and art. Copyright
protection.
Expected results of the study:
Knowledge:
theoretical
knowledge
about
copyright, modern theories about copyright
Skills: to defend the interests of the parties in the
negotiations to resolve copyright disputes
Skills: Acquire and work out basic skills in
writing copyright contracts.
Competence:
Magistrates, having studied
discipline, should
He is aware of the social significance of his future
profession and has a sufficient level of
professional legal awareness;
He is able to perform professional duties in good
faith, to observe the principles of ethics of a
lawyer;
He is able to carry out professional activities on
the basis of developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
Capable of enforcing the law by subjects of law;
Program manager: candidate of legal Sciences
Kumysbekova J.T.

Financial policy
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FP 5205

Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттері: жоқ
Курс
экономикалық
ғылымның
маңызды
құрамдас бөліктерінің бірі - қаржы туралы
ғылымның ерекшеліктері оқытылатын базалық
оқу пәні болып табылады.
Пәнді оқытудың мақсаты Пәннің мақсатыстуденттердің
қаржылық
категорияларды,
терминдерді, олардың жіктелуін, әлеуметтікэкономикалық процестердегі маңызы мен орнын
меңгеруде
теориялық
және
практикалық
дайындығын қамтамасыз ету.
Пәннің міндеттері: қаржы табиғатын зерттеу,
әлеуметтік-экономикалық
дамуының
нақты
жағдайларында оларды қолдану әдістері мен
қаржыны ұйымдастыру нысандарының өзара
байланысы мен өзара іс-қимылын түсінуге қол
жеткізу.
Курсты оқу экономика мен қаржыда нарықтық
бастауларды қолдану бойынша қолданыстағы
шаруашылық тәжірибені белсенді пайдалануды
болжайды. Сондықтан нарықтық қатынастарды
дамытудың жинақталған тәжірибесін және
олардың қаржыға әсерін талдай және жалпылай
отырып, нарықтық экономиканы дамытудың
болып жатқан процестеріне ұдайы назар аудару
қажет. Курсты игеру кезінде пікірлерді
қалыптастыру үшін магистранттардың жеке
жұмысы,
олардың
курстық
жұмыстарды
дайындауы, ғылыми конференцияларға және
басқа да ғылыми-практикалық іс-шараларға
баяндамалармен қатысуы қарастырылады.
Коммуникация:
Курста қаржының негізгі аспектілері ұсынылған:
теориялық негіздері, ұйымдастыру формалары,
тәжірибелік қолдану, бұл магистранттарға осы
экономикалық категорияның мәнін, оның ұдайы
өндіру процестері мен қоғамның әлеуметтікэкономикалық дамуындағы рөлі мен маңызын

Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Курс представляет собой базовую учебную
дисциплину, в которой изучаются особенности одной
из важнейших составляющих экономической науки науки о финансах.
Цель преподавания дисциплины Цель дисциплины обеспечить
теоретическую
и
практическую
подготовку студентов в усвоении финансовых
категорий, терминов, их классификаций, значении и
месте в социальноэкономических процессах.
Задачами дисциплины является:
особенностей их функционирования, возможностей
механизма категории в эффективном развитии
общественного производства, достижение понимания
взаимосвязи и взаимодействия форм организации
финансов и методов их применения в конкретных
условиях
социально-экономического
развития
общества.
Изучение курса предполагает активное использование
действующей
хозяйственной
практики
по
применению рыночных начал в экономике и
финансов. Поэтому необходимо постоянное внимание
уделять происходящим процессам развития рыночной
экономики, анализируя и обобщая накапливаемый
опыт развития рыночных отношений и их влияния на
финансы. Для формирования суждений при освоении
курса предусматривается индивидуальная работа
магистрантов, подготовка ими курсовых работ,
участие с докладами на научных конференциях и
других научно-практических мероприятиях.
Коммуникация:
В курсе представлены основные аспекты финансов:
теоретические
основы,
формы
организации,
практическое
применение,
что
позволяет
магистрантам усвоить суть этой экономической
категории, ее роль и значение в воспроизводственных
процессах и социально-экономическом развитии
общества.

The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The course is a basic academic discipline that
studies the features of one of the most important
components of economic science - the science of
Finance.
The purpose of the discipline Is to provide
theoretical and practical training of students in the
assimilation of financial categories, terms, their
classifications, meaning and place in socioeconomic processes.
The objectives
изучение
ofприроды
the discipline
финансов,
are: to study the
nature of Finance,
features of their functioning, the possibilities of
the category mechanism in the effective
development of social production, understanding
the relationship and interaction of forms of
financial organization and methods of their
application in specific conditions of socioeconomic development of society.
The course involves the active use of current
business practices on the application of market
principles in Economics and Finance. Therefore, it
is necessary to pay constant attention to the
ongoing processes of
market
economy
development, analyzing and generalizing the
accumulated experience of market relations
development and their impact on Finance. To
form judgments during the development of the
course, individual work of undergraduates, their
preparation of course papers, participation in
scientific conferences and other scientific and
practical events is provided.
Communication:
The course presents the main aspects of Finance:
theoretical foundations, forms of organization,
practical application, which allows undergraduates
to learn the essence of this economic category, its
role and significance in the reproduction processes
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игеруге мүмкіндік береді.
Бағдарлама жетекшісі: э.ғ.к.., Гумар Н.А

Руководитель программы: к.э.н., Гумар Н.А

Құқықтың жалпы теориясының қазіргі
мәселелері
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер:жоқ.
Постреквизиттер: жоқ.
"Құқықтың жалпы теориясының қазіргі заманғы
мәселелері" пәнінің мазмұны қазіргі заң
ғылымының жетістіктеріне негізделген құқықтың
жалпы теориясының өзекті мәселелері, құқық пен
заңнаманың дамуы мен жетілуіне ықпал ететін
заманауи тұжырымдамалар мен доктриналарды
талдау, заңнаманың тиімділігі мәселелері және
құқықтық және дамыған азаматтық қоғамға жауап
беретін құқықтық реттеу механизмінің жалпы
мәселелері болып табылады.
Құқықтың жалпы теориясы бір мезгілде мемлекет
және құқық теориясының бөлімі болып табылады
және бұл ретте құқықтанудың дербес саласы
болып табылады.
Бұған құқықтың жалпы теориясының өзекті
мәселелерін арнайы іргелі зерттеулер жатады,
оған оның нақты құрылымдалуы, мемлекеттің
құқықтық даму міндеттеріне бағынуы және
қазіргі демократиялық қоғамдағы құқықтың мәні
мен әлеуметтік мақсатын көрсететін құқықтың
қазіргі тұжырымдамасына бағдарлану ықпал
етеді.
Бұл ретте зерттеудің пәні құқықтың жалпы
теориясының
барлық
элементтері
болып
табылады: бұл құқық құру мәселелері, қазіргі
демократиялық құқықтың мәні мен әлеуметтік
мақсаты, олардың объективті және субъективті
құқықтағы
көріністері,
құқықтың
қазіргі
әлеуметтік өмірдің басқа құбылыстарымен саясатпен,
идеологиямен,
моральмен,
экономикамен байланысы.
Сондай-ақ құқықты тиімді іске асыру және

Современные проблемы общей теории права
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Содержанием дисциплины «Современные проблемы
общей теории права» являются актуальные вопросы
общей теории права, основанные на достижениях
современной
юридической
науки,
анализ
современных концепций и доктрин, оказывающих
влияние на развитие и совершенствование права и
законодательства,
проблемы
эффективности
законодательства и в целом механизма правового
регулирования,
ответствующего
правовому
и
развитому гражданскому обществу.
Общая теория права одновременно является разделом
теории государства и права и при этом
самостоятельной отраслью правоведения.
Свидетельством
этому
служит
специальные
фундаментальные исследования актуальных вопросов
общей теории права, чему способствует ее четкая
структурированность, подчинение задачам правового
развития государства и ориентация на современные
концепции
права,
отражающие
сущность
и
социальное назначение права в современном
демократическом обществе.
При этом предметом исследования являются все
элементы общей теории права: это вопросы
правообразования,
сущность
и
социальное
назначение современного демократического права, их
проявления в объективном и субъективном праве,
связь права с иными явлениями современной
социальной жизни - политикой, идеологией, моралью,
экономикой.
А также вопросы эффективной реализации и
применения права, новые виды правоотношений,
соответствующие рыночной экономике, проблемы
применения
права, законности,
правопорядка.

