МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
КАСПИЙ ҚОҒАМДЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ӘДІЛЕТ» ЖОҒАРЫ ҚҰҚЫҚ МЕКТЕБІ/ ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА «ӘДІЛЕТ»

2020-2021 оқу жылына арналған
ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН
на 2020-2021 учебный год
ДОКТОРАНТУРА
Код и классификация направлений подготовки: 8D04251 – «Частное право»
Дайындау бағыттарының коды мен жіктелуі: 8D04251 «Жеке құқық»

Алматы 2020
1

Курс

Семестр

Кредиты
ESTC

Код
дисципли
ны

Код и классификация направлений подготовки: 8D04251
Наименование образовательной программы: Частное право
Срок обучения 3 года

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

2

5

KF7201
FP 7201
AH 7202
AP 7202
GZA 7203
MNI 7203
MBZh 7204
MGU 7204
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Базовые дисциплины БД
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AZZM 7301
SPGZ 7301
ShSShTShTO 7302
PPIISAR 7302
ZhKPAK 7302
KN 7302
TKOM 7203
APPP 7203
AIKTKE 7203
OROKGD 7203
KR ZhKRM 7304
PPRN 7304
MKOM 7304
APOP 7304
IKOM 7305

Құқық философиясы

Философия права

Law philosophy

Академиялық хат

Академическое письмо

Academic writing

Ғылыми зерттеу әдістері

Методы научных исследований

Research methods

Мемлекеттік басқаруды жаңғырту
Модернизация государственного управления
Халықаралық жеке құқықтағы заңды Юридические лица в международном частном
тұлғалар
праве
Кәсіпкерлік құқықтың өзекті
Актуальные проблемы предпринимательского
мәселелері
права
Профилирующие дисциплины ПД
Азаматтық заңнаманың заманауи Современные
проблемы
гражданского
мәселелері
законодательства

Modernization of public administration
Legal entities in international private law

Шетелдік сот шешімдері мен төрелік
шешімдерді тану және орындау
Жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттар
Тұтынушылар құқықтарының өзекті
мәселелері
Азаматтық істердің кейбір түрлерін
қараудың ерекшеліктері
ҚР жер қойнауын пайдалануды
құқықтық реттеудің мәселелері
Міндеттемелік құқықтың өзекті
мәселелері
Инвестициялық құқықтың өзекті

Признание и приведение в исполнение
иностранных судебных и арбитражных решений
Контракты на недропользование

Recognition and execution of foreign
judicial and arbitration tribunal decisions
Contracts for subsoil use

Актуальные проблемы потребительского права

Relevant issues of consumer law

Особенности рассмотрения отдельных
категорий гражданских дел
Проблемы правового регулирования
недропользования в РК
Актуальные проблемы обязательственного
права
Актуальные проблемы инвестиционного права

Peculiarities of some civil case categories

Relevant issues of enterpreneurial law

Modern problems of civil legislation

Issues of subsoil use
Relevant issues of obligatory law
Relevant issues of investment law
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APIP 7305
EKOM 7305
APEP 7305

Код дисциплины
KF7201
FP 7201

мәселелері
Энергетикалық құқықтың өзекті
мәселелері

Пән атауы
Құқық философиясы
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәннің негізгі мақсаты құқық мәселелерінің
философиялық-теориялық
мазмұнын
түсіну
дағдысын дамыту, абстрагирлеу, талдау және
жалпылау деңгейінің жоғары болуын болжайтын
ғылыми сұрақтарды қою және талқылау. Құқық
философиясының
әдіснамасын
меңгеру
магистрантқа
экономикалық-құқықтық
коллизиялардың ағымдағы жағдайы бойынша
Аналитик және сарапшы ретінде әрекет етуге
мүмкіндік береді. Құқықтық сананың қазіргі жайкүйін сенімді диагностикалау магистрантқа оның
динамикасының
негізгі
ерекшеліктерін
бағдарлауға, экономикалық қызметті құқықтық
қамтамасыз етудің маңызды міндеттерін шешу
жолдарын негізді түрде болжауға мүмкіндік
береді. Аталған мақсатқа сәйкес осы Пәннің
міндеттері қазіргі үдерістер мен құбылыстарда
Құзыретті бағдар беруді қамтамасыз ететін
философиялық санаттар мен қағидаттар жүйесін
кәсіби халықаралық құқықтық-түзетушілердің
жүйелі меңгеруін білдіреді. Бұл оларға іскерлік
кәсіби қарым-қатынасты жылдам әрі табысты
жүзеге асыруға мүмкіндік береді, іскерлік
белсенділікті құқықтық реттеудің жалпы және
нақты проблемаларын шешудің тарихи және
теориялық модельдерінің ерекшеліктерін білу
негізінде іскерлік коммуникация дағдыларын
нығайтады.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к, Калимбекова А.Р.

Актуальные проблемы энергетического прав

Наименование дисциплины
Философия права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Основной целью дисциплины является
развитие навыков понимания философскотеоретического содержания проблем права,
умения ставить и обсуждать научные
вопросы, предполагающие высокую степень
абстрагирования,
анализа
и обобщения
обширного
эмпирического
материала
и теоретического материала более низких
ступеней
обобщения.
Владение
методологией философии права призвано
обеспечить
магистранту
возможность
выступать в качестве аналитика и эксперта
по текущим
ситуациям экономикоправовых коллизий.
Уверенное
диагностирование
текущего
состояния
правосознания
позволит
магистранту
ориентироваться в ключевых особенностях
его динамики, обоснованно прогнозировать
пути решения насущных задач правового
обеспечения экономической деятельности.
В соответствии с указанной целью задачи
данной дисциплины представляют собой
последовательное
освоение
профессиональными правовикамимеждународниками системы философских
категорий и принципов, обеспечивающих
компетентную ориентацию в современных
процессах
и явлениях.
Это
позволит
им быстрее
и успешнее
осуществлять
деловое
профессиональное
общение,

Relevant issues of energy law

Name of the discipline
Law philosophy
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The main purpose of the discipline is to develop skills
of understanding the philosophical and theoretical
content of legal problems, the ability to raise and
discuss scientific questions that involve a high degree
of abstraction, analysis and generalization of extensive
empirical material and theoretical material of lower
levels of generalization. Knowledge of the
methodology of the philosophy of law is intended to
provide the master's student with the opportunity to act
as an analyst and expert on current situations of
economic and legal conflicts. Confident diagnosis of
the current state of legal awareness will allow the
master's student to navigate the key features of its
dynamics, reasonably predict ways to solve urgent
problems of legal support of economic activity. In
accordance with this goal, the tasks of this discipline
are a consistent development by professional
international lawyers of a system of philosophical
categories and principles that provide competent
orientation in modern processes and phenomena. This
will allow them to quickly and successfully carry out
business professional communication, strengthen their
business communication skills based on knowledge of
the specifics of historical and theoretical models for
solving General and specific problems of legal
regulation of business activity.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Kalimbekova A. R.
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AH 7202
AP 7202

Академиялық хат
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
"Академиялық хат" пәнінің мақсаты-кәсіби
құзыреттілікті қалыптастыру және аналитикалық
мәтіндік қызметпен байланысты коммуникативтік
құзыреттілікті
кеңейту;
докторанттардың
лингвистикалық және прагматикалық ойлау
дағдыларын қалыптастыру, тілдің экспрессивті
бірліктерін талдай білу және коммуникацияның
мақсаттары мен шарттарына байланысты қажетті
бірлікті таңдауды сауатты жүзеге асыру. Курстың
міндеті-академиялық
жанрлардың
ерекшеліктерімен таныстыру – Аннотация,
реферат, аналитикалық шолу, сондай-ақ ғылыми
оқиға туралы хабарламалар (конференциялар)));
мәтіндерді аналитикалық өңдеудің негізгі
мақсаттарын анықтау; кәсіби тақырып бойынша
мәтіндерді талдауды үйрету. Курсты оқу
докторанттарға ғылыми деректер базасында
ақпарат іздеуге, мәтіндерді талдауға және
реферациялауға, академиялық жазудың түрлі
жанрларымен жұмыс істеуге байланысты кәсіби
қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пәнді
меңгеру нәтижесіне қойылатын талаптар: пәнді
меңгеру нәтижесінде докторанттарда келесі
кәсіби құзіреттіліктер қалыптасуы тиіс: бастапқы пікірді дәл қабылдауға ықпал ететін
мәтінді талдау әдістемесін меңгерген; анықтамалық,
арнайы
әдебиетте
және
компьютерлік желілерде ақпаратты іздестіруді
қоса алғанда, мәтінмен жұмыс істеу әдістемесін

укрепит навыки деловой коммуникации
на основе знания специфики исторических
и теоретических моделей решения общих
и конкретных
проблем
правового
регулирования деловой активности.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
Калимбекова А.Р.
Академическое письмо
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель курса «Академическое письмо» формирование
профессиональной
компетенции
и
расширение
коммуникативной компетенции, связанной с
аналитической текстовой деятельностью;
формирование у докторантов навыков
лингвистического
и
прагматического
мышления,
умений
анализировать
экспрессивные единицы языка и грамотно
осуществлять выбор нужной единицы в
зависимости
от
целей
и
условий
коммуникации. Задача курса – познакомить
с особенностями академических жанров
(аннотации,
реферата,
аналитического
обзора, а также сообщения о научном
событии
(конференции));
определить
основные цели аналитической обработки
текстов; научить анализировать тексты по
профессиональной тематике. Изучение курса
позволит докторантам
осуществлять
профессиональную деятельность, связанную
с поиском информации в научных базах
данных, анализом и реферированием
текстов, работой с различными жанрами
академического письма. Требования к
результатам освоения дисциплины: В
результате
освоения
дисциплины
у
докторантов
должны
формироваться
следующие профессиональные компетенции:

Academic writing
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The aim of the Academic Letter course is to develop
professional competence and expand communication
competence related to analytical textual activities;
forming the doctoral students skills of linguistic and
pragmatic thinking, the ability to analyze expressive
units of language and competently make the choice of
the right unit depending on the goals and conditions of
communication. The aim of the course is to introduce
the peculiarities of academic genres (annotations,
abstracts, analytical review, as well as reports about a
scientific event (conference)); Identify the main
objectives of text analysis. teach to analyze texts on
professional subjects. Studying the course will allow
doctoral students to carry out professional activities
related to the search for information in scientific
databases, analysis and reference of texts, work with
different genres of academic writing. Requirements for
the results of discipline: As a result of the mastery of
discipline, doctoral students should form the following
professional competences: - owns a method of text
analysis, which contributes to the accurate perception
of the original statement; - owns the method of
working with text, including the search for information
in reference, special literature and computer networks.
As a result of the study of discipline, the student
should: know: - the goals and tasks of analytical
processing of texts in the modern information space; genre-stylistic characteristics of annotation, abstract,
analytical review, scientific communication; Principles
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меңгерген. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі
керек: - қазіргі ақпараттық кеңістіктегі мәтіндерді
аналитикалық
өңдеудің
мақсаттары
мен
міндеттерін; - аннотацияның, рефераттың,
аналитикалық шолудың, ғылыми хабардың
жанрлық-стилистикалық
сипаттамаларын;
аннотация мен рефератты коммуникативті
ұйымдастыру принциптерін; - шолуларды жазу
ережелерін.; меңгеруі керек: - ғылыми, ғылымитехникалық және ғылыми-көпшілік мәтіндерге
стилистикалық талдау жүргізу; - Кәсіби ақпарат
саласы мәтінінің стилистикалық және жанрлық
тиістілігін анықтау; - мәтіннің стилистикалық
элементтерін анықтау; - мәтіннің семантикалық
талдауын жүргізу және оның негізгі сөздерін
бөліп шығару; - сөйлеу мәнерлілігін анықтау; мәтіннің мазмұнын Аннотация, рефераттар,
шолулар түрінде беру; меңгеруі керек: - мәтінді
мағыналық талдау тәсілдерін; - мәтінді
коммуникативтік Талдау әдістемесін; - аннотация
және реферат жанрларын.
Бағдарлама жетекшісі
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GZA 7203
MNI 7203

Ғылыми зерттеу әдістері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді игерудің мақсаты: докторанттардың
мәселелерді ғылыми зерттеу әдістері бойынша
теориялық және қолданбалы білім алуы, ғылым
саласында танымдық іс-әрекет дағдылары бар
мамандарды даярлау, Ғылыми іс-әрекет мазмұны,

- владеет методикой анализа текста,
способствующей
точному
восприятию
исходного
высказывания;
владеет
методикой работы с текстом, включая поиск
информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях. В
результате изучения дисциплины студент
должен:
знать:
цели
и
задачи
аналитической
обработки
текстов
в
современном
информационном
пространстве; - жанрово-стилистические
характеристики
аннотации,
реферата,
аналитического обзора, научного сообщения;
- принципы коммуникативной организации
аннотации и реферата; - правила написания
обзоров; уметь: - проводить стилистический
анализ научных, научно-технических и
научно-популярных текстов, - определять
стилистическую
и
жанровую
принадлежность
текста
сферы
профессиональной информации; - выделять
стилеобразующие элементы текстов, проводить семантический анализ текста и
выделять его ключевые слова; - определять
средства
речевой выразительности;
передавать содержание текстов в форме
аннотаций, рефератов, обзоров; владеть: приемами смыслового анализа текста; методикой
коммуникативного
анализа
текста; - жанрами аннотации и реферата.
Руководитель программы:
Методы научных исследований
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Целью освоения дисциплины Методы
научных исследований являются: получение
докторантами теоретических и прикладных
знаний по методам научного исследования
проблем,
подготовка
специалистов,

of communicative organization of annotations and
abstracts; Review rules to be able: - to conduct stylistic
analysis of scientific, scientific, technical and nonfiction texts - to determine the stylistic and genre
affiliation of the text sphere of professional
information; - highlight the style-forming elements of
texts - to conduct semantic analysis of the text and
highlight its keywords; Identify the means of speech
expressiveness; Transfer the contents of texts in the
form of annotations, abstracts, reviews; own: - by the
techniques of semantic analysis of the text; The method
of communicative analysis of the text; - genres of
annotation and abstract.
Program Manager:

Research methods
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
The aim of the discipline is to obtain theoretical and
applied knowledge from the methods of scientific
research of problems, to train specialists with cognitive
skills in the field of science, to form deep ideas about
the content of scientific activity, its methods and forms
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оның әдістері мен білім нысандары туралы терең
түсініктерді қалыптастыру.
Бұл пән кәсіби дайындықтың орталық бөлігі
болып табылады, ал курс пәнаралық сипатқа ие.
Бұл пәнді білу докторанттардың зерттеу
тәжірибесінен, докторанттардың ғылыми-зерттеу
жұмыстарынан
кейін
өту,
докторлық
диссертацияға дайындық үшін қажет.
Бағдарлама жетекшісі з.ғ.к, Бейсенова А.У.
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MBZh 7204
MGU 7204

Мемлекеттік басқаруды жаңғырту
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді
оқытудың
мақсаты:
экономиканы
мемлекеттік басқару және әлеуметтік саланы
дамытудың мәнін, әдістерін, ұйымдастырылуын,
принциптері мен механизмдерін оқыту болып
табылады.
Қысқаша
мазмұны:
мемлекеттік
басқару
негіздерін және оны жетілдіру бағыттарын білу
"Қазақстан-2050"
Стратегиясының
маңызды
басымдықтарының бірін жүзеге асыру-негізгі
функцияларға дейін шектелген кәсіби мемлекетті
құру мақсатында маман - басқарушылардың жаңа
буынын дайындау үшін қажет. Басқарудың
барлық деңгейлерінде, шаруашылық жүргізудің
барлық буындарында ағымдағы жұмысты
перспективамен үнемі салыстыра алатын,
оңтайлы
шешімдер
қабылдай
алатын
мамандардың рөлі артады.
Бағдарлама жетекшісі доктор PhD Уварова
Н.В.

