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1

Шетелдердің
мемлекетжәнеқұ
қықтарихы

Заң ғылымдарының iшiнде
шетелдердің мемлекетi және құқығы
тарихы мемлекет пен құқықтың пайда
болуы, қалыптасуы және даму
заңдылықтарын толық жүйеде
қарастырады. Сондықтан
студенттерге барлық мемлекеттiкқұқықтық құбылыстарға қатысты
бастапқы базалық бiлiм бередi.

3

2

Қазақстан
Республикасы
ның мемлекет
және құқық
тарихы

Қазақ халқының мемлекет және
құқығы тарихы ежелгі уақыттан
бүгінгі таңға дейін бүкіләлемдік
тарихында маңызды рөл атқарады.
Сондықтан бұл пәнді оқу жастар
санасының тарихи
қалыптастырылуына үлкен әсер етеді.
Солай болған себепті бұл ғылым мен
оның пәні ХХІ-і ғасырда жұмыс
атқаратын заңгер мамандарды, яғни
мемлекеттік болашақ қызметкерлерді
өмір сұраныстарына қажетті
білімдермен қаруландырады.

3

5

2

Пререквизит-тер
1курс
Мемлекет және
құқық теориясы,

Мемлекет және
құқық теориясы,
Қазақсатн
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы, Шетелдер
мемлекеті мен
құқығы тарихы

Постреквизиттер
Шетелдердiңкон
ституциялыққұқ
ығы

ҚР адам
құқықтары, Шет
елдердiң
конституция-лық
құқығы

Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер
Пәнді оқытудың мақсаты заң
ғылымдарының iшiнде шетелдердің
мемлекетi және құқығы тарихы пәнін
мемлекет пен құқықтың пайда болуы,
қалыптасуы және даму заңдылықтарын
толық жүйеде қарастыратынын құқық
саласы ретінде таныстыру. Сондықтан бұл
пән студенттерге барлық мемлекеттiкқұқықтық құбылыстарға қатысты бастапқы
базалық бiлiм бередi Пәндi оқып-зерттеу
студенттердiң мемлекеттiк-құқықтық
құбылыстарды дұрыс түсiнуi мен қоғам
дамуы сатыларын ұғынуды және болашақты
болжауға мүмкiндiк бередi.
Қазақстан аумағындағы алғашқы қауымдық
құрылыстың жойылу себептері мен
мемлекеттің пайда болуы; Қазақ әдет-ғұрып
құқығындағы құқықғын жан-жақты талдау;
Қазақстандағы мемлекет және құқықтың
даму процессін оқып танысу; Аса маңызды
мемлекеттік-құқықтық реформалар мен
танысып мемлекет мәніне үңілу арқылы
оның қоғам алдында атқаратын ролін білуі
керек; Қазақстанның мемлекет және саяси
жүйесінің қалыптастырылу заңдылықтарын
айқындау;
Қазақстан аумағына мекендеп келген
көшпенді қоғамдағы мемлекеттік-құқықтық
құбылыстардың дамуына ықпал еткен
себептерді анықтау.

1

2 курс
Мемлекет және
құқық теориясы, ҚР
Конституциялық
құқығы, Саясаттану

1

Шетмемлекеттер
діңконституциял
ыққұқығы

Бұл пәндi оқып үйренудiң мақсаты
шетелдердiң конституциялық құқығы
ғылымының негiзгi теоретикалық
ережелерiмен таныстыру, шетелдердiң
маңызды заңи актiлерiн
үйрету,құқықтық жүйелердi
салыстыра отырып талдау болып
табылады. жоғары және жергiлiктi
билiк органдарының қызметiн, сайлау
құқығы және сайлау жүйесi
негiздерiн, тұлғаның құқықтық
мәртебесiн, мемлекет нысанын т.б.
реттейтiн шетел заңдылықтарының
нормаларын түсiндiру болып
табылады.

3

5

3

Халықаралық
құқық,
Халықаралық
жеке құқық,
Халықаралық
жария құқық

2

Салыстырмалымемлекеттану

Салыстырмалы мемлекеттану пәні –
мемлекеттің ұйымдасуы мен қызметін
құқықтық реттеу, оның жеке
тұлғалармен, қоғамдық және діни
қозғалыстармен, территориялық
құрылымдармен және саяси билікті
жүзеге асырушы басқа да
субьектілермен байланысын
зерттейтін білім саласы.

3

5

3

Мемлекет және
құқық теориясы, ҚР
Конституциялық
құқығы, Шетелдер
мемлекеті мен
құқығы тарихы

Халықаралық
құқық,
Халықаралық
жеке құқық,
Халықаралық
жария құқық

3

Қазақстан
Республикасын
дағы сайлау
құқығы

Курс Қазақстан республикасының
сайлау құқығының теориясы мен
тәжірибесін зерттеуге негізделген.
Сондықтан қайнар көз ретінде
Қазақстандағы сайлауды
ұйымдастыру мен жүзеге асыру
үрдістері туралы нормативтік актілер
ғана емес, сонымен қатар электронды
процессті өткізудің теоретикалық
және тәжірибелік мәселелерімен
байланысты проблематика бойынша
зерртеу жүргізіледі.

3

5

3

Мемлекет және
құқық теориясы, ҚР
конституциялық
құқығы, ҚР
әкімшілік құқығы,
Саясаттану,
әлеуметтану

ҚР азаматтық
құқығы, ҚР
қылмыстық
құқығы.
Халықаралық
жария құқық

Шет елдерінің конституциялық құқығы
курсын оқудың негізгі міндеттерістуденттерді конституциялық құқық
ғылымының түбегейлі қағидаларымен негізгі
заңы туралы іліммен, жеке тұлғаның
құқықтық жағдайының негіздерімен,
мемлекет органдарының ұйымдастырылуы
мен қызметінің қағидаларымен,шет
елдердегі жергілікті өзін-өзі басқарудың
негіздерімен, таныстыру, сондай-ақ шет
елдердің конституциялық құқығының
айтылған маңызды мәселелерін түсіну
олардың саясатта, мемлекеттік-құқықтық
салада дұрыс бағыт алуына мемлекеттік
және конституциялық-құқықтық саясат және
тәжірибелік мәселелерді іскерлікпен шешуге
мүмкіндік туғызады.
Білім алушы алған әдістемелік базаны
пайдаланып өз алдына шетелдік құқықтық
актілерге мониторинг жасай алуды; әртүрлі
нысандағы мемлекеттер дамуындағы
ретроспективті және перспективті
заңдылықтарды таба білуді; мемлекеттердің
эволюциялық дамуы барысын моделдеуді;
жаһандану жағдайындағы мемлекеттердің
қарым-қатынасы негіздерін аша білуді;
алған теориялық білімдерін құқықтық
казустарды шешуде пайдалана алады.
Оқу барысында мынадай нәтижелерге қол
жеткізеді: мемлекеттік билік органдарының
құрылыу қағилары мен тәртібін,
азаматттардың сайлаудағы субьективті
құқықтарын жүзеге асырудың табиғаты мен
әдістерін реттейтін құқық нормаларын.