and socio-economic development of society.
Program manager: candidate of economics
Gumar N. A
Contemporary Issues of the General Theory of
Law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The discipline "Modern Problems of General Law
Theory" is the subject of general law theory, based
on the achievements of modern legal science,
analysis of modern concepts and doctrines that
influence the development and improvement of
law and legislation, the problems of the
effectiveness of legislation and the generally
mechanism of legal regulation responsible for
legal and developed civil society.
The general theory of law is both a part of the
theory of state and law and at the same time an
independent branch of law.
Evidence of this is a special fundamental study of
the current issues of general law theory, facilitated
by its clear structure, subordination to the
problems of the legal development of the state and
orientation to modern concepts of law, reflecting
the essence and social purpose of law in a modern
democratic society.
At the same time, the subject of the study are all
elements of the general theory of law: it is the
issues of law formation, the essence and social
purpose of modern democratic law, their
manifestations in objective and subjective law, the
connection of law with other phenomena of
modern social life - politics, ideology, morality,
economy.
As well as issues of effective implementation and
application of the law, new types of legal relations
corresponding to the market economy, problems
of the application of law, law and order. The
impact of the legal community, the legal culture
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қолдану мәселелері, нарықтық экономикаға
сәйкес келетін құқықтық қатынастардың жаңа
түрлері, құқықты, Заңдылықты, құқықтық
тәртіпті қолдану мәселелері. Құқықтық сананың,
құқықтық мәдениеттің құқық бұзушылықтың
алдын алуға әсері, заңдық жауапкершілік,
жазалау мәселелері және жалпы алғанда
құқықтық реттеу тиімділігінің проблемалары.
Пәнді оқытудың мақсаты құқықтың жалпы
теориясы саласындағы ғылыми ой дамуының
қазіргі
бағыттарымен
таныстыру
болып
табылады.;
қазіргі заманғы білім негізінде қазіргі қоғамның
ғылыми
және
практикалық
мәселелерін
шығармашылық шешу мақсатында мемлекеттікқұқықтық процестерді терең ұғыну дағдыларын
қалыптастыру.
Курстың міндеттері – құқықтық мемлекетте және
дамыған
азаматтық
қоғамда
адамдардың
әлеуметтік өмірінің ерекше түрі ретінде құқықтық
болмыстың пайда болуының, дамуының, қызмет
етуінің
заманауи
жалпы
және
ерекше
заңдылықтары туралы білім беру. Сонымен қатар,
мемлекеттің әлеуметтік өмірін дамыту, өзгерту
және қайта құру үшін қазіргі құқықтың
реттеушілік және қорғау мүмкіндіктері туралы
білім;
Жаңа заманауи білімді қолдану арқылы
доктриналық деңгейде қолданыстағы заңнаманы
түсіндіру
және
қолдану
дағдыларын
қалыптастыру.
Жүргізіліп жатқан құқықтық және саяси
реформалардың нәтижелерін талдай білу және
оларды құқықтық практикада жүзеге асыру, яғни
Қазақстан Республикасының құқықтық дамуының
қазіргі заманғы проблемаларын объективті
бағалау және ұғыну, қоғам өмірінің қандай да бір
салаларында қоғамдық қатынастарды құқықтық
жанама ету қажеттілігін анықтау, соның ішінде
құқықтық реттеу шектерін сақтау қажеттілігін

Влияние правосознания, правовой культуры на
предотвращение
правонарушений,
вопросы
юридической ответственности, наказания, и в целом
проблемы эффективности правового регулирования.
Целью
преподавания
дисциплины
является
ознакомление с современными направлениями
развития научной мысли в области общей теории
права;
формирование навыков глубокого осмысления
государственно-правовых
процессов
в
целях
творческого решения научных и практических
проблем
современного
общества
на
основе
современных знаний.
Задачи курса – передача знаний о современные общих
и специфических закономерностях возникновения,
развития,
функционирования
правовой
действительности как особой формы социальной
жизни людей в правовом государстве и развитом
гражданском обществе. Кроме того, знаний о
регулятивных и охранительных возможностях
современного права для развития, изменения и
преобразования социальной жизни государства;
Формирование навыков толкования и применения
действующего законодательства на доктринальном
уровне с помощью применения новых современных
знаний.
Выработка
умения
анализировать
результаты
проводимых правовых и политических реформ и
воплощения их в правовой
практике,
т.е.
объективно оценивать и осмысливать современные
проблемы правового развития Республики Казахстан,
выявлять потребности правового опосредования
общественных отношений в тех или иных областях
жизни общества, в том числе понимать необходимость
соблюдать пределы правового регулирования.
Таким образом, уровень теоретической подготовки
позволит выявлять и анализировать на практике
наиболее
существенные
узловые
проблемы
государственно-правовой практики РК и решать их с
использованием своих знаний и приобретенных

on the prevention of wrongdoing, issues of legal
responsibility, punishment, and the overall
problem of the effectiveness of legal regulation.
The purpose of teaching discipline is to learn
about modern areas of scientific thought in the
field of general law theory;
developing the skills of deep understanding of
state-legal processes in order to creatively solve
the scientific and practical problems of modern
society on the basis of modern knowledge.
The objectives of the course are to transfer
knowledge about modern general and specific
patterns of occurrence, development, functioning
of legal reality as a special form of social life of
people in a legal state and developed civil society.
In addition, knowledge of the regulatory and
protective possibilities of modern law for the
development, change and transformation of the
social life of the state;
Develop the skills to interpret and apply existing
legislation at the doctrinal level through the
application of new modern knowledge.
Developing the ability to analyze the results of the
ongoing legal and political reforms and their
implementation in legal practice, i.e. objectively
assess and understand the current problems of
legal development of the Republic of Kazakhstan,
identify the needs of legal mediation of public
relations in certain areas of society, including
understanding the need to respect the limits of
legal regulation.
Thus, the level of theoretical training will allow to
identify and analyze in practice the most
significant key problems of the state-legal practice
of Kazakhstan and to solve them using their
knowledge and acquired skills and skills.
Program manager: candidate of legal Sciences
Kalimbekova A. R.
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түсіну.
Осылайша, теориялық дайындық деңгейі ҚР
Мемлекеттік-құқықтық
практикасының
ең
маңызды
түйінді
мәселелерін
тәжірибеде
анықтауға және талдауға және оларды өз білімі
мен алған дағдылары мен біліктерін пайдалана
отырып шешуге мүмкіндік береді.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к. Калимбекова
А.Р.
Заңды тұлғалар
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер:жоқ.
Постреквизиттер: жоқ.
Пәннің мақсаты: Курстың мақсаты «Заңды
тұлға» заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесі
ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.
Жиынтығы: Әрине терең заңды тұлғаларға
Қазақстан
Республикасының
Азаматтық
кодексінің жалпы ережелерін зерттеу, сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген заңды тұлғалардың, олардың жеке
ұйымдастырушылық-құқықтық
нысандары,
қарастыруды баса назар аударады. Сонымен
қатар, оның құрылымы аса күрделі сөздерге
қарапайым құқықтық нысандары көшу әдісі
негізделген.
мәселелер
бірінші
кезекте,
Азаматтық кодекстің реттеу қолдану аясына
атына бері бағыттың негізі, азаматтық құқық
болып табылады.
факт докторанттардың жалпы оқытуды және
осындай
егжей-тегжейлі
талқыланатын
мәселелердi, дегенмен емес фактіні ескере
отырып, бірақ олар бұрын зерттелген, яғни, ол
проблемалық мәселелер бойынша фокус қайрап
қажет. Және олар, өкінішке орай, заңнаманың
жетілмеуі көп туғызды.
Бұл
бағалау
оның
зерттеу
барысында,
қолданыстағы
заңнаманың
заңнамалық
актілерінде логикасы саны, олардың жақсартулар,
өзгерістер мен толықтырулар қажеттілігі белгілі

навыков и умений.
Руководитель программы: к.ю.н., Бейсенова А.У.