имеющих
навыки
познавательной
деятельности в сфере науки, формирование
глубоких представлений о содержании
научной деятельности, её методах и формах
знания.
Данная дисциплина является центральной
частью профессиональной подготовки, а
курс имеет междисциплинарный характер.
Знание данной дисциплины необходимо для
последующего
прохождения
исследовательской практики докторантов,
научно-исследовательской
работы
докторантов, подготовка к докторской
диссертации.
Руководитель
программы:
к.ю.н.,
Бейсенова А.У.
Модернизация
государственного
управления
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины: Целью
дисциплины является изучение сущности,
методов,
организации,
принципов
и
механизмов государственного управления
экономикой и развитием социальной сферы.
Краткое содержание:
Знание основ
государственного управления и направлений
его совершенствования необходимо для
подготовки
нового
поколения
профессионалов-управленцев
с
целью
реализации
одного
из
важнейших
приоритетов стратегии «Казахстан-2050» построения профессионального государства,
ограниченного до основных функций. На
всех уровнях управления, во всех звеньях
хозяйствования
возрастает
роль
специалистов,
умеющих
постоянно
соотносить
текущую
работу
с
перспективами, принимать оптимальные

of knowledge.
This discipline is a central part of training and the
course is interdisciplinary. Knowledge of this
discipline is necessary for the subsequent passage of
research practice of doctoral students, research work of
doctoral students, preparation for doctoral thesis.
Program Manager: candidate of legal Sciences
Beisenova A.U.

Modernization of public administration
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: none
Discipline Study: The purpose of the discipline is to
study the essence, methods, organization, principles
and mechanisms of public management of the economy
and social development.
Summary: Knowledge of the basics of public
administration and the directions of its improvement is
necessary to train a new generation of professional
managers in order to implement one of the most
important priorities of the strategy "Kazakhstan-2050"
- the construction of a professional state, limited to the
main functions. At all levels of management, in all
parts of the economy, the role of specialists who are
able to constantly relate current work with prospects, to
make the best decisions increases.
Program Manager: PhD Uvarova N.V.
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KhZhKZT 7205
ULMChP 7205

Халықаралық
жеке
құқықтағы
заңды
тұлғалар
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: Инвестициялық құқықтың
өзекті мәселелері, Энергетикалық құқықтың
өзекті мәселелері
Пәннің мақсаты:пәнді оқытудағы Мақсаты мен
міндеттері
"Халықаралық жеке құқықтағы заңды тұлғалар"
шетел қатысатын заңды тұлғалар немесе шетелдік
заңды
тұлғалар
құқықтық
жағдайының
ерекшелігін
халықаралық
жеке
құқық
субъектілері ретінде зерттеу.
Қысқаша мазмұны:Курс ҚР АК-нің жалпы
ережелерін заңды тұлғаларға тереңдетіп оқытуға
арналған, сондай-ақ шетелдік қатысуымен немесе
шетелдік заңды тұлғалардың қатысуымен
олардың
жекелеген
ұйымдық-құқықты
нысандары
ҚР-ның
заңнамасымен
қарастырылған. Әрі оның құрылымы қарапайым
ұйымдық-құқықтық
нысандардан
неғұрлым
күрделі нысандарға көшуден құралады. Курстың
негізі азаматтық құқық болып табылады, себебі
бірінші кезекте қарастырылатын мәселеле реттеу
саласына АК кіреді. Докторанттардың жалпы
дайындығын ескерек отырып, қарастырылып
отырған проблемалық мәселелер егжей-тегжейлі
айтылмағанымен, бұл мәселе оқытылды. Ал
олардың заңдардың жетілмеуінен туындағандары
өкінішке орай, аз емес. Бұл қолданыстағы
заңнаманың зерделеу үрдісінде баға беруін
көрсетеді. Нәтижесінде заңнамдағы ережелердің
белгілі бір қалыпқа сай жинақтылығын,
заңнаманың қисындылығын ескере отыра, оны
жетілдірудің, толықтырудың, өзгертілудің қажет
еместігін
көрсетеді.
Бұндай
білімдер

решения.
Руководитель программы: доктор PhD
Уварова Н.В.
Юридические лица в международном
частном праве
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Актуальные проблемы
инвестиционного
права,
Актуальные
проблемы энергетического права
Цель изучения дисциплины: Цель изучения
курса «Юридические лица в международном
частном праве» заключается в исследовании
особенностей
правового
положения
юридических лиц с иностранным участием
или иностранных юридических лиц как
субъектов международного частного права.
Краткое содержание: Курс посвящен
углубленному изучению общих положений
ГК РК о юридических лицах, а также
рассмотрению
их
отдельных
организационно-правовых
форм
юридических лиц с иностранным участием
или
иностранных
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.

Legal entities in international private law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Current Problems of Investment Law,
Current Issues of Energy Law
The purpose of the study of discipline: The purpose of
the "Legal Persons in International Private Law" course
is to examine the specifics of the legal situation of legal
entities with foreign participation or foreign entities as
subjects of international private law.
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 legal forms of legal entities with foreign
participation or foreign legal entities under 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, 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:
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докторанттарға тек қана қорытынды аттестацияда
ғана көмектеспейді,сонымен қоса олардың құқық
шығару және құқық қолдану қызметінде де
пайдалы рөл атқарады.
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Білімдер:- ғылыммен әзірленген азаматтық
құқықтың көзқарастары, теориясындағы өзге
немесе
сол
мәселелер
бойынша
,осы
көзқарастарды зерделеу және бағалау дағдыларын
қалыптастыру;
-тіркеу мәселелері туралы, шетел қатысатын
заңды тұлғалар немесе шетелдік заңды тұлғалар
қызметі мен таратылуы;
- заңды тұлғаның халықаралық жеке құқықтағы
қазіргі теориясы туралы;
- заңды тұлғаның халықаралық жеке құқықтағы
қалыптасқан тәсілдер арқылы ұлтын.
Іскерліктер:- заңды тұлға бойынша Қазақстан
Республикасының заңнамасына бағдарлау.
- практика барысында заңды тұлғалар туралы
білімді қолдану, шетелдік қатысуымен немесе
шетелдік заңды тұлғалар;
Дағдылар: - тәжірибелік қызметте алынған
білімдерді пайдалану,.
Құзыреттіліктер: Жоспарлау мен ғылымизерттеу
процесін
жүзеге
асыру,ұйымдастырушылық
қабілетілігінің
құзыреттілігі ;
Талдау, бағалау және салыстыру зерттеу
саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамалар
мен қорытынды жасай білу құзыреттілігі;
Түрлі көздерден ақпаратты талдау және өңдеу
үшін қабілетін құзыреттілігі;
Академиялық тұтастығын сипатталады тәуелсіз
ғылыми зерттеу, талдау қазіргі заманғы теориялар
мен әдістер негізінде жүргізу қабілетін
құзыреттілігі;
Өзінің жаңа ғылыми идеяларыңды хабарлауға, өз
білімдеріңді
танытып,
оны
ғылыми
қауымдастыққа баяндау, ғылыми танымның

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
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
с
иностранным участием или иностранных
юридических лиц;
- о существующих теориях юридического
лица в международном частном праве;
- о сложившихся подходах к определению
национальности юридического лица в
международном частном праве.
Умения:ориентироваться
в
формах
юридических лиц по законодательству
Республики Казахстан;
- применять знания о юридических лицах с
иностранным участием или иностранных
юридических лиц на практике в ходе
решения задач;
Навыки: использовать полученные знания в
практической деятельности.
Компетенции: Компетентность в умении
организовывать,
планировать
и
реализовывать
процесс
научных

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;
Problems of registration, activity and liquidation of
legal entities with foreign participation or foreign legal
entities;
About the existing theories of a legal entity in
international private law;
About the prevailing approaches to determining the
nationality of a legal entity in international private law.
Skills:- to navigate the forms of legal entities under the
law of the Republic of Kazakhstan;
Apply knowledge of legal entities with foreign
participation or foreign legal entities in practice in the
course of solving problems;
Skills: use your knowledge in practice.
Competence: Competence in the ability to organize,
plan and implement the research process;
Competence in the ability to analyze, evaluate and
compare different theoretical concepts in the field of
research and draw conclusions;
Competence in the ability to analyze and process
information from a variety of sources;
Competence in the ability to conduct on the basis of
modern theories and methods of analysis independent
scientific research, characterized by academic integrity;
Competence in the ability to generate their own new
scientific ideas, communicate their knowledge and
ideas to the scientific community, expanding the
boundaries of scientific knowledge;
Competence in the ability to choose and effectively use
modern research methodology;
Competence in the manifestation of a systematic
understanding of the field of study, skillful choice of
the most effective research methods used in this area;
Competence to contribute by its own original research
to the expansion of the boundaries of scientific law that
may merit publication at the national or international
level;
Competence to critically analyze, evaluate and
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шекарасын кеңейту, генерациялау құзыреттілігі;
Заманауи зерттеу әдіснамасын тиімді таңдау және
қолдану құзыреттілігі
Ғылым саласындағы көріністерді жүйелі түсіну,
ең тиімді зерттеу әдістерін таңдау құзыреттілігі;
Өзіндік қайталанбас зерттеулерді құқық саласы
бойныша ғылыми кеңістіктегі деңгейге жеткізіп,
ұлттық және халықаралық деңгейде жария ету
құзыреттілігі;
Жаңа және күрделі идеяларды сыни талдай отыра,
бағалау және синтездеу құзыреттілігі;
Өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне,
ғылыми қоғамдасттықа
және жұртшылыққа
хабарлау құзыреттілігі;
Қоғамды дамытуға деген құзыреттілік білімге
негізделген.
Қаң саласында жоғары білімді болу құзыреттілігі;
Құзыреттілікті анықтауда қарама-қайшылықтар
мен проблемаларды қазіргі заманғы әлеуметтікқұқықтық шындыққа негіздеу.
Құзыреттілік
саласындағы
ғылыми-зерттеу
локикасы.
Құзыреттілік саласындағы теориялық зерттеулер.
Құзыреттілік
саласындағы
эмпирикалық
зерттеулер.
Коммуникативтік құзыреттілік
Әлеуметтік өзара іс-қимыл құзыреттілігі.
азаматтық, қаржы, коммерциялық және құқықтық
білімдерді меңгеру және құқықтың басқа
салаларының
қолданыстағы
заңдарға
бағдарлануы және қолдануға тиісті заң
нормаларын практикалық қызметте көрсету.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., Сулейменов М.К.

исследований;
Компетентность в умении анализировать,
оценивать
и
сравнивать
различные
теоретические
концепции
в
области
исследования и делать выводы;
Компетентность в умении анализировать и
обрабатывать информацию из различных
источников;
Компетентность в умении проводить на
основе современных теорий и методов
анализа
самостоятельное
научное
исследование,
характеризующееся
академической целостностью;
Компетентность в умении генерировать
собственные новые научные идеи, сообщать
свои знания и идеи научному сообществу,
расширяя границы научного познания;
Компетентность в умении выбирать и
эффективно использовать современную
методологию исследования;
Компетентность в проявлении системного
понимания области изучения, умелый выбор
наиболее
эффективных
методов
исследования, используемых в данной
области;
Компетентность
вносить
вклад
собственными
оригинальными
исследованиями в расширение границ
научной области права, которые могут
заслуживать публикации на национальном
или международном уровне;
Компетентность
критически
анализировать, оценивать и синтезировать
новые и сложные идеи;
Компетентность сообщать свои знания и
достижения коллегам, научному сообществу
и широкой общественности;
Компетентность содействовать развитию
общества, основанного на знаниях.
Компетентность
быть

synthesize new and complex ideas;
The competence to communicate your knowledge and
achievements to colleagues, the scientific community
and the general public;
Competence to promote the development of a
knowledge-based society.
The competence to be highly educated in the field of
jurisprudence;
Competence in determining contradictions and
problems of modern social and legal reality.
Competence in the logic of scientific research.
Competence in theoretical research.
Competence in empirical research.
to have knowledge of civil, financial, commercial and
other branches of law, to be able to navigate existing
legislation and apply relevant legal norms in practical
activities.
Program manager: Doctor of Law Suleimenov M.K.
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KKOM 7205
APPP 7205

Кәсіпкерлік құқық өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: инвестициялық құқықтың
өзекті мәселелері
Постреквизиттер: Инвестициялық құқықтың
өзекті мәселелері, Энергетикалық құқықтың
өзекті мәселелері
Пәннің мақсаты: Пәннің мақсаты «Кәсіпкерлік
құқықтың өзекті мәселелері» оқу пәні, құқықтық
ғылым мен заң саласы ретінде докторанттардың
қазақдық кәсіпкерлік заңның негізгі ережелерін
зерделеу болып табылады, докторанттардың
іскерлік құқықтың теориялық білімдері мен заң
практикалық дағдыларын қолдануды сатып алу.
Қысқаша мәлімет: « Кәсіпкерлік құқықтың
өзекті
мәселелері»
құқықтық
іскерлік
саласындағы
шаруашылықты
жүргізуші
субъектілердің нормативтік-құқықтық базасы
докторанттарға білімді ұялатуға арналған.
«Кәсіпкерлік құқықтың өзекті мәселелері» пәнін
оқу барысында докторанттар оқу бағдарламасы
ұсынған
ҚР Конституциясы нормаларын,
Азаматтық кодексті және кәсіпкерлік қызметтің
өзге де заңдары мен ережелерін, сот шешімдерін,
iскерлiк айналым әдеттерін,
халықаралық
конвенциялардың ережелерін зерттейді.
Зерттеуде күтілетін нәтижелер:
Білім: кәсіпкерлік мәселелер бойынша Қазақстан
Республикасының
нормаларын,
Қазақстан