2

4

Рим құқығы

5

ҚазақстанРеспуб
ликасы
ныңКелісімшартқұқығы

6

Қазақстан
Республикасы
ның Нотариаты

Рим құқығы азаматтық құқықты
танып білудің алғашқы сатысы болып
табылады. Рим құқығының
қалыптасуы мен дамуын, оның
жекелеген институттарын жетік
меңгеру. Римнің жоғарғы техникалық
заң білімінің еліміздің егеменді құқық
жүйесінде алатын орны зор. Жалпы
цивилистика ғылымының негізгі
институттары осы рим құқығының
негізінде қалыптасып, өмір ағынына
қарай дамып келе жатыр. Сондықтан
рим құқығын білудің өзі құқық
саласында үлкен жетістік.
Келісім-шарт құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады: Келісімшартқұқық нормаларының маңызын
түсіну; Келісім-шарт құқық
ғылымының теориялық
мәселелерімен танысу; Келісімшартқұқық нормаларын нақты
жағдайда пайдалана білуге
дағдылану;
Нотариат- бұл даусыз келісімдерді,
фактілерді, дәлелдемелерді ,
құжаттарды куәландыруды және
азаматтардың және заңды
тұлғалардың құқықтарын, мүдделерін
заңды түрде бекітуге бағытталған
басқа да нотариалдық іс-шараларды
орындау қызметтерін жүзеге асырушы
органдар жүйесі. Пәнді оқытудың
мақсаты- студенттерге субъективтік
құқықтарды нотариат арқылы қорғау
нысанын реттейтін құқық
нормаларының маңызын; азаматтық,
шаруашылық және басқа
қатынастарда заңдылықты

3

5

3

Мемлекет және
құқық
теориясы,Қазақстан
Республикасының
мемлекеті мен
құқығы
тарихы,мемлекет
және құқықтың
жалпы тарихы,
Қазақстан
Республикасы-ның
Конституциялық
құқығы

3

5

3

Мемлекет және
құқық теориясы,
Мемлекет және
құқық тарихы, ҚР
азаматтық құқығы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы

3

5

3

Азаматтық құқық;
Мұрагерлік құқық;
Азаматтық іс
жүргізу құқығы,
Отбасылық құқық

Қазақстан
Республикасыны
ң
азаматтық
құқығы,
Қазақстан
Республикасыны
ң
отбасы
құқығы,
Қазақстан
Республикасыны
ң тұрғын үй
құқығы,
Халықаралық
жеке құқық.
ҚР кәсіпкерлік
құқығы

Рим құқығын оқу барысында студент: рим
құқығының жүйесін, міндеттері мен
жекелеген институттарын, даму тарихын,
меншік құқығы институтын, міндеттеме
институтын, мұрагерлік құқығын, Римнің сот
тәжірибесін жинастыру барысында
құрастырылған казустар мен мысалдардың
дұрыс шешімін таба алу және даулардың
дұрыс шешімін танып біледі.

Кәсіпкерлік
құқық; меншік
құқығы
және
заттық
құқық;
атқарушылық іс
жүргізу.

Күтілетін
нәтижелер:
«Қазақстан
Республикасының нотариаты» пәнін оқып
болғаннан кейін студент:
- теориялық
жағдайларды
дұрыс
қолдана білуі тиіс
- нотариалды
әрекеттерді
тіркеу
тізілімдер нысандарымен
- куәландырылатын құжаттар мен
мәмілелермен танысу
- нотариустардың нақты құқықтары
мен
міндеттерін,
оларға
қойылатын
құқықтық, өнегелі талаптарды білуі керек.

«Келісім-шарт құқығы» пәнін оқытудың
нәтижесінде студент: келісім-шарт құқықтық
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; келісім-шарт құқықтық
қатынастардың даму жолымен танысады;
шарттардың жасалу ерекшелігімен
танысады; келісім-шарт құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады.

3

7

Қазақстан
Республикасы
ныңЕңбекқұқығ
ы

8

Қазақстан
Республикасы
ныңкеденқұқығы

нығайтудағы нотариаттың ролін;
нотариаттық іс-әрекеттерді жасау
тәртібін, құқық нормаларының
нотариат органдарының оларды
тәжірибеде қолдануымен тығыз
байланысын түсіндіру.
Еңбек құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады: Еңбек
құқық нормаларының маңызын
түсіну; Еңбек құқық ғылымының
теориялық мәселелерімен танысу;
Еңбек құқық нормаларын нақты
жағдайда пайдалана білуге
дағдылану;
ҚазақстанРеспубликасыныңсыртқыэк
ономикалыққызметтерінлиберализаци
ялаусыртқырыноккашығушыкәсіпоры
ндардың,
ұйымдардыңжәнемекемелердің,
сондайақжекелегенкәсіпкерлердіңшеңберінк
еңейтетүсті.
Осығанбайланыстыхалықаралықтауар
лар, жұмыстар, қызметтер, ақпараттар,
сипаткерлікқызметнәтижелеріналмасу
салаларындамемлекеттікреттеудіңролі
де елеуліөсетүсуде.
Сондықтанмемлекеткеденісіжәнекеде
нсаясатытүсініктеріменқамтылатынке
деншекарасыарқылыөтетінтауарларды
ңжәнекөлікқұралдарыныңөтуініңкеде
ндікрежимінбекітеді,
кедендіктөлемдердіалады,
кеденережелерінбекітеді,
кедендіктөлемдердіалады,
кеденережелерінбекітедіжәнебасқа да
көптегенбасқаружәнереттеуқызметтер
інжүзегеасырады. Кеденісі мен,

3

5

4

Мемлекет және
құқық теориясы,
Мемлекет және
құқық тарихы, ҚР
азаматтық құқығы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы

ҚР кәсіпкерлік
құқығы, ҚР
азаматттық іс
жүргізу құқығы

«Еңбек құқығы» пәнін оқытудың
нәтижесінде студент: еңбек құқықтық
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; еңбек құқықтық
қатынастардың даму жолымен танысады;
шарттардың жасалу ерекшелігімен
танысады; еңбек құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады.

3

5

4

Мемлекет және
құқық теориясы;
Конституциялық
құқық; Әкімшілік
құқық;Азаматтық
құқық; Қаржы
құқығы;Салық
құқығы.