Юридические лица
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: Цель изучения курса
«Юридические лица» заключается в исследовании
особенностей правового положения юридических лиц.
Краткое содержание:Курс посвящен углубленному
изучению общих положений ГК РК о юридических
лицах, а также рассмотрению их отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц,
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан. Причем его структура строится на методе
перехода от простых организационно-правовых форм
к более сложным. Основой курса является
гражданское право, поскольку рассматриваемые
вопросы входят в сферу регулирования ГК, в первую
очередь.
Дело в том, что с учетом общей подготовки
докторантов
и
того
обстоятельства,
что
рассматриваемые вопросы, хотя и не столь подробно,
но уже изучались ими ранее, представляется
необходимым заострение внимания на проблемных
вопросах. А их, вызванных несовершенством
законодательства, к сожалению, немало.
Это означает, что в процессе его изучения происходит
оценка действующего законодательства, результатом
которой становится выработка представлений о
целесообразности наличия тех или иных норм, о
логичности ряда законодательных установлений, о
необходимости их усовершенствования, изменения и

Legal entities
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: The
purpose of the Legal Persons course is to examine
the legal status of legal entities.
Summary: The course is devoted to an in-depth
study of the general provisions of the SC of
Kazakhstan on legal entities, as well as the
consideration of their separate organizational and
legal forms of legal entities, provided by the
legislation of the Republic of Kazakhstan.
Moreover, its structure is based on the method of
transition from simple organizational and legal
forms to more complex ones. The basis of the
course is civil law, as the issues under
consideration fall within the scope of regulation of
the GC, in the first place.
The fact is that, given the general training of
doctoral students and the fact that the issues under
consideration, although not as detailed but have
been studied in the past, it seems necessary to
focus on the problem issues. Unfortunately, there
are a lot of them, caused by the imperfection of
the legislation.
This means that the process of its study assesses
the existing legislation, which results in the
development of ideas on the feasibility of the
existence of certain rules, the logic of a number of
legislative regulations, the need to improve them,
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бір ережелер бар екендігі туралы көзқарасын
қалыптастыру болып табылатын нәтижесін орын
алады дегенді білдіреді. Мұндай білім ғана емес,
қорытынды
аттестаттауға
дайындауда
докторанттар көмектеседі, сонымен қатар
олардың кейінгі заң қабылдау және құқық қорғау
органдарында пайдалы рөл атқара алады
Зерттеу Күтілетін нәтижелер:
Білім: - азаматтық құқық пікір дамыған ғылым,
түрлі мәселелер бойынша теориялар, зерттеу
және осы пікір бағалау дағдыларын дамыту;
тіркеу мәселелерін, іс-шаралар мен заңды
тұлғалардың таратылу; - Заңды тұлғаның
қолданыстағы теориялар туралы; - Заңды
тұлғаның ұлтына анықтау бұрыннан келе жатқан
шешімдерін.
Дағдылары:
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
заңды
тұлғалардың
нысандарын шарлау үшін;
Дағдылары: - заңды тұлғалар туралы білімдерін
қолданылады. проблемаларды шешу барысында
тәжірибеде заңды тұлғалар; іс жүзінде бұл
білімдерін қолдану.
Құзіреттердің: Магистранттар, пәнді оқып-үйрену
керек
олардың болашақ мамандығының әлеуметтік
маңызы сезіне отырып, Әділет жеткілікті кәсіби
мағынасы бар;
Ол, ойлау мәдениетін дейді мақсат қою және оған
қол жеткізу жолдарын таңдау, синтездеу, талдау,
ақпаратты қабылдау алады;
ауызша және жазбаша тілін салу мүмкіндігі үшін
қисынды шынайы, және түсінікті аргументтер;
құқықтық құжаттарды дайындау дағдыларын
меңгерген;
дұрыс және толық құқықтық және басқа да
құжаттама кәсіби жұмысының нәтижелерін
көрсету мүмкіндігі;
түрлі құқықтық құжаттар түсіндіре алады;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д, Карагусов Ф.С.

дополнения. Такие знания не только помогают
докторантам в процессе подготовки к итоговой
аттестации, но и могут сыграть полезную роль в их
последующей
правотворческой
и
правоприменительной деятельности
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:- о разработанных наукой гражданского права
взглядах, теориях по тем или иным вопросам,
формировать навыки изучения и оценки этих
взглядов; о проблемах регистрации, деятельности и
ликвидации юридических лиц; - о существующих
теориях юридического лица; - о сложившихся
подходах
к
определению
национальности
юридического лица.
Умения: ориентироваться в формах юридических лиц
по законодательству Республики Казахстан;
Навыки:- применять знания о юридических
лицах.юридических лиц на практике в ходе решения
задач;
использовать полученные знания в
практической деятельности.
Компетенции: Магистранты, изучив дисциплину,
должны
Осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания;
Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
Владеет
культурой
мышления,
способен
к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
Способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
Владеет
навыками
подготовки
юридических
документов;
Способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Способен толковать различные правовые акты;
Руководитель программы: д.ю.н., Карагусов Ф.С.

change and supplement. Such knowledge not only
helps doctoral students in the preparation for the
final certification, but can also play a useful role
in their subsequent legal and enforcement
activities
Expected results of the study:
Knowledge:- about the views developed by the
science of civil law, theories on certain issues, to
form the skills of studying and evaluating these
views;
Issues of registration, activity and
liquidation of legal entities; - about the existing
theories of the legal entity; About the prevailing
approaches to determining the nationality of the
legal entity.
Skills: to navigate the forms of legal entities under
the law of the Republic of Kazakhstan;
Skills:- apply knowledge about legal entities. to
use the knowledge gained in practice.
Competence:
Magistrates, having studied
discipline, should
He is aware of the social significance of his future
profession and has a sufficient level of
professional legal awareness;
He is able to perform professional duties in good
faith, to observe the principles of ethics of a
lawyer;
Owns a culture of thinking, is capable of
generalizing, analyzing, perceiving information,
setting a goal and choosing ways to achieve it;
Capable of logically correct, reasoned and clear to
build oral and written speech;
He has the skills to prepare legal documents;
Capable of correctly and fully reflecting the
results of professional activities in legal and other
documentation;
Capable of interpreting various legal acts;
Program manager: Doctor of Law Karagusov
F.S.

12

8

GMKTM
5302
PRNN 5302

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу
мәселелері
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқу мақсаты: Қазақстанда құқықтық
кадастрдың
қалыптастыру
мәселелеріне,
жылжымайтын мүлікті есепке алу және оған
құқықтарды тіркеу атқарымдарын бөліп тарату
мәселелеріне, сонымен қатар, құқықтық, жер
және қала құрылысы жөніндегі кадастрлардың
өзара әрекетіне магистранттардың назарын
аудару.
Қысқаша
мазмұны:
Құқықтық
кадастр
құрылымын зерттеу, жылжымайтын мүлік
ұғымын, құқықтық кадастрда тіркеу объектілерін
және тәртібін анықтау, жылжымайтын мүлікке
құқықтар мен құқықтар ауыртпалықтардың пайда
болу және тоқтату негіздерін анықтау, сонымен
қатар,
ерекшелеген
жағдайларда
тіркеу
ерекшеліктерін анықтау.
Оқудан күтілетін нәтижелер:
Білімдер:
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу
саласының негізгі ұғымдарын;
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу
туралы құқықтық негіздерін;
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу
жөнінде мемлекеттік органдардың құрылымын,
қызметін және қағидаларын;
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу
саласында
құқықтық
және
мемлекеттік
құбылыстардың
мәнін,
мінезін
және
арақатынасын;
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу
саласында білімдердің біртұтас жүйесіндегі заң
пәндерінің арақатынасын және кәсіби қызметтегі
құқықты жүзеге асыру үшін маңызын;
Дағдылары:
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

Проблемы регистрации прав на недвижимость
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: Обратить внимание
магистрантов на проблемы формирования правового
кадастра в Казахстане, распределение функций по
учету недвижимости и регистрации прав на нее, а
также взаитмодействия правового, земельного и
градостроительного кадастров.
Краткое содержание: Изучение состава правового
кадастра, определение понятие недвижимости,
объектов и процедуры регистрации в правовом
кадастре, оснований возникновения и прекращения
прав и обременений прав на недвижимое имущество, а
также особенностей регистрации в отдельных
специфических случаях
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: теоретические знания
Умения: отстаивать интересы сторон
Навыки:
магистранты
должны
овладеть
необходимым объемом знаний по практическому
применению действующего законодательства РК о
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Компетенции: Магистранты, изучив дисциплину,
должны
Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
Способен
анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы;
Способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;
Способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;