высокообразованным
в
области
юриспруденции;
Компетентность
в
определении
противоречий и проблем современной
социально-правовой действительности.
Компетентность в области логики научного
исследования.
Компетентность в области теоретического
исследования.
Руководитель
программы:
д.ю.н.
Сулейменов М.К.
Актуальные
проблемы
предпринимательского права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Актуальные проблемы
инвестиционного
права,
Актуальные
проблемы энергетического права
Цель изучения дисциплины:Цель изучения
дисциплины
«Актуальные
проблемы
предпринимательского права» заключается в
изучении
докторантами
основных
положений
казахстанского
предпринимательского права как учебной
дисциплины, юридической науки и отрасли
права,
приобретении
докторантами
теоретических знаний и практических
навыков
применения
норм
предпринимательского права.
Краткое
содержание:«Актуальные
проблемы предпринимательского права»
призвана привить докторантами знания по
правовым
основам
деятельности
хозяйствующих
субъектов
в
сфере
предпринимательства. В процессе изучения
дисциплины
«Актуальные
проблемы
предпринимательского права» докторанты
изучают
рекомендуемые
учебной
программой нормы Конституции РК, нормы
международных конвенций, Гражданского

Relevant issues of enterpreneurial law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Current Problems of Investment
Law, Current Issues of Energy Law
The purpose of the study of discipline:The purpose of
studying the discipline "Actual problems of
entrepreneurial law" is to study the basic provisions of
Kazakhstan's business law as a teaching discipline,
legal science and the law industry, acquire theoretical
knowledge and practical skills of applying
entrepreneurial law by doctoral students.
Summary: "Actual problems of business law" is
designed to instill in doctoral students knowledge on
the legal basis of business entities in the field of
entrepreneurship. In the process of studying the
discipline "Actual problems of business law" doctoral
students study the recommended rules of the
Constitution of Kazakhstan, the norms of international
conventions, the Civil Code and other laws and bylaws on business activities, court decisions, customs of
business turnover.
Expected results of the study:
Knowledge: know the norms of the civil law of the
Republic of Kazakhstan, the legislation of the Republic
of Kazakhstan on business activities, international
agreements in this area.
Skills:to be able to apply the norms of the civil law of
the Republic of Kazakhstan, the legislation of the
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Республикасының кәсіпкерлік істер заңнамасын,
осы
саладағы
халықаралық
шарттардың
ережелерін білу.
Қабілеттері:кәсіпкерлік мәселелер бойынша
Қазақстан
Республикасының
нормаларын,
Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік істер
заңнамасын,
осы
саладағы
халықаралық
шарттардың ережелерін қолдана білу.
Дағдылары: келісімнің елеулі шарттарын
міндетті түрде қоса отырып кәсіпкерлік келісімшарттар құрастыру, сондай-ақ келісім-шарт
тараптардың өнімділігін барынша қамтамасыз ету
үшін шарттық міндеттемелерін өз мойнына алу.
Құзіреттері:
Қазіргі заманғы әлеуметтік және құқықтық
шындық қайшылықтар мен проблемаларды
анықтау құзыреті.
Ғылыми
зерттеудің
логика
саласындағы
құзыреті.
Теориялық зерттеулер саласындағы құзыреті.
Эмпирикалық зерттеулер саласындағы құзыреті.
заң, азаматтық, қаржылық, коммерциялық және
басқа да құқық саласындағы білімі бар,
қолданыстағы заңнамаларды бағдарлау және
тәжірибеде тиісті құқықтық ережелерiн қолдануға
қабілеті.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., Мороз С.П.

кодекса и других законов и подзаконных
актов о предпринимательской деятельности,
судебных решений, обычаев делового
оборота.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:знать
нормы
гражданского
законодательства Республики Казахстан,
законодательства Республики Казахстан о
предпринимательской
деятельности,
международных соглашений в этой сфере.
Умения:уметь
применять
нормы
гражданского законодательства Республики
Казахстан, законодательства Республики
Казахстан
о
предпринимательской
деятельности, международных соглашений в
этой сфере
Навыки:составлять предпринимательские
договоры с обязательным включением в них
существенных условий договора, а также
максимальным обеспечением исполнения
сторонами предпринимательского договора
принятых на себя договорных обязательств
Компетенции:
Компетентность
в
определении
противоречий и проблем современной
социально-правовой действительности.
Компетентность в области логики научного
исследования.
Компетентность в области теоретического
исследования.
Компетентность в области эмпирического
исследования.
владеть знаниями в области гражданского,
финансового, коммерческого и других
отраслей права, уметь ориентироваться в
действующем законодательстве и применять
соответствующие юридические нормы в
практической деятельности
Руководитель программы: д.ю.н., Мороз
С.П.

Republic of Kazakhstan on business activities,
international agreements in this area
Skills: make business contracts with the mandatory
inclusion of essential contract terms, as well as the
maximum enforcement of the parties to the business
contract accepted contractual obligations
Competence:
Competence in determining contradictions and
problems of modern social and legal reality.
Competence in the logic of scientific research.
Competence in theoretical research.
Competence in empirical research.
knowledge of civil, financial, commercial and other
branches of law, be able to navigate existing legislation
and apply appropriate legal norms in practical activities
Program manager: Doctor of Law Moroz S.P.
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AZZM 7301
SPGZ 7301

Азаматтық заңнаманың заманауи мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: Міндеттемелік құқықтың
өзекті мәселелері
"Азаматтық заңнаманың қазіргі мәселелері" пәні
оқытылатын пәннің сипаттамасы және осы
бейіндегі мамандарды даярлаудағы орны арқылы
ашылады. Пән Қазақстан Республикасының
шарттық
құқығының
жекелеген
өзекті
мәселелерін, оның ішінде азаматтық-құқықтық
шарттарды мазмұн, жасасу, өзгерту және бұзу,
олардың орындалуын қамтамасыз ету және
оларды бұзғаны үшін жауапкершілік мәселелерін
зерттеуге арналған. Курстың жеке блогы
Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша
кәсіпкерлер арасындағы азаматтық-құқықтық
дауларды құқықтық шешу мәселелеріне арналған.
Атап айтқанда, мамандандырылған ауданаралық
экономикалық соттардың, аралық және төрелік
соттардың және т. б. құқықтық мәртебесі
мәселелері қозғалды.
Курстың теориялық негізі қазақстандық және
шетелдік өркениет ғалымдардың жаңа ғылыми
әзірлемелері болып табылады.
"Азаматтық заңнаманың заманауи мәселелері"
курсын оқу Азаматтық құқық саласындағы жалпы
білімдерді
кеңейтуге,
келісім-шарт
жасау
дағдыларын жетілдіруге, шарт алдындағы
рәсімдерді жүргізуге, сотта азаматтық істерді
жүргізуге мүмкіндік береді.
Пәннің мақсаты мүліктік және жеке мүліктік емес
қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерін оқу,
азаматтық заңнаманы қолданумен байланысты
практикалық мәселелерді шешу, сондай-ақ
шарттық жұмыстарды жүргізу дағдыларын
меңгеру болып табылады: азаматтық-құқықтық
шарттардың
талаптарын
қалыптастыру;
келіссөздер жүргізу; мәмілелерді сүйемелдеу;
азаматтық-құқықтық шарттар тараптарының

Современные проблемы гражданского
законодательства
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Актуальные проблемы
обязательственного права
Дисциплина
«Современные
проблемы
гражданского
законодательства»
раскрывается
через
характеристику
изучаемого предмета и его места в
подготовке специалистов данного профиля.
Дисциплина посвящена изучению отдельных
актуальных вопросов договорного права
Республики Казахстан, включая проблемы
содержания, заключения, изменения и
расторжения
гражданско-правовых
договоров, обеспечения их исполнения и
ответственности
за
их
нарушение.
Отдельный блок курса посвящен вопросам
правового разрешения гражданско-правовых
споров между предпринимателями по
законодательству Республики Казахстан. В
частности, затрагиваются вопросы правового
статуса специализированных межрайонных
экономических
судов,
третейских
и
арбитражных судов и др.
Теоретической основой курса являются
новейшие научные разработки казахстанских
и зарубежных ученых - цивилистов.
Изучение курса «Современные проблемы
гражданского
законодательства»
способствует расширению общих знаний в
области
гражданского
права,
совершенствованию навыков составления
договоров, проведения преддоговорных
процедур, ведения гражданских дел в суде.
Целью дисциплины является изучение
проблем
правового
регулирования
имущественных и личных неимущественных
отношений, приобретение навыков решения

Modern problems of civil legislation
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Relevant issues of obligatory law
The discipline of "Modern Problems of Civil Law" is
revealed through the characterization of the subject
studied and its place in the training of specialists of this
profile. Discipline is devoted to the study of certain
pressing issues of treaty law of the Republic of
Kazakhstan, including the problems of content,
conclusion, change and termination of civil-legal
treaties,
ensuring
their
implementation
and
responsibility for their violation. A separate block of
the course is devoted to the legal resolution of civillegal disputes between entrepreneurs under the law of
the Republic of Kazakhstan. In particular, the legal
status of specialized inter-district economic courts,
arbitration and arbitration courts, etc. are addressed.
The theoretical basis of the course is the latest
scientific developments of Kazakhstani and foreign
scientists - civilists.
The study of the "Modern Problems of Civil Law"
course contributes to the expansion of general
knowledge in civil law, improved treaty-making skills,
pre-contract procedures, and civil cases in court.
The purpose of the discipline is to study the problems
of legal regulation of property and personal nonproperty relations, to acquire skills to solve practical
issues related to the application of civil law, as well as
to conduct contractual work: the formation of the terms
of civil-legal contracts; Negotiating; Accompanying
deals; to protect the interests of the parties to civil-legal
treaties.
Discipline tasks: acquiring knowledge about the main
problems of civil law, types of civil-legal treaties,
typical errors made in the registration of contracts,
ways to protect the rights of participants in economic
relations, etc.
Program manager: candidate of legal Sciences
Nesterova E.V.
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мүдделерін қорғауды
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к.,. Нестерова Е.В.
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ShSShTShTO 7302
PPIISAR 7302

Шетелдік сот шешімдері мен төрелік
шешімдерді
тану және орындау
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: Инвестициялық құқықтың
өзекті мәселелері, Энергетикалық құқықтың
өзекті мәселелері
Пәннің
мақсаты:
соңғы
онжылдықта
Қазақстанда орын алған әлеуметтік және саяси
сипаттағы өзгерістер, әлемдік қоғамдастықтың
біздің еліміздің біртіндеп интеграция және басқа
да көптеген факторлар жаңа заңды шындық,
ұлттық сот төрелігі жүйесін реформалау құруға
әкелді. Соның салдарынан, құқықтық тәжірибені
зерттеу, шетелдік заң жеке салалар мен
мекемелер Қазақстан шын мәнінде оларды іс
жүзінде қолдану орындылығын айқындау үшін,
қазақ құқықтық жүйесінің оларды бейімдеу
мүмкіндігі үшін маңызды болып табылады.
Қысқаша мәлімет: Зерттеу пәні халықаралық
азаматтық процесінің оқу орны болып табылады шетелдік соттардың шешімдерін және төрелік

практических
вопросов,
связанных
с
применением
гражданского
законодательства,
а
также
ведения
договорной работы: формирования условий
гражданско-правовых договоров; ведения
переговоров;
сопровождения
сделок;
обеспечения защиты интересов сторон
гражданско-правовых договоров.
Задачи дисциплины: приобретение знаний
об основных проблемах гражданского
законодательства,
видах
гражданскоправовых договоров, типичных ошибках,
допускаемых при оформлении договоров,
способах
защиты
прав
участников
экономических отношений и др.
Руководитель
программы:
к.ю.н,
Нестерова Е.В.
Признание и приведение в исполнение
иностранных судебных и арбитражных
решений
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Актуальные проблемы
инвестиционного
права,
Актуальные
проблемы энергетического права
Цель изучения дисциплины:Изменения
социального и политического характера,
произошедшие в Казахстане за последнее
десятилетие, постепенная интеграция нашего
государства в мировое сообщество и многие
другие факторы повлекли за собой создание
новой
правовой
действительности,
реформирование отечественной системы
правосудия. Вследствие этого изучение
правового опыта, отдельных отраслей и
институтов права зарубежных стран важно
для
возможности
их
адаптации
к
казахстанской
правовой
системе,
определения
целесообразности
их
применения на практике в казахстанской

Recognition and execution of foreign judicial and
arbitration tribunal decisions
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Current Problems of Investment
Law, Current Issues of Energy Law
The purpose of the study of discipline:Changes of
social and political character that have taken place in
Kazakhstan over the last decade, the gradual
integration of our state into the world community and
many other factors have led to the creation of a new
legal reality, reform of the domestic justice system. As
a result, the study of legal experience, individual
branches and institutions of law of foreign countries is
important for the possibility of their adaptation to the
Kazakh legal system, determining the appropriateness
of their application in practice in Kazakhstan reality.
Summary: The subject of the study is the institution of
the international civil process - recognition and
enforcement of foreign judicial and arbitration
decisions, the form of its existence and cooperation in
legislation and practice in the Republic of Kazakhstan
and a number of foreign countries. It is the institution
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шешімдерді тану және орындау, оның өмір сүруі
мен өзара іс-қимыл нысандары заңда және
Қазақстан Республикасында іс жүзінде және
бірқатар шет елдерде. Шетелдік сот шешімдері
мен төрелік шешімдерді тану және орындау
институты азаматтық істер бойынша сот төрелігін
жүзеге асырудың тиімділігін анықтайды, сот
шешімін маңыздылығы, бұзылған немесе даулы
құқықтарын қорғау нақтылығы, ал, соңында,
жекелеген тұлғалар ретінде құқығын құрметтеу
дәрежесін, сондай-ақ жалпы қоғамдық қабатында
көрсетеді. Соңғы жылдары, Қазақстан түбегейлі
шетелдік соттардың шешімдерін және төрелік
шешімдерді тану және орындау жүйесін
реформалаған болатын. Бірақ қолданыстағы
заңнаманы, сарапшылардың айтуы бойынша,
жақсарту қажет. Сонымен қатар, кез келген
мәселе толық құқықтық реттеу үшін, назарға тек
қана ілімдік түсіндіруді, практикалық деңгейі
талаптарын ғана емес, сондай-ақ халықаралық
тәжірибені, басқа елдердің көп жылдық
дәстүрінде қарастыруы тиіс. Қандай: романгерман немесе англо-саксон құқықтық отбасына
тиесілі? Күмәнсіз, шетелдік заңды дәстүрлерді
есептеу жаңа идеялар береді, қазақ заң үшін осы
жағдайдан шығу жолын. Бірақ, соған қарамастан,
біз құқықтық конституциялық тәртіптік жүйесінің
ерекшеліктерін,
біздің
еліміздің
тарихи
дәстүрлерін, және шет елдердің сол не өзге де
құқықтық институтын қабылдау қабілеті мен
мүмкіндігін ұмытпауымыз қажет.
Зерттеуде күтілетін нәтижелер:
Білім: - Қазақстан және шетел үкімдері мен
төрелік шешімдерді тану және орындау туралы
шетелдік
жүйелері
артықшылықтары мен
кемшіліктері, Қазақстан Республикасының шет
елдердің институттарының қабылдау мүмкіндігін
ескере
отырып,
назар
аудара
отырып,
қазақстандық шындық ерекшеліктерін ескере
отырып.