Әкімшілік
құқық,
Азаматтық
құқық;Кәсіпкерл
ік
құқық;Инвестиц
иялық құқық;
Валюталық
құқық.Халықара
лық құқық

«Кеден пәнін оқытудың мақсаты кеден
заңдарының толықтай ішкі құрылымдарына
сәйкес кеден құқығының негізгі
институттарын оқып-игеру: кеден органдары
қызметтерінің мақсаттарын, міндеттерін,
құқықтық нысандары мен тәсілдерін,
сондай-ақ кеден шекарасы арқылы тауарлар
мен көлік құралдарын өткізу тәртіптерін,
кедендік төлемдер алу, жүктерді
декларациялау мен рәсімдеу, кедендік және
валюталық бақылау және басқа да кедендік
операциялар, кеден заңдарын бұзғандық
үшін құқықтық жауапкершілікке тартуға
байланысты туындаған қатынастар, сондайақ кеден органдары әрекеттеріне шағымдану
негіздері мен тәртіптері және т.б.

4

9

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңМұра
герлікқұқығы

10

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңӘкім
шілікқұқығы

11

ҚазақстанРеспуб
ликасындағы
әкімшілік іс
жүргізу құқығы

басқамемлекеттерменжаңаүлгідегіэко
номикалақбайланыстарқалыптастыруд
ыңдәнекеріболыптабылады.
Мұрагерлік құқығы курсыныңмақсаты
– мұрагерлік құқық институтының
даму тенденциясын білу болып
табылады, яғни қазіргі мемлекеттің
даму кезеңі мен кеңес дәуіріндегі
мұрагерлік туралы заңнамаларды
салыстыру және мұрагерлік құқықтың
өзекті мәселелері жан-жақты талдап
зерттейді.

3

5

4

Мемлекет
және
құқық теориясы; ҚР
Азаматтық құқық;
Халықаралық жеке
құқық.

ҚР Азаматтық іс
жүргізу құқығы;
Атқару өндірісі.

Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік
құқығы.
Құқық
саласындағы ең күрделі пән ретінде
қаралады өйткені осы әкімшілік
құқықта атқарушы билік мемлекеттік
қызметкерлердің
ара
қатынасын
реттейтін
сонымен
адам
және
азаматтардың жүріс-тұрыс ережелерін
қарастырады.

3

5

4

Мемлекет және
құқық теориясы, ҚР
Конституциялық
құқығы, ҚР
азаматтық құқығы.

ҚР кеден
құқығы, ҚР
азаматтық іс
жүргізу құқығы,
ҚР қылмыстық
іс жүргізу
құқығы.

ҚазақстанРеспубликасын- дағы
әкімшілік іс жүргізу құқығы әкімшілік
құқықтың бір саласы ретінде
қарастырылады, әкімшілік іс жүргізу
құқығы азамат іс жүргізу құқығы,
қылмыстық іс жүргізу құқығы сияқты
әкімшілік құқық бұзушылық болған
жағдайда әкімшілік іс жүргізу құқығы

3

5

4

Конституциялық
құқық, азаматтық іс
жүргізу құқығы, іс
жүргізу құқығы.

ҚР кеден
құқығы, ҚР
азаматтық іс
жүргізу құқығы,
ҚР қылмыстық
іс жүргізу
құқығы.

Курс міндеттері: Мұрагерлік құқықтың
тарихын зерттеу негізінде өсиет бойынша
және
заң
бойынша
мұрагерліктің
қалыптасуымен даму ерекшеліктеріне талдау
жасап, олардың өзекті мәселелерін анықтау кез келген қайтыс болған адам «мұра
қалдырушы» болмайды, яғни азаматтың тірі
кезінде оған тиесілі болған мүліктің
мұрагерлеріне
ауысуын
қарастыру;
мұрагерлік
құқықтық
қатынастың
құрылымын саралау; өсиет қалдырушының
өсиетті құруға байланысты пайда болатын
мәселелеріне талдау жүргізу; мүліктің жеке
түрлерін мұраға қалдыру ерекшеліктеріне
талдау жүргізу; ҚР мұрагерлік құқық туралы
қазіргі қолданыстағы заңнамалар бойынша
сот тәжірибесіндегі істерді саралау және оны
зерттеп білу.
Әкімшілік құқығы» пәнін оқытудың
нәтижесінде студент:әкімшілік құқықтың
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; әкімшілік-құқықтық
қатынастардың даму жолымен танысады;
әкімшілік құқық биліктің ара-қатынасын
реттеуде ерекшелігімен танысады; әкімшілік
құқықтық нормаларын бұзғандығы үшін
берілетін заңдық жауапкершілік түрлерін
білетін болады. Әкімшілік құқықтың
мақсаты - ауыр қылмыстың алдын алу болып
табылады.
ҚазақстанРеспубликасын- дағы әкімшілік іс
жүргізу құқығы пәнін оқытудың нәтижесінде
студент әкімшілік іс жүргізу құқығының
кодексінің барлық баптарын таныса алады.
Әрбір әкімшілік құқық бұзушылық болған
жағдайда осы әкімшілік кодекстің баптарына
сәйкес жауапқа тартылатынымен таныса
алады.

5

12

Шетелдердің
әкімшілік
құқығы

13

ҚР гендерлік
саясаттың
конституциялық-құқықтық
негіздері

негіз бола алады.
Шетелдердің әкімшілік құқығы
Қазақстан республикасының
әкімшілік құқығы сияқты мемлекеттік
органмен атқарушы билік арасындағы
арақатынасын сонымен қоса
азаматтардың әкімшілік
жауаптылығын қарастырады адам
және азаматтардың жүріс-тұрыс
ережелерін қамтиды.

Ерлер мен әйелдердің мінез-құлқын,
оардың арасындағы әлеуметтік өзара
қарым-қатынасты айқындайтын,
олардың әлеуметтік және мәдени
нормалары мен рөлдерінің
жиынтығын сипаттайды.

3

5

4

Шетелдердің
конституциялық
құқығы, еңбек
құқығы.

2

3

4

ҚР конституциялық
құқығы, Отбасы
құқығы,

Халықаралық
жария құқық,
Адам құқықтары
мен
бостандықтарын
халықаралық
құқықтық қорғау

«Шетелдердің әкімшілік құқығы» пәнін
оқытудың нәтижесінде студент:
Шетелдердің әкімшілік құқығы
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; Шетелдердің әкімшілік
құқығы даму жолымен танысады;
Шетелдердің әкімшілік құқығы биліктіңарақатынасын реттеуде ерекшелігімен
танысады; Шетелдердің әкімшілік құқығы
нормаларын бұзғандығы үшін берілетін
заңдық жауапкершілік түрлерін білетін
болады
ҚР конституциясымен кепілдік берілген
әйелдер мен ерлердің тең құқылығы мен
еркіндігін бекітетін жайларды толық оқып
таниды. Билік құрылымдарында,
экономикалық тәуелсіздік, отбасылық
құқықтар мен міндеттерге қатысты
нормаларды біліп шығады.