Issues of real estate rights
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: To draw
the attention of undergraduates to the problems of
forming a legal inventory in Kazakhstan,
distribution of functions for the accounting of real
estate and registration of rights to it, as well as the
validation of legal, land and urban cadastre.
Summary: Exploring the composition of the legal
inventory, defining the concept of real estate,
objects and registration procedures in the legal
cadastre, the grounds for the emergence and
termination of rights and burdens of real estate
rights, as well as the specifics of registration in
certain specific cases
Expected results of the study:
Knowledge: Theoretical Knowledge
Skills: to defend the interests of the parties
Skills: Undergraduates must master the necessary
amount of knowledge on the practical application
of the current legislation on registration of real
estate rights and transactions with it.
Competence:
Magistrates, having studied
discipline, should
He is able to perform professional duties in good
faith, to observe the principles of ethics of a
lawyer;
strives
for self-development, professional
development and skill;
Capable of analysing socially relevant problems
and processes;
He is able to apply legal acts, implement the rules
of material and procedural law in professional
activities;
Able to legally correctly qualify facts and
circumstances;
Program manager: Doctor of Law., Ilyasova
K.M.
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туралы заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерді
талқылауды
және
қолдануды;
жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу
саласында заңдардың орындалуын қамтамасыз
етуді;
Дағдылары:
магистранттар
жылжымайтын
мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы
ҚР
әрекеттегі
заңнамасының
тәжірибелік
қолдануы жөнінде білімдерді қажетті көлемде
меңгеріп алуға міндетті
Құзыреттері:
Магистранттар пәнді оқып, тиіс
Кәсіби міндеттерді адал орындауға қабілетті,
заңгер этикасы қағидаларын сақтау;
Өзін өзі дамытуға, өз біліктілігі мен шеберлігін
арттыруға ұмтылады;
Әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді
талдауқа қабілетті болу;
Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу
құқығы нормаларын іске асыру, нормативтік
құқықтық актілерді қолдануға қабілетті болу;
Фактілер мен мән жайларды заңи дұрыс талдауға
қабілетті;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Казиева Г.Т.
Халықаралық
жеке
құқықтың
өзекті
мәселелері
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер:жоқ.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: оқуға халықаралық
сипаттағы жеке қатынастарды құқықтық реттеуді
зерттеу болып табылады. Халықаралық сипаттағы
жеке қарым-қатынастарды құқықтық реттеу
әдістері мен нысандарымен танысу көздейді.
Қазақстандық заңнаманың шет елдердік тиісті
заңдары
мен
халықаралық
шарттарына
салыстырмалы талдау негізінде мәселелерді
мазмұнымен танысу.
Қысқаша мазмұны: Халықаралық жеке құқық
шетелдік құқық пен халықаралық жария

Руководитель программы: д.ю.н., Ильясова К.М.

Актуальные проблемы международного частного
права
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: изучение является
исследование правового регулирования частных
отношений международного характера. Изучение
курса предполагает ознакомление со способами и
формами
правового
регулирования
частных
правоотношений международного характера, с
содержанием рассматриваемых вопросов на основе
сравнительного
анализа
казахстанского
законодательства,
законов
ряда
иностранных
государств и соответствующих международных
договоров.

Relevant issues of private international law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: the study is
to study the legal regulation of private
relationships of an international nature. The study
of the course involves an introduction to the
methods and forms of legal regulation of private
legal relations of an international nature, with the
content of the issues under consideration on the
basis of a comparative analysis of Kazakhstani
law, the laws of a number of foreign states and
relevant international treaties.
Summary: International private law is a national
law closely related to foreign law and
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құқығымен тығыз байланысты ұлттық заң болып
табылады. Халықаралық жеке құқық пәні
халықаралық қарым қатынаста туындайтын жеке
құқық болып табылады. Коллизиялық-құқықтық
әдіспен халықаралық жеке құқықтың құқықтық
жүйелерде айырмашылықтар бар болған кезде
нақты жағдайда қолданылады мемлекеттің
құқығын анықтайды.
Оқытудың күтілетін нәтижелері:
Білім: Халықаралық сипаттағы және тиiстi
халықаралық
келісімдер
жеке
құқықтық
қатынастарды, қақтығыстың негізгі түрлерінің
коллизиялық принциптерін реттейтiн Қазақстан
Республикасының заңдарына негізгі нормаларын
мазмұнын білуге.
Іскерлігі: Туралы түсінік болу халықаралық жеке
құқықтағы бірі ретінде құқық салалары ҚР.
Дағдысы: «Магистр» дәрежесін алу үшін қажетті
қақтығыс қазақстандық заңнаманың нормалары
мен шет елдердің заңдарын түсіндіру және
қолдану
оларға
тәжірибелік
машықтарға,
экономикалық және басқа да жеке-құқықтық
дауларды қарауға, атап айтқанда, бар.
Құзыреттілігі: Магистранттар пәнді оқып, тиіс
Өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік маңызын
сезінеді, кәсіби құқықтық санасының жеткілікті
деңгейіне ие болады;
Ауызша және жазбаша сөзді қисынды, дәйекті
және анық құра білу;
Өзін өзі дамытуға, өз біліктілігі мен шеберлігін
арттыруға ұмтылады;
Құқық субъектілерімен заңнаманы сақтауын
қаматамсыз етуге қабілетті;
Әртүрлі құқықтық актілерді талқылауға қабілетті
болу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Мукашева К.В.

Краткое содержание:
Международное частное
право является национальным правом, тесно
связанным с иностранным правом и международным
публичным правом. Предметом международного
частного права являются отношения частно-правового
характера, возникающие в международной жизни.
При существующих различиях в правовых системах
государств международное частное право с помощью
коллизионно-правового метода определяет, право
какого государства подлежит применению в
определенном случае.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
Знать
содержание
основных
норм
законодательства
РК,
регулирующих
частные
правоотношения международного характера и
соответствующих
международных
договоров,
основных типов коллизионных принципов
Умения: Иметь представление о международном
частном праве как одной из отраслей права РК.
Навыки: Иметь практические навыки толкования и
применения коллизионных норм казахстанского
законодательства и законов иностранных государств,
в частности при рассмотрении хозяйственных и иных
частно-правовых споров, необходимых для получения
степени «магистр».
Компетенции:
Магистранты, изучив дисциплину, должны
Осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания;
Способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
Способен
анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы;
Способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;
Способен толковать различные правовые акты;
Руководитель программы: к.ю.н., Мукашева К.В.

international public law. Private-legal relations
that arise in international life are the subject of
international private law. In the existing
differences in the legal systems of States,
international private law, through a conflict-legal
method, determines which state's right is to be
applied in a particular case.
Expected results of the study:
Knowledge: Know the contents of the basic rules
of the law governing private legal relations of an
international nature and relevant international
treaties, the main types of conflicting principles
Skills: Have an idea of international private law as
an industry of law.
Skills: Have practical skills to interpret and apply
the conflicting norms of Kazakhstan's laws and
laws of foreign states, in particular when
considering the economic and other private-legal
disputes required to obtain a master's degree.
Competence:
Magistrates, having studied the discipline, should
He is aware of the social significance of his future
profession and has a sufficient level of
professional legal awareness;
Capable of logically correct, reasoned and clear to
build oral and written speech;
strives
for self-development, professional
development and skill;
Capable of analysing socially relevant problems
and processes;
Capable of enforcing the law by subjects of law;
Capable of interpreting various legal acts;
Program manager: candidate of legal Sciences
Mukasheva K.V.
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Салықтық міндеттемелер
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің мақсаты: «салық міндеттемесі» Қазақстан
Республикасындағы
салық
міндеттемелерін
жұмыс істеуі қазіргі проблемаларына арналған.
Табыс
міндеттеме
мықтап
Қазақстан
Республикасының
салық
заңнамасында
Республикасында құрылды және белсенді түрде
он жылдан астам уақыт бойы құқық қорғау
практикасында қолданылады. мағыналы түрлі
ғылыми үрдістер мен практиктердің өкілдері
салық заңда осы құбылысқа Алайда, көзқарасы.
салық міндеттемесінің, сондай-ақ іс жүзінде
салық құқықтық жүйесі мен оның қасиеттері
көріну түсіндіруде оның позициялау бар
проблема болып табылады.
Резюме:
«салық
міндеттемесі»
Қазақстан
Республикасындағы
магистранттары
салық
міндеттемесінің құқықтық реттеу мәселелерін
зерттеу болып табылады; Олардың салық
міндеттемелерінің құрылымындағы және олардың
пайда болуы, өмір сүру, орындау, өзгерту және
тоқтату динамикасын олардың жұмыс істеуін
тәжірибесін тәрбиелеу, міндеттемелерді салықтық
заң қолдану теориялық білім мен практикалық
дағдыларды магистр дәрежесін алу. Мәселелері
Пәнді оқыған: салық міндеттемелерінің белгілі
бір түрлерінің пайда болуы мен орындау
сипаттамаларын
анықтау
үшін
салық
міндеттемесін тұжырымдамасын және табиғат
зерттеу, оның құрамы мен әрбір элементі, оның
ішінде міндеттемелерді, салық заң проблемалық
мәселелерді зерттеу.
Зерттеу Күтілетін нәтижелер:
Білім: әрине дамыту барысында «салық
міндеттемесі» магистранттар Салық Қазақстан
Республикасының кодексіне және басқа да заңдар
мен нормативтік ұсынылған оқу бағдарламасы