действительности.
Краткое содержание:Предметом изучения
является
институт
международного
гражданского процесса – признание и
приведение в исполнение иностранных
судебных и арбитражных решений, формы
его существования и взаимодействия в
законодательстве
и
на
практике
в
Республике Казахстан и ряде зарубежных
стран. Именно институт признания и
приведения в исполнение иностранных
судебных
и
арбитражных
решений
предопределяет
эффективность
осуществления правосудия по гражданским
делам, значимость судебного решения,
реальность защиты нарушенных или
оспариваемых прав,и, в конечном, счёте,
показывает степень уважения Права как
отдельными субъектами, так и широкими
слоями населения. За последние годы в
Казахстане
коренным
образом
была
реформирована система признания и
приведения в исполнение иностранных
судебных и арбитражных решений. Но
существующее
законодательство,
как
подчеркивается специалистами, нуждается в
совершенствовании. К тому же, для
полноценного правового регулирования
любого вопроса необходимо учитывать не
только
доктринальные
толкования,
требования практического уровня, но и
зарубежный опыт, многовековые традиции
других стран. Но каких: относящихся к
романо-германской
или
же
к
англосаксонской правовой семье?
Учёт зарубежных правовых традиций даст,
без сомнения, новые идеи, пути выхода из
сложившейся ситуации для казахстанского
законодателя. Но, тем не менее, не следует
забывать о специфике правовой системы,

of recognition and enforcement of foreign judicial and
arbitration decisions that determines the effectiveness
of civil justice, the importance of a court decision, the
reality of the protection of violated or contested rights,
and, ultimately, shows the degree of respect for the
Law by both individual actors and the general public.
In recent years, Kazakhstan has radically reformed the
system of recognition and enforcement of foreign
judicial and arbitration decisions. But the existing
legislation, as stressed by experts, needs to be
improved. In addition, for full legal regulation of any
issue it is necessary to take into account not only
doctrinal interpretations, requirements of practical
level, but also foreign experience, centuries-old
traditions of other countries. But which: relating to the
Romano-German or Anglo-Saxon legal family?
Taking into account foreign legal traditions will
undoubtedly give new ideas, ways out of the current
situation for the Kazakh legislator. But, nevertheless,
we should not forget about the specifics of the legal
system, the constitutional order, the historical traditions
of our country, the possibility and ability to accept and
implement certain legal institutions of foreign
countries.
Expected results of the study:
Knowledge:- the merits and shortcomings of
Kazakhstan's and foreign systems of recognition and
enforcement of foreign judicial and arbitration
decisions, focusing on the possibility of perceiving
certain institutions of foreign countries in the Republic
of Kazakhstan, taking into account the specifics of
Kazakhstan's reality.
Skills: - it is well enough to navigate in schools and
directions in the field of recognition and enforcement
of foreign judicial and arbitration decisions, to form
both a scientific and its own approach in the evaluation
and study of theory and practice.
Skills:- interpretation of national law in the area of
recognition and enforcement of foreign judicial and
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Қабілеттері: - шетелдік сот шешімдері мен
төрелік шешімдерді тану және орындау
саласындағы
мектептер
мен
бағыттарын
жеткілікті бағдарлау, теория мен практиканы
бағалау мен зерттеуге ғылыми және жеке
тұлғалық тәсілді қалыптастыруға.
Дағдылары: - шетелдік сот шешімдері мен
төрелік шешімдерді тану және орындау
саласындағы ұлттық заңнаманы түсіндіру; шетелдік
пайымдаулар
мен
төреліктерді
Қазақстан Республикасында және басқа да шет
елдерде
орындау
туралы
ережелер
салыстырмаларын талдау.
Құзіреттері:
Зерттеудің
осы
саласында
қолданылатын
зерттеуге ең тиімді әдістерін шебер іріктеуге,
жүйелі түсіністік танытуға құзыреті;
Ұлттық
немесе
халықаралық
деңгейде
жариялануға лайық өзінің бастапқы зерттеулер
арқылы ғылым шекарасын кеңейтуге ықпал етуге
құзыреті;
Сыни жаңа және күрделі идеяларды талдау,
бағалау және синтездеу құзыреті;
Өз білімдерін және әріптестерінің жетістіктерін
ғылыми қауымдастыққа
және жұртшылыққа
жария ету құзыреті;
Білімге
негізделген
қоғамға
жәрдемдесу
құзыреті.
Заң саласында жоғары білімді болу құзыреті;
Процессуалдық құзіреттілігі
Сот төрелігін жүзеге асыруда азаматтық істердің
жекелеген санаттары үшін туындайтын қоғамдық
қатынастарды реттейтін заң және сот актілерін
орындау және өзге де органдарының нормаларын
зерттеу құзыреті;
Бұзылған немесе даулы субъективтік құқықтары
мен азаматтар мен ұйымдардың заңды мүдделерін
сот арқылы қорғауды ұйымдастыра туралы білу
құзыреті;
Азаматтық іс жүргізу құқығының теориясы мен

конституционного
строя,
исторических
традициях нашей страны, о возможности и
способности принять и реализовать на
практике те или иные правовые институты
зарубежных стран.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:достоинств и недостатков
казахстанской и зарубежных
систем
признания и приведения в исполнение
иностранных судебных и арбитражных
решений, ориентируясь на возможность
восприятия
отдельных
институтов
зарубежных стран в Республике Казахстан, с
учётом
специфики
казахстанской
действительности.
Умения:достаточно
хорошо
ориентироваться в школах и направлениях в
сфере признания и приведения в исполнение
иностранных судебных и арбитражных
решений, формировать как научный, так и
собственный подход в оценке и изучении
теории и практики.
Навыки:- толкования норм национального
законодательства в области признания и
приведения в исполнение иностранных
судебных и арбитражных решений;
- проведения сравнительного анализа норм о
признании и приведении в исполнение
иностранных судебных и арбитражных
решений в Республике Казахстан с другими
зарубежными странами.
Компетенции:
Компетентность в проявлении системного
понимания области изучения, умелый выбор
наиболее
эффективных
методов
исследования, используемых в данной
области;
Компетентность
вносить
вклад
собственными
оригинальными
исследованиями в расширение границ

arbitration decisions;
A comparative analysis of the rules on recognition and
enforcement of foreign judicial and arbitration
decisions in the Republic of Kazakhstan with other
foreign countries.
Competence:
Competence in the manifestation of a systematic
understanding of the field of study, skillful choice of
the most effective research methods used in this area;
Competence to contribute by its own original research
to the expansion of the boundaries of scientific law that
may merit publication at the national or international
level;
Competence to critically analyze, evaluate and
synthesize new and complex ideas;
The competence to communicate your knowledge and
achievements to colleagues, the scientific community
and the general public;
Competence to promote the development of a
knowledge-based society.
The competence to be highly educated in the field of
jurisprudence;
Competence
Competence in the study of the 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;
Competence in the study of the organization of judicial
order protection of violated or contested subjective
rights and protected by law interests of citizens and
organizations;
Competence in studying the current problems of the
theory and practice of applying civil procedural law;
Program manager: Doctor of Law Akimbekova
S.A.
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практикасының өзекті мәселелерін зерттей білу
құзыреті;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., Акимбекова С.А.

9

ZhKPAK 7302
KN 7302

Жер
қойнауын
пайдалануға
келісімшарттар
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер:жоқ.
Постреквизиттер: Инвестициялық
өзекті мәселелері, Энергетикалық
өзекті мәселелері
Пәнді оқытудың мақсаты:
Курстың қысқаша мазмұны: :жер

арналған

құқықтың
құқықтың
қойнауын

научной области права, которые могут
заслуживать публикации на национальном
или международном уровне;
Компетентность
критически
анализировать, оценивать и синтезировать
новые и сложные идеи;
Компетентность сообщать свои знания и
достижения коллегам, научному сообществу
и широкой общественности;
Компетентность содействовать развитию
общества, основанного на знаниях.
Компетентность
быть
высокообразованным
в
области
юриспруденции;
Компетентность процессуальная
Компетентность в изучении норм права,
регулирующих общественные отношения,
возникающие при отправлении правосудия
по отдельным категориям гражданских дел,
и исполнение актов суда и иных органов;
Компетентность в изучении организации
судебного порядка защиты нарушенных или
оспоренных
субъективных
прав
и
охраняемых законом интересов граждан и
организаций;
Компетентность в изучении актуальных
проблем теории и практики применения
гражданского
процессуального
законодательства;
Руководитель
программы:
д.ю.н.,
Акимбекова С.А.
Контракты на недропользование
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Актуальные проблемы
инвестиционного
права,
Актуальные
проблемы энергетического права
Цель изучения дисциплины:
Краткое содержание: Контракты на
недропользованиеизучает
соглашения

Contracts for subsoil use
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Current Problems of Investment
Law, Current Issues of Energy Law
The purpose of the study of discipline:
Summary: Mineral Contracts study agreements
between the parties on the implementation of a certain
type of use of minerals (exploration of minerals,
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пайдалануға арналған келісімшарттаркелісімде
тараптар жер қойнауының белгілі бір түрін
пайдалануды жүзеге асыру туралы зерттейді
(пайдалы қазбаларды барлау, пайдалы қазбаларды
өндіру, бірлескен барлау мен пайдалы қазбаларды
өндіру, құрылыс және (немесе) жерасты
ғимараттары үшін барлау, барлауға қатысы жоқ
және (немесе) пайдалы қазбаларды өндіруге, не
жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу).
Осы бірқатар шартты белгілері тек қана оған тән.
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Білім: - жер қойнауын пайдалану саласындағы
шарттардың негізгі ұғымдары туралы білімді
иемдену.
Қабілеттері: әр түрлі мектептер мен бағыттарды
бағдарлау, заңнаманы қолдану практикасы мен
теориясын құқықтық бағалау және зерделеудің
ғылыми,
сондай-ақ
өзіндік
көзқарасын
қалыптастыру;
Дағдылары:
аталған
саладағы
құқықтық
қатынастарды зерттейтін отандық және шетелдік
құқықтанушы ғалымдардың жқмыстарын зерттеу
және бағалау
Құзіреттері:
Ұйымдастыруға, жоспарлау мен ғылыми-зерттеу
процесін жүзеге асыруға қабілет құзыреті;
Талдау, бағалау және зерттеу саласындағы
әртүрлі
теориялық
тұжырымдамаларды
салыстыру мен
қорытынды
жасай білу
құзыреттілігі;
Түрлі көздерден алынған ақпараттарды талдау
және өңдеу қабілет құзыреттілігі;
Академиялық тұтастықпен сипатталатын, қазіргі
заманғы теориялар мен әдістер негізінде тәуелсіз
ғылыми зерттеу жүргізу қабілет құзыреттілігі;
Ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып,
өзінің жаңа ғылыми идеяларын генерациялау,
ғылыми қауымдастыққа өз білімдері мен
идеяларын хабарлау құзыреті;
Қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу әдіснамасын

сторон об осуществлении определенного
вида
пользования недрами (разведки
полезных ископаемых, добычи полезных
ископаемых, совмещенной разведки и
добычи
полезных
ископаемых,
строительства
и
(или)
эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с
разведкой и (или) добычей полезных
ископаемых,
либо
государственного
геологического изучения недр). Данный
договор имеет ряд признаков, характерных
только для него.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: приобретению знаний об основных
понятиях
договоров
в
сфере
недропользования.
Умения: ориентироваться в различных
школах и направлениях, формировать как
научный, так и собственный подход в оценке
и изучении теории
права и практики
применения законодательства;
Навыки: изучению и оценке работы
отечественных и зарубежных ученыхправоведов исследующих правоотношения в
указанной сфере
Компетенции:
Компетентность в умении организовывать,
планировать и реализовывать процесс
научных исследований;
Компетентность в умении анализировать,
оценивать
и
сравнивать
различные
теоретические
концепции
в
области
исследования и делать выводы;
Компетентность в умении анализировать и
обрабатывать информацию из различных
источников;
Компетентность в умении проводить на
основе современных теорий и методов
анализа
самостоятельное
научное
исследование,
характеризующееся

mining, combined exploration and production of
minerals, construction and/or operation of underground
structures not related to exploration and/or mining, or
state geological exploration). This treaty has a number
of characteristics that are characteristic of him only.
Expected results of the study:
Knowledge: learning about the basic concepts of
subsoil contracts.
Skills: to navigate in different schools and directions,
to form both a scientific and its own approach in
assessing and studying the theory of law and practice
of applying legislation;
Skills: studying and evaluating the work of domestic
and foreign legal scholars researching legal relations in
this area
Competence:
Competence in the ability to organize, plan and
implement the research process;
Competence in the ability to analyze, evaluate and
compare different theoretical concepts in the field of
research and draw conclusions;
Competence in the ability to analyze and process
information from a variety of sources;
Competence in the ability to conduct on the basis of
modern theories and methods of analysis independent
scientific research, characterized by academic integrity;
Competence in the ability to generate their own new
scientific ideas, communicate their knowledge and
ideas to the scientific community, expanding the
boundaries of scientific knowledge;
Competence in the ability to choose and effectively use
modern research methodology;
Competence in the manifestation of a systematic
understanding of the field of study, skillful choice of
the most effective research methods used in this area;
Competence to contribute by its own original research
to the expansion of the boundaries of scientific law that
may merit publication at the national or international
level;
Competence to critically analyze, evaluate and
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таңдау және тиімді қолдану құзыреттілігі;
Осы салада қолданылатын зерттеудің ең тиімді
әдістерін шебер іріктеу, зерттеу саласында жүйелі
түсіністік танытуға құзыреті;
Ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялау
лайық, өзінің бастапқы зерттеулері арқылы
ғылыми заң шекарасын кеңейтуге ықпал етуге
құзыреті;
Жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау,
бағалау және синтездеу құзыреті;
Өз білімдерін және әріптестерінің жетістіктерін,
ғылыми
қауымдастыққа
және
жұртшылыққажария ету құзыреті;
Білімге
негізделген
қоғамға
жәрдемдесу
құзыреті.
Заң саласындағы жоғары білімді құзыреті;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., Ильясова К.М.

