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Содержание каталога элективных дисциплин 

 

 

1 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр  право  по образовательной программе 

6В04249-Таможенное дело 

1 ООД PОAK 1111 Право и основы антикоррупционной 

культуры 
5 1 

2 ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки предпринимательства, 

лидерства и воспримчивости инноваций       

3 ООД EBZh 1111 Экология и безопасность жизнедеятельности    

 

 

                   Право и основы антикоррупционной культуры – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс). 

Постреквизиты: Философия. 

Цель: Целью преподавания дисциплины является достижение глубокого 

понимания теоретических знаний о государстве и праве, их взаимодействии и роли в 

жизни человека, формированию основ правового, антикоррупционногго мировозрения 

обучающегося способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания 

о системе права Казахстана, его отраслях, основных нормах и наиболее важных правовых 

институтах развитие умения ориентироваться в системе действующего законодательства и 

умел пользоваться и выполнять юридические обязанности сформировать навыки работы с 

учебной и научной юридической литературой и нормативными правовыми актами; 

заинтересовать студента в постоянном развитии своего првосознания антикоррупционной 

культуры. 

Краткое описание дисциплины: Идеологическая и политическая направленность 

дисциплины право и основы антикоррупционной политики определяется задачами, 

вытекающими из национального законодательства Республики Казахстан по 

совершенствованию правовых знаний и формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Методологическая направленность этой дисциплины предполагает: - 

Систематическое исследование теоретических знаний о стране и праве, их 

взаимодействии и роли антикоррупционной осведомленности в жизни человека и 

общества. Эта дисциплина позволяет продемонстрировать деятельность государственных 

механизмов, использующих правовые, экономические и другие средства воздействия для 

управления публичными процедурами; реальные возможности права как одного из 

социальных регуляторов, а также этики, в том числе антикоррупционной, религии, 

обычаев и т.д., В решении социальных, экономических и политических проблем 

современного общества; историческая преемственность правовой системы заимствует как 

собственный, так и зарубежный опыт. В рамках "права и основ антикоррупционной 

культуры" государство и право  раскрывают понятие коррупции и осведомленность о 

борьбе с коррупцией, раскрывают основы антикоррупционной культуры, изучают 

антикоррупционное законодательство и юридическую ответственность за коррупционные 

преступления. Полученные знания помогут понять общие законы развития социальной 

системы, взаимосвязь между законом и обществом, антикоррупционную 

осведомленность. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; 

основные положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и 



причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения, действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться 

в действующем законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; 

работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать 

духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам 

применения норм в современный период; правового анализа различных документов; 

умение анализировать ситуации конфликта интересов и морального выбора; 

совершенствования антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта 

интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения 

правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения 

коррупции, в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

 

 

Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций –  5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, География, биология  (школьный курс). 

Постреквизиты: Экономика предприятия. 

Цель:  Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся 

с экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, 

освоение понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса.  

Краткое описание дисциплины:  

Изучение дисциплины дает деловые и предпринимательские навыки и опыт, 

которые влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с 

вероятностью их успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских 

навыков и компетенций, тесно связанных с более широкими вопросами, 

квалифицированной рабочей силы, миграцией и отношением к предпринимательству. 

Дисциплина помогает развить предпринимательское мышление, и обучение студентов 

предпринимательским навыкам и критическому мышлению, способствующему к 

принятию инновационных решении. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые 

аспекты предпринимательской деятельности. 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления 

экономических явлений и процессов, применять на практике методы научного познания 

экономических явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-

экономического развития национальной и мировой экономики; междисциплинарного 

подхода при решении экономических проблем; для овладения знаниями для повышения 

квалификации в течение всей жизни. 

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным 

генерировать новые идеи, владеть междисциплинарным подходом при решении 

экономических проблем. 

 

 



 

                   Экология и безопасность жизнедеятельности– 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс) 

Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества.  

Краткое описание дисциплины: «Экология и безопасность жизнедеятельности» 

является формирование систематизированных знаний о теоретических, практических и 

нормативно-правовых основах организации и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и охраны здоровья: история формирования и развития 

экологических знаний, экология особи – аутэкология, экология сообществ – синэкология, 

концепция биосферы, биосфера и ее устойчивость, концепция устойчивого развития, 

рациональное природопользование как условие устойчивого развития, социально-

экологические проблемы современности и устойчивое развитие, защита окружающей 

среды и устойчивое развитие, актуальные экологические проблемы и реализации 

Устойчивого развития в Республике Казахстан. 
Ожидаемые результаты:  

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные 

способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в 

области  охраны окружающей среды; 

- концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы 

к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; основы 

законодательства по охране окружающей среды; принципы организации безопасных 

производственных процессов. 

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку 

техногенного воздействия производства на окружающую среду. 

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

определения оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 

природоохранных задач; владения стандартными методиками мониторинга окружающей 

среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень техногенного 

воздействия производства на ее компоненты и составляющие. 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их 

для решения теоретических и практических задач. 
 

 

2 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр  

Академическая степень: бакалавр  право  по образовательной программе 

6В04249-Таможенное дело 

1 БД MPT  2214 Международные перевозки на 

транспорте 

4 3 

PPG  2214 Правила перевозки грузов                                                                                  

2 БД 

 

APRK  2215 Административное право РК  

5 

 

4 
FP 2215 Финансовое право 

3 БД 

 
TSTK  2216 Технические средства таможенного 

контроля                                                            

 

5 

 

4 OPOTD 2216  Ответственность за 

правонарушения в области таможенного дела 

 



               Международные перевозки на транспорте – 4 кредита 

 

Пререквизиты:  История таможенного дела. 

Постреквизиты: Товарная номенклатура ВЭД. Международное частное право. 

Целью изучения дисциплины «Международные перевозки на транспорте» является 

формирование у студентов представлений о процедурах и порядке действий при 

организации международных перевозок. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Международные перевозки на транспорте» 

позволяет формировать у студентов представлений о процедурах и порядке действий при 

организации международных перевозок и изучение условий и организации перевозок 

грузов в международном сообщении и технологии взаимодействия таможенных органов и 

железнодорожного транспорта, формировать у студентов транспортного мировоззрения и 

знаний, обеспечивающих комплексное представление о транспорте, системности, 

значении и роли транспорта в современном обществе, в экономике страны и 

удовлетворении потребителей в перевозках. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: принципы тарифной политики и применяемые тарифы, названия 

соглашений о международных железнодорожных сообщениях с участием Казахстана и 

сферу их применения, основные понятия таможенного кодекса и таможенные режимы, 

документы для таможенного оформления и контроля. 

Уметь: ставить и решать проблемные задачи транспорта с использованием 

логистических, математических методов, выбирать эффективные направления 

совершенствования и развития транспорта. 

Иметь навыки: выбора базисных условий поставки; подготовки перечня 

документов для таможенного оформления; построения графиков технологических 

операций на пограничной станции. 

Быть компетентным: готов к предоставлению грузоотправителя м и 

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 

по подготовке подвижного состава, по страхованию. 

 

 

                                  Правила перевозки грузов - 4 кредита 

 

Пререквизиты: Международные транспортные операции. 

Постреквизиты: Право и основы антикоррупционной  культуры. 

Цель изучения курса: иметь представление об эволюции концепции грузоведения, 

знать цели и стратегические элементы, классификацию грузов, фазы решений в 

технологических операциях с грузом, стратегические элементы, а также знать проблему 

оптимизации перевозок грузов. Студент должен знать принципы построения 

классификации и структуру грузов, уметь применять полученные знания и навыки на 

практике, также, должен уметь оценивать возможные варианты перегрузки и 

транспортировки различных видов грузов, знать и уметь определять маркировку и 

способы ее нанесения, осуществлять выбор подвижного состава для того или иного вида 

груза,  определять величину естественной убыли грузов, подбирать идентификационные 

знаки в соответствии с качествами груза, производить расчет количества контейнеров и 

поддонов для перевозки заданного объема груза, уметь пользоваться правилами 

исчисления сроков доставки грузов. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Правила перевозки грузов» изучает 

совокупность условий и запретов на перевозку определённых типов груза, все их виды 

требуют осторожности и особых условий. Важно осуществить перевозку грамотно, 

соблюсти установленные законодательством нормы. В настоящее время транспортировка 

осуществляется на основании Постановления Правительства Республики Казахстан «Об 



утверждении правил перевозок грузов». Данный документ закрепляет основные 

положения, описывает порядок организации доставки.  

Ожидаемые результаты: 

Знать: принципы тарифной политики и применяемые тарифы;  названия 

соглашений о международных железнодорожных сообщениях с участием Казахстана и 

сферу их применения;  основные понятия таможенного кодекса и таможенные режимы;  

документы для таможенного оформления и контроля. 

Уметь: ставить и решать проблемные задачи транспорта с использованием 

логистических, математических методов, выбирать эффективные направления 

совершенствования и развития транспорта. 

Иметь навыки: выбора базисных условий поставки; подготовки перечня 

документов для таможенного оформления; построения графиков технологических 

операций на пограничной станции. 

Быть компетентным: способен к выполнению анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 

межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии 

транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок. 

 

 

Административное право РК– 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Этический кодекс государственных служащих РК. 

Постреквизиты: Трудовое право. 

Целью курса «Административное право РК» является изучение основных понятий 

и институтов административного права, механизма осуществления исполнительной 

власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного права, форм и 

методов реализации исполнительной власти, ответственности в государственном 

управлении, административного процесса, способов обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении; анализ административно- правового 

регулирования в отраслях и сферах государственного управления. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Административное право Республики 

Казахстан» целенаправленно и последовательно изучает законодательство Республики 

Казахстан, освоение его понятийного аппарата, определение круга общественных 

отношений, тенденций развития, изучение системы органов исполнительной власти, их 

полномочий, особенностей государственного управления в отдельных сферах и отраслях.         

Ожидаемые результаты: 
Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; систему понятий и 

категорий, используемых в государственном управлении; административно-правовой 

статус граждан, органов исполнительной власти, исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований, администраций организаций, других субъектов 

административно-правовых отношений. 

Уметь: использовать свои знания на практике при разрешении вопросов и споров, 

возникающих в сфере административно-деликтного права,  самостоятельно разбирать 

практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками правоотношений, 

складывающихся в сфере административно-деликтного права. 

Иметь навыки: понятиями и категориями, используемыми в законодательстве об 

административном и административно-деликтном праве, а также в научной и учебной 

литературе. 

Быть компетентным: применять нормы законодательства, в конкретных 

жизненных ситуациях, в соответствующих условиях и в различных сферах 

профессиональной деятельности. Осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 



 

Финансовое право  – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (особенная часть).  

Постреквизиты: Налоговые системы и налоговое  право. 