3 курс
1

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңЭкол
огиялыққұқығы

2

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңаграр
лыққұқығы

Экологиялық құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады:
Экологиялық құқық нормаларының
маңызын түсіну;
Экологиялық құқық ғылымының
теориялық мәселелерімен танысу;
Экологиялық құқық нормаларын
нақты жағдайда пайдалана білуге
дағдылану;
ҚР аграрлық құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады: Аграрлық
құқық нормаларының маңызын

3

5

5

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Мемлекет
және
құқық тарихы, ҚР
азаматтық құқығы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы

ҚР жер құқығы

«Экологиялық құқығы» пәнін оқытудың
нәтижесінде студент: экологиялық-құқықтық
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; экологиялық-құқықтық
қатынастардың даму жолымен танысады;
шарттардың жасалу ерекшелігімен
танысады; экологиялық құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады.

3

5

5

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Мемлекет
және
құқық тарихы, ,
Қазақстан
Республикасы-ның

ҚР жер құқық

«ҚР аграрлық құқығы» пәнін оқытудың
нәтижесінде студент: аграрлық-құқықтық
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; аграрлық-құқықтық
қатынастардың даму жолымен танысады;
шарттардың жасалу ерекшелігімен

6

3

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңЖерқ
ұқығы

4

Халықаралықжа
рияқұқығы

5

Заманауиқұқықт
ықжүйе

түсіну;
Аграрлық құқық ғылымының
теориялық мәселелерімен танысу;
Аграрлық құқық нормаларын нақты
жағдайда пайдалана білуге
дағдылану.
Жер құқық пәнін оқыту барысында
студенттер осы курстың негізгі
түсініктерімен, институттармен
және осы құқық салаларымен
танысады: Жер құқық
нормаларының маңызын түсіну;
Жер құқық ғылымының теориялық
мәселелерімен танысу; Жер құқық
нормаларын нақты жағдайда
пайдалана білуге дағдылану.
Халықаралық құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады:
Халықаралық құқық нормаларының
маңызын түсіну;
Халықаралық құқық ғылымының
теориялық мәселелерімен танысу;
Халықаралық құқық нормаларын
нақты жағдайда пайдалана білуге
дағдылану;
Маңызды халықаралық келісім
шарттардың мазмұнын зерделеу.
Әлемдік тәжірибеде тарихи түрде
және белгілі бір аймақ шеңберінде
қоғамдық қатынастарды реттейтін
құқық нормалары мен құқық салалары
жүйелене келіп, құқықтық жүйе
ұғымы қалыптасқан. Әр құқықтық
жүйе өзіндік тарихи-құқықтық
ерекшеліктерге ие. Яғни, құқықтық
жүйе деп белгілі бір аймақта тарихи
түрде қалыптасқан, өзіндік
ерекшеліктерге ие қоғамдық

конституциялық
құқығы,
ҚР
азаматтық құқығы

танысады; аграрлық құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады

3

5

5

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Мемлекет
және
құқық
тарихы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,
ҚР
азаматтық құқығы

Халықаралық
жеке құқық

«Жер құқығы» пәнін оқытудың нәтижесінде
студент: жер құқықтық қатынастардың
жүйесін, қағидаларын және мақсатын біледі;
жер құқықтық қатынастардың даму
жолымен танысады; шарттардың жасалу
ерекшелігімен танысады; жер құқық
нормаларын бұзғандығы үшін берілетін
заңдық жауапкершілік түрлерін білетін
болады

3

5

5

Саясаттану,
Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Мемлекет
және
құқық
тарихы,
Саяси-құқықтық
ілімдер
тарихы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы

Халықаралық
жеке құқық

«Халықаралық жария құқығы» пәнін
оқытудың нәтижесінде студент:
халықаралық-құқықтық қатынастардың
жүйесін, қағидаларын және мақсатын біледі;
халықаралық-құқықтық қатынастардың даму
жолымен танысады; халықаралық
шарттардың жасалу ерекшелігімен
танысады; халықаралық құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады

3

5

5

Мемлекет
және
құқық теориясы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,
Шетелдер мемлекеті
мен құқығы тарихы

Саяси
және
құқықтық
ілімдер тарихы,
Мемлекет және
құқық теориясы
мәселелері

Пәннің мақсаты: заманауи құқықтық
жүйелермен, олардың қайнар көздері мен
маңызды
құқықтық
институттары
қызметімен салыстырмалы түрде танысу.
Пәннің міндеті: заманауи құқықтық
жүйелерді кешенді зерттеуге үйрету;
шетелдік құқықтық жүйелердің негізгі
қағидалары мен құрылымын зерттеу; негізгі
құқықтық жүйелерге салыстырмалы талдау
жасау және оның әдістері мен әдістемесін
игеруге.

7

6

Адам құқықтары
мен
бостандықтарын
халықаралыққұқықтық қорғау

7

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңтұрм
ыс-үйқұқығы

8

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңотбас

қатынастарды реттейтін құқық
жүйесін атаймыз.
Адам құқығы көзқарастары туралы,
адам құқығы туралы саяси құқықтық
оқыту генезисі туралы, әлемдік
тарихтағы адам құқығының қалыптасу
заңдылыңтары туралы мағлұмат беру,
сонымен бірге адам құқығы тарихы
ңазіргі кезеңдегі өркениет тарихының
бір құрамдас бөлігі ретінде
қарастырылады; адам құқығын
қорғаудың қазіргі кезеңдегі үлгісі
туралы, адам құқығын қорғаудың
халықаралық тәжірибесі туралы
мағлұмат беру.
Пәнді
оқытудың
мақсаты
конституциялық құқықтан бастау
алатын,
азаматтық
құқықтық
ережелермен астасып жатқан, тұрғын
үй қатынастары туралы ҚР заңының
ережелерімен реттелетін тұрғын үйге
деген
азаматтар
мен
заңды
тұлғалардың
Қазақстан
еспубликасындағы негізгі құқықтары
мен міндеттерін, өзара тұрғын үй
құқығымен байланысты құқықтық
қатынастарды студенттерге оқыту
болып табылады. Ал, ҚР Тұрғын үй
құқығы пәнінің міндеттері: тұрғын үй
құқығының субьектілері арасындағы
қатынастарды
реттейтін
негізгі
бастауларды зерттеу, тұрғын үй
қатынастарына арналған терминдерді
талқылау, талдау, сан алуан сипаттағы
тұрғын үй қатынастарын құқықтық
реттеудің қырларымен таныстыру,
тұрғын үй құқығын жете білетін
болашақ заңгер мамандарын даярлау
болып табылады
ҚР Отбасы құқығы пәнінің мақсаты
болып ілімнің белгілі бір жүйелігін

3

5

5

Шет елдер
мемлекеті мен
құқығы тарихы,
Саяси-құқықтық
ілімдер тарихы

ҚР азаматтық іс
жұргізу құқығы
ҚР қылмыстық
іс жүргізу
құқығы
Мемлекет және
құқық теориясы
мәселелері

Демократиялық үрдістер мен азаматтық
қоғамды қалыптастыруға қабілетті жастарды
тәрбиелеу; басқа адамның құқығын тану мен
сыйлау, адамгершілік пен азаматтыққа және
жалпы адами құндылықтардың
артықшылықтарын тануға деген гуманистік
ойды қалыптастыру.