1
0

TKOM 7203
APPP 7203

Тұтынушылар
құқықтарының
өзекті
мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: жоқ
Постреквизиттер: Инвестициялық құқықтың
өзекті мәселелері
Пәннің мақсаты: докторанттарға тұтынушы
құқығы туралы кешенді білім беру. Курстың

академической целостностью;
Компетентность в умении генерировать
собственные новые научные идеи, сообщать
свои знания и идеи научному сообществу,
расширяя границы научного познания;
Компетентность в умении выбирать и
эффективно использовать современную
методологию исследования;
Компетентность в проявлении системного
понимания области изучения, умелый выбор
наиболее
эффективных
методов
исследования, используемых в данной
области;
Компетентность
вносить
вклад
собственными
оригинальными
исследованиями в расширение границ
научной области права, которые могут
заслуживать публикации на национальном
или международном уровне;
Компетентность
критически
анализировать, оценивать и синтезировать
новые и сложные идеи;
Компетентность сообщать свои знания и
достижения коллегам, научному сообществу
и широкой общественности;
Компетентность содействовать развитию
общества, основанного на знаниях.
Компетентность
быть
высокообразованным
в
области
юриспруденции;
Руководитель
программы:
д.ю.н.,
Ильясова К.М.
Актуальные проблемы потребительского
права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: нет
Постреквизиты: Актуальные проблемы
инвестиционного права,
Цель
изучения
дисциплины:
Дать
докторантам
комплексное
знание
об

synthesize new and complex ideas;
The competence to communicate your knowledge and
achievements to colleagues, the scientific community
and the general public;
Competence to promote the development of a
knowledge-based society.
The competence to be highly educated in the field of
jurisprudence;
Program manager: Doctor of Law Ilyasova K.M.

Relevant issues of consumer law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Current Problems of Investment
Law
The purpose of the study of discipline: To give doctoral
students a comprehensive knowledge about consumer
law.
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мақсаты
тұтынушылардың
нарықтық
қатынастардың дамуының қазіргі заманғы
деңгейіне сәйкес құқықтарын докторанттардың
терең түсінуіне қол жеткізу болып табылады, кең
нормативтік материалды әзірлеу және оны
практикада қолдану, тыңдаушылардың алған
білімдерін
тәжірибеде
қолдана
білуді
қалыптастыру.
Қысқаша
мәлімет:
«Тұтынушылар
құқықтарының
өзекті
мәселелері»
елдегі
тұтынушылардың құқықтарына қолайлы жағдай
жасау үшін тиімді және қолжетімді қорғауды
қамтамасыз
етуге
енгізілді,
құқықтық
сауаттылықты арттыру және тұтынушыларды
тұтынушы құқықтарын қорғау туралы хабардар
ету; ел аумағында көзделген тауарлар(жұмыстар,
қызметтер) сапасын жақсарту үшін ынталандыру.
Зерттеуде күтілетін нәтижелер:
Білім: тұтынушылардың құқықтарын қорғау
құқығын реттеудің қалыптасы мен дамуының
негізгі заңдылықтары;
- Тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша
қазақстандық және шетелдік заңнама - жалпы
азаматтық-құқықтық мәселелерді шешу;
- Елдің тұтыну нарығында жұмыс істейтін
кәсіпкерлік
субъектілерінің
құқықтық
сауаттылығы деңгейі;
Сапасыз
тауарлардан
(жұмыстардан,
қызметтерден) тұтынушыларды қорғау, соның
ішінде салыстырмалы зерттеулер мен тәуелсіз
тұтынушылық
зерттеулер
өткізу
арқылы;
тұтынушылардың
құқықтарын
қорғау
тұжырымдамасын,
тұтынушылар,
тұтыну
шарттарын игеру, кәсіпкерлік қызметті реттеудің
құқықтық табиғатын зерттеу.
Қабілеттері:
тұтынушылардың
құқықтарын
қорғау туралы қазақстандық және шетелдік
заңнамамен бағдарлау
- жалпы азаматтыққұқықтық мәселелерді шешу.
Дағдылары:
тұтынушылардың
құқықтарын

потребительском праве.
Целью
курса
является
достижение
докторантами
глубокого
понимания
потребительского
права,
отвечающей
современному уровню развития рыночных
отношений,
освоение
обширного
нормативного материала и практики его
применения, формирование у слушателей
способности к применению полученных
знаний в практической деятельности.
Краткое содержание:Курс «Актуальные
проблемы
потребительского
права»
знакомит с созданием благоприятных
условий, обеспечивающих эффективную и
доступную защиту прав потребителей на
территории страны; повышением уровня
правовой грамотности и информированности
потребителей по вопросам защиты прав
потребителей; стимулировании повышения
качества
товаров
(работ,
услуг),
предоставляемых на территории страны
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:основные
закономерности
становления
и
развития
правового
регулирования защиты прав потребителей;
казахстанское
и
зарубежное
законодательство
о
защите
прав
потребителей - решение общих вопросов
гражданского права;
уровень
правовой
грамотности
хозяйствующих субъектов, работающих на
потребительском рынке страны;
- обеспечение защиты потребителей от
недоброкачественных товаров (работ, услуг),
в том числе посредством проведения
сравнительных исследований и независимых
потребительских экспертиз;усвоить понятие
защиты прав потребителей, потребители,
потребительские
договоры,
изучить
правовую природу регулирования бизнеса.

The aim of the course is to achieve a deep
understanding of consumer law by doctoral students,
which corresponds to the current level of market
relations development, the development of a wide
range of regulatory material and the practice of its
application, and the ability of students to apply their
knowledge in practical activities.
Summary: The "Actual Issues of Consumer Law"
course introduces the creation of favorable conditions
that provide effective and affordable protection of
consumer rights in the country; Improving legal
literacy and consumer awareness of consumer
protection; to promote the quality of goods (works,
services) provided in the country
Expected results of the study:
Knowledge:the main patterns of the formation and
development of legal regulation of consumer
protection;
Kazakhstani and foreign consumer protection
legislation - addressing common civil law issues;
The level of legal literacy of business entities working
in the country's consumer market;
- ensuring the protection of consumers from
substandard goods (works, services), including through
comparative research and independent consumer
expertise; to assimilate the concept of consumer
protection, consumers, consumer contracts, to study the
legal nature of business regulation.
Skills: to be in Kazakhstan and foreign consumer
protection legislation - solving common civil law
issues
Skills: Analysis and interpretation of consumer
protection legislation
Competence:
Competence in the manifestation of a systematic
understanding of the field of study, skillful choice of
the most effective research methods used in this area;
Competence to contribute by its own original research
to the expansion of the boundaries of scientific law that
may merit publication at the national or international
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қорғау саласындағы заңнаманы талдау және
түсіндіру
Құзіреттері:
Осы салада қолданылатын зерттеудің ең тиімді
әдістерін шебер іріктеу, зерттеу саласында жүйелі
түсіністік танытуға құзыреті;
Ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялау
лайық, өзінің бастапқы зерттеулері арқылы
ғылыми заң шекарасын кеңейтуге ықпал етуге
құзыреті;
Жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау,
бағалау және синтездеу құзыреті;
Өз білімдерін және әріптестерінің жетістіктерін,
ғылыми
қауымдастыққа
және
жұртшылыққажария ету құзыреті;
Білімге
негізделген
қоғамға
жәрдемдесу
құзыреті.
Заң саласындағы жоғары білімді құзыреті;
Қазіргі заманғы әлеуметтік және құқықтық
шындық қайшылықтар мен проблемаларды
анықтау құзыреті.
Ғылыми
зерттеудің
логика
саласындағы
құзыреті.
Теориялық зерттеулер саласындағы құзыреті.
Эмпирикалық зерттеулер саласындағы құзыреті.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к., Романовская
С.Ю.

Умения: орентироваться в казахстанском и
зарубежном законодательстве о защите прав
потребителей - решение общих вопросов
гражданского права
Навыки: анализ и толкование норм
законодательства в сфере защиты прав
потребителей
Компетенции:
Компетентность в проявлении системного
понимания области изучения, умелый выбор
наиболее
эффективных
методов
исследования, используемых в данной
области;
Компетентность
вносить
вклад
собственными
оригинальными
исследованиями в расширение границ
научной области права, которые могут
заслуживать публикации на национальном
или международном уровне;
Компетентность
критически
анализировать, оценивать и синтезировать
новые и сложные идеи;
Компетентность сообщать свои знания и
достижения коллегам, научному сообществу
и широкой общественности;
Компетентность содействовать развитию
общества, основанного на знаниях.
Компетентность
быть
высокообразованным
в
области
юриспруденции;
Компетентность
в
определении
противоречий и проблем современной
социально-правовой действительности.
Компетентность в области логики научного
исследования.
Компетентность в области теоретического
исследования.
Компетентность в области эмпирического
исследования.
Руководитель
программы:
к.ю.н,

level;
Competence to critically analyze, evaluate and
synthesize new and complex ideas;
The competence to communicate your knowledge and
achievements to colleagues, the scientific community
and the general public;
Competence to promote the development of a
knowledge-based society.
The competence to be highly educated in the field of
jurisprudence;
Competence in determining contradictions and
problems of modern social and legal reality.
Competence in the logic of scientific research.
Competence in theoretical research.
Competence in empirical research.
Program manager: candidate of legal Sciences
Romanovskaya S.Y.
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1
1

AIKTKE 7203
OROKGD 7203

Азаматтық істердің жекелеген санаттарын
қарау ерекшеліктері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: Жоқ
Постреквизиттер: Инвестициялық құқықтың
өзекті мәселелері, Энергетикалық құқықтың
өзекті мәселелері
Пәннің мақсаты: Пәннің мақсаты «Азаматтық
істердің
жекелеген
санаттары
қарау
ерекшеліктері»
жалпы
юрисдикция
және
мамандандырылған сотта қаралатын азаматтық
істердің түрлі санаттағы сипаттамаларын зерттеу
болып табылады. Арнайы курс бағдарламасында
істердің деңгейге бөлінуі құқық, азаматтық
істерді шешуде соттың басшылыққа алатын заң
нормалары, саласы бойынша жасалады.
Қысқаша мәлімет: Осы пәнге жатады:
- Азаматтық істердің жекелеген санаттарына
жіберілген сот төрелігін жүзеге асыруда
туындайтын қоғамдық қатынастарды және сот
пен басқа да органдар актілерін орындауды
реттейтін құқық;
- Азаматтық
іс жүргізу құқығының нақты
азаматтық істердің жекелеген санаттары, атап
айтқанда, жалпы және ғылыми шолуда құқықтық
категориялар, теориялық көзқарастары мен
түсініктері;
- Бұзылған немесе даулы субъективтік құқықтары
мен азаматтар мен ұйымдардың заңды мүдделерін
қорғау мақсатында сот ұйымдастыру;
- Бірінші сатыдағы соттың өндірісі және жоғары
тұрған
сот
өндірісінде,
оның
мақсаты
шешiмдерiн, ұйғарымдарын, бұйрықтар және
төменгі сот шешімдерінің заңдылығы мен
негiздiлiгiн растау болып табылады;
- Азаматтық істердің жекелеген санаттары үшін
атқарушылық өндіріс;
- Азаматтық істердің жекелеген санаттары
қарауға
қатысты халықаралық азаматтық іс

Романовская С.Ю.
Особенности рассмотрения отдельных
категорий гражданских дел
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты:нет
Постреквизиты:. Актуальные проблемы
инвестиционного
права,
Актуальные
проблемы энергетического права
Цель
изучения
дисциплины:Целью
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 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,

Peculiarities of some civil case categories
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: none
Post-requisites: Current Problems of Investment
Law
The purpose of discipline study: The purpose of the
"Special Ness of Certain Categories of Civil Cases"
discipline is to examine the characteristics of the
different categories of civil cases before the courts,
both in general jurisdiction and in 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
from the administration of justice in certain categories
of civil cases and the execution of acts of the courts
and other bodies;
Legal categories, theoretical views and concepts that
characterize the science of civil procedural law in
general and 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:
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жүргізу мәселелері;
- Азаматтық дауларды шешудің
баламалы
әдістерінінің сұрақтары;
- Қазақстанның құқықтық жүйесінің даму
тарихын бейнелейтін азаматтық іс жүргізудің
құқықтық теориясы мен практикасының өзекті
проблемалары.
Зерттеуде күтілетін нәтижелер:
Білім: танымның ғылыми әдiстерiн зерттеу;
Қабілеттері:- процессуалдық мектептер мен
бағыттарын жеткілікті бағдарлау, азаматтық іс
жүргізу құқығының теориясын бағалау мен
зерттеуді
ғылыми және жеке тұлғалық
көзқарасты және азаматтық
іс жүргізу
құқығының практикасын қалыптастыруға.
- Азаматтық
іс жүргізу құқығының негізгі
ұғымдары мен проблемаларын басқару;
- Азаматтық іс жүргізу құқығының, азаматтық іс
жүргізудің
заң
шығарудағы
қолданбалы
аспектілерін, теориялық
білімдерін бөлу
мүмкіндігін білу үшін, олардың күнделікті өмір
мен кәсіби өміргеде қатысты практикалық
шешімдерін негіздеу;
- Табысты орындау үшін белгілі бір әдістемелік
негіздің болуы, сыни және дербес ойлау, талдау;
- Өз бетінше әзірлену және барлау көкжиегін
кеңейту, өнерге деген қызығушылығы мен
қабілетін арттыру, үздіксіз оқуды қажет ету.
Дағдылары: - Азаматтық іс жүргізу ережелерін
түсіндіру;
- Нормативтік құқықтық актілердің мәтіндерімен
жұмыс жасау;
Азаматтық
іс
жүргізу
заңнамасының
нормаларын қолдана отырып практикалық
мәселелерді шешу;
- Теориялық білімді пайдалана отырып сот
практикасын қорыту;
- Қазақстан Республикасының және басқа да шет
елдердің азаматтық іс жүргізу ережелерін
салыстырмалы талдау.