Налоговые обязательства
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель
изучения
дисциплины:
«Налоговое
обязательство» посвящен современным проблемам
функционирования
налоговых
обязательств
в
Республике Казахстан. Налоговое обязательство
нашло свое прочное закрепление в налоговом
законодательстве РК и активно используется в
практике правоприменения уже более десяти лет.
Вместе с тем отношение к этому явлению в налоговом
праве у представителей различных научных течений и
практиков неоднозначное. В практике применения
налогового обязательства также возникают проблемы
с его позиционированием в системе налоговых
правоотношений и интерпретацией проявления им
своих свойств.
Краткое содержание:
«Налоговое обязательство»
заключается в изучении магистрантами проблем
правового регулирования налогового обязательства в
Республике Казахстан; получении магистрантами
теоретических знаний и практических навыков
применения норм налогового обязательственного
права, привитии им опыта работы со структурой
налоговых обязательств и их функционированием в
динамике
их
возникновения,
существования,
исполнения, изменения и прекращения. Задачи
изучаемой дисциплины: изучение проблемных
вопросов налогового обязательственного права, в том
числе изучение понятия и сущности налогового
обязательства, его состава и каждого элемента,
выявление особенностей возникновения и исполнения
отдельных видов налоговых обязательств.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: В процессе освоения курса «Налоговое
обязательство»
магистранты
должны
изучить
рекомендуемые
учебной
программой
нормы
Налогового кодекса РК и других законодательных и
подзаконных актов, а также нормы международных

Tax liabilities
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: "Tax
Obligation" is devoted to the current problems of
the functioning of tax liabilities in the Republic of
Kazakhstan. The tax obligation has found its solid
enshrining in the tax legislation of kazakhstan and
has been actively used in the practice of law
enforcement for more than ten years. At the same
time, the attitude to this phenomenon in tax law
among representatives of different scientific
currents and practitioners is ambiguous. In the
practice of applying the tax obligation also there
are problems with its positioning in the system of
tax relations and interpretation of its properties.
Summary: "Tax Obligation" is to study the legal
problems of tax liability in the Republic of
Kazakhstan; obtaining theoretical knowledge and
practical skills of applying the rules of tax
obligation law, instilling in them experience with
the structure of tax liabilities and their functioning
in the dynamics of their emergence, existence,
execution, change and termination. The tasks of
the discipline studied: studying the problematic
issues of tax obligation law, including studying
the concept and essence of the tax obligation, its
composition and each element, identifying the
peculiarities of the occurrence and fulfillment of
certain types of tax liabilities.
Expected results of the study:
Knowledge: In the process of mastering the Tax
Obligation course, undergraduates should study
the rules of the Tax Code recommended by the
curriculum and other legislative and by-laws, as
well as the norms of international conventions and
bilateral agreements on eliminating double
taxation and preventing tax evasion.
Skills: After studying the tax obligation course,
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нормаларды,
сондай-ақ
халықаралық
конвенциялар мен салық төлеуден жалтару
қосарланған салық салуды болдырмау және
болдырмау туралы екі жақты келісімдер
нормаларын зерделеу керек.
Дағдылар: түлегі білу салықтық міндеттемелерді,
салық міндеттемесін әрбір түрі құрамы, олардың
мазмұны, кейбір түрлері бойынша салық салу
объектілері мен салық салу объектілерін анықтау
пәндерді
қабілетті
болуы
тиіс
«салық
міндеттемесі» курсын аяқтағаннан кейін.
Дағдылары: салық міндеттемесінің орындалуын,
іс жүзінде салық міндеттемелерін орындау
барлық кезеңдерін қоюға негізгі нысандарын білу,
сондай-ақ орын алады, уақыт және тәртiппен
Құзіреттердің: Магистранттар, пәнді оқыпүйрену керек
Ол, ойлау мәдениетін дейді мақсат қою және оған
қол жеткізу жолдарын таңдау, синтездеу, талдау,
ақпаратты қабылдау алады;
олардың біліктілігі мен дағдыларын жетілдіру,
өзін-өзі дамыту үшін ұмтылады;
әділ сот төрелігі дамыған мағынасында, құқықтық
ойлауды және құқықтық мәдениетті негізінде
кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті;
дұрыс және толық құқықтық және басқа да
құжаттама кәсіби жұмысының нәтижелерін
көрсету мүмкіндігі;
Бағдарлама жетекшісі: доктор PhD Шаукенов
А.Т.
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KKKRM 5304
PPRSO 5304

Қамсыздандыру қатынастарын азаматтық
құқықтық реттеу мәселелері
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің
оқыту
мақсаты:
«Сақтандыру
қатынастарын
азаматтық-құқықтық
реттеу
мәселелері»
пәнін
студенттер
мен

конвенций и двусторонних соглашений об устранении
двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов.
Умения: После изучения курса «Налоговое
обязательство»
магистранты
должны
уметь
определять субъектов налогообложения, предметы и
объекты налогообложения по отдельным видам
налоговых обязательств, состав каждого вида
налогового обязательства, их содержание, знать.
Навыки: уметь реализовать на практике все этапы
исполнения налогового обязательства, знать основные
формы, а также место, время и способы исполнения
налогового обязательства
Компетенции: Магистранты, изучив дисциплину,
должны
Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
Способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
Способен
анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы;
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
Способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Способен толковать различные правовые акты;
Руководитель программы: д.ю.н., Порохов Е.В.
Проблемы гражданско-правового регулирования
страховых отношений
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: Основной целью
изучения студентами магистрантами дисциплины
«Проблемы гражданско-правового регулирования

undergraduates should be able to determine tax
subjects, subjects and objects of taxation on
certain types of tax liabilities, the composition of
each type of tax obligation, their contents, know.
Skills: be able to implement in practice all stages
of the implementation of the tax obligation, know
the basic forms, as well as the place, time and
ways of fulfilling the tax obligation
Competence:
Magistrates, having studied
discipline, should
He is able to perform professional duties in good
faith, to observe the principles of ethics of a
lawyer;
Capable of logically correct, reasoned and clear to
build oral and written speech;
strives
for self-development, professional
development and skill;
Capable of analysing socially relevant problems
and processes;
He is able to carry out professional activities on
the basis of developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
Capable of correctly and fully reflecting the
results of professional activities in legal and other
documentation;
Capable of interpreting various legal acts;
Program manager: PhD Schaukenov A.T.

Problems of legal regulation of insurance
relations
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: The main
purpose of students studying the discipline of
"Problems of Civil Law Regulation of Insurance
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магистранттарға оқытудағы негізгі мақсат.
Қазақстан
Респуликасындағы
сақтандыру
қатынастарын келісіммен реттеу бойынша
қосымша біліммен толықтыру болып табылады.
Қысқаша мазмұны: Сақтандыру құқығы –
магистранттарға сақтандыру құқықтық қатынас,
ең алдымен сақтандыру саласындағы әртүрлі
келісім формаларын реттейтін азаматтық-құқық
нормасы аясында терең білім беруге бағытталған.
Оқытудан күтілетін нәтижелер:
Білім: Қазақстан Республикасының сақтандыру
қатынасын
құқықтық
реттеу
негіздері,
сақтандыру құқығының қағидалары, сақтандыру
түсінігі мен түрлері, сақтандыру іс-әрекетінің
құқықтық тәртібі, сақтандыру қатынастарын
келісіммен реттеу туралы теориялық білімдерді
меңгеру.
Іскерлік: Нақты құқықтық жағдайларды маңызды
теориялық білімдерді пайдалануға үйрену,
сақтандыру құқықтық қатынастарды реттеудегі
белгілі бір нормативтік актілерді қандай да бір
практикалық жағдайларда қолдану туралы түсінік
болу.
Дағдылар: Қажетті ұғымдық аппараттарды
қалыптастыру.
Құзыреттілік: Магистранттар, пәнді оқу арқылы:
Өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен
шеберлігін арттыруға талпынады;
Әлеуметтік мәнді мәселелер мен үрдістерді
талдауға қабілетті.
Заңнамалық және басқа да құжаттардағы кәсіби
іс-әрекет нәтижелерін дұрыс және толық түрде
бейнелей алады;
Әр түрлі құқықтық актілерді талдай алуға
қабілетті.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Кумысбекова
Ж.Т.
Инвестициялық қатынастарды азаматтыққұқықтық
реттеу мәселелері

страховых отношений» является приобретение ими
дополнительных
знаний
по
договорному
регулированию страховых отношений в РК.
Краткое содержание:
Страховое право призвано
привать глубокие знание магистрантам в области
гражданско-правовых норм, регулирующих страховые
правоотношения, прежде всего, разнообразные
договорные формы в сфере страхования
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: усвоить теоретические знания об основах
правового регулирования страховых отношений в РК,
принципах страхового права, понятии и видов
страхования,
правовом
режиме
страховой
деятельности, договорном регулировании страховых
отношений;
Умения: научиться применять теоретические знания
для решения конкретных правовых ситуаций, иметь
представление о том, как тот или иной нормативный
акт, регулирующий страховые правоотношения
применяется в той или иной практической ситуации.
Навыки: сформировать необходимый понятийный
аппарат
Компетенции: Магистранты, изучив дисциплину,
должны
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
Способен
анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы;
Способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации;
Способен толковать различные правовые акты;
Руководитель программы: к.ю.н., Кумысбекова
Ж.Т.