Цель: формирование знаний о банковской системе РК и ее деятельности. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Финансовое право» направлена на 

изучение законодательства Республики Казахстан в сфере финансовых правоотношений, 

содержания финансовых отношений, особенности их правового регулирования. 

Раскрывает вопросы оперирования юридическими категориями в банковской сфере, 

составления различного рода банковских договоров. 

Ожидаемые результаты: 

Знать:  содержание финансовых отношений, особенности правового 

регулирования финансовых отношений. 

Уметь: оперировать юридическими категориями применительно к банковской 

сфере, способность составлять различного рода банковские договора. 

Иметь навыки: обладать основами знаний денежно-кредитной политикой 

государства в целях осведомленности банковской практики и банковского 

законодательства в целом. 

Быть компетентным:  по применению финансовых норм в разрешении 

конкретной ситуации;  применять различные нормы законов и иных нормативных 

правовых актов в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Технические средства таможенного контроля – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Транспортное право.  

Постреквизиты: Организация  внешнеэкономической деятельности. 

Цель: Научить студентов устанавливать теоретические предпосылки и правовые 

основы применений технических средств таможенного контроля.  

Краткое описание курса: Дисциплина "Технические средства таможенного 

контроля" изучает теорию и лабораторные задания, принципы действия, вопросы об 

общем устройстве основных тактико-технических характеристик технических средств 

таможенного контроля (ТСТК). Направлено на правильное применение технических 

средств таможенного контроля товаров и транспортных средств на практике. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: способы применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов. 

Уметь: систематизировать теоретические знания о способах применения 

технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов.                  

Иметь навыки: основными аспектами таможенного законодательства, 

регулирующего применение технических средств таможенного контроля. 

Быть компетентным:  способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, общекультурный и морально-психологический уровень; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

жизнедеятельности; способен самостоятельно повышать уровень профессиональных 

знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 

 

 

 



Ответственность за правонарушения в области таможенного дела - 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Таможенное право Республики Казахстан. 

Постреквизиты: Налоги и платежи в области таможенного дела. 

Цель: Формирование у бакалавров профессиональных компетенций, необходимых 

и достаточных для осуществления правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Ответственность за правонарушение в 

области таможенного дела» изучает таможенные правонарушения, которые представляют 

серьезную угрозу мировому правопорядку. К таможенному правонарушению относится 

любое нарушение или попытка нарушения законодательных или нормативных 

положений, предусмотренных в Законе об управлении. Наказания, применяемые за 

таможенные правонарушения, различаются в зависимости от тяжести правонарушения. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: понятие, принципы, аспекты и виды квалификации административных 

правонарушений; знать правила квалификации и алгоритмы. 

Уметь: правильно применять нормы об административной ответственности и 

разъяснять их; правильно квалифицировать содеянное с точки зрения норм об 

административной ответственности; проверять правильность применения норм об 

административной ответственности; юридически грамотно мотивировать свою позицию 

по вопросам административной ответственности; находить необходимую правовую 

информацию по вопросам административной ответственности и правильно ее 

использовать.  

Владеть: абстрактным мышлением, способностью к обобщению, анализу, синтезу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками 

решения практических задач. 
 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр  

Академическая степень: бакалавр  право  по образовательной программе 

6В04249- Таможенное дело 

1 БД PTTRVED  3217  Правовое и таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД 

 

5 

 

5 

OVD  3217 Организация внешнеэкономической 

деятельности 

2 БД NSNP 3218 Налоговые системы и налоговое право    

5 

 

5 NPOTD 3218 Налоги и платежи в области 

таможенного дела    

3 БД MSSTD 3221 Международное сотрудничество в 

сфере ТД 

 

5 

 

5 

TNVED  3221 Товарная номенклатура ВЭД 

4 БД PO 3219 Правоохранительные органы    

5 

 

5 OVBTORK  3219 Обеспечение внутренней 

безопасности таможенных органов РК 

5 БД MChP 3222 Международное частное право                                                                                               

4 

                             

5 KK3222 Коммерческое право                                                                                       

6 БД OTD  3223 Организация таможенного дела                                                               

5 

 

6 TISH3223 Таможенная инфраструктура и 

складское хозяйство 

 7 БД TP 3220 Таможенные процедуры                                                                                                       5 6 

TА 3220 Таможенное администрирование 

8 БД EKT 3224 Экспертиза качества товаров                                                                  4 6 



TE3224   Таможенная экспертиза                                                                                                                                                 

 

Правовое и таможенно-тарифное регулирование ВЭД – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Правила перевозки грузов. 

Постреквизиты: Организация таможенного дела. 

Цель: формирование у студентов целостного представления о правовом 

обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, а также приобретение ими теоретических 

знаний и профессиональных умений в применении законодательных и иных нормативно-

правовых актов в области таможенно-тарифного регулирования. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Правовое и таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД» включает вопросы, направленные на раскрытие основных понятий 

по направлениям «внешнеэкономическая деятельность», «таможенное оформление», 

«развитие экспорта» и «логистика». Также изучает способы использования правовых 

знаний таможенно-тарифного регулирования на предоставление тарифных льгот, 

преференций и мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.   

Ожидаемые результаты:  

Уметь: использовать правовые знания таможенно-тарифного регулирования на 

предоставление тарифных льгот, преференций и мер таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, применять элементы таможенно-тарифного 

регулирования; - применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и 

преференций. 

Знать: теоретические, организационные и законодательные основы таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в РК, Евразийском 

экономическом союзе и основные международные нормативно-правовые акты, 

регулирующие международную деятельность в данной сфере, порядок определения 

страны происхождения товаров, документы, подтверждающие страну происхождения 

товаров 

Иметь навыки: выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям 

и направлениям профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  вычислять необходимые показатели и выполнять 

статистические расчеты. 

 

 

Организация внешнеэкономической деятельности – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Технические средства таможенного контроля.  

Постреквизиты: Таможенная инфраструктура  и складское хозяйство.  

Цель: изучение практики внешнеэкономической деятельности предприятий на 

современном этапе развития  экономики; освоение практических методов и приобретение 

навыков осуществления внешнеторговых операций.  

Краткое содержание: Дисциплина «Организация внешнеэкономической 

деятельности» знакомит  с   формами  организации  и   управления  ВЭД   на предприятии 

и особенностями  составления  планов  внешнеэкономической  деятельности,    

экономической  оценки  и  оценки  эффективности  внешнеэкономической деятельности, 

дает представление о     таможенном  оформлении товаров.  

Ожидаемые результаты изучения:  

Знать: быть компетентным в вопросах организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Уметь: регулирование внешней торговли и деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями. 



Иметь навыки:знать содержание управления ВЭД, современное понимание 

рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД, регулирование внешнй торговли, 

регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 

Быть компетентным: способен анализировать  и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики  о социально-экономических процессах.  

 

 

Налоговые системы и налоговое право – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Финансовое право. 

Постреквизиты: Таможенные процедуры. 

Цель: изучения курса «Налоговые системы и налоговое право» в высших 

юридических учебных заведениях является необходимость знания не только важнейших 

актов налогового законодательства, но и усвоения теоретических основ налогового права 

как крупнейшего института правовой системы. К системе налогового права, его 

кодификации, структуре, теоретическому обоснованию правовых принципов и институтов 

в настоящее время предъявляются повышенные требования в связи с развитием 

налогообложения как формы государственного управления, контроля и обеспечения 

доходности бюджета. 

Краткое описание курса: Дисциплина "Налоговое право и налоговые системы" 

изучает теоретические основы налогового права, практики налогообложения и основных 

проблем законодательства о налогах и других обязательных платежах в бюджет 

государства. Основные понятия налогового права, налогово-правовых норм и налоговых 

правоотношений; - нормативные материалы, касающиеся налогообложения и налоговой 

деятельности, а также проблем построения налоговой системы государства; содержание 

юридических прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений, механизм их 

взаимодействия.  

Ожидаемые результаты: 

Уметь: четкое представление об основных понятиях налогового права, о налогово-

правовых нормах и налоговых правоотношениях. 

Знать: различие и соотношение между налогами и другими обязательными 

платежами и их характерные признаки. 

Иметь навыки: юридической терминологией налогового права; навыками 

осуществления деятельности налогового консультанта на этапе консультирования о 

порядке и особенностях исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов. 

Быть компетентным: понимать содержание юридических прав и обязанностей 

субъектов налоговых правоотношений, механизм их взаимодействия, получить 

представление о юридической ответственности субъектов налоговых правоотношений, ее 

реализации за нарушение налогового законодательства.  

 

 

 

Налоги и платежи в области таможенного дела  – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Ответственность за правонарушения в области таможенного дела. 

Постреквизиты: Таможенное администрирование. 

Цель: Изучение порядка взимания таможенных платежей и налогов. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Налоги и платежи в области таможенного 

дела» рассматривает сущностьи функции налогов, место и роль его в экономической 

системе государства и хозяйствующего субъекта, овладение практическими навыками 

исчисления налоговых обязательств и использования законодательных норм налоги и 

платежи в области таможенного дела.  



Ожидаемые результаты:  

Знать: представляет собой налог, какие виды налогов взимаются на территории 

РК. Знать об ответственности за нарушения, совершаемые в сфере налогообложения, 

иметь представление о способах обеспечения исполнения не выплаченного налогового 

обязательства. 

Уметь: применять знания по выбору специальных налоговых режимов. 

Иметь навыки: в видах налогов и других обязательных платежей, а также их 

функциями и изучения нормативно-правовой базы в сфере налогообложения. 

Быть компетентным: безопасности личности, общества, государства;  способен 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина, в педагогической деятельности: способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне. 

 

 

Международное таможенное сотрудничество в сфере ТД– 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (особенная часть). 

Постреквизиты: Информационные технологии в таможенной сфере. 

Цель изучения курса: является сформировать у обучающегося представления о 

предмете, методе, международных организациях; его места и роли в системе правовых 

дисциплин; сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу и сущность 

международного таможенного сотрудничества;  

Краткое описание курса: Дисциплина «Международное таможенное 

сотрудничество в сфере таможенного дела» раскрывает политические и экономические 

вопросы Республики Казахстан, которые являются важным фактором взаимодействия с 

мировыми структурами, так как многие виды деятельности в таможенной сфере носят 

трансграничный характер. Предмет преследует общую цель поддержать таможенный союз 

и таможенные органы, работающие вместе и действующие как единое целое для защиты 

финансовых и экономических интересов Союза и его государств-членов, обеспечения 

безопасности и охраны внутри Союза и защиты Союза от недобросовестной и незаконной 

торговли, одновременно содействуя законной предпринимательской деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

Знать: таможенное законодательство, нормативно - правовые акты и 

международные соглашения, регулирующие сотрудничество с таможенными органами 

иностранных государств; направления деятельности международных организаций, 

выдающих вопросами сотрудничества с таможенными органами иностранных государств. 