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: изучить научные методы познания;
Умения: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 базу для успешной
правоприменительной деятельности;
- самостоятельно развивать свой интеллект и
расширять кругозор, способности и интерес
к творческой деятельности, потребности в

Knowledge: to learn scientific methods of cognition;
Skills: - it is quite well to navigate in procedural
schools and directions, to form both scientific and 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 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:
Competence in the study of the 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;
Competence in the study of the organization of judicial
order protection of violated or contested subjective
rights and protected by law interests of citizens and
organizations;
Competence in studying the current problems of the
theory and practice of applying civil procedural law;
Program manager: Doctor of Law., Akimbekova
S.A.
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Құзіреттері:
Сот төрелігін жүзеге асыруда азаматтық істердің
жекелеген санаттары үшін туындайтын қоғамдық
қатынастарды реттейтін заң және сот актілерін
орындау және өзге де органдарының нормаларын
зерттеу құзыреті;
Бұзылған немесе даулы субъективтік құқықтары
мен азаматтар мен ұйымдардың заңды мүдделерін
сот арқылы қорғауды ұйымдастыра туралы білу
құзыреті;
Азаматтық іс жүргізу құқығының теориясы мен
практикасының өзекті мәселелерін зерттей білу
құзыреті;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., Акимбекова С.А.

1
2

KR ZhKRM 7304
PPRN 7304

ҚР-дағы жер қойнауын пайдалану бойынша
құқықтық реттеу мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: Жер қойнауын пайдалануға
арналған келісімшарттар
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың
мақсаты – докторанттарды ҚР мен шет елдердегі
жер қойнауын пайдалану бойынша құқықтық
реттеу туралы аса маңызды мәселелермен

непрерывном самообразовании.
Навыки:толкования
гражданскопроцессуальных 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
гражданско-процессуальных норм РК с
другими зарубежными странами.
Компетенции:
Компетентность в изучении норм права,
регулирующих общественные отношения,
возникающие при отправлении правосудия
по отдельным категориям гражданских дел,
и исполнение актов суда и иных органов;
Компетентность в изучении организации
судебного порядка защиты нарушенных или
оспоренных
субъективных
прав
и
охраняемых законом интересов граждан и
организаций;
Компетентность в изучении актуальных
проблем теории и практики применения
гражданского
процессуального
законодательства;
Руководитель
программы:
д.ю.н.,
Акимбекова С.А.
Проблемы
правового
регулирования
недропользования в РК
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты:
Контракты
на
недропользование
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:Цель изучения
дисциплины - ознакомление докторантов с
наиболее важными проблемами в сфере
правового регулирования недропользования

Issues of subsoil use
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: Contracts for subsoil use
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:The purpose of
the study of discipline is to familiarize doctoral
students with the most important problems in the field
of legal regulation of subsoil use in Kazakhstan and
abroad.
Summary: In today's conditions of socio-economic
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таныстыру.
Қысқаша мазмұны:Заманауи жағдайлардағы
ҚР-ның әлеуметтік-экономикалық тұрғыда дамуы
бойынша өзекті мәселелердің бірі: құқықтық
нысандар мен әдістерін, мемлекеттік меншікті
басқару тиімділігін арттыру болып табылады.Жер
қойнауы мен ондағы пайдалы қазбалар
мемлекеттің әлеуетін танытатын маңызды
құрамдас бөлігі және ол мемлекеттің меншігінде
болады.Қарқынды дамып келе жатқан өнеркәсіп
өндірісінің жағдайында пайдалы қазбаларсыз
заманауи экономиканы елестету мүмкін емес.
Қазақстан мемлекетінің ерекшелігі пайдалы
қазбалардың айтарлықтай мол қорының болуы.
"ҚР-дағы жер қойнауын пайдалану бойынша
құқықтық реттеу" курсы келесі тақырыптарды
қамтиды: Құқықтық реттеу объектісі ретіндегі
жер
қойнауын
пайдалану
процессінің
ерекшелігі;Мемлекеттің жер қойнауын пайдалану
бойынша нормативтік-құқықтық реттеуі, ҚР-ның
жер қойнауы мен пайдалы қазбаларды қолдану
туралы заңнамасының қалыптасуы мен дамуы;
Жер қойнауын пайдалану субъектілерінің
құқықтық реттеуі мен атқарушы биліктің
құқықтық мәртебесі, Жер қойнауын пайдалану
саласындағы арнайы және жалпы басқару
органдарының өзара іс-қимыл мәселелері; Жер
қойнауын пайдалану саласындағы Қазақстан
Республикасының атқарушы өкілеттіктерінің
органдары мен функцияларын іске асыру; Жер
қойнауын
пайдалану
бойынша
әкімшілік
рәсімдердің маңызы мен рөлі; Жер қойнауы
нысандарын пайдалану саласындағы мемлекеттік
реттеу; Жер қойнауын пайдалану туралы заңнама
саласындағы
олқылықпен
байланысты
жанжалдардың ерекшелігі, ҚР жер қойнауы және
жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнаманы
жетілдіру; Жер қойнауын пайдалануды құқықтық
реттеу мақсатында туындайтын
құқықтық
даулардың ерекшелігі және оларды шешу

в РК и за рубежом.
Краткое содержание: В современных
условиях
социально-экономического
развития РК одной из актуальных задач
является совершенствование правовых форм
и методов управления государственной
собственностью
и
повышение
эффективности ее использования. Недра и
залегающие в них полезные ископаемые
являются важной составляющей потенциала
страны и находятся в собственности
государства.
В
условиях
динамично
развивающегося
промышленного
производства невозможно себе представить
современную экономику без полезных
ископаемых. Особенности казахстанского
государства проявляются в том, что оно
обладает значительными запасами полезных
ископаемых.
Курс «Проблемы правового регулирования
недропользования
в
РК»
включает
следующие темы: Специфика процесса
недропользования как объекта правового
регулирования;
Механизм
правового
регулирования
недропользования,
Нормативно-правовые
основы
государственного
регулирования
недропользования,
Особенности
становления и проблемы современного
развития законодательства РК о недрах и
недропользовании; Правовой статус органов
исполнительной власти как субъектов
правового регулирования недропользования,
Проблемы
взаимодействия
органов
специального и общего государственного
управления в сфере недропользования;
Реализация органами исполнительной власти
РК своих полномочий и функций в области
недропользования;
Роль
и
значение
административных процедур в управлении

development, one of the most pressing tasks is to
improve the legal forms and methods of management
of public property and improve its use. The subsoil and
minerals in them are an important part of the country's
potential and are owned by the state. In a dynamic
industrial production, it is impossible to imagine a
modern economy without minerals. The peculiarities of
the Kazakh state are evident in the fact that it has
significant reserves of minerals.
The course "Problems of legal regulation of subsoil use
in Kazakhstan" includes the following topics: The
specifics of the subsoil use process as an object of legal
regulation; The mechanism of legal regulation of
subsoil use, the regulatory and legal basis of the state
regulation of subsoil use, the peculiarities of the
formation and problems of the modern development of
the legislation on subsoil and subsoil use; The legal
status of the executive branch as subjects of legal
regulation of subsoil use, problems of interaction
between the bodies of special and general public
administration in the field of subsoil use;
Implementation of the executive branch's authority and
functions in the field of subsoil management; The role
and importance of administrative procedures in the
management of subsoil use; Legal forms of
government regulation in subsoil management; The
specifics of conflicts related to violation of the
legislation in the field of subsoil use, improving the
legislation on subsoil and subsoil use; The specifics of
legal disputes arising in the legal regulation of subsoil
use, some of their types and the way they are resolved.
Expected results of the study:
Knowledge: to know the specifics of the subsoil
process as an object of legal regulation; know the
regulatory framework of the state regulation of subsoil
use, know the specifics of the legal status of the
executive branch as subjects of legal regulation of
subsoil use, know the current role and importance of
administrative procedures in the management of
subsoil use;
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жолдары.
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Білімдер: Құқықтық реттеу объектісі ретіндегі
жер
қойнауын
пайдалану
процесінің
ерекшеліктерін
білу;
Жер
қойнауын
пайдаланудағы әкімшілік басқару рәсімдерін білу,
Жер қойнауын пайдаланудағы құқық қорғау
органдарының
құқықтық
мәртебесінің
ерекшелігін білу, Әкімшілік негіздегі жер
қойнауын пайдаланудың заманауи рөлі мен
мағынасын білу;
Іскерліктер:
Жер
қойнауын
пайдалану
саласындағы арнайы және жалпы үкіметтің өзара
әрекет етуіндегі проблемаларды анықтау және
оларды жою бойынша ұсыныстар қабылдауға
қабілетті болуы;
Дағдылар: Жер қойнауын пайдалану туралы
Қазақстан заңнамасын жетілдіру бойынша
ұсыныстарды тұжырымдау, жер қойнауы және
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасының
бұзылуына
байланысты
жанжалдардың
ерекшеліктерін зерделеу.
Құзыреті:
Ұйымдастыру құзіреттілігі мен ғылыми-зерттеу
процесін жүзеге асыру құзыреттілігі;
Талдау, бағалау және салыстыру зерттеу
саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамалар
мен қорытынды жасай білу құзыреттілігі;
түрлі көздерден алынған ақпаратты талдау және
өңдеу құзыреттілігі;
академиялық тұтастықты сипаттайтын тәуелсіз
ғылыми зерттеу, қазіргі заманғы теориялар мен
әдістер негізінде талдау жүргізу қабілетінің
құзыреттілігі; Өзінің жаңа ғылыми идеяларын
генерациялау,
ғылыми
қауымдастыққа
өз
білімдері мен идеяларын көрсету, ғылыми
танымның шекарасын кеңейту құзыреттілігі;
Қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу әдіснамасын
таңдау және қолдану қабілетінің құзыреттілігі;
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., Ильясова К.М.

недропользованием;
Правовые
формы
государственного регулирования в сфере
недропользования; Специфика конфликтов,
связанных с нарушением законодательства в
области
недропользования,
Совершенствование законодательства РК о
недрах и недропользовании; Специфика
правовых споров, возникающих в сфере
правового регулирования недропользования,
отдельных их видов и порядка их
разрешения.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:
знать
специфику
процесса
недропользования как объекта правового
регулирования; знать нормативно-правовые
основы государственного регулирования
недропользования,
знать
особенности
правового статуса органов исполнительной
власти
как
субъектов
правового
регулирования недропользования, знать
современные
роль
и
значение
административных процедур в управлении
недропользованием;
Умения:уметь выявлять существующие
проблемы
взаимодействия
органов
специального и общего государственного
управления в сфере недропользования и
формулировать
предложения
по
их
устранению;
Навыки:- изучить специфику конфликтов,
связанных с нарушением законодательства о
недрах и недропользовании, формулировать
предложения
по
совершенствованию
законодательства
РК
о
недрах
и
недропользовании.
Компетенции:
Компетентность в умении организовывать,
планировать и реализовывать процесс
научных исследований;
Компетентность в умении анализировать,

Skills: to be able to identify existing problems of
interaction between the bodies of special and general
public administration in the field of subsoil use and
formulate proposals to eliminate them;
Skills:- to study the specifics of conflicts related to
violation of the law on subsoil and subsoil use, to
formulate proposals to improve the legislation on
bowels and subsoil use.
Competence:
Competence in the ability to organize, plan and
implement the research process;
Competence in the ability to analyze, evaluate and
compare different theoretical concepts in the field of
research and draw conclusions;
Competence in the ability to analyze and process
information from a variety of sources;
Competence in the ability to conduct on the basis of
modern theories and methods of analysis independent
scientific research, characterized by academic integrity;
Competence in the ability to generate their own new
scientific ideas, communicate their knowledge and
ideas to the scientific community, expanding the
boundaries of scientific knowledge;
Competence in the ability to choose and effectively use
modern research methodology;
Program manager: Doctor of Law Ilyasova K.M.
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Міндеттемелік құқықтың өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер:
Азаматтық
заңнаманың
заманауи мәселелері
Постреквизиттер: жоқ
Пәнді оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты –
докторанттарды
неғұрлым
маңызды
проблемалармен:міндеттемелік
құқық,
міндеттемелік құқығын терең түсіну негіздерінен
туындаған міндеттемелерді, сондай-ақ шарттық
құқық нормаларын қолданумен таныстыру.
Қысқаша
мазмұны:Міндеттемелік
құқық
азаматтық құқықтың көне салаларының бірі
болып табылады . Міндеттемелік құқық көптеген
халықтардың әдеттегі құқығында дамыды .Ежелгі
римдіктер өзінің заңтану ғылымын дамытқанда
міндеттемелік құқықты қалыптастырды. Біздің
уақытымызда әр түрлі заңды фактілердің
міндеттемесін орындау негізінде шарттар мен
мәмілелер, әкімшілік актілер, сот шешімдері,

оценивать
и
сравнивать
различные
теоретические
концепции
в
области
исследования и делать выводы;
Компетентность в умении анализировать и
обрабатывать информацию из различных
источников;
Компетентность в умении проводить на
основе современных теорий и методов
анализа
самостоятельное
научное
исследование,
характеризующееся
академической целостностью;
Компетентность в умении генерировать
собственные новые научные идеи, сообщать
свои знания и идеи научному сообществу,
расширяя границы научного познания;
Компетентность в умении выбирать и
эффективно использовать современную
методологию исследования;
Руководитель
программы:
д.ю.н.,
Ильясова К.М.
Актуальные
проблемы
обязательственного права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: Современные проблемы
гражданского законодательства
Постреквизиты: нет
Цель изучения дисциплины:Цель курса –
более углубленное ознакомление докторанта
с
наиболее
важными
проблемами
обязательственного права, более глубокое
понимание
оснований
возникновения
обязательств, а также применение норм
договорного права.
Краткое
содержание:Обязательственное
право является одной из самых древних
подотраслей гражданского права. Развитие
обязательственного права протекало в
обычном праве многих народов. Еще
древние римляне в своей юриспруденции
положили
начало
формирования