Relations" is to acquire additional knowledge on
contractual regulation of insurance relations in
Kazakhstan.
Summary: Insurance law is designed to give
students a deep knowledge of civil law governing
insurance, especially a variety of contractual
forms in the insurance industry
Expected results of the study:
Knowledge: to assimilate theoretical knowledge
about the basics of legal regulation of insurance
relations in Kazakhstan, the principles of
insurance law, the concept and types of insurance,
the legal regime of insurance activity, contractual
regulation of insurance relations;
Skills: learn to apply theoretical knowledge to
solve specific legal situations, have an idea of how
a particular regulation governing insurance rights
applies in a particular practical situation.
Skills: to form the necessary conceptual apparatus
Competence:
Magistrates, having studied
discipline, should
strives
for self-development, professional
development and skill;
Capable of analysing socially relevant problems
and processes;
Capable of correctly and fully reflecting the
results of professional activities in legal and other
documentation;
Capable of interpreting various legal acts;
Program manager: candidate of legal Sciences
Kumysbekova J.T.

«Проблемы гражданско-правового регулирования
инвестиционных отношений»
Кредиты ESTC 5

Issues of civil legal regulations of investment
relations
The volume in credits: 5 ECTS
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Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер:жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді
оқу
мақсаты:«Инвестициялық
қатынастарды азаматтық-құқықтық реттеу
мәселелері»
пәнінің
мақсаттары
–
магистранттардың Қазақстан Республикасында
инвестицияларды құқықтық реттеу мәселелерін
оқу;
жақын және алыс шет елдердің
инвестициялық
заңнамасына
салыстырмалы
талдау жүргізу; инвестициялық қызметті жүзеге
асыру барысында
қолданылатын
әр-түрлі
шарттық нысандардың ерекшеліктерін анықтау;
инвестициялық құқық нормаларын қолдану
жөнінде теориялық білімдерді және тәжірибелік
дағдыларды алуда.
Қысқаша
мазмұны:«Инвестициялық
қатынастарды азаматтық-құқықтық реттеу
мәселелері» пәні инвестициялаудың қазіргі
шарттық нысандарына арналған. Инвестициялық
шарттар экономиканың әр-түрлі салаларында
қолданылады, бірақ оның барлығы Қазақстан
Республикасының әрекеттегі заңнамасында тиісті
түрде бекітілмеген. Осы курс инвестициялық
құқықтың қазіргі кезеңдегі даму жағдайларында
Қазақстан
Республикасында
инвестициялық
қатынастарды шарттық реттеудің аса күрделі
және даулы мәселелерін оқуға арналған.
Оқудан күтілетін нәтижелер:
Білімдер:
құқықтық ұғымдар;
Қазақстаннның тарихи кезеңдерінде мемлекеттік
құқықтық және конституциялық дамуы;
Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі
және мемлекеттік механизмнің жұмыс істеудің
ерекшеліктері;
қызметтің
нақты
саласын
анықтайтын
нормативтік құқықтық актілер және теориялық
тәсілдердің мазмұны, кәсіби қызметте құқықты
іске асыру үшін маңызын түсіну;

Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель
изучения
дисциплины:
«Проблемы
гражданско-правового
регулирования
инвестиционных отношений» заключается в
изучении
магистрантами
проблем
правового
регулирования инвестиций в Республике Казахстан;
проведении сравнительного анализа инвестиционного
законодательства стран ближнего и дальнего
зарубежья; выявлении особенностей различных
договорных форм, применяемых при осуществлении
инвестиционной
деятельности;
приобретение
магистрантами теоретических знаний и практических
навыков применения норм инвестиционного права.
Краткое содержание: «Проблемы гражданскоправового
регулирования
инвестиционных
отношений»посвящен современным договорным
формам инвестирования. Инвестиционные договоры
применяются в различных отраслях экономики и не
все из них получили надлежащее закрепление в
действующем
законодательстве
Республики
Казахстан. Данный курс посвящен изучению наиболее
проблемных и спорных вопросов договорного
регулирования
инвестиционных
отношений
в
Республике Казахстан на современном этапе его
развития.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
правовые понятия;
государственно-правовое и конституционное развитие
Казахстана на исторических этапах;
особенности функционирования правовой системы и
государственного механизма Республики Казахстан;
содержание нормативных правовых актов и
теоретических подходов, определяющих конкретную
область его деятельности, понимать их значение для
реализации права в профессиональной деятельности;
Умения:
творчески применять полученные знания на практике,
уметь перевести новые знания в конкретные

Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: "The
problems of civil-legal regulation of investment
relations" is to study the problems of legal
regulation of investments in the Republic of
Kazakhstan by undergraduates; Comparative
analysis of investment laws in countries near and
far abroad; Identifying the specifics of the various
contractual forms used in investment activities;
acquisition of theoretical knowledge and practical
skills of application of investment law by
graduates.
Summary: "The problems of civil-legal regulation
of investment relations" is devoted to modern
contractual forms of investment. Investment
contracts are applied in various sectors of the
economy and not all of them have been properly
enshrined in the current legislation of the Republic
of Kazakhstan. This course is devoted to the study
of the most problematic and controversial issues
of contractual regulation of investment relations in
the Republic of Kazakhstan at the current stage of
its development.
Expected results of the study:
Knowledge:
Legal concepts
Kazakhstan's state-legal and constitutional
development at historical stages;
The specifics of the legal system and the state
mechanism of the Republic of Kazakhstan;
the content of regulations and theoretical
approaches that define a specific area of its
activity, to understand their importance for the
exercise of the right in professional activities;
Skills:
to put this knowledge into practice creatively,
Be able to translate new knowledge into specific
proposals;
To improve your skills, to improve their skills and
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Істей білуі:
алған білімдерді тәжірибеде шығармашылық
түрде қолдану,
жаңа білімдерді нақты ұсыныстарға аудара білу;
өз біліктігін дербес түрде жетілдіру, білімдерді
толтырып жаңа дағдылармен икемділіктерді табу;
қажетті ақпаратты алып өңдеу;
енгізілген заңды жаңалықтарды ұғыну;
өз көзқарасын логикалық сауаты білдіріп
негіздеу;
Компьютер
және
басқа
инновациялық
технологияларды қолдану.
Дағдылары:
құқықтық сипатты құжаттарды даярлау және
құрастыру,
заңды және жеке тұлғалардың сұраныстары
бойынша негізделген ақпаратты дайындау;
қызметтестермен байланыстарды орнату және
қолдау, орындалатын жұмыстың аумағына
қатысты жағдайлармен мәселелердің толық
шеңберін игеру және есет сақтау, күрделі
жағдайларды логикалық талдау;
құқықтық мәселелер бойынша кәсіби міндеттерді
жүзеге асыруды, сұхбаттасуды және кеңес беруді
ескере отырып
тұлғааралық қатынастарды
орнату және дамыту;
соттағы пікірсайысқа қатысу және жауап алуды
жүргізу.
Құзыреттері:
Магистранттар пәнді оқып, тиіс
Ойлау мәдениетіне ие, мақсат қою және оған қол
жеткізу жолдарын таңдау, ақпаратты жинауға,
талдауға, қабылдауға қабілетті болу;
Өзін өзі дамытуға, өз біліктілігі мен шеберлігін
арттыруға ұмтылады;
Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және
құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті іске
асыруға қабілетті;
Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу
құқығы нормаларын іске асыру, нормативтік