Уметь: выявлять специфику деятельности таможенных органов, направленную на 

сотрудничество с таможенными органами иностранных государств. 

Иметь навыки: навыками сотрудничества с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией 

и иными международными организациями, занимающимися таможенным делом. 

Быть компетентным: основными технологиями, по которым осуществляется 

сотрудничество с таможенными органами иностранных государств,  правилами, 

формами и целями сотрудничества с иностранными государствами. 

 

 

Товарная номенклатура ВЭД– 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Правила перевозки грузов. 

Постреквизиты: Экспертиза качества товаров. 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний в сфере 

построения товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, закрепление у 

студентов навыков применения ТН ВЭД при таможенном и таможенном контроле; 



выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей классификации 

товаров. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Товарная номенклатура ВЭД» изучает 

основные понятия и правила использования Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности, раскрывает основные научные принципы и 

терминологию, систематизацию и кодирование различных групп товаров. Раскрывает 

роль ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и улучшении таможенных методов и 

технологий. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: основные категории таможенного права, формы таможенного контроля 

товаров, помещаемых под таможенные процедуры, нормативно-правовое регулирование 

порядка проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза 

Уметь: применять законодательные акты и нормативные документы на практике, 

применять формы таможенного контроля. 

Иметь навыки: работы с правовыми актами, регулирующими деятельность 

субъектов таможенного права: их толкования, анализа, применения навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами правоотношений в области таможенного дела 

Быть компетентным: в осуществлении правовой экспертизы нормативных 

правовых актов. 

 

 

Правоохранительные органы– 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть). 

Постреквизиты: Таможенный контроль.  

Цель: изучение правовых, экономических и организационных основ таможенного 

дела, знакомство с основными правоохранительными органами РК, правовыми актами, 

регулирующими их деятельность, структурой органов, их полномочиями; 

взаимоотношениями с другими органами государственной власти и местного 

самоуправления, а так же друг с другом, и основами правового статуса сотрудников 

органов внутренних дел, нотариата, адвокатуры, прокуратуры; с формами самоуправления 

ряда органов. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Правоохранительные органы» изучает 

организацию, структуру, сферу деятельности, задачи и компетенцию правоохранительных 

органов Республики Казахстан, направленных на защиту государства, общества и 

законных интересов каждого гражданина. Знакомит с организацией и основами 

деятельности судов, прокуратуры, органов предварительного расследования, нотариата, 

адвокатуры и других правоохранительных органов, а также правовой статус, компетенция 

и полномочия сотрудников этих органов.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: организацию, структуру, сферу деятельности, задачи и компетенцию 

правоохранительных органов РК, направленных на защиту государства, общества и 

законных интересов каждого гражданина 

Уметь: пользоваться специальной и справочной литературой, применять 

теоретические знания на практике, используя нормативный материал, относящийся к 

деятельности правоохранительных органов. 

Иметь навыки:  юридической терминологией, системой электронного поиска 

правовой информации, методом планирования и организации самостоятельной работы. 

Быть компетентным:  взаимодействии правоохранительных структур и 

спецслужб с населением по решению задач борьбы с экстремизмом и защиты 

национальной безопасности страны. 



 

Обеспечение внутренней безопасности таможенных органов РК – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Таможенное право Республики Казахстан. 

Постреквизиты: Таможенная экспертиза. 

Цель: Исследование принципов организации и осуществления таможенного 

контроля. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Обеспечение внутренней безопасности 

таможенных органов РК» рассматривает основные направления 

деятельностиправоохранительных органах, основанных на правовом положении, 

организационном построении, составе, структуре, задачах, функциях, компетенции суда, 

прокуратуры, органов, осуществляющих предварительное следствие, дознание, 

оперативно-розыскную деятельность, органов, осуществляющих ресурсное обеспечение 

судов, таможенных органов, а также сведения об организации правоохранительных 

органов зарубежных стран.  

Ожидаемые результаты: 

Знать: закономерности и особенности развития рыночной инфраструктуры как 

целостной системы;  формы и методы организации инфраструктуры, функционирования 

и регулирования развития;  развитие отдельных подсистем рыночной инфраструктуры, 

в частности таможенной;  развитие отдельных элементов подсистемы рыночной 

инфраструктуры (субъекты РК). 

Уметь: определять приоритетные направления организации и развития объектов 

таможенной инфраструктуры;  извлекать знания из правовых источников и применять их 

для решения теоретических и практических задач, определять приоритетные 

направления организации и развития объектов таможенной инфраструктуры. 

Иметь навыки: владеть элементами правового объяснения и описания 

Быть компетентным:  представлять информацию в различных формах 

сообщений, предусмотренных учебной программой дисциплины, сотрудничать и работать 

в группе, дискутировать и отстаивать свою позицию, принимать решения в области 

регулирования ВЭД, иметь навыки самостоятельной работы, потребность к дальнейшему 

самосовершенствованию, понимать необходимость постоянного обновления 

профессиональных знаний в соответствии с таможенным законодательством. 

 

 

 

 

Международное частное право – 4 кредита 

 

Пререквизиты: Международные перевозки на транспорте. 

Постреквизиты: Международное таможенное право. 

Цель: дать студентам знания, позволяющие им разбираться и грамотно толковать 

международно-правовые источники, будь это международные декларации, конвенции, пакты, 

международные программы научно-технического сотрудничества или двусторонние 

соглашения, посвященные решениям проблем в сфере международного частного права на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Международное частное право» изучает 

природу и сущность правовых норм, институтов и подотраслей, наиболее значимыми 

среди которых являются международное торговое право, международное семейное право, 

международное наследственное право, международное право интеллектуальной 

собственности, международный коммерческий арбитраж и международный гражданский 

процесс. Обучает навыкам толкования и применения коллизионных норм казахстанского 

законодательства и законов иностранных государств, в частности при рассмотрении 

хозяйственных и других частноправовых споров.  



Ожидаемые результаты: 

Знать: основные понятия и терминологию, относящиеся к данной дисциплине; 

положения нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

международного частого права; особенности научных концепций ведущих отечественных 

и зарубежных правоведов и научных школ в сфере международного частного права; 

Уметь: выявлять, анализировать и интерпретировать правовые источников сфере 

международного частного права, свободно ориентироваться в теоретических и 

практических проблемах международного частного права, определять степень 

доказательности и обоснованности тех или  иных положений научных трудов, излагать в 

устной и письменной формах  результаты своего исследования и аргументированно 

отстаивать свою  точку зрения в дискуссии. 

Иметь навыки: навыков толкования и применения коллизионных норм 

казахстанского законодательства и законов иностранных государств, в частности при 

рассмотрении хозяйственных и других частноправовых споров, необходимых для 

получения квалификации юрист. 

Быть компетентным: в международном частном праве как одной из 

самостоятельных отраслей права Республики Казахстан. 

 

 

 

Коммерческое право – 4 кредита 

 

Пререквизиты: Финансовое право. 

Постреквизиты: Экономика предприятия. 

Цель: является формирование глубоких знаний в области организации торговой 

деятельности в РК ее правового регулирования. Таким образом, дисциплина нацелена на 

то, чтобы показать студентам составляющие торгового оборота и товарного рынка, 

структуру и инфраструктуру товарного рынка, правовые основы регулирования товарного 

оборота и содействия ему 

Краткое описание курса: Дисциплина «Коммерческое право» изучает вопросы 

регулирования коммерческой или торговой деятельности. Коммерческое право считается 

подотраслью гражданского права, регулирующее отношения между предпринимателями 

или отношения с их участием в процессе осуществления последними 

предпринимательской деятельности, а также товарный оборот, который является частью 

имущественного оборота.  

Ожидаемые результаты: 
Знать: основные положения теории государства и права; основные положения 

гражданского права (общей и особенной части). 

Уметь: анализировать правовые нормы с учетом основных философских, 

общеправовых и частноправовых концепций, существующей социально-экономической, 

политической, культурной ситуации;  проводить сравнительный анализ правовых норм;  

выявлять коллизии и пробелы в законодательстве. 

Иметь навыки:  усваивать положения законодательства и иных нормативных 

актов;  проводить анализ актов судебной и иной правоприменительной практики. 

Быть компетентным: сопоставлять положения нормативных актов и реальную 

социально-экономическую, политическую и культурную ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Организация таможенного дела  - 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Прававое и таможенно-тарифное регулирование ВЭД. 

Постреквизиты: Транспортная логистика. 

Цель: изучение контрольно-дозорных функций таможенных органов, принципов, 

форм таможенного контроля и организаций на таможенных границах РК. Освоение 

теоретических основ обеспечения соблюдения участниками ВЭД таможенных 

законодательств, в том числе организация таможенного контроля и порядка проведения на 

различных видах транспорта, в свободных экономических зонах, в отношении физических 

лиц и при оформлении. 

Краткое содержание: Дисциплина «Организация таможенного дела» раскрывает 

вопросы организации таможенного дела в Республике Казахстан, порядок и условия 

перемещения через таможенную границу Республики Казахстан товаров и транспортных 

средств, взимания таможенных платежей и налогов, таможенного оформления. Виды 

таможенных процедур и специальных таможенных процедур, их содержание, порядок 

выбора и изменения таможенной процедуры. 

Ожидаемые результаты: 
Знать: виды таможенных процедур и специальных таможенных процедур, их 

содержанию, порядку выбора и изменения таможенной процедуры. 

Уметь: количественно оценивать риски, выявляемые в процессе таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

Иметь навыки: таможенного оформления и таможенного контроля помещения 

товаров в различные таможенные процедуры и специальные таможенные процедуры. 

Быть компетентным:  проведения систематической работы по формированию и 

непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в 

области таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

 

 

Таможенная инфраструктура  и складское хозяйство – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Организация  внешнеэкономической деятельности. 

Постреквизиты: Международное торговое право. 

Цель: Финансовая система и финансовая деятельность государства. 

Характеристика  государственных денежных фондов и законодательные акты. Управление 

финансами государства. Частные финансы. Денежные потоки товаропроизводителя и их 

оптимизациия. Финансовая отчетность и оценка финансовых коэффициентов. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Таможенная инфраструктура и складское 

хозяйство» раскрывает понятие «таможенная инфраструктура», знакомит обучающихся со 

всеми элементами инфраструктурного обеспечения деятельности таможенной службы, 

позволяет выявить пути и средства обеспечения нового качества таможенной 

инфраструктуры, дает полный перечень нормативно-правовых актов, отражающих и 

определяющих развитие таможенной инфраструктуры Республики Казахстан.  

Ожидаемые результаты: 

Знать: ознакомление с системой управления финансами государства и 

финансовым устройством, формирование системного представления о частных, 

корпоративных финансах. 

Уметь: определять количество складов в складской сети и их размещение, 

выбирать вид и размер склада; определять затраты на складе 

Иметь навыки: оптимальной разработки системы складирования; эффективного 

использования складского персонала; учета и контроля логистических затрат на складе. 