Relevant issues of obligatory law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: Modern problems of civil legislation
Post-requisites: none
Discipline study: The purpose of the course is to better
familiarize the doctoral student with the most important
issues of the obligation law, to better understand the
grounds of the obligation, and to apply the rules of
contract law.
Summary: Commitment law is one of the oldest subsectors of civil law. The development of the obligation
right has proceeded in the customary law of many
peoples. Even the ancient Romans in their
jurisprudence marked the beginning of the formation of
the modern concept of the obligation law. Today,
obligations arise on the basis of various legal facts,
such as treaties and transactions, administrative acts,
court decisions, harm to another person, etc.
Commitment law traditionally consists of a common
and special part. This course of commitment law seeks
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басқа жаққа зиян келтіру салдарынан және т. б.
туындайды.
Бұның
барлығы
құқықтық
қатынастар әр алуандығы құқықтық реттеуді
талап етеді, бұл азаматтық заңнаманың осы
саладағы нормаларына бағытталған.
Міндеттемелік құқығы әдетте жалпы және ерекше
бөліктен тұрады: Осы курс міндеттемелік
құқықты зерттеуге бағытталған жалпы бөлімінің
негізгі принциптері міндеттемелік қатынастарты
реттеуге,жалпы
барлық
түрлері
үшін
міндеттемелерді қамтиды. Оларға мыналар
жатады: түсінік және міндеттемелер элементтері,
міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету,
міндеттемелерді
орындау,
міндеттемедегі
тұлғалардың өзгеруі, тоқтатылуы міндеттемелер,
міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілікке
тарту және т. б. Көрсетілген элементтердің
танымы міндеттемелік құқық үшін негіз болады
тереңдетілген зерттеу және игеру бөлігінде,
міндеттемелік құқық, әсіресе оның осындай
көрінісі ретінде шарттық құқыққа ие болады.
Өйткені
міндеттемелік
құқық
азаматтық
құқықтың салалық бөлімі болып табылады, онда
табысты игеру үшін азаматтық құқығы (жалпы
бөлім) азаматтық құқық (ерекше бөлім) сияқты
пәндердерді алдын-ала зерттеу оқу керек.
Күтілетін зерттеу нәтижелері:
Білімдер: осы арнайы курсты зерттегеннен кейін
докторанттар:
-Міндеттік құқық туралы тұтастай терең білім
алады;
- шарттық қарым-қатынастартың құқықтық
жағын меңгереді.
- шарттың жарамсыздығының негіздемесін
меңгереді.
Іскерліктер:міндеттемелерді орындау тетігімен
танысады;
міндеттемелердің
орындалуын
қамтамасыз ету тетігімен танысады шарт туралы
жалпы
ережелермен
танысады,
келісімшарттарды құқықтық реттеумен танысады.

современной концепции обязательственного
права. В наши дни обязательства возникают
на основании различных юридических
фактов, таких как договоры и сделки,
административные акты, судебные решения,
вследствие причинения вреда другому лицу
и т.п. Все это разнообразие правоотношений
требует правового регулирования, на что и
направлено действие норм гражданского
законодательства в данной области.
Обязательственное
право
традиционно
состоит из общей и особенной части.
Настоящий курс обязательственного права
направлен на изучение общей части
обязательственного права, в которой
закладываются
основополагающие
принципы регулирования обязательственных
отношений, общие для всех видов
обязательств. К ним относятся: понятие и
элементы
обязательств,
исполнение
обязательств,
обеспечение
исполнения
обязательств, перемена лиц в обязательстве,
прекращение обязательств, ответственность
за нарушение обязательств и т.п. Познания
указанных элементов обязательственного
права послужит основой для углубленного
изучения и освоения особенной части
обязательственного права, особенно в таком
его проявлении, как договорное право.
Так как обязательственное право является
подотраслью гражданского права, то для
успешного освоения данной дисциплины
необходимо предварительное изучение таких
дисциплин, как гражданское право (общая
часть), гражданское право (особенная часть).
Ожидаемые результаты изучения:
Знания:после изучения данного спецкурса
докторанты:
- получат более глубокие знания об
обязательственном праве в целом;

to examine the general part of the obligation law,
which lays down the fundamental principles of the
regulation of commitments common to all types of
obligations. These include: the concept and elements of
obligations, the fulfillment of obligations, the
enforcement of obligations, the change of persons in
the obligation, the termination of obligations, the
responsibility for breaches of obligations, etc.
Since the compulsory law is a sub-branch of civil law,
the successful adoption of this discipline requires a
preliminary study of such disciplines as civil law
(general part), civil law (special part).
Expected results of the study:
Knowledge:after studying this special course doctoral
students:
Will gain a deeper knowledge of the entitlement in
general;
They will study the protection of the rights of
contractual relations.
They will examine the grounds for the invalidity of the
treaties.
Skills: familiarize d' you with the mechanism of
fulfillment of obligations; familiarize themselves with
the mechanism of enforcement of obligations,
familiarize themselves with the general provisions of
the treaty, with the legal regulation of treaties
Skills: Get a deeper knowledge of the committed law in
general
Competence:
Competence in the ability to organize, plan and
implement the research process;
Competence in the ability to analyze, evaluate and
compare different theoretical concepts in the field of
research and draw conclusions;
Competence in the ability to analyze and process
information from a variety of sources;
Competence in the ability to conduct on the basis of
modern theories and methods of analysis independent
scientific research, characterized by academic integrity;
Competence in the ability to generate their own new
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Дағдылар: - Міндеттік құқық туралы жалпы
терең білім алады.
Құзыреттілігі:
Ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру
процесіндегі ғылыми зерттеулер құрастыру
құзыреттілігі;
Талдау, бағалау және салыстыру әр түрлі
теориялық тұжырымдамасын зерттеу және
қорытынды жасау құзыреттілігі;
Әр түрлі көздерден алынған ақпараттарды талдау
және өңдеу құзыреттілігі;
Заманауи теориялар негізінде талдау әдістерін өз
бетінше
тұжырымдап,
академиялық
тұтастығымен сипатталатын ғылыми зерттеу
жасау құзыреттілігі;
өзінің жаңа ғылыми идеяларды дамытуға,
хабарлауға,өз зерттеулеріңді көрсетіп, оны
ғылыми қауымдастыққа баяндау, ғылыми
танымның шекарасын кеңейту;
заманауи зерттеу әдіснамасын тиімді таңдау және
қолдану құзыреттілігі;
Заң, азаматтық, қаржылық, коммерциялық және
басқа
салаларда
білімі
бар,қолданыстағы
заңнамаға шарлау жасау және іс-тәжірибеде
тиісті құқықтық ережелерiн қолдануға қабілетті
болу.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.д., Алиханова Г.А.

изучат
защиту прав
договорных
отношений.
- изучат основания недействительности
договоров.
Умения:
знакомятся
с
механизмом
исполнения обязательств; знакомятся с
механизмом
обеспечение
исполнения
обязательств,
знакомятся
с
общими
положениями о договоре, с правовым
регулированием договоров
Навыки: получат более глубокие знания об
обязательственном праве в целом
Компетенции:
Компетентность в умении организовывать,
планировать и реализовывать процесс
научных исследований;
Компетентность в умении анализировать,
оценивать
и
сравнивать
различные
теоретические
концепции
в
области
исследования и делать выводы;
Компетентность в умении анализировать и
обрабатывать информацию из различных
источников;
Компетентность в умении проводить на
основе современных теорий и методов
анализа
самостоятельное
научное
исследование,
характеризующееся
академической целостностью;
Компетентность в умении генерировать
собственные новые научные идеи, сообщать
свои знания и идеи научному сообществу,
расширяя границы научного познания;
Компетентность в умении выбирать и
эффективно использовать современную
методологию исследования;
владеть знаниями в области гражданского,
финансового, коммерческого и других
отраслей права, уметь ориентироваться в
действующем законодательстве и применять
соответствующие юридические нормы в

scientific ideas, communicate their knowledge and
ideas to the scientific community, expanding the
boundaries of scientific knowledge;
Competence in the ability to choose and effectively use
modern research methodology;
to have knowledge of civil, financial, commercial and
other branches of law, to be able to navigate existing
legislation and apply relevant legal norms in practical
activities.
Program manager: Doctor of Law Alikhanova G.A.
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Инвестициялық құқықтың өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер: Тұтынушылар құқықтарының
өзекті мәселелері, Азаматтық істердің кейбір
түрлерін қараудың ерекшеліктері, Халықаралық
жеке құқықтағы заңды тұлғалар, Кәсіпкерлік
құқықтың өзекті мәселелері, Шетелдік сот
шешімдері мен төрелік шешімдерді тану және
орындау, Жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттар, ҚР жер қойнауын пайдалануды
құқықтық реттеудің мәселелері, Міндеттемелік
құқықтың өзекті мәселелері
Постреквизиттер - жок
Пәннің
мақсаты:Пәннің
«инвестициялық
құқықтың өзекті мәселелері» мақсаты Қазақстан
Республикасында инвестицияларды құқықтық
реттеу докторлық проблемаларын зерделеу болып
табылады; жақын және алыс шет елдердің
инвестициялық заңнаманы салыстырмалы талдау;
инвестициялық қызметті пайдаланылатын түрлі
шарттық нысандарын сипаттамаларын анықтау;
инвестициялық құқықтың теориялық білімін және
практикалық дағдыларын қолдану докторлық
сатып алу
Жиынтығы: Әрине, атап айтқанда, инвестиция
саласындағы жалпы және азаматтық-құқықтық
мәселелер бойынша инвестициялық құқықтың
қазіргі
заманғы
мәселелеріне
арналған
«инвестициялық құқықтың өзекті мәселелері».
Инвестициялық келісім-шарттар экономиканың
түрлі салаларында пайдаланылады және олардың
барлығы ҚР қолданыстағы заңнамасына тиісті
бекіту алынған. Бұл курс өз дамуының қазіргі
кезеңінде
Қазақстан
Республикасында
инвестициялық қарым-қатынастарды құқықтық
реттеу ең проблемалық және даулы мәселелерді
зерттеу назар аударады.

практической деятельности.
Руководитель
программы:
д.ю.н.,
Алиханова Г.А.
Актуальные проблемы инвестиционного
права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты – Актуальные проблемы
потребительского
права,
Особенности
рассмотрения
отдельных
категорий
гражданских дел, Юридические лица в
международном частном праве, Актуальные
проблемы предпринимательского права,
Признание и приведение в исполнение
иностранных судебных и арбитражных
решений, Контракты на недропользование,
Проблемы
правового
регулирования
недропользования в
РК,
Актуальные
проблемы обязательственного права
Постреквизиты нет
Цель изучения дисциплины:Цель изучения
дисциплины
«Актуальные
проблемы
инвестиционного права» заключается в
изучении докторантами проблем правового
регулирования инвестиций в РК; проведении
сравнительного анализа инвестиционного
законодательства стран ближнего и дальнего
зарубежья;
выявлении
особенностей
различных договорных форм, применяемых
при
осуществлении
инвестиционной
деятельности; приобретение докторантами
теоретических знаний и практических
навыков применения норм инвестиционного
права.
Краткое содержание: Курс «Актуальные
проблемы
инвестиционного
права»
посвящен
современным
проблемам
инвестиционного права, в целом, и
гражданско-правовым проблемам в сфере
инвестирования,
в
частности.
Инвестиционные договоры применяются в

Relevant issues of investment law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: Actual problems of consumer law,
special consideration of certain categories of civil
cases, legal entities in international private law, current
problems of business law, recognition and enforcement
of foreign judicial and arbitration decisions, subsoil
contracts, problems of legal regulation of subsoil use in
Kazakhstan, current problems of the obligation law
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline:The purpose of
studying the discipline "Actual problems of investment
law" is to study the problems of legal regulation of
investments in Kazakhstan; 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 the
application of investment law by doctoral students.
Summary: The "Actual Issues of Investment Law"
course focuses on contemporary issues of investment
law in general and civil-legal problems in the sphere of
investment, in particular. 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 legal regulation of investment
relations in Kazakhstan at the current stage of its
development.
Expected results of the study:
Knowledge: Study the rules recommended by the
curriculum of the SC, the laws of Kazakhstan and other
legislative and by-laws, as well as the norms of
international conventions and bilateral agreements on
the promotion and protection of investments.
Skills: make investment contracts, arbitration
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Зерттеу Күтілетін нәтижелер:
Білім: инвестициялық көтермелеу және қорғау
жөніндегі ҚР Азаматтық кодексінің ұсынылған
оқу бағдарламасы стандарттарын, ҚР заңдары
мен басқа да заңдар мен ережелер, сондай-ақ
халықаралық конвенциялар мен екі жақты
келісімдер нормаларын зерттеу.
Дағдылар: болуы инвестициялық келісімшарттар, Инвестициялық дауларды реттеу
жөніндегі төрелік келісімдер
Құзыреті:
Зерттеу саласындағы қолданылатын зерттеудің ең
тиімді әдістерін шебер іріктеп, жүйелі түсіністік
танытуға құзыреттілігі;
ұлттық
немесе
халықаралық
деңгейде
жариялануға лайық деп табылуы мүмкін,
заманауи зерттеулер жасай білу құзіреттілігі;
Сыни жаңа және күрделі идеяларды талдау,
бағалау және синтездеу құзыреті; Өз білімдерін
және әріптестерінің жетістіктерін, ғылыми
қауымдастықпен және жұртшылықпен бөлісу
құзыреті;
Қоғамның дамуына ықпалдаса білу құзіреті;Заң
саласында жоғары білімді болу құзыреті;
Заң, азаматтық, қаржылық, коммерциялық және
басқа
салаларда
білімі
бар,қолданыстағы
заңнамаға шарлау жасау және іс-тәжірибеде
тиісті құқықтық ережелерiн қолдануға қабілетті
болу.
Жоба жетекшісі: з.ғ.д., Мороз С.П.