предложения;
самостоятельно
совершенствовать
свою
квалификацию, пополнять знания и приобретать
новые навыки и умения;
получать и обрабатывать необходимую информацию;
разбираться в вводимых законодательных новшествах;
логически грамотно выражать и обосновывать свою
точку зрения;
использовать компьютерные и иные инновационные
технологии.
Навыки:
разработки и составления документов правового
характера,
подготовки обоснованной информации по запросам
юридических и физических лиц;
логического анализа проблемных ситуаций, усвоения
и запоминания всего круга обстоятельств и деталей,
относящихся к участку выполняемой работы,
установления и поддержки связей с коллегами;
налаживания и развития межличностных отношений с
учетом реализации профессиональных обязанностей,
интервьюирования и консультирования по правовым
вопросам;
ведения допроса и выступления в судебных прениях.
Компетенции:
Магистранты, изучив дисциплину, должны
Владеет
культурой
мышления,
способен
к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
Способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;
Руководитель программы: д.ю.н., Мороз С.П.

to acquire new skills and skills;
Receiving and processing the necessary
information
understand the legislative innovations being
introduced;
logically competently express and substantiate
their point of view;
use computer and other innovative technologies.
Skills:
to develop and draft legal documents,
Preparing reasonable information on the requests
of legal and natural persons;
logical analysis of problem situations, assimilation
and memorization of the whole range of
circumstances and details pertaining to the site of
the work performed, establishing and maintaining
relationships with colleagues;
establishing and developing interpersonal
relationships in the light of professional
responsibilities, interviewing and advising on
legal issues;
interrogation and speaking in court debates.
Competence:
Magistrates, having studied the discipline, should
Owns a culture of thinking, is capable of
generalizing, analyzing, perceiving information,
setting a goal and choosing ways to achieve it;
strives
for self-development, professional
development and skill;
He is able to carry out professional activities on
the basis of developed legal awareness, legal
thinking and legal culture;
He is able to apply legal acts, implement the rules
of material and procedural law in professional
activities;
Program manager: Doctor of Law Moroz S.P.
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құқықтық актілерді қолдануға қабілетті болу;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Казиева Г.Т.
Азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану
теориясы мен практикасы
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер: жоқ.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: оқу пәні ретінде заңнаманы
да, құқық қолдану қызметін де жетілдіру үшін
құқықты
соттық
қорғаудың
мәселелерін
анықтайды және зерттейді.
Қысқаша мазмұны: Пәні: - азаматтық іс жүргізу
құқығы ғылымы жасаған құқықтық категориялар,
теориялық көзқарастар және концепциялар, осы
көзқарастарды бағалау;
- азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану
мәселелері
Оқытудың күтілетін нәтижелері:
Білім:
теориялық
көзқарастар
және
концепциялар, осы көзқарастарды бағалау; азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану
мәселелері
Іскерлігі: азаматтық іс жүргізу заңнамасының
институттарын білу, азаматтық іс жүргізу құқығы
теориясы мен азаматтық іс жүргізу заңнамасын
бағалау мен оқуда ғылыми да, өзіндік те ұстаным
қалыптастыру, іс жүргізу мектептері мен
бағыттарында жеткілікті жақсы білу; құқық
қолдану қызметі үшін белгілі бір әдістемелік
базаға ие болу, талдау, дербес және сыни ойлау;
өз бетінше өз интеллектін дамыту және ой өрісін
кеңейту, шығармашылық қызмет пен үздіксіз өзін
өзі білімін арттыруда қажеттілігіне қабілеттілігін
арттыру;
Дағдысы: азаматтық іс жүргізу нормаларын
талдау,
нормативтік
құқықтық
актілердің
мәтіндерімен жұмыс жасау, нормаларды қолдана
отырып практикалық есептер шығару, ҚР
азаматтық іс жүргізу заңнамасының нормаларын
шет мемлекеттердің осындай нормаларымен

Теория и практика применения гражданского
процессуального законодательства РК
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: «Теория и практика
применения
гражданского
процессуального
законодательства» как учебная дисциплина выявляет
и изучает проблемы судебной защиты права для
совершенствования, как законодательства, так и
правоприменительной деятельности.
Краткое содержание:
Предметом данной
дисциплины являются: разработанные наукой
гражданского процессуального права правовые
категории,
теоретические взгляды и концепции,
оценки этих взглядов; проблемы применения
гражданского процессуального законодательства
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: теоретические взгляды и концепции, оценки
этих взглядов;
проблемы применения
гражданского процессуального законодательства
Умения:-ориентироваться в институтах гражданского
процессуального законодательства; достаточно
хорошо ориентироваться в процессуальных школах и
направлениях, формировать как научный, так и
собственный подход в оценке и изучении теории
гражданского процессуального права и практики
применения
гражданского
процессуального
законодательства; анализировать,
самостоятельно и критически мыслить, иметь
определенную методологическую базу для успешной
правоприменительной
деятельности;
самостоятельно развивать свой интеллект и
расширять кругозор, способности и интерес к
творческой деятельности, потребности в непрерывном
самообразовании;
Навыки: •
толкования
гражданских
процессуальных
норм;
работы
с
текстами

Theory and practice of the RK civil proceeding
legislation
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: "The
theory and practice of applying civil procedural
law" as a training discipline identifies and studies
the problems of judicial protection of the law to
improve both law and law enforcement.
Summary: The subject of this discipline are: developed by the science of civil procedural law
legal categories, theoretical views and concepts,
assessments of these views; Problems with civil
procedural law
Expected results of the study:
Knowledge: theoretical views and concepts,
assessments of these views; Problems with civil
procedural law
Skills:-to navigate the institutions of civil
procedural law; It is good enough to navigate the
procedural schools and directions, to form both a
scientific and its own approach in assessing and
studying the theory of civil procedural law and the
practice of applying civil procedural law; To
analyze, think independently and critically, to
have a certain methodological basis for successful
enforcement activities; - independently develop
your intellect and expand horizons, abilities and
interest in creative activities, the need for
continuous self-education;
Skills: Interpretation of civil procedural rules;
Working with the texts of regulations; Solving
practical problems with the application of rules
Conducting a comparative analysis of the norms
of the civil procedural legislation of the Republic
of Kazakhstan with similar norms of other foreign
countries.
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салыстырмалы талдау жүргізу.
Құзыреттілігі: Магистранттар пәнді оқып, тиіс
Ойлау мәдениетіне ие, мақсат қою және оған қол
жеткізу жолдарын таңдау, ақпаратты жинауға,
талдауға, қабылдауға қабілетті болу;
Ауызша және жазбаша сөзді қисынды, дәйекті
және анық құра білу;
Заңға қатаң сәйкес шешімдер қабылдауға және
заңи іс әрекеттер жасауға қабілетті;
Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу
құқығы нормаларын іске асыру, нормативтік
құқықтық актілерді қолдануға қабілетті болу;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Тлегенова Ф.А..
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Азаматтық істердің жекелеген санаттарын
қарау және шешу ерекшеліктері
Кредиты ESTC 5
Пререквизиттер: жоқ.
Постреквизиттер: жоқ.
Пән оқыту мақсаты: бұл пәнді оқыту
мақсатысот жүйесіне енетін соттар қарайтын
азаматтық
істердің
әртүрлі
санаттарының
ерекшеліктерін оқыту болып табылады.
Қысқаша мазмұны: Бұл оқу курсының пәні –
азаматтық істердің жекелеген санаттары бойынша
сот төрелігін жүзеге асыру, сонымен қатар сот
пен өзге органдар актілерін атқару барысында
пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін
құқық нормалары; азаматтық іс жүргізу құқығы
үшін жалпы және азаматтық істердің жекелеген
санаттарын қарау ғылымы үшін тән құқықтық
категориялар, теориялық көзқарастар мен
тұжырымдар, солардың ішінде азаматтар мен
ұйымдардың бұзылған немесе даулы субъективтік

нормативных правовых актов; •решения практических
задач
с
применением
норм;
•проведения
сравнительного
анализа
норм
гражданского
процессуального
законодательства
РК
с
аналогичными нормами других зарубежных стран.
Компетенции: Магистранты, изучив дисциплину,
должны
Владеет
культурой
мышления,
способен
к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
Способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
Способен
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
Способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности;
Руководитель программы: к.ю.н., Тлегенова Ф.А.
Особенности разрешения отдельных категорий
гражданских дел
Кредиты ESTC 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель
изучения
дисциплины:
«Особенности
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел»
является изучение особенностей различных категорий
гражданских дел, рассматриваемых судами, как общей
юрисдикции, так и специализированными судами.
Деление дел на категории в программе спецкурса
произведено по отраслям права, нормами которых
руководствуется суд при разрешении гражданских
дел.
Краткое содержание: Предметом данной учебной
дисциплины являются: - нормы права, регулирующие
общественные
отношения,
возникающие
при
отправлении правосудия по отдельным категориям
гражданских дел, и исполнение актов суда и иных
органов; - правовые категории, теоретические взгляды

Competence:
Magistrates, having studied
discipline, should
Owns a culture of thinking, is capable of
generalizing, analyzing, perceiving information,
setting a goal and choosing ways to achieve it;
Capable of logically correct, reasoned and clear to
build oral and written speech;
Capable of making decisions and taking legal
action in accordance with the law;
He is able to apply legal acts, implement the rules
of material and procedural law in professional
activities;
Program manager: candidate of legal Sciences
Tlegenova F.A.