Быть компетентным: способен  управлять  запасами  грузовладельцев  

распределительной транспортной сети; способен  определять  параметры  оптимизации  

логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

 

 

 

Таможенные процедуры – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Уголовное право РК. 

Постреквизиты: Криминалистика и дознание в сфере ТД. 

Цель:  «Таможенные процедуры»  направлена на изучение студентами этой 

комплексной и самостоятельной отрасли казахстанского права. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Таможенные процедуры» 

предусматривает изучение таможенных процедур, таможенного законодательства РК, 

тарифной классификации, таможенных тарифов и документации. Рассматривает 

тематические исследования, касающиеся трансграничных операций и импорта, экспорта 

товаров, а также порядок совершения таможенных операций, особенности перемещения 

отдельных категорий товаров и особенности перемещения товаров различными видами 

транспорта. 

Ожидаемые результаты:  
Знать: организацию и порядок проведения таможенных операций при прибытии 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию; организацию и порядок 

проведения таможенных операций при убытии товаров и транспортных средств с 

таможенной территории; 

Уметь: производить таможенное оформление и таможенный контроль товаров и 

транспортных средств в установленные сроки; не допускать перемещения через 

таможенную границу товаров, запрещенных к ввозу/ вывозу и транзиту. 

Иметь навыки: навыками заполнения и контроля документов (уставных, 

транспортных коммерческих и др.) и проверки сведений, необходимых для таможенных 

целей, в зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида транспорта; навыками 

исполнения должностных обязанностей по контролю таможенных документов, в том 

числе таможенной декларации; 

Быть компетентным:  способность осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства РК о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела; способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур.  

 

 

 

Таможенное администрирование– 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Таможенное право РК  

Постреквизиты: Таможенные платежи 

Цель: формирование представления о понятийном аппарате в области 

таможенного дела, о принципах перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу о теоретических основах таможенного регулирования, видах 

таможенных процедур, порядке осуществления таможенного оформления товаров и транс 

деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к профессиональной  

подготовке специалиста в области таможенного дела. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Таможенное администрирование» изучает 

роль и направленность таможенного администрирования, включая ключевые аспекты 



таможенной политики и практики, а также различные подходы к управлению импортом, 

экспортом и транзитом товаров. Рассматриваются источники: ключевые конвенции и 

международная практика, влияющая на таможню и международную торговлю.  

Ожидаемые результаты: 

Знать: основные теоретические положения таможенного администрирования: 

предмет, метод, систему, принципы правового регулирования таможенного дела. 

Уметь: понимать смысл нормативных правовых актов в части таможенного 

регулирования, оперировать юридическими понятиями и категориями в рамках 

таможенного права, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

Иметь навыки: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере дисциплинарного производства, реализовывать нормы права в 

профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  способностью решать владеет способностью решать 

контрольные стандартные задачи стандартные задачи работа профессиональной 

деятельности профессиональной деятельности на основе информационной и на основе 

информационной и библиографической культуры с библиографической культуры с 

применением информационно-применением информационно-коммуникационных 

технологий и коммуникационных технологий и с учетом основных требований учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

 

 

Экспертиза качества товаров – 4 кредита 

 

Пререквизиты: Международное публичное право 

Постреквизиты: Международное таможенное право 

Целью дисциплины «Экспертиза качества товаров» является формирование у 

студентов системы теоретических знаний в области товарной экспертизы, необходимые 

для приобретения практического умения и навыков экспертной оценки товаров 

Краткое описание курса: Дисциплина «Экспертиза качества товаров» изучает 

основные понятия и методы в области товароведения и экспертизы, объектов и субъектов 

товароведной деятельности. Для выявления потребностей населения требуется не только 

расширение ассортимента и увеличение валового производства товаров, но и улучшение 

качества продукции, создание рациональных условий ее продвижения на рынок. 

Рассматривает вопросы об основных характеристиках товара. 

Ожидаемые результаты:  изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: товароведческие характеристики товаров различных групп; сущность 

товарной информации; сущность и понятие фальсификации и идентификации, виды 

фальсификации. 

Уметь: определять соответствующий код товара; анализировать качество товаров; 

проводить идентификацию товаров с целью выявления и предупреждения 

фальсификации. 

Иметь навыки: способами определения кода товара; методами определения 

фальсифицированного и контрафактного товара. 

Быть компетентным: способами определения качества товара, его соответствия 

маркировке и сопроводительным документам. 

 

 

 

 

 

 



 

Таможенная экспертиза – 4 кредита 

 

Пререквизиты: Обеспечение внутренней безопасности. 

Постреквизиты: Налоги платежи в области ТД. 

Цель изучения: формирование знаний и развитие навыков применения 

товароведения с целью определения качества продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Таможенная экспертиза» представляет 

собой направление на изучение специальных качеств в соответствии с установленным 

стандартом и нормами. Изучаются представления об основных областях соответствия: 

классификация, происхождение, стоимостная оценка и расчет пошлин, а также 

исчерпывающие знания о процедуре и требованиях к импортной и экспортной 

декларации.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: понятие, предмет, задачи, систему и методологию экспертологического 

знания, концептуальные основы таможенной экспертизы как практической деятельности 

и, в частности, ее задачи, объекты, методы и классификацию, процессуальные, 

организационные и методические основы назначения и производства таможенных 

экспертиз. 

Уметь: правильно применять знания, умения и навыки при возникновении 

необходимости привлечения института специальных знаний. 

Иметь навыки: сущностью таможенной экспертизы как относительно 

самостоятельной отрасли научного знания и практической деятельности. 

Быть компетентным: в системе экспертных учреждений, правила подготовки и 

оценки заключения эксперта, а также сущности производства таможенных экспертиз. 

 

4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр  

Академическая степень: бакалавр  право  по образовательной программе 

                         6В04249 - Таможенное дело 

1 БД KDSTD  4225 Криминалистика и дознание в 

сфере ТД                                                                                  

 

  5 

 

7 
Kr  4225 Криминалистика                                                                                        

2 ПД UP 4310  Уголовный процесс                                                                                                    5 7 

UPP 4310 Уголовно-процессуальное право 

3 ПД MP 4310  Международное право                                                       5 7 

MTP 4310 Международное торговое право                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Криминалистика и дознание в сфере ТД – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Организация таможенного дела. 

Постреквизиты: Написание и защита ДР или Государственный экзамен по 

специальности. 

Цель: Получение  знаний  об эволюции коррупции в современном обществе, ее 

характеристики как явления, влияющего на все сферы общественных отношений, роли  

коррупции в подрыве национальной безопасности Республики Казахстан, ее влияние на 

объем иностранных инвестиций,   а так же формирование у будущих сотрудников 

таможенных органов прочных знаний, которые необходимы при организации 

противодействия различным формам коррупции, в том числе и в правоохранительной  

деятельности  таможенных органов. 

Краткое содержание: Дисциплина «Криминалистика и дознание в сфере 

таможенного дела» изучает теорию и методологию криминалистики, 

криминалистическую технику, знание криминалистической тактики и методику 

расследования отдельных видов преступлений. Данные положения способствуют 

лучшему усвоению предмета, полному представлению деятельности следователя, а также 

целям практической адаптации к современным условиям расследования преступлений в 

сфере таможенного дела. 

Ожидаемые результаты изучения:  

Знать: овладение криминалистической техникой, уяснение основных положений 

криминалистической тактики и тактики производства отдельных следственных действий, 

производимых сотрудниками таможенных органов. 

Уметь пользоваться фото и видеооборудованием, владеть навыками и методами 

криминалистической фотосъемки,  пользоваться наборами для дактилоскопирования и 

проводить первоначальные идентификационные дактилоскопические исследования. 

Иметь навыки:  применять общие положения методики расследования 

преступлений при производстве дознания по «таможенным» преступлениям. 

Быть компетентным: получить всесторонние знания о проблемах 

противодействия коррупции во всех сферах общественных отношений. 

 

 

Криминалистика- 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Уголовное право РК (особенная часть). 

Постреквизиты: Написание и защита ДР или Государственный экзамен по 

специальности. 

Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов в области применения 

комплексов криминалистической техники при осуществлении таможенного контроля, 

тактики и методики криминалистики и их использования в борьбе с таможенными 

преступлениями, а также в области правоохранительной деятельности – при производстве 

дознания по уголовным делам, оперативно-розыскной деятельности, производстве 

следственных действий сотрудниками таможенных органов по установлению и 

закреплению следов таможенных преступлений.  

Краткое содержание: Дисциплина «Криминалистика» рассматривает вопросы по 

формированию у обучающихся навыков работы по раскрытию и расследованию 

преступлений, обнаружению, фиксации, изъятия и исследования следов преступления, 

умение планировать процесс расследования, выдвигать и проверять версии, использовать 

различные методики для раскрытия различных преступлений. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: порядок и особенности применения норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства при производстве по уголовным делам, основные 

частные криминалистические теории,  актуальные проблемные вопросы непосредственно 



связанные с применением норм уголовного и уголовно-процессуального права при 

осуществлении криминалистической деятельности. 

Уметь: налаживать и поддерживать взаимодействие с должностными лицами и 

руководителями различных подразделений правоохранительных органов. 

Иметь навыки: понятийным аппаратом уголовного и уголовно-процессуального 

права, приемами анализа уголовно правовых явлений. 

Быть компетентным: способствовать формированию знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности по предупреждению, 

пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений. 

 

 

                                      Уголовный процесс – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Уголовное право РК (особенная часть). 

Постреквизиты: Написание и защита ДР или Государственный экзамен по 

специальности. 

Цель: Изучение принципов организации и деятельности прокуратуры  и ее 

основные направления. 

Краткое описание курса: Дисциплина «Уголовный процесс» раскрывает 

сущность и задачи уголовного процесса Республики Казахстан, принципы уголовного 

процесса, стадии уголовного процесса от выявления преступления и решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела, либо отказе в нем, ведении расследования по делу, его 

окончании, судебного рассмотрения дела, до вынесения судебного решения и 

осуществления апелляционного и надзорного производства по уголовному делу. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: объект, предмет, принципы уголовного- процессуальной деятельности, 

порядок деятельности по возбуждению, рассмотрению и разрешению уголовных дел и их 

процессуальное оформление, основные способы защиты прав граждан в уголовном 

процессе, основные теоретические положения уголовного судопроизводства. 

Уметь: толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы в 

условиях недостаточной правовой урегулированности отдельных вопросов,  осуществлять 

предварительное расследование преступлений, принимать уголовно-процессуальные 

решения, осуществлять следственные и иные процессуальные действия. 

Иметь навыки: навыками работы с законодательными и иными нормативными 

источниками, регламентирующими вопросы, связанные с уголовным судопроизводством. 