различных отраслях экономики и не все из
них получили надлежащее закрепление в
действующем законодательстве РК. Данный
курс
посвящен
изучению
наиболее
проблемных и спорных вопросов правового
регулирования инвестиционных отношений
в РК на современном этапе ее развития.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: изучить рекомендуемые учебной
программой нормы ГК РК, Законы РК и
других законодательных и подзаконных
актов, а также нормы международных
конвенций и двусторонних соглашений о
поощрении и защите инвестиций.
Умения:
составлять
инвестиционные
договоры, арбитражные соглашения о
порядке разрешения инвестиционных споров
Навыки: определять применимое право по
инвестиционным контрактам.
Компетенции:
Компетентность в проявлении системного
понимания области изучения, умелый выбор
наиболее
эффективных
методов
исследования, используемых в данной
области;
Компетентность
вносить
вклад
собственными
оригинальными
исследованиями в расширение границ
научной области права, которые могут
заслуживать публикации на национальном
или международном уровне;
Компетентность
критически
анализировать, оценивать и синтезировать
новые и сложные идеи;
Компетентность сообщать свои знания и
достижения коллегам, научному сообществу
и широкой общественности;
Компетентность содействовать развитию
общества, основанного на знаниях.
Компетентность
быть

agreements on how to resolve investment disputes
Skills: Determine applicable law under investment
contracts.
Competence:
Competence in the manifestation of a systematic
understanding of the field of study, skillful choice of
the most effective research methods used in this area;
Competence to contribute by its own original research
to the expansion of the boundaries of scientific law that
may merit publication at the national or international
level;
Competence to critically analyze, evaluate and
synthesize new and complex ideas;
The competence to communicate your knowledge and
achievements to colleagues, the scientific community
and the general public;
Competence to promote the development of a
knowledge-based society.
The competence to be highly educated in the field of
jurisprudence;
to have knowledge of civil, financial, commercial and
other branches of law, to be able to navigate existing
legislation and apply relevant legal norms in practical
activities.
Program manager:
Program manager: Doctor of Law Moroz S.P
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Энергетикалық заңның өзекті мәселелері
Кредит саны: ECTS 5
Пререквизиттер : Тұтынушылар құқықтарының
өзекті мәселелері, Азаматтық істердің кейбір
түрлерін қараудың ерекшеліктері, Халықаралық
жеке құқықтағы заңды тұлғалар, Кәсіпкерлік
құқықтың өзекті мәселелері, Шетелдік сот
шешімдері мен төрелік шешімдерді тану және
орындау, Жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттар, ҚР жер қойнауын пайдалануды
құқықтық реттеудің мәселелері, Міндеттемелік
құқықтың өзекті мәселелері
Постреквизиттер: Жоқ
Пәннің
мақсаты:
Пәннің
мақсаты:
докторанттарды арнайы экономикалық және
саяси маңызы бар құқықтық реттеу негіздерімен
қазіргі жағдайда сыртқы сауда және энергетика
саласындағы халықаралық ынтымақтастықты
оқыту.
Қысқаша мамұны: Қазақстанда нарықтық
экономика
жағдайында
Энергеритикалық
сектордағы тауар айналымның мемлекеттік және
келісмшарттық реттелуі маңызды стратегиялық
құрылымының, энергетиканың, экономиканың
тұрақты дамуымен байланыстырылады.
Ашық, тұрақты және теңгерімді құқықтық
шеңберінде энергиялық қызметпен жұмыс істеуін
қамтамасыз ету - еліміздің отын-энергетикалық
кешеніндегі бизнес-климатты жақсартудың аса
маңызды бағыттарының бірі бола алады.

высокообразованным
в
области
юриспруденции;
владеть знаниями в области гражданского,
финансового, коммерческого и других
отраслей права, уметь ориентироваться в
действующем законодательстве и применять
соответствующие юридические нормы в
практической деятельности.
Руководитель программы: д.ю.н., Мороз
С.П.
Актуальные проблемы энергетического
права
Объем в кредитах: ECTS 5
Пререквизиты: Актуальные проблемы
потребительского
права,
Особенности
рассмотрения
отдельных
категорий
гражданских дел, Юридические лица в
международном частном праве, Актуальные
проблемы предпринимательского права,
Признание и приведение в исполнение
иностранных судебных и арбитражных
решений, Контракты на недропользование,
Проблемы
правового
регулирования
недропользования в
РК,
Актуальные
проблемы обязательственного права
Постреквизиты: нет
Цель
изучения
дисциплины:
Цель
изучения
дисциплины:
ознакомление
докторантов
с
основами
правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
и
международного
сотрудничества
в
сфере
энергетики,
обладающего в современных условиях
особой экономической и политической
значимостью.
Краткое
содержание:
В
условиях
становления
рыночной
экономики
в
Казахстане, очевидно, что дальнейшее
стабильное
развитие
экономики,
а,
следовательно, и, энергетики, как одной из

Relevant issues of energy law
The volume in credits: 5 ECTS
Prerequisites: Actual problems of consumer law,
special consideration of certain categories of civil
cases, legal entities in international private law, current
problems of business law, recognition and enforcement
of foreign judicial and arbitration decisions, subsoil
contracts, problems of legal regulation of subsoil use in
Kazakhstan, current problems of the obligation law
Post-requisites: none
The purpose of the study of discipline: the purpose of
the study of discipline: to familiarize doctoral students
with the basics of legal regulation of foreign economic
activity and international cooperation in the energy
sector, which has a special economic and political
significance in today's conditions.
Summary: In the conditions of the emergence of a
market economy in Kazakhstan, it is obvious that the
further stable development of the economy, and,
consequently, energy, as one of its strategically
important components, depends on the optimal
combination of the mechanism of contractual and state
regulation of trade in the energy sector.
Ensuring the functioning of energy within a clear,
stable and balanced legal framework is one of the most
important areas of improving the business climate in
the country's fuel and energy complex. After all,
energy is an area of strategic interests of any country
and has a decisive impact on all spheres of life:
economic, social, environmental, etc.
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Өйткені,энергетика кез келген мемлекеттің
стратегиялық мүдделеріне және өмірдің барлық
салаларында шешуші әсер етеді: экономикалық ,
әлеуметтік, экологиялық , т.б.
Алайда,
энергетиканың
экономикалық
кеңістіктегі әлемдік маңыздылығын ескере
отырып, біз энергетика нарығының тиімді жұмыс
істеуі,оның ішінде энергетика және энергия
айналымы тікелей заңды негізге тәуелді екенін
түсінеміз.
Зерттеуден күтілетін нәтижелер:
Білім: оқу курсының мазмұны,кешенді өндіріс
ретіндегі энергетикалық құқық туралы білу;
жария құқық арақатынасы және энергетика
саласындағы сыртқы экономикалық қызметін
реттейтін жеке құқығының ара қатынасын білу
Дағдылар:практикалық
ғылыми-сараптама
қызметін
жүзеге
асыру
шеңберінде
энергетикалық заңнаманы талдай білу
Біліктілік:
өнеркәсіпте
келісімшарттар,келісімдер мен шарттарға құқықтық
қараудың
тәжірибелік
іске
асыруды
энергетикалық заң мәселелері бойынша ғылыми
талқылау жүргізу.
Құзыреттіліктері :
Жоспарлау мен ғылыми-зерттеу процесін жүзеге
асыру,ұйымдастырушылық
қабілетілігінің
құзыреттілігі ;
Талдау, бағалау және салыстыру зерттеу
саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамалар
мен қорытынды жасай білу құзыреттілігі;
Түрлі көздерден ақпаратты талдау және өңдеу
үшін қабілетін құзыреттілігі;
Академиялық тұтастығын сипатталады тәуелсіз
ғылыми зерттеу, талдау қазіргі заманғы теориялар
мен әдістер негізінде жүргізу қабілетін
құзыреттілігі;
Өзінің жаңа ғылыми идеяларыңды хабарлауға, өз
білімдеріңді
танытып,
оны
ғылыми
қауымдастыққа баяндау, ғылыми танымның

стратегически важных ее составляющих,
зависит
от
оптимального
сочетания
механизма договорного и государственного
регулирования
товарооборота
в
энергетическом секторе.
Обеспечение функционирования энергетики
в четких, стабильных и сбалансированных
правовых рамках - одно из важнейших
направлений
улучшения
предпринимательского климата в топливноэнергетическом комплексе страны. Ведь
энергетика
является
областью
стратегических интересов любой страны и
оказывает решающее влияние на все сферы
жизни
общества:
экономическую,
социальную, экологическую и т.д. Вместе с
тем, учитывая значение энергетики для
экономического пространства всего мира,
мы понимаем, что отношения в процессе
оборота энергии и энергоносителей, включая
эффективную деятельность энергетического
рынка, напрямую зависят от правовой базы,
на основе которой они должны быть
построены.
Ожидаемые результаты изучения:
Знания: знать содержание учебного курса,
обладать представлением об энергетическом
праве как комплексной отрасли; уметь
выявлять соотношение публично-правового
и
частно-правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности в сфере
энергетики
Умения:
уметь
анализировать
энергетическое
законодательство
и
компетентно использовать его в рамках
практической
и
научно-экспертной
деятельности
Навыки: вести научную дискуссию по
проблемам
энергетического
права,
практически
осуществлять
правовую

Expected results of the study:
Knowledge: to know the content of the training course,
to have an idea of energy law as a complex industry; be
able to identify the ratio of public-legal and privatelegal regulation of foreign economic activities in the
energy sector
Skills: to be able to analyze energy legislation and use
it competently in practical and scientific and expert
activities
Skills: to conduct a scientific discussion on energy law
issues, to practically carry out legal examination of
contracts, agreements and contracts in the industry.
Competence:
Competence in the ability to organize, plan and
implement the research process;
Competence in the ability to analyze, evaluate and
compare different theoretical concepts in the field of
research and draw conclusions;
Competence in the ability to analyze and process
information from a variety of sources;
Competence in the ability to conduct on the basis of
modern theories and methods of analysis independent
scientific research, characterized by academic integrity;
Competence in the ability to generate their own new
scientific ideas, communicate their knowledge and
ideas to the scientific community, expanding the
boundaries of scientific knowledge;
Competence in the ability to choose and effectively use
modern research methodology;
Competence in the manifestation of a systematic
understanding of the field of study, skillful choice of
the most effective research methods used in this area;
Competence to contribute by its own original research
to the expansion of the boundaries of scientific law that
may merit publication at the national or international
level;
Competence to critically analyze, evaluate and
synthesize new and complex ideas;
The competence to communicate your knowledge and
achievements to colleagues, the scientific community
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шекарасын кеңейту, генерациялау құзыреттілігі;
Заманауи зерттеу әдіснамасын тиімді таңдау және
қолдану құзыреттілігі
Ғылым саласындағы көріністерді жүйелі түсіну,
ең тиімді зерттеу әдістерін таңдау құзыреттілігі;
Өзіндік қайталанбас зерттеулерді құқық саласы
бойныша ғылыми кеңістіктегі деңгейге жеткізіп,
ұлттық және халықаралық деңгейде жария ету
құзыреттілігі;
Жаңа және күрделі идеяларды сыни талдай отыра,
бағалау және синтездеу құзыреттілігі;
Өзінің білімін және жетістіктерін әріптестеріне,
ғылыми қоғамдасттықа
және жұртшылыққа
хабарлау құзыреттілігі;
Қоғамды дамытуға деген құзыреттілік білімге
негізделген.
Қаң саласында жоғары білімді болу құзыреттілігі;
Құзыреттілікті анықтауда қарама-қайшылықтар
мен проблемаларды қазіргі заманғы әлеуметтікқұқықтық шындыққа негіздеу.
Құзыреттілік
саласындағы
ғылыми-зерттеу
локикасы.
Құзыреттілік саласындағы теориялық зерттеулер.
Құзыреттілік
саласындағы
эмпирикалық
зерттеулер.
Құқықтық құзыреттілік: азаматтық, қаржы,
коммерциялық және құқықтық білімдерді
меңгеру және құқықтың басқа салаларының
қолданыстағы заңдарға бағдарлануы және
қолдануға тиісті заң нормаларын практикалық
қызметте көрсету.
Бағдарламаның жетекшісі: з.ғ.д., Сүлейменов
М. К.

экспертизу договоров,
соглашений и
контрактов в данной отрасли.
Компетенции:
Компетентность в умении организовывать,
планировать и реализовывать процесс
научных исследований;
Компетентность в умении анализировать,
оценивать
и
сравнивать
различные
теоретические
концепции
в
области
исследования и делать выводы;
Компетентность в умении анализировать и
обрабатывать информацию из различных
источников;
Компетентность в умении проводить на
основе современных теорий и методов
анализа
самостоятельное
научное
исследование,
характеризующееся
академической целостностью;
Компетентность в умении генерировать
собственные новые научные идеи, сообщать
свои знания и идеи научному сообществу,
расширяя границы научного познания;
Компетентность в умении выбирать и
эффективно использовать современную
методологию исследования;
Компетентность в проявлении системного
понимания области изучения, умелый выбор
наиболее
эффективных
методов
исследования, используемых в данной
области;
Компетентность
вносить
вклад
собственными
оригинальными
исследованиями в расширение границ
научной области права, которые могут
заслуживать публикации на национальном
или международном уровне;
Компетентность
критически
анализировать, оценивать и синтезировать
новые и сложные идеи;
Компетентность сообщать свои знания и

and the general public;
Competence to promote the development of a
knowledge-based society.
The competence to be highly educated in the field of
jurisprudence;
Competence in determining contradictions and
problems of modern social and legal reality.
Competence in the logic of scientific research.
Competence in theoretical research.
Competence in empirical research.
to have knowledge of civil, financial, commercial and
other branches of law, to be able to navigate existing
legislation and apply relevant legal norms in practical
activities.
Program manager: Doctor of Law Sleimenov M.K.
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достижения коллегам, научному сообществу
и широкой общественности;
Компетентность содействовать развитию
общества, основанного на знаниях.
Компетентность
быть
высокообразованным
в
области
юриспруденции;
Компетентность
в
определении
противоречий и проблем современной
социально-правовой действительности.
Компетентность в области логики научного
исследования.
Компетентность в области теоретического
исследования.
Компетентность в области эмпирического
исследования.
владеть знаниями в области гражданского,
финансового, коммерческого и других
отраслей права, уметь ориентироваться в
действующем законодательстве и применять
соответствующие юридические нормы в
практической деятельности.
Руководитель
программы:
д.ю.н.,
Сүлейменов М. К.
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