Peculiarities of some civil case categories
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:
"Specialities in the consideration of certain
categories of civil cases" is to examine the
characteristics of different categories of civil cases
before the courts, both general jurisdiction and
specialized courts. Dividing cases into categories
in the special course program is made by branches
of law, the rules of which are guided by the court
in the resolution of civil cases.
Summary: The subject of this discipline is: - the
rules of law governing public relations arising in
the administration of justice in certain categories
of civil cases, and the execution of acts of the
court and other bodies; Legal categories,
theoretical views and concepts that characterize
the science of civil procedural law in general and
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құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін
қорғаудың соттық тәртібін ұйымдастыру; бірінші
сатыдағы сотта іс жүргізу және жоғары сатыдағы
сотта іс жүргізу, оның мақсаты төменгі тұрған
соттардың
шешімдерінің,
ұйғарымдарының,
бұйрықтарының және қаулыларының заңдылығы
мен негізділігін тексеру; азаматтық істердің
жекелеген
санаттарын
қарауға
қатысты
халықаралық азаматтық процестің сұрақтары;
азаматтық
құқықтық
дауларды
шешудің
баламалы тәсілдерінің сұрақтары; Қазақстанның
құқықтық жүйесінің даму тарихын көрсететін
азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолдану
теориясы мен практикасының өзекті мәселелері.
Оқытудың күтілетін нәтижелері:
Білім: азаматтық істердің жекелеген санаттары
бойынша сот төрелігін жүзеге асыру, сонымен
қатар сот пен өзге органдар актілерін атқару
барысында
пайда
болатын
қоғамдық
қатынастарды реттейтін құқық нормалары.
Іскерлігі: танымның ғылыми әдістерін қолдану;
азаматтық
іс
жүргізу
заңнамасының
институттарын білу, азаматтық іс жүргізу құқығы
теориясы мен азаматтық іс жүргізу заңнамасын
бағалау мен оқуда ғылыми да, өзіндік те ұстаным
қалыптастыру, іс жүргізу мектептері мен
бағыттарында жеткілікті жақсы білу; құқық
қолдану қызметі үшін белгілі бір әдістемелік
базаға ие болу, талдау, дербес және сыни ойлау;
өз бетінше өз интеллектісін дамыту және білімін,
кеңейту, үздіксіз өзін өзі оқытуда қажеттіліктер,
шығармашылық қызметке қызығушылық пен
қабілетті болу.
Дағдысы: азаматтық іс жүргізу нормаларын
талдау,
нормативтік
құқықтық
актілердің
мәтіндерімен жұмыс жасау, нормаларды қолдана
отырып практикалық есептер шығару, ҚР
азаматтық іс жүргізу заңнамасының нормаларын
шет мемлекеттердің осындай нормаларымен
салыстырмалы талдау жүргізу.

и концепции, характерные для науки гражданского
процессуального права в целом и науки рассмотрения
отдельных категорий гражданских дел, в частности; организация судебного порядка защиты нарушенных
или оспоренных субъективных прав и охраняемых
законом интересов граждан и организаций; производство в суде первой инстанции и производство
в суде вышестоящем, целью которого является
проверка законности и обоснованности решений,
определений,
приказов
и
постановлений
нижестоящего суда; - исполнительное производство
по отдельным категориям гражданских дел; - вопросы
международного гражданского процесса в части
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел; вопросы альтернативных способов разрешения
гражданско-правовых споров; - актуальные проблемы
теории и практики применения гражданского
процессуального
законодательства,
отражающие
историю развития правовой системы Казахстана.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: - норм права, регулирующие общественные
отношения,
возникающие
при
отправлении
правосудия по отдельным категориям гражданских
дел, и исполнение актов суда и иных органов;
Умения: - использовать научные методы познания; достаточно
хорошо
ориентироваться
в
процессуальных школах и направлениях, формировать
как научный, так и собственный подход в оценке и
изучении теории гражданского процессуального права
и
практики
применения
гражданского
процессуального законодательства. - оперировать
основными понятиями и проблемами гражданского
процессуального законодательства; - уметь выделять
теоретические,
прикладные
аспекты
знания
гражданского процессуального права, гражданского
процессуального законодательства, применять их для
обоснования практических решений, касающихся как
повседневной жизни, так и профессиональной жизни;
- анализировать, самостоятельно и критически
мыслить, иметь определенную методологическую

the science of dealing with certain categories of
civil cases, in particular; The organization of a
judicial order to protect the violated or contested
subjective rights and protected by law the interests
of citizens and organizations; Proceedings in the
court of first instance and proceedings in a higher
court, which is intended to verify the legality and
validity of decisions, definitions, orders and
rulings of the lower court; Executive proceedings
in certain categories of civil cases; Issues of the
international civil process in the consideration of
certain categories of civil cases; Alternative ways
to resolve civil disputes; The current problems of
the theory and practice of applying civil
procedural legislation, reflecting the history of the
development of Kazakhstan's legal system.
Expected results of the study:
Knowledge: - the rules of law governing public
relations arising in the administration of justice in
certain categories of civil cases, and the execution
of acts of the court and other bodies;
Skills: - to use scientific methods of cognition; - it
is quite well to navigate in procedural schools and
directions, to form both a scientific and its own
approach in assessing and studying the theory of
civil procedural law and the practice of applying
civil procedural legislation. To deal with the basic
concepts and problems of civil procedural
legislation; To be able to highlight the theoretical,
applied aspects of knowledge of civil procedural
law, civil procedural law, to apply them to justify
practical decisions concerning both daily life and
professional life; To analyze, think independently
and critically, to have a certain methodological
basis for successful enforcement activities; independently develop your intellect and expand
horizons, abilities and interest in creative
activities, the need for continuous self-education.
Skills: - interpretations of civil procedure;
Working with the texts of regulations; Solving
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Құзыреттілігі:
Магистранттар пәнді оқып, тиіс
Өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік маңызын
сезінеді, кәсіби құқықтық санасының жеткілікті
деңгейіне ие болады;
Кәсіби міндеттерді адал орындауға қабілетті,
заңгер этикасы қағидаларын сақтау;
Құқық субъектілерімен заңнаманы сақтауын
қаматамсыз етуге қабілетті;
Заңға қатаң сәйкес шешімдер қабылдауға және
заңи іс әрекеттер жасауға қабілетті;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д, Акимбекова С.А.

базу
для
успешной
правоприменительной
деятельности; - самостоятельно развивать свой
интеллект и расширять кругозор, способности и
интерес к творческой деятельности, потребности в
непрерывном самообразовании.
Навыки: - толкования гражданско-процессуальных
норм; - работы с текстами нормативных правовых
актов; - решения практических задач с применением
норм
гражданского
процессуального
законодательства; - обобщения судебной практики с
применением их к теоретическим знаниям; проведения сравнительного анализа гражданскопроцессуальных норм РК с другими зарубежными
странами
Компетенции: Магистранты, изучив дисциплину,
должны
Осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания;
Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
Способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;
Способен
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
Руководитель программы: д.ю.н., Акимбекова С.А.

practical problems with the application of civil
procedural laws; Generalizations of jurisprudence
with their application to theoretical knowledge;
Conducting a comparative analysis of the civilprocedural norms of the Republic of Kazakhstan
with other foreign countries
Competence:
Magistrates, having studied
discipline, should
He is aware of the social significance of his future
profession and has a sufficient level of
professional legal awareness;
He is able to perform professional duties in good
faith, to observe the principles of ethics of a
lawyer;
Capable of enforcing the law by subjects of law;
Capable of making decisions and taking legal
action in accordance with the law;
Program manager: Doctor of Law Akimbekova
S.A.
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