Быть компетентным: основные теоретические положения уголовного 

судопроизводства. 

 

 

                     Уголовно-процессуальное право – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Административное право РК.  

Постреквизиты: Криминалистика и дознание в сфере ТД. Уголовный процесс. 

Цель: Целями освоения учебной дисциплины «Уголовное процессуальное право 

(уголовный процесс)» являются: овладение теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, необходимыми для профессионального применения уголовно-

процессуального законодательства для обеспечения конституционных прав и законных 

интересов личности, интересов государства и общества в сфере уголовного 

судопроизводства, а также задач правосудия в целом, формирование необходимых знаний 

теории, нормативного регулирования и практики уголовного процесса, сущности и 

содержания уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного 

расследования, прокуратуры, суда и иных участников уголовного судопроизводства. 



Краткое описание курса: Дисциплина «Уголовно-процессуальное право» 

комплексно изучает юридический процесс, процессуальные нормы и правоотношения. Без 

изучения процессуального права в целом трудно объективно оценить реальное состояние 

механизма правового регулирования, процессуальное право, опосредуя взаимодействие 

государства и личности, является гарантом защиты ее прав и свобод, а также важным 

средством координации частного и публичного интереса. 

Ожидаемые результаты:  

Знать:  перспективы развития современного уголовно-процессуального права те 

изменения, которые происходят в законодательстве в связи с проводимой судебной 

реформой и понимать функции уголовного процесса в уголовном судопроизводстве. 

Уметь: применять законодательно закреплённые методы проведения 

предварительного расследования и судебного разбирательства в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Иметь навыки: осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в оценке 

собранных доказательств при расследовании и судебном разбирательстве и 

формулировать на этой основе процессуальные решения. 

Быть компетентным: проведение процессуальных действий на всех стадиях 

уголовного процесса, не нарушая при этом установленных Конституцией РК законных 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

Международное право-5 кредитов 

 

Пререквизиты: Права и основы антикоррупционной культуры. 

Постреквизиты: Международное таможенное право. 

Целью изучения курса является ознакомление с основами Международного права, 

как самостоятельной отрасли права. В нем раскрываются определения понятий 

Международного права, его предмета и системы, проводится анализ принципов 

международных отношений, раскрывается правовой статус субъектов международного 

права, а также ответственность и санкции в международном праве. Уделено внимание 

таким правовым институтам как право международных договоров и право 

международных организаций, дипломатическое и консульское право, защита прав и 

свобод человека. 

Краткое описание курса: Курс «Международное  право» выделен в отдельную 

специальную учебную дисциплину и преподается студентам дневного отделения 

юридического факультета. Изучение курса международного права имеет важное значение для 

подготовки юристов высшей квалификации. Не может быть полноценным юристом 

работающий в народном хозяйстве, правоохранительных органах, особенно в суде, адвокатуре, 

нотариате человек, не владеющий основными положениями международного права. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: содержание понятий; компоненты системы международного права; 

характерные особенности международной право субъектности основания 

действительности международно-правовых норм; содержание процесса реализации 

международно-правовых норм; характерные черты международно-правовой 

ответственности; юридические основания применения норм международного права. 

Уметь: толковать и применять международно-правовые акты, а также законы и 

иные внутригосударственные нормативные установления, регулирующие вопросы защиты 

прав и основных свобод человека; обеспечивать соблюдение норм о правах человека в 

деятельности государственных органов, физических и юридических лиц. 

Иметь навыки: знаниями о содержании и основных положениях норм 

международного гуманитарного права, касающихся защиты отдельных категорий лиц в 

ситуации вооруженного конфликта,  навыками по применению норм международного 

гуманитарного права. 



Быть компетентным: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

                                       

 

 

Международное торговое право – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: Таможенное право РК 

Постреквизиты: Таможенные  платежи 

Цель: В задачи курса входит обучение студентов правильному применению в их 

будущей работе норм и принципов международного частного права в целях разрешения 

коллизий в сфере гражданско-правовых, семейных, трудовых и других отношений, имеющих 

международный характер; применению в процессе своей деятельности соответствующих 

положений международных соглашении о сотрудничестве в области гражданского, семейного, 

трудового, наследственного и гражданского процессуального права; привитию навыков к 

самостоятельной работе с источниками международного права и законодательства Республики 

Казахстан в указанной области. 

Краткое описание курса: Курс «Международное торговое  право» выделен в 

отдельную специальную учебную дисциплину и преподается студентам дневного отделения 

юридического факультета. 

Изучение курса международного права имеет важное значение для подготовки 

юристов высшей квалификации. Не может быть полноценным юристом работающий в 

народном хозяйстве, правоохранительных органах, особенно в суде, адвокатуре, нотариате 

человек, не владеющий основными положениями международного права. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные понятия и терминологию, относящиеся к данной дисциплине; 

положения нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

международного права, особенности научных концепций ведущих отечественных и 

зарубежных правоведов. 

Уметь: анализировать тексты источников международного торгового права: 

учредительного договора, многосторонних торговых соглашений, решений Органа по 

урегулированию споров. 

Иметь навыки:  терминологическим аппаратом дисциплины «Международное 

торговое право»; навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией. 

Быть компетентным: методами исторического сравнения, комплексного и 

ситуационного анализа. 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ КАТАЛОГЫ 
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Элективті пәндер каталогының мазмұны 

 

1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі:  6В04249- Кеден ісі  білім беру бағдарламасы бойынша құқық 

бакалавры 

1 ЖББП KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері    

 

        5 

                           

1 2 ЖББП EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық 

және инновацияны қабылдау дағдылары 

3 ЖББП ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі   

 

 

   Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері – 5 кредит 

                Пререквизиттер: Қазақстан тарихы. Құқық негіздері (Мектеп курсы). 

                Постреквизиттер: Философия. 

                Мақсаты: Пәннің мақсаты болып табылады терең түсінікке қол жеткізу мемелект 

және құқық, олардың өзара іс-қимылы және адам өміріндегі рөлі туралы теориялық білім, 

білім алушының құқықтық сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымының негіздерін 

қалыптастыру құқық жүйесі туралы практикада талап етілетін қолданбалы білімді 

тұжырымдауға ықпал ету Қазақстан, оның салалары, негізгі нормалары  және  неғұрлым 

маңызды құқықты, институттарды қолданыстағы заңнама жүйесінде бағдарлай білуді дамыту 

және көзделгкен құқықтарды пайдалану және көзделген құқықтарды пайдаланужәне заңды 

міндеттерді орындау оқу және ғылыми заң әдебиеттерімен және нормативтік құқықтық 

актілермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, құқықтық актілермен танысу, студентті 

өзінің құқықтық санасының тұрақты дамуына қызықтыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет.    

             Пәннің қысқаша мазмұны: Құқық пәнінің идеологиялық және саяси бағыты және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негіздері Қазақстан Республикасының құқықтық 
білімді жетілдіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру жөніндегі 
ұлттық заңнамасынан туындайтын міндеттермен анықталады. Бұл пәннің әдіснамалық 
бағыты: - ел және құқық туралы теориялық білімдерді, олардың өзара іс-қимылы мен адам 
және қоғам өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықтың рөлін жүйелі зерттеуді 
болжайды. Бұл пән қоғамдық рәсімдерді басқару үшін құқықтық, экономикалық және басқа 
да ықпал ету құралдарын пайдаланатын мемлекеттік тетіктердің қызметін көрсетуге 
мүмкіндік береді; қазіргі қоғамның әлеуметтік, экономикалық және саяси мәселелерін 
шешуде әлеуметтік реттеушілердің бірі ретіндегі құқықтың, сондай-ақ этиканың, оның ішінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы, дін, әдет-ғұрып және т.б. нақты мүмкіндіктерін көрсетуге 
мүмкіндік береді; құқықтық жүйенің тарихи сабақтастығы өзінің де, шетелдік тәжірибенің де 
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтары мен негіздері" шеңберінде мемлекет 
пен құқық сыбайлас жемқорлық ұғымын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
хабардарлықты ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін ашады, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшін 
заңдық жауапкершілікті зерделейді. Алынған білім әлеуметтік жүйені дамытудың жалпы 
заңдарын, заң мен қоғам арасындағы өзара байланысты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
хабардарлықты түсінуге көмектеседі. 

  Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін; Қазақстанның 

қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелерін; сыбайлас жемқорлықтың сипаты және оның 



пайда болу себептерін; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін моральдық және заңды 

жауапкершілік шарасын; қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын. 

Істей білуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдай 

алады және қажетті нормативтік актілерді қолдана алады, қолданыстағы заңнамамен танысу, 

заңды пайдалануды, сіздің құқықтарыңыз бен мүдделеріңізді қорғауды. 

Меңгеруі керек: қазіргі заманғы стандарттарды қолдану мәселелері бойынша құқықтық 

мәселелер бойынша пікірталастар жүргізуді, әртүрлі құжаттарды құқықтық талдауды, 

мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау жағдайларын талдау мүмкіндігін; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіруді, мүдделер қақтығысы жағдайындағы 

әрекеттерді. 

Білікті болу: сыбайлас жемқорлықтың себептері мен пайда болу мәселелерінде; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның әр түрлі көріністері. 
 

 

            Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары – 5 кредит 

           Пререквизиттер: Қазақстан тарихы. География. Биология (мектеп курсы). 

           Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. 

           Мақсаты: Бұл пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты 

және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады. 

           Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу іскерлік және кәсіпкерлік дағдылар мен 

тәжірибе береді, бұл студенттердің табысқа жету ықтималдығымен кәсіпкер болуға 

бейімділігіне әсер етеді. Кең ауқымды мәселелермен, білікті жұмыс күшімен, көші-қонмен 

және кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік дағдылар 

мен құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән кәсіпкерлік ойлауды дамытуға 

көмектеседі және студенттерді кәсіпкерлік дағдыларға және инновациялық шешімдерді 

қабылдауға ықпал ететін сыни ойлауға үйретеді. 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; экономикалық ойдың 

ұзақ эволюциясы барысында құрылған негізгі концепцияларды; нарықтық механизмнің 

жұмыс істеу принциптерін, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету 

принциптерін; кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістерін; кәсіпкерлік қызметтің 

құқықтық аспектілерін. 

Істей білуі керек: Экономикалық құбылыстар мен процестердің пайда болуының мәні 

мен формалары туралы білімді жүйелендіруді, экономикалық құбылыстарды ғылыми 

таным әдістерін тәжірибеде қолдануды. 

Меңгеруі керек:  ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық даму 

тенденциялары мен жағдайын талдау және бағалауды, экономикалық мәселелерді шешуде 

пәнаралық тәсілді; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеруді.  

Білікті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды құруға қабілетті болуы, 

экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру. 

 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі – 5 кредит 

Пререквизиттер: Биология. Өзін-өзі тану (мектеп курсы). 