3

5

5

ҚР конституциялық
құқығы: Мемлекет
және құқық
теориясы,
Азаматтық құқық

ҚР Азаматтық
құқығы (жалпы
және ерекше
бөлім); ҚР
Азаматтық іс
жүргізу құқығы;
Әкімшілік
құқық;
Қаржылық
құқық;
Банктік құқық;
Қылмыстық
құқық;
Еңбек құқығы

Пәнді оқытудың мақсаты конституциялық
құқықтан
бастау
алатын,
азаматтық
құқықтық ережелермен астасып жатқан,
тұрғын үй қатынастары туралы ҚР заңының
ережелерімен реттелетін тұрғын үйге деген
азаматтар мен заңды тұлғалардың Қазақстан
еспубликасындағы негізгі құқықтары мен
міндеттерін, өзара тұрғын үй құқығымен
байланысты
құқықтық
қатынастарды
студенттерге оқыту болып табылады. Ал, ҚР
Тұрғын үй құқығы пәнінің міндеттері:
тұрғын
үй
құқығының
субьектілері
арасындағы қатынастарды реттейтін негізгі
бастауларды
зерттеу,
тұрғын
үй
қатынастарына
арналған
терминдерді
талқылау, талдау, сан алуан сипаттағы
тұрғын үй қатынастарын құқықтық реттеудің
қырларымен таныстыру, тұрғын үй құқығын
жете білетін болашақ заңгер мамандарын
даярлау болып табылады

3

5

5

Мемлекет және
құқық теориясы;

ҚР Сақтандыру
құқығы;

ҚР Отбасы құқығы пәнінін негізгі
міндеттері: мемлекеттің неке және отбасы

8

ықұқығы/

қалыптастыратын
отбасылық
құқықтың
теориялық
негіздерін
зерттеу, отбасылыө заң нормаларын
және
құқықтық
принциптерін,
отбасын және некені халықаралық
қорғау мен қолдаудың тәжірибесімен
танысу және зерттеу, мемлекеттің
отбасын
қолдау
және
қорғау
саясатының
негіздерін
зерттеу,
отбасылық
құқықтың,
некелік
отбасылық
заңдардың
даму
тенденциясын анықтау және зерттеу
болып табылады.

9

ҚР кәсіпкерлік
құқығы

10

ҚазақстанРеспуб
ликасыныңқарж
ықұқығы

11

ҚазақстанРеспуб

Кәсіпкерлік құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады: кәсіпкерлік
құқық нормаларының маңызын
түсіну; кәсіпкерлік құқық
ғылымының теориялық
мәселелерімен танысу; кәсіпкерлік
құқық нормаларын нақты жағдайда
пайдалана білуге дағдылану.
«Қазақстан Республикасының қаржы
құқығы» пәнін оқытудың мақсаты:
студенттердің негізгі қаржы құқықтық
ұғымдарын білуі және қаржы құқығы
нормаларын жеке өздерінің саралауға
қабілетті болуы. «Қазақстан
Республикасының қаржы құқығы»
пәнінің негізгі міндеттері:
студенттердің қаржы заңнамасымен
жұмыс істеуге дағдылануы, оны
қолдану мәселелері бойынша
қорытынды беруге және нақты қаржы
құқықтық дауды шешуге қабілетті
болуы.
Салық салудың құқықтық негіздері» -

ҚР Азаматтық
құқығы;
Халықаралық жеке
құқық.

ҚР Нотариаты;
ҚР Азаматтық іс
жүргізу құқығы.

саласындағы
саясатын,
оның
жалпы
мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ететін
және бақылауды жүзеге асыратын ҚР
мемлекеттік органдарының құрылымын
және қызметін реттеу; отбасының құқықтық
мәртебесін анықтау арқылы оның қоғамдағы
орнын нақтылау; неке және отбасы
саласындағы
мемлекеттік
органдардың
қызметін, олардың өзара әрекетін және
шешім қабылдау тәртібін анықтау; отбасы
мүшелерінің
мүліктерінің
құқықтық
мәртебесін реттеу; отбасылық құқықтық
қатынастардың
субъектілерінің
жауапкершілігін реттеу.

Халықаралық
жеке құқық

«ҚР Кәсіпкерлік құқығы» пәнін оқытудың
нәтижесінде студент: кәсіпкерлік құқықтық
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; кәсіпкерлік құқықтық
қатынастардың даму жолымен танысады;
шарттардың жасалу ерекшелігімен
танысады; кәсіпкерлік құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады

3

5

5

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Мемлекет
және
құқық
тарихы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,
ҚР
азаматтық құқығы

3

5

6

Мемлекет және
құқық теориясы,
конституциялық,
әкімшілік
құқықтары.

3

5

6

Мемлекет

және

«Қазақстан Республикасының қаржы
құқығы» пәнін оқыту нәтижесінде студент:
Мемлекеттік ақша қорларын қалыптастыру,
бөлу, және пайдалануын ұйымдастыру
бойынша мемлекет қаржы қызметінің
әдістерін жақсы білуі керек; сондай-ақ,
«Ақша жүйесінің құқықтық негіздері»,
«Қаржы-құқықтық
категория
ретіндегі
салық», «Қаржылық бақылаудың құқықтық
негіздері», «Мемлекеттік несиенің құқықтық
негіздері» секілді құқықтық институттарды
меңгеруі керек.
Құқық

Салық жүйесінің, мемлекеттің салықтық

9

ликасыныңсалық
құқығы

Қазақстан Республикасының салық
мәселесін толықтай құқықтық
жағынан реттеуге арналған.
Қазақстан Республикасындағы салық
салудың заңдылығын зерттеу,
заңдылықпен жұмыс істеу қабілетін
иемдену, практикада туындайтын
күрделі мәселелерге бейімдеу, алған
білімдерін қолдану қабілетінін
пайымдау.