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау. Диплом жұмысын жазу. 

Мақсаты: Табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Экология және тіршілік қауіпсіздігі" халықтың 

тіршілік әрекеті қауіпсіздігін ұйымдастыру мен қамтамасыз етудің және денсаулықты 

қорғаудың теориялық, практикалық және нормативтік-құқықтық негіздері туралы 



жүйеленген білімді қалыптастыру болып табылады: экологиялық білімді қалыптастыру 

және дамыту тарихы, дара экологиясы-аутэкология, қоғамдастықтар экологиясы – 

синэкология, БиоСфера тұжырымдамасы, биосфера және оның тұрақтылығы, орнықты 

даму Тұжырымдамасы, орнықты дамудың шарты ретінде табиғатты ұтымды пайдалану, 

қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары және орнықты даму, Қоршаған 

ортаны қорғау және орнықты даму, өзекті экологиялық проблемалар және Қазақстан 

Республикасында орнықты дамуды іске асыру. 

 

 

            Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; қоршаған орта 

компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

заңнама негіздерні; орнықты даму тұжырымдамасын, стратегиясын, проблемалары және оларды 

жаһандандыруды, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдерін; 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздерін; қауіпсіз өндірістік процестерді 
ұйымдастыру қағидаттарын. 

Істей білуі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалауды жүргізуді. 

Меңгеруі керек: экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеуге; экологиялық-

экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтауға; табиғатты қорғау 

міндеттерін; қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін меңгеруді; қоршаған табиғи 

ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен құрауыштарына техногендік әсер ету 

дәрежесін бағалауды. 

Білікті болу:  Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде; 

базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды теориялық және практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолдануда. 

 

2 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04249- Кеден ісі білім беру бағдарламасы бойынша  

құқық бакалавры 

1 БП KHT 2214 Көліктегі халықаралық тасымалдау                 4 3 

TTE 2214 Тауарларды тасымалдау ережелері                                                              

2 БП 

 

KRAK 2215 ҚР әкімшілік құқығы 5 4 

KK  2215 Қаржы құқығы 

3 БП 
 

KBTK 2216 Кедендік бақылаудың техникалық құралдары                                                                  

5 

 

4 
KISKB  2216 Кеден ісі саласындағы құқық 

бұзушылықтар үшін жауаптылық 

 

 

Көліктегі халықаралық тасымалдау - 4 кредит 

Пререквизиттер: Кеден ісі тарихы. 

          Постреквизиттер: СЭҚ тауар номенклатурасы. Халықаралық жеке құқығы. 

Мақсаты: "Көліктегі халықаралық тасымалдау" пәнін оқытудың мақсаты 

студенттерде халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру кезіндегі іс-қимылдар рәсімдері 

мен тәртібі туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: "Көліктегі Халықаралық тасымалдау" пәні 

студенттерде халықаралық тасымалдарды ұйымдастырудағы іс-қимылдардың рәсімдері 

мен тәртібі туралы түсініктерді қалыптастыруға және халықаралық қатынастағы жүктерді 



тасымалдаудың шарттары мен ұйымдастырылуын және кеден органдары мен теміржол 

көлігінің өзара іс-қимыл технологиясын зерделеуге, студенттерде көлік, жүйелілік туралы 

кешенді көзқарасты қамтамасыз ететін көліктік дүниетаным мен білімді қалыптастыруға 

мүмкіндік береді.көліктің қазіргі қоғамдағы, ел экономикасындағы маңызы мен рөлі және 

тасымалдаудағы тұтынушыларды қанағаттандыру. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: тарифтік саясат қағидаттары және қолданылатын тарифтерді, Қазақстанның 

қатысуымен Халықаралық теміржол қатынастары туралы келісімдердің атаулары және 

оларды қолдану саласын, Кеден кодексінің негізгі ұғымдары және кедендік режимдерді, 

кедендік ресімдеу және бақылау үшін құжаттарды. 

Істей алуы керек: логистикалық, математикалық әдістерді қолдана отырып, көліктің 

проблемалық мәселелерін қою және шешуді, көлікті жетілдіру мен дамытудың тиімді 

бағыттарын таңдауға. 

Дағдыларға ие болу: жеткізудің базистік шарттарын таңдау; кедендік ресімдеу үшін 

құжаттар тізбесін дайындау; шекаралық станцияда технологиялық операциялардың 

графиктерін құру. 

Құзыретті болуы тиіс: жүк жөнелтушінің  және жүк алушыларға: тасымалдау 

құжаттарын ресімдеуде, жүктерді тапсыру және алуда, әкелу және әкету жөніндегі; тиеу-

түсіру және қойма операцияларын орындау жөніндегі; жылжымалы құрамды дайындау 

жөніндегі; сақтандыру жөніндегі қызметтерді ұсынуға дайындығы. 

 

 

Тауарларды тасымалдау ережелері- 4 кредит 

Пререквизиттер: Халықаралық көлік операциялары. 

          Постреквизиттер: Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері. 
Мақсаты: жүк тасымалы тұжырымдамасының эволюциясы туралы түсінікке ие 

болу, мақсаттар мен стратегиялық элементтерді, жүктердің жіктелуін, жүкпен 

технологиялық операциялардағы шешімдердің фазаларын, стратегиялық элементтерді 

білу, сондай-ақ жүк тасымалын оңтайландыру мәселесін білу. Студент жүктердің жіктелуі 

мен құрылымын құру принциптерін білуі керек, алған білімдері мен дағдыларын іс 

жүзінде қолдана білуі керек, сонымен қатар әртүрлі жүктерді тиеу мен тасымалдаудың 

мүмкін нұсқаларын бағалай білуі керек, таңбалауды және оны қолдану әдістерін білуі 

және анықтай білуі керек, жүктің белгілі бір түріне арналған жылжымалы құрамды таңдай 

білуі керек, жүктердің табиғи азаюын анықтайды, жүктің сапасына сәйкес сәйкестендіру 

белгілерін таңдайды, жүктің берілген көлемін тасымалдауға арналған контейнерлер мен 

паллеттердің санын есептейді., жүктерді жеткізу мерзімдерін есептеу ережелерін қолдана 

білу. 

 Курстың қысқаша сипаттамасы: "Тауарларды тасымалдау ережелері" пәні жүктің 

белгілі бір түрлерін тасымалдауға шарттар мен тыйымдардың жиынтығын зерттейді, 

олардың барлық түрлері сақтық пен ерекше жағдайларды қажет етеді. Тасымалдауды 

сауатты жүзеге асыру, заңнамада белгіленген нормаларды сақтау маңызды. Қазіргі 

уақытта тасымалдау "жүктерді тасымалдау ережесін бекіту туралы"Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің Қаулысы негізінде жүзеге асырылады. Бұл құжат негізгі 

ережелерді бекітеді, жеткізуді ұйымдастыру тәртібін сипаттайды. 

 Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: тарифтік саясат принциптері және қолданылатын тарифтерді, Қазақстанның 

қатысуымен Халықаралық теміржол қатынастары туралы келісімдердің атаулары және 



олардың қолданылу аясын, Кеден кодексінің негізгі ұғымдары және кедендік режимдерді, 

кедендік ресімдеу және бақылау үшін құжаттарды. 

Меңгеруі керек: логистикалық, математикалық әдістерді қолдана отырып, көліктің 

проблемалық мәселелерін қою және шешуді, көлікті жетілдіру мен дамытудың тиімді 

бағыттарын таңдауды. 

Дағдыларға ие болу: жеткізудің базистік шарттарын таңдау, кедендік ресімдеу үшін 

құжаттар тізбесін дайындау; шекаралық станцияда технологиялық операциялардың 

графиктерін құруға. 

Құзыретті болу: қалалар мен өңірлердің көліктік қамтамасыз етілу жай-күйін талдауды 

орындауға, өңірлік және өңіраралық көлік жүйелерінің дамуын болжауға, көлік желісін, 

жылжымалы құрамды, тасымалдауды ұйымдастыру мен технологиясын дамытуға 

қажеттілікті айқындауға қабілетті болу. 

 

 

ҚР әкімшілік құқығы-5 кредит 

   Пререквизиттер: Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің этикалық 

кодексі.   

   Постреквизиттер: Еңбек құқығы. 

   Мақсаты: "ҚР әкімшілік құқығы" курсының мақсаты Әкімшілік құқықтың негізгі 

ұғымдары мен институттарын, атқарушы билікті жүзеге асыру механизмін зерттеу; 

Әкімшілік құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесін, атқарушы билікті іске асырудың 

нысандары мен әдістерін, мемлекеттік басқарудағы жауапкершілікті, әкімшілік процесті, 

мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдерін қарастыру; 

мемлекеттік басқару салалары мен аяларындағы әкімшілік - құқықтық реттеуді талдау 

болып табылады. 

  Курстың қысқаша сипаттамасы: "ҚР әкімшілік құқығы" пәні Қазақстан 

Республикасының заңнамасын, оның ұғымдық аппаратын игеруді, қоғамдық қатынастар 

шеңберін, даму үрдістерін айқындауды, атқарушы билік органдарының жүйесін, олардың 

өкілеттіктерін, жекелеген салалар мен салалардағы мемлекеттік басқару ерекшеліктерін 

зерделеуді мақсатты және дәйекті зерделейді. 

  Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: құқықтық қатынастар субъектілерінің негізгі ұғымдарының, санаттарының, 

институттарының, құқықтық мәртебелерінің негізгі ережелерін, мәні мен мазмұнын; 

мемлекеттік басқаруда пайдаланылатын ұғымдар мен санаттар жүйесін; азаматтардың, 

атқарушы билік органдарының, муниципалдық құралымдардың атқарушы-өкімдік 

органдарының, ұйымдар әкімшіліктерінің, әкімшілік-құқықтық қатынастардың басқа да 

субъектілерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесін. 

Істей алу керек: әкімшілік-деликтілік құқық саласында туындайтын мәселелер мен 

дауларды шешуде өз білімін іс жүзінде пайдалану, әкімшілік-деликтілік құқық саласында 

қалыптасқан құқықтық қатынастардың қатысушылары арасындағы нақты дау түрінде 

практикалық жағдайды дербес талдау. 

Дағдыларға ие болу: әкімшілік және әкімшілік-деликтілік құқық туралы заңнамада, 

сондай-ақ ғылыми және оқу әдебиеттерінде қолданылатын ұғымдар мен санаттар. 

Құзыретті болу: заңнама нормаларын нақты өмірлік жағдайларда, тиісті жағдайларда 

және кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында қолдану. Нормативтік актілерге құқықтық 

сараптама жүргізеді, білікті заң қорытындылары мен консультациялар береді.  



 

 

Қаржы құқығы -5 кредит 

 Пререквизиттер: Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (Ерекше бөлім). 

 Постреквизиттер: Салық жүйес і және салық құқығы. 