құқық
теориясы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,
Шетелдердің
конституциялық
құқығы

12

Мемлекеттікбасқ
арутеориясы

Оқу барысында мемлекеттік қызмет
пен басқарудың қоғам өмірінің
салаларын басқарудағы, саясиэкономикалық және әлеуметтікмәдени құрылысты жаңартып,
дамытудағы рөлімен танысады.
Курстың негізгі санаттары жөніндегі
заңнамаларды оқып үйренетін болады.

3

5

6

Мемлекет
және
құқық теориясы
конституциялық
құқық
әкімшілік құқық.

13

Азаматтық-іс
жүргізу
құжаттарын
құрастыру
практикумы/

Азаматтық
процессуалдық
құжаттарды
құрастырудың
практикумы студенттерді азаматтық
істер
бойынша
процессуалдық
құжаттарды
құрастыруға
дағдыландыратын арнайы курс болып
табылады. Бұл арнайы курсты оқу
болашақ
судьяларды,
заң
кеңесшілерін,
прокурорларды,
адвокаттарды дайындауға зор ықпал
етеді. Арнайы курстың мақсаты:
студенттерге азаматтық сот ісін
жүргізу барысында құрастырылатын
әртүрлі құжаттарды (талап арыз,
ұйғарым, шешім, сот бұйрығы,
шағым,
наразылық,
т.б.)

3

5

6

Рим құқығы, ҚР
Азаматтық құқығы
(жалпы
және
ерекше
бөлім),
Азаматтық
іс
жүргізу құқығы.

салаларының
барлығы;
жариялы
қаржылық
тұрғыдан
шығарылып
жатқан көптеген
БАҚ
материалда-рын
қадағалап отыру;
ұжымдардың
ағымдағы заңға
тәуелді
актілерімен
танысып отыру ;
т.б.
Қаржылық
құқық
салық құқығы,
кеден құқығы,

қызметінің ұғымын жүйелік жағын;
қолдныстағы салық заңнамасы нормаларын
салық салу практикасында қолдануға орай
туындайтын проблемаларды; Салықтық
құқықтың, салықтық құқық нормаларының,
салықтық құқықтық қатынастардың негізгі
ұғымдарын; Салық салу және салықтық
қызметке, мемлекеттің салық жүйесін құру
проблемаларына қатысты нормативтік
материалдарды; Салықтық құқықтық қатынас
субъектілерінің шеңберін; Салықтық
құқықтық қатынас субъектілерінің жеке
құқықтары мен міндеттерінің мәнін, олардың
өзара іс әрекеттерінің механизмін танып біледі

Атқару өндірісі,
Сот өндірісі

Студенттер азаматтық құқық, азаматтық іс
жүргізу құқығы курстарын білулері қажет,
өйткені, бұл пәндер шеңберінде іс жүргізу
құқықтарының пайда болу, өзгеру, жойылу
негіздері туралы мәселелер қаралады.
Студент азаматтық іс жүргізу нормаларын,
өзгеру, жойылу негіздері туралы мәселелер
қаралады. Студент азаматтық іс жүргузі
нормаларын
дұрыс
талқылай
білуі,
азаматтық
іс
жүргізу
заңдарының
нормаларын қолдана отырып, тәжірибелік
есептер шығара білуі, сот тәжіриебсін
теоретикалық білімге байланыстыра қолдана
алу қажет.

Мемлекеттік қызмет және басқару
заңдарымен дұрыс жұмыс істеуге үйрету;
банк заңдарын дұрыс қолдана білу, банк
шарттарын аясындағы құқықтар мен
міндеттерді қорғауға қабілетті болу

10

14

Атқару өндірісі

15

Міндетті құқық

16

ҚР коммерциялық құқығы

құрастырудың
принциптерін,
құжаттардың түрлерін, құрастыру
тәртібін үйрету; іскерлік дағдылар
қалыптастыру.
«Атқару өндірісі» курсын
оқытудың мақсаты- азаматтық істер
бойынша сот әділдігін және сот
шешімдері мен қаулыларының
орындалуын жүзеге асыру шеңберінде
студенттердің бойында кәсіби заң
білімін қалыптастыру,атқару
өндірісінде құқық нормаларын
студенттердің дұрыс қолдануын және
оны практикамен ұштастыра білуін
үйрету

Міндетті құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады: міндетті
құқық нормаларының маңызын
түсіну; міндетті құқық ғылымының
теориялық мәселелерімен танысу;
міндетті құқық нормаларын нақты
жағдайда пайдалана білуге
дағдылану.
Коммерциялық құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады:
коммерциялық құқық
нормаларының маңызын түсіну;
коммерциялық құқық ғылымының
теориялық мәселелерімен танысу;
коммерциялық құқық нормаларын
нақты жағдайда пайдалана білуге
дағдылану.

3

5

6

Азаматтық іс
жүргізу құқығы,
Отбасылық құқық,
Салық құқығы,

Меншік құқығы
және
заттық
құқық;.
Нотариат

Атқарушылық әрекеттерді тіркеу
тізілімдерінің, атқару парақтарының, сот
орындаушыларының жасайтын құжаттары
мен әрекеттерімен танысады, сот
орындаушыларының (сот
орындаушыларынан басқа мәжбүрлеу
органдарының басқа лауазымды
тұлғалардың іс-әрекеттері) құқықтық
жағдайы туралы біледі.
Сот орындаушылары ретінде
жұмысты орындауға қажетті тәжірибелік
дағдыларға ие болады атқарушылық ісәрекеттерді жасалу тәртібін меңгереді.

3

5

6

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Мемлекет
және
құқық
тарихы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,
ҚР
азаматтық құқығы

Халықаралық
жеке құқық

«ҚР міндетті құқығы» пәнін оқытудың
нәтижесінде студент: міндетті құқықтық
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; міндетті құқықтық
қатынастардың даму жолымен танысады;
шарттардың жасалу ерекшелігімен
танысады; міндетті құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады

3

5

6

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Мемлекет
және
құқық
тарихы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,
ҚР
азаматтық құқығы

Халықаралық
жеке құқық

«ҚР Коммерциялық құқығы» пәнін
оқытудың нәтижесінде студент: құқықтық
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; құқықтық қатынастардың
даму жолымен танысады; шарттардың
жасалу ерекшелігімен танысады;
коммерциялық құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады

11

17

Арбитраждықісжүргізу

18

Азаматтық сот
процесін жүргізу
заңнамасы-ның
теоретикалық
мәселелері

19

Азаматтық сот
процесін
жүргізудегі
өкілдік ету

Кәсіпкерлер, ұйымдар, фирмалар
арасындағы сауда және басқа
экономикалық қатынастардан
туындайтын дауларды шешетін
өндірсті жүргізу
Азаматтық іс жүргізуде сот және
басқа субьектілер арасындағы
азаматтық іс қарау мен шешу кезіндегі
құрылатын азаматтық іс жүргізу
құқығының нормаларымен реттелетін
әрекеттер жиынтығы

3

5

6

Азаматтық іс
жүргізу құқығы,
азаматтық құқық

Азаматтық іс
жүргізу
практикумы

3

5

6

Азаматтық іс
жүргізу құқығы,
азаматтық құқық

Азаматтық іс
жүргізу
практикумы

Азаматтық сот процесіндегі өкілдік
иститутының ролі заңды тұлғалар
немесе азаматтар заңда көзделген
жағдайларда бұзылған құқықтарын
жүзеге асырудағы белгіленген өкілдік
шараларын сипаттайды.