 Мақсаты: ҚР банк жүйесі және оның қызметі туралы білімді қалыптастыру. 

 Курстың қысқаша сипаттамасы: "Қаржы құқығы"пәні Қазақстан 

Республикасының қаржылық құқықтық қатынастар саласындағы заңнамасын, қаржылық 

қатынастардың мазмұнын, оларды құқықтық реттеудің ерекшеліктерін зерделеуге 

бағытталған. Ол банк саласындағы заңды санаттармен жұмыс істеу, әртүрлі банктік 

келісімшарттар жасау мәселелерін ашады.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: қаржылық қатынастардың мазмұнын, қаржылық қатынастарды құқықтық 

реттеудің ерекшеліктерін. 

Істей алу керек: банк саласына қатысты заңды санаттармен жұмыс істеу, әртүрлі банктік 

келісім-шарттар жасау мүмкіндігі. 

Дағдысы болу: банктік тәжірибені және жалпы банк заңнамасын ақпараттандыру 

мақсатында мемлекеттің ақша-кредит саясатын білу негіздерін меңгеру. 

Құзыретті болуы керек: нақты жағдайды шешуде қаржылық нормаларды қолдану; 

болашақ кәсіби қызметте заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық актілердің әртүрлі 

нормаларын қолдану. 

 

 

Кедендік бақылаудың техникалық құралдары-5 кредит 

            Пререквизиттер: Көлік құқығы. 

            Постреквизиттер: Сыртқы экономикалық қызметтің негіздері. 

  Мақсаты: студенттерді кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолданудың 

теориялық алғышарттары мен құқықтық негіздерін белгілеуге үйрету.  

  Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кедендік бақылаудың техникалық құралдары" 

пәні теорияны және зертханалық тапсырмаларды, әрекет ету принциптерін, кедендік 

бақылаудың техникалық құралдарының (КСТК) негізгі тактикалық-техникалық 

сипаттамаларының жалпы құрылымы туралы сұрақтарды зерделейді. Тауарлар мен көлік 

құралдарын кедендік бақылаудың техникалық құралдарын практикада дұрыс қолдануға 

бағытталған. 

   Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану және жабдықтар мен 

аспаптарды пайдалану тәсілдерін. 

Меңгеруі тиіс: кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану және жабдықтар 

мен аспаптарды пайдалану тәсілдері туралы теориялық білімді жүйелеуді.                  

Дағдысы болу керек: кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдануды реттейтін 

кеден заңнамасының негізгі аспектілері. 

Құзыретті болу: өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және моральдық-психологиялық 

деңгейін жетілдіруге және дамытуға қабілетті; әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен 

процестерді талдауға, өмір сүрудің әртүрлі түрлерінде Гуманитарлық, әлеуметтік және 

экономикалық ғылымдар әдістерін практикада пайдалануға қабілетті; жаңа білім алудың 

арнайы құралдары мен әдістерін іске асыра отырып, кәсіби білім деңгейін дербес 

арттыруға және алған білімі мен іскерліктерін практикалық қызметте пайдалануға 

қабілетті. 



 

 

             Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық - 5 кредит 

    Пререквизиттер: Қазақстан Республикасының кеден құқығы. 

    Постреквизиттер: Кеден ісі саласындағы салықтар мен төлемдер. 

    Мақсаты: бакалаврларда мемлекеттік билік органдарында құқық қолдану және 

құқық қорғау кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті және жеткілікті кәсіби 

құзыреттерді қалыптастыру. 

   Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін 

жауапкершілік" пәні әлемдік құқық тәртібіне елеулі қауіп төндіретін кедендік құқық 

бұзушылықтарды зерттейді. Кедендік құқық бұзушылыққа басқару туралы заңда 

көзделген заңнамалық немесе нормативтік ережелерді бұзу немесе бұзу әрекеті жатады. 

Кедендік құқық бұзушылықтар үшін қолданылатын жазалар құқық бұзушылықтың 

ауырлығына қарай ерекшеленеді. 

   Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: әкімшілік құқық бұзушылық түсінігін, принциптерін, аспектілері және 

біліктілік түрлерін, біліктілік ережелері мен алгоритмдерін білу. 

Меңгеруі керек: әкімшілік жауапкершілік туралы нормаларды дұрыс қолдану және 

оларды түсіндіру; әкімшілік жауапкершілік туралы нормалар тұрғысынан жасалған 

әрекетті дұрыс саралауды; әкімшілік жауапкершілік туралы нормаларды қолданудың 

дұрыстығын тексеруді; әкімшілік жауапкершілік мәселелері бойынша өз ұстанымын 

заңды сауатты дәлелдеуді; әкімшілік жауапкершілік мәселелері бойынша қажетті 

құқықтық ақпаратты табу және оны дұрыс пайдалануды.  

 Құзыретті болу: абстрактілі ойлау, ақпаратты жалпылау, талдау, синтездеу, қабылдау, 

мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті; практикалық міндеттерді 

шешу дағдылары. 

 

 

3 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04249- Кеден ісі білім беру бағдарламасы бойынша  

құқық бакалавры 

1 БП 

SEKKKTR 3217 Сыртқы экономикалық қызметті 
құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу   

 
5 

 
5 

SEKU 3217 Сыртқы экономикалық қызметті 

ұйымдастыру 

2 БП 

SGSK 3218 Салық жүйесі және салық  құқығы     5 5 

KISST 3218 Кеден ісі саласындағы салықтар мен 
төлемдер 

3 БП 

KISHY 3221 Кеден ісі саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық 

5 5 

SEKTN 3221 СЭҚ тауар номенклатурасы 

4 БП 

KKO 3219 Құқық қорғау органдары    5 5 

KRKOIKK 3219 ҚР кеден органдарының ішкі 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

5 БП 
HGK 3222 Халықаралық жеке құқығы                                                                        4 5 

KK 3222 Коммерциялық құқық                                                                                                

6 
БП KIU   3223 Кеден ісін ұйымдастыру                                                                                  5 6 

 KIKSh 3223 Кедендік инфрақұрылым және қойма 



шаруашылығы 

7 
БП 

KR 3220 Кедендік рәсімдер                                                                                                  5 6 

KA 3220 Кедендік әкімшілендіру 

8 
БП 

TSS  3224 Тауар сапасын сараптау                                                                                 4 6 

KS 3224 Кедендік сараптама                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу – 

5 кредит 

          Пререквизиттер: Тауарларды тасымалдау ережелері. 

          Постреквизиттер: Кеден ісін ұйымдастыру. 

   Мақсаты: студенттерде сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеудің құқықтық 

қамтамасыз етілуі, жүйесі, тетігі, құралдары мен практикасы туралы біртұтас түсінік 

қалыптастыру, сондай-ақ олардың кедендік-тарифтік реттеу саласындағы заңнамалық 

және өзге де нормативтік-құқықтық актілерді қолдануда теориялық білім мен кәсіби 

шеберлікке ие болуы. 

  Курстың қысқаша сипаттамасы: "Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және 

кедендік-тарифтік реттеу" пәні "сыртқы экономикалық қызмет", "кедендік ресімдеу", 

"экспортты дамыту" және "логистика"бағыттары бойынша негізгі ұғымдарды ашуға 

бағытталған мәселелерді қамтиды. Сондай-ақ, тарифтік жеңілдіктерді, преференцияларды 

және сыртқы сауда қызметінің кедендік-тарифтік реттеу шараларын ұсынуға кедендік-

тарифтік реттеудің құқықтық білімін пайдалану тәсілдерін зерделейді.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі тиіс: Қазақстан Республикасында, Еуразиялық экономикалық одақта сыртқы сауда 

қызметін кедендік-тарифтік реттеудің теориялық, ұйымдастырушылық және заңнамалық 

негіздерін және осы саладағы халықаралық қызметті реттейтін негізгі халықаралық 

нормативтік-құқықтық актілерді; тауарлардың шығарылған елін айқындау тәртібін; 

тауарлардың шығарылған елін растайтын құжаттарды.  

Меңгеруі керек: кедендік-тарифтік реттеудің құқықтық білімін тарифтік жеңілдіктерді, 

преференцияларды және сыртқы сауда қызметінің кедендік-тарифтік реттеу шараларын 

ұсынуға пайдалану, кедендік-тарифтік реттеу элементтерін қолдану; тарифтік жеңілдіктер 

мен преференциялар беруге құқықтарды мәлімдеу қағидаларын қолдану. 

Дағдысы болу керек: Кәсіби қызметтің негізгі көрсеткіштері мен бағыттары бойынша 

өзара байланысты анықтау және талдау. 

Құзыретті болу: қажетті көрсеткіштерді есептеу және статистикалық есептеулерді 

орындау. 

 

Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру – 5 кредит 

          Пререквизиттер: Кедендік бақылаудың техникалық құралдары. 

          Постреквизиттер: Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы. 



          Мақсаты: Экономика дамуының қазіргі кезеңіндегі кәсіпорындардың сыртқы 

экономикалық қызметінің тәжірибесін зерттеу; практикалық әдістерді игеру және сыртқы 

сауда операцияларын жүргізу дағдыларын игеру.  

          Қысқаша мазмұны: "Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру" пәні 

кәсіпорындағы сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және басқару 

нысандарымен және сыртқы экономикалық қызмет жоспарларын құру, экономикалық 

бағалау және сыртқы экономикалық қызметтің тиімділігін бағалау ерекшеліктерімен 

таныстырады,тауарларды кедендік ресімдеу туралы түсінік береді. 

          Күтілетін нәтижелері:  

Білуі тиіс: Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және басқару мәселелерінде 

құзыретті болу. 

Істей алу керек: сыртқы сауданы және шетелдік инвестициялары бар кәсіпорындардың 

қызметін реттеу. 

Дағдыларға ие болу: СЭҚ басқарудың мазмұнын білу, СЭҚ басқарудағы нарықтық және 

нарықтық емес әдістерді қазіргі заманғы түсіну, сыртқы сауданы реттеу, шетелдік 

инвестициялары бар кәсіпорындардың қызметін реттеуде. 

Құзыретті болу: әлеуметтік-экономикалық процестер туралы отандық және шетелдік 

статистиканың деректерін талдай және түсіндіре білу. 

 

 

Салық жүйесі және салық  құқығы -5 кредит 

          Пререквизиттер: Қаржы құқығы. 

          Постреквизиттер: Кедендік рәсімдер. 

          Мақсаты: жоғары заң оқу орындарында "Салық жүйесі және салық  құқығы" 

курсын оқу салық заңнамасының маңызды актілерін білу ғана емес, сонымен қатар салық 

жүйесінің ең ірі институты ретінде салық құқығының теориялық негіздерін игеру 

қажеттілігі болып табылады. Салық құқығы жүйесіне, оның кодификациясына, 

құрылымына, құқықтық принциптер мен институттардың теориялық негіздемесіне қазіргі 

уақытта мемлекеттік басқару, бюджеттің кірістілігін бақылау және қамтамасыз ету 

нысаны ретінде салық салудың дамуына байланысты жоғары талаптар қойылады. 