3

5

6

Азаматтық іс
жүргізу құқығы,
азаматтық құқық

Азаматтық іс
жүргізу
практикумы

Арбитраждық іс жүргізу орнын таңдау,
төрешілерді таңдаумен арбитраждық
процедура ережелерін, тауар сапасы,
бағасын анықтау және т.б істер бойынша
мәселелерді игереді.
Азаматтық сот процесін
жүргізудегізаңнамаларды, соттың,
тараптардың басқа да поцеске
қатысушылардың (прокурор, өкілдер, сот
хатшысы және т.б) процессуалдық
әрекеттерін, олардың іс жүргізу құқықтары
мен міндеріне қатысты нормалардың
жиынтықтарын жан-жақты игереді
Конституциялық құқықтар мен
бостандықтарға кепілдік беретін, қорғалатын
мүдделерге қатысты жағдайларды реттейтін
нормаларды ттолық игере отырып маман
ретінде жан-жақты көмек кқресете алады

4 курс
1

Халықаралықже
кеқұқық

«Халықаралық
жеке
құқық»
курсының негізгі мақсаты: бір сұраққа
жататын түрлі мемлекеттердің құқық»
курсында шетелдік элементтермен
күрделендірілген:
азаматтыққұқықтық, отбасылық, еңбектік және
т.б. жеке құқық қатынастарының
түрлерін, ерекшеліктерін анықтаумен
қатар,халықаралық сипаттағы жеке
құқықтық қатынастарды құқықтық
реттеудің
нысандары
және
әдістерімен, қазақстандық заңдарды,
жекелеген
шет
мемлекеттердің
заңдарын,
тиісті
халықаралық
шарттарды салыстырмалы анализдеу
негізінде
қарастырылатын
сұрақтардың мазмұнымен танысуды
қарастырады.
Оқыту процесінде
халықаралық
соттық
және
арбитраждық тәжірибенің түрлі

2

3

7

Мемлекет және
құқық теориясы;
ҚР Конституциялық
құқығы;
ҚР Азаматтық іс
жүргізу құқығы;

Сыртқы
экономикалық
қаынастарды
құқықтық
реттеу;
ҚР
Инвестициялық
құқығы

«Халықаралық жеке құқық» пәнінің негізгі
міндеттері: Қазіргі жағдайда халықаралық
жеке құқықтағы білім кез-келген заңгердің
тәжірибе жүзінде қызмет атқаруы үшін өте
қажет.
Халықаралық
жеке
құқық
халықаралық сауда-экономикалық, ғылымитехникалық,және мәдени ынтымақтастықтың
ұлғаюына байланысты құқықтық реттеуді
қажет етеді.Халықаралық жеке құқық
курсында шетелдік сипатқа ие, әртүрлі жеке
құқық
қатынастарының
түрлері
мен
ерекшеліктері қарастырылады. Мысалы:
отбасылық, азаматтық құқықтық, еңбектік
құқықтық және т.б. қатынастар. Бұл курсты
оқыту
халықаралық
сипаттағы
жеке
құқықтық қатынастары, құқықтық реттеудің
нысаны, әдістері мен таныстыруды ұсынады.
Сондай-ақ Қазақстан заңдарына, шетел
елдерінің
заңдарына
және
тиісті
халықаралық шарттарына талдау жасау

12

аспектілерін
табылады.
2

ҚР
міндеттемелік
құқығы

3

Қазақстан
Республикасы
ныңсалыққұқығ
ы

4

Салық салудың
құқықтық
негіздері

қарастыру

болып

Міндетті құқық пәнін оқыту
барысында студенттер осы курстың
негізгі түсініктерімен,
институттармен және осы құқық
салаларымен танысады: міндетті
құқық нормаларының маңызын
түсіну; міндетті құқық ғылымының
теориялық мәселелерімен танысу;
міндетті құқық нормаларын нақты
жағдайда пайдалана білуге
дағдылану.
Салық құқығы Қазақстан
Республикасының қазіргі кездегі
салық жүйесі мен Салық кодексіне
байланысты көптеген өзекті әрі
күрделі мәселелерді қарастырып,
зерделеу, салық салу саласының
нормативтік құқықтық базасын
жетілдіру, сондай-ақ осы саланы
салық төлеушілердің мүдделерін
есепке ала отырып мемлекеттік
басқару жөнінде ғылыми негізделген
білімдер, тұжырымдар мен
қорытындылар беруді көздейді.
Құқықтану ғылымымен жасалған
және қаржы, салық құқығы
ғылымдардың барлығы, құқық
қолданушылар және заңгер
тәжірбиешілер түгелдей
қолданылатын қаржы және салық
заңнамасын терең тануға және
меңгеруге көмектеседі.
Салық салудың құқықтық негіздері» Қазақстан Республикасының салық
мәселесін толықтай құқықтық
жағынан реттеуге арналған.
Қазақстан Республикасындағы салық
салудың заңдылығын зерттеу,

негізінде туындайтын
қарастырады.

негізгі мәселелерді

3

3

7

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Мемлекет
және
құқық
тарихы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,
ҚР
азаматтық құқығы

Халықаралық
жеке құқық

«ҚР міндетті құқығы» пәнін оқытудың
нәтижесінде студент: міндетті құқықтық
қатынастардың жүйесін, қағидаларын және
мақсатын біледі; міндетті құқықтық
қатынастардың даму жолымен танысады;
шарттардың жасалу ерекшелігімен
танысады; міндетті құқық нормаларын
бұзғандығы үшін берілетін заңдық
жауапкершілік түрлерін білетін болады

2

3

7

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,
Шетелдердің
конституциялық
құқығы

Құқық
салаларының
барлығы;
жариялы
қаржылық
тұрғыдан
шығарылып
жатқан көптеген
БАҚ
материалда-рын
қадағалап отыру;
ұжымдардың
ағымдағы заңға
тәуелді
актілерімен
танысып отыру ;
т.б.

Салық жүйесінің, мемлекеттің салықтық
қызметінің ұғымын жүйелік жағын;
қолдныстағы салық заңнамасы нормаларын
салық салу практикасында қолдануға орай
туындайтын проблемаларды; Салықтық
құқықтың, салықтық құқық нормаларының,
салықтық құқықтық қатынастардың негізгі
ұғымдарын; Салық салу және салықтық
қызметке, мемлекеттің салық жүйесін құру
проблемаларына қатысты нормативтік
материалдарды; Салықтық құқықтық қатынас
субъектілерінің шеңберін; Салықтық
құқықтық қатынас субъектілерінің жеке
құқықтары мен міндеттерінің мәнін, олардың
өзара іс әрекеттерінің механизмін танып біледі

2

3

7

Мемлекет
және
құқық
теориясы,
Қазақстан
Республикасы-ның
конституциялық
құқығы,

Құқық
салаларының
барлығы;
жариялы
қаржылық
тұрғыдан

Қазақстан Республикасының салық құқығы
теориялық негіздері мен
тұжырымдамаларын, оның
ұйымдастырушылық құрылымын және
құқықтық саласын игереді: негізгі
теориялары мен әдістерді игереді; Салық
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заңдылықпен жұмыс істеу қабілетін
иемдену, практикада туындайтын
күрделі мәселелерге бейімдеу, алған
білімдерін қолдану қабілетінін
пайымдау.

5

Мемлекет және
құқық теориясы
мәселелері

6

Мемлекет және
құқықтың өзекті
мәслелері

«Мемлекет және құқық теориясының
мәселелері» арнайы оқу курсының
негізгі міндеті: мемлекет және құқық
теориясының өзекті мәселелерін,
студенттердің мемлекеттік-құқықтық
құбылыстар
туралы
заманауи
түсініктерін, қазіргі таңдағы қоғамда
және саяси жүйеде мемлекет пен
құқықтың орны мен рөлі туралы,
заңдылық пен конституционализм,
құқық шығармашылық пен құқықты
қолдану, құқық бұзушылық пен
құқыққа сай мінез-құлық, адам
құқықтары мен бостандықтары, жеке
адам мен мемлекеттің өзарақатынасы
туралы түсініктерін қалыптастыру
болып табылады.
«Мемлекет
және
құқық
теориясының
өзекті
мәселелері»
пәнінің негізгі міндеттері: Құқықтық
санаттар мен түсініктерді терең тану
және меңгеру; Мемлекет пен құқық
теориясының
келелі
мәселелерін
оқып-зерттеу; Мемлекет және құқық
теориясы бойынша студенттердің
алған білімдерін жаңарту және оларды
мемлекет және құқық теориясы
пәнінен
болатын
мемлекеттік
емтиханға дайындау; Салалық оқу
пәндерінің
барлығымен
оқып-

Шетелдердің
конституциялық
құқығы

3

5

7

Мемлекет және
құқық теориясы, ҚР
Конституциялық
құқығы,
Шетелдердің
конституциялық
құқығы, Саяси және
құқытық ілімдер
тарихы

3

5

7

Мемлекет
және
құқық теориясы, ҚР
Конституциялық
құқығы,
ҚР
Әкімшілік құқығы,
ҚР
Қылмыстық
құқығы және т.б.

шығарылып
жатқан көптеген
БАҚ
материалда-рын
қадағалап отыру;
ұжымдардың
ағымдағы заңға
тәуелді
актілерімен
танысып отыру ;
т.б.
Салыстырма-лы
құқықтану,
Халықаралық
жеке құқығы, ҚР
Конституциялық
құқығы, ҚР
Әкімшілік
құқығы.

құқықтың мақсаттары, әдістері,
заңнамаларды және тұжырымдамаларын
толықмеңгереді; Болашақта басқару
саласындағы құқықтық тәртіптік қамтамасыз
етуге байланысты қызметті жүзеге асыруға
қажет қаржы құқықтық сананы
қалыптастырады; Салық қатынастары
аясында болашақ заңгер-мамандарды
мемлекеттің, заңды тұлғалардың мүдделерін
қорғау қабілетін қалыптастырады.
Осы курсты игеру нәтижесінде
тыңдаушы: Білуге тиісті: құқықтық
санаттар
мен
түсініктерді;
құқықтанудың негізгі ұғымдарын,
институттарын; құқықтың негізгі
қайнар көздерін;
Жасай білуге тиісті: заңға түсіндірме беру,
талдау жасау және логикалық тұжырымдар
жасау; берілген сұрақтар бойынша ғылыми
іздеу жасап, ғылыми қорытынды шығару;
тәжірибелік
жағдайлар
бойынша
нормативтік
құқықтық
актілердің
нормаларын қолдана отырып шешім шығару.

Күтілетін оқу нәтижелері: болашақ маман
студенттер
мемлекеттік-құқықтықтық
құбылыстарға қатысты төмендегідей жаңа,
заманауи біліммен, іскерлік қабілеттермен
және
қажетті
дағдылар
мен
құзыреттіліктермен танысып, меңгереді.
Білім: құқықтық санаттар мен
түсініктерді;
құқықтанудың
негізгі
ұғымдарын,
институттарын;
құқықтың
негізгі қайнар көздерін; студент қисынды
ойлай білуі; оқу пәнінің тақырыптарын
теориялық тұрғыдан түсінуі.
Кәсіби құзыреттілік (КҚ):
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танысқаннан кейін мемлекет және
құқық
теориясының
келелі
мәселелерін талдау; Мемлекет және
құқық
теориясының
зерттейтін
мәселелерін реттейтін, Қазақстан
Республикасының жаңа заңдарымен
оқып-танысу;
қисынды
ойлауды
дамыту;
құқықтанудың
негізгі
институттарымен
таныстыру;
нормативтік
құқықтық
актілерге
түсіндірме беру, талдау жасау және
оны қолдану дағдыларын беру болып
табылады.

Кафедра меңгерушісі

кәсіби қызметін құқықтық сананың,
құқықтық
ойлаудың
және
құқықтық
мәдениеттің жоғары дамыған дейгейінде
жүзеге асыру;
тек қана заңды шешімдер қабылдау
және заңи әрекеттер жасау;
кәсіби
қызмет
барысында
нормативтік құқықтық актілер қолдану,
материалдық және процессуалдық құқық
нормаларын жүзеге асыру;
фактілер мен мән-жайларды заң
тұрғысынан дұрыс саралау;
құқықтық құжаттарды дайындау;
жеке адамдардың қадір-қасиеті мен
ар-намысын
құрметтеу,
адам
мен
азаматтардың
құқықтары
мен
бостандықтарын сақтау;
әртүрлі құқықтық актілерге түсінік
беру.

Е.М.Тілеубергенов
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