             Курстың қысқаша сипаттамасы: "Салық жүйесі және салық құқығы" пәні салық 

құқығының теориялық негіздерін, салық салу практикасын және салық және мемлекет 

бюджетіне төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңнаманың негізгі 

проблемаларын зерделейді. - Салық салу мен салық қызметіне, сондай-ақ мемлекеттің 

салық жүйесін құру проблемаларына қатысты нормативтік материалдар; салықтық 

құқықтық қатынастар субъектілерінің заңды құқықтары мен міндеттерінің мазмұны, 

олардың өзара іс-қимыл тетігі.  

Күтілетін нәтижелер: 

Меңгеруі керек: салық құқығының негізгі түсініктерін, салық-құқықтық нормалар және 

салықтық құқықтық қатынастар туралы нақты түсінікті. 

Білуі тиіс: салықтар мен басқа да міндетті төлемдер арасындағы айырмашылық пен 

қатынас және олардың сипаттамаларын. 

Дағдыларға ие болу: салық құқығының заңды терминологиясын, федералды, аймақтық 

және жергілікті салықтарды есептеу мен төлеудің тәртібі мен ерекшеліктері туралы кеңес 

беру кезеңінде салық кеңесшісінің қызметін жүзеге асыру дағдыларын. 

Құзыретті болу: салықтық құқықтық қатынастар субъектілерінің заңды құқықтары мен 

міндеттерінің мазмұнын, олардың өзара іс - қимыл тетігін түсіну, салықтық құқықтық 

қатынастар субъектілерінің заңды жауапкершілігі, салық заңнамасын бұзғаны үшін оны 

іске асыру туралы түсінік алу. 
 

 

Кеден ісі саласындағы салықтар мен төлемдер-5 кредит 

  Пререквизиттер: Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық. 



  Постреквизиттер: Кедендік әкімшілендіру. 

  Мақсаты: кедендік төлемдер мен салықтарды өндіріп алу тәртібін зерделеу. 

  Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кеден ісі саласындағы салықтар мен төлемдер" 

пәні салықтардың мәнін, оның мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектінің 

экономикалық жүйесіндегі орны мен рөлін, салық міндеттемелерін есептеудің және 

заңнамалық нормаларды пайдаланудың практикалық дағдыларын меңгеруді,кеден ісі 

саласындағы салықтар мен төлемдерді қарастырады.  

Күтілетін нәтижелер:  

Білуі тиіс: ҚР аумағында қандай салық түрлері алынатынын білдіреді. Салық салу 

саласында жасалатын бұзушылықтар үшін жауапкершілік туралы білу, төленбеген салық 

міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдері туралы түсінікке ие болу. 

Меңгеруі керек: арнайы салық режимдерін таңдау бойынша білімді қолдана білу. 

Дағдылары болуы тиіс: салық және басқа да міндетті төлемдер түрлерінде, сондай-ақ 

олардың функциялары мен салық салу саласындағы нормативтік-құқықтық базаны 

зерделеу. 

Құзыретті болу: жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігі; жеке адамның ар-

намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын сақтауға және қорғауға қабілетті; педагогикалық қызметте: қажетті 

теориялық және әдістемелік деңгейде құқықтық пәндерді оқытуға қабілетті. 

 

 

 

Кеден ісі саласындағы халықаралық ынтымақтастық-5 кредит 

     Пререквизиттер: Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (Ерекше 

бөлім). 

               Постреквизиттер: Кеден саласындағы ақпараттық технологиялар. 

     Мақсаты: білім алушыда  әдіс, халықаралық ұйымдар туралы түсінік 

қалыптастыру; оның құқықтық пәндер жүйесіндегі орны мен рөлі, Халықаралық кедендік 

ынтымақтастықтың негізі мен мәнін құрайтын ұғымдық аппаратты қалыптастыру болып 

табылады. 

     Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кеден ісі саласындағы халықаралық  

ынтымақтастық" пәні әлемдік құрылымдармен өзара іс-қимылдың маңызды факторы 

болып табылатын Қазақстан Республикасының саяси және экономикалық мәселелерін 

ашады, өйткені кеден саласындағы қызметтің көптеген түрлері трансшекаралық сипатқа 

ие. Нысан Кеден одағын және Одақ пен оған мүше мемлекеттердің қаржылық және 

экономикалық мүдделерін қорғау, Одақ ішіндегі қауіпсіздік пен күзетті қамтамасыз ету 

және заңды кәсіпкерлік қызметке бір мезгілде ықпал ете отырып, жосықсыз және заңсыз 

саудадан Одақты қорғау үшін біртұтас ретінде әрекет ететін кеден органдарын қолдаудың 

ортақ мақсатын көздейді. 

    Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: кеден заңнамасын, нормативтік - құқықтық актілер және шет мемлекеттердің 

кеден органдарымен ынтымақтастықты реттейтін халықаралық келісімдерді; шет 

мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастық мәселелерін беретін халықаралық 

ұйымдар қызметінің бағыттарын. 

Істей алу керек: шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастыққа бағытталған 

кеден органдары қызметінің ерекшелігін анықтауды. 

Дағдысы болуы тиіс: шет мемлекеттердің кеден және өзге де құзыретті органдарымен, 

дүниежүзілік кеден ұйымымен және кеден ісімен айналысатын өзге де халықаралық 

ұйымдармен ынтымақтастық дағдыларын. 



Құзыретті болу: шет мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастық жүзеге 

асырылатын негізгі технологиялар, шет мемлекеттермен ынтымақтастықтың ережелері, 

нысандары мен мақсаттарын. 

 

 

СЭҚ тауар номенклатурасы-5 кредит 

    Пререквизиттер: Тауарларды тасымалдау ережелері. 

    Постреквизиттер: Тауар сапасын сараптау. 

    Мақсаты: студенттердің сыртқы экономикалық қызметтің тауар 

номенклатурасын құру саласындағы білімдерін қалыптастыру, студенттердің кедендік 

және кедендік бақылау кезінде СЭҚ ТН қолдану дағдыларын бекіту; тауарларды жіктеу 

мақсаттары үшін СЭҚ ТН қолдану бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру 

болып табылады. 

  Курстың қысқаша сипаттамасы: "СЭҚ тауар номенклатурасы" пәні сыртқы 

экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын пайдаланудың негізгі ұғымдары мен 

ережелерін зерделейді,негізгі ғылыми қағидаттар мен терминологияны, тауарлардың 

әртүрлі топтарын жүйелеуді ашады. СЭҚ ТН-ның кедендік рәсімдерді біріздендірудегі 

және кедендік әдістер мен технологияларды жақсартудағы рөлін ашады.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: кедендік құқықтың негізгі санаттары, кедендік рәсімдерге орналастырылатын 

тауарларды кедендік бақылау нысандарын, Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін тауарларды кедендік бақылауды жүргізу тәртібін нормативтік-құқықтық 

реттеуді. 

Істей алу керек: заңнамалық актілер мен нормативтік құжаттарды практикада қолдану, 

Кедендік бақылау нысандарын қолдануды. 

Дағдысы болуы тиіс: кеден құқығы субъектілерінің қызметін реттейтін құқықтық 

актілермен жұмыс істеу: оларды түсіндіру, талдау, кеден ісі саласындағы құқықтық 

қатынастардың объектілері болып табылатын әртүрлі құқықтық құбылыстарды, заңдық 

фактілерді, құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау дағдыларын қолдану 

Құзыретті болу: Нормативтік құқықтық актілерге құқықтық сараптаманы жүзеге 

асыруда. 

 

 

Құқық қорғау органдары -5 кредит 

             Пререквизиттер: Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше 

бөлім). 

             Постреквизиттер: Кедендік бақылау. 

    Мақсаты: кеден ісінің құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық 

негіздерін зерделеу, ҚР негізгі құқық қорғау органдарымен, олардың қызметін реттейтін  

құқықтық актілермен, органдардың құрылымымен, олардың өкілеттіктерімен; басқа 

мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, сондай-ақ бір-бірімен 

өзара қарым-қатынастармен және ішкі істер органдары, нотариат, адвокатура, 

прокуратура қызметкерлерінің құқықтық мәртебесінің негіздерімен; бірқатар органдардың 

өзін-өзі басқару нысандарымен таныстыру. 

       Курстың қысқаша сипаттамасы: "Құқық қорғау органдары" пәні мемлекетті, 

қоғамды және әрбір азаматтың заңды мүдделерін қорғауға бағытталған Қазақстан 

Республикасы құқық қорғау органдарының ұйымын, құрылымын, қызмет саласын, 

міндеттері мен құзыретін зерделейді.Соттардың, прокуратураның, алдын ала тергеу 

органдарының, нотариаттың, адвокатураның және басқа да құқық қорғау органдарының 



қызметін ұйымдастырумен және негіздерімен, сондай-ақ осы органдар қызметкерлерінің 

құқықтық мәртебесімен, құзыретімен және өкілеттігімен таныстырады. 

      Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: ҚР Құқық қорғау органдарының мемлекетті, қоғамды және әрбір азаматтың 

заңды мүдделерін қорғауға бағытталған міндеттері мен құзыретін, қызмет саласын, 

құрылымын, ұйымын. 

Меңгеруі керек: арнайы және анықтамалық әдебиеттерді қолдану, құқық қорғау 

органдарының қызметіне қатысты нормативтік материалдарды пайдалана отырып, 

теориялық білімдерін практикада қолдану. 

Дағдысы болу керек: заң терминологиясы, құқықтық ақпаратты электронды іздеу 

жүйесі, өзіндік жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру әдісі. 

Құзыретті болу: құқық қорғау құрылымдары мен арнайы қызметтердің экстремизмге 

қарсы күрес және елдің ұлттық қауіпсіздігін қорғау міндеттерін шешу бойынша халықпен 

өзара іс-қимыл жасауында. 

 

 

 

 

 

 

 

ҚР кеден органдарының ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ету-5 кредит 

          Пререквизиттер: Қазақстан Республикасының кеден құқығы. 

          Постреквизиттер: Кедендік сараптама. 

Мақсаты: кедендік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаттарын 

зерттеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: "ҚР кеден органдарының ішкі қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету" пәні соттың, прокуратураның, алдын ала тергеуді, анықтауды, жедел-

іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың, соттарды, кеден органдарын ресурстық 

қамтамасыз етуді жүзеге асыратын органдардың құқықтық жағдайына, ұйымдық 

құрылысына, құрамына, құрылымына, міндеттеріне, функцияларына, құзыретіне 

негізделген құқық қорғау органдары қызметінің негізгі бағыттарын, сондай-ақ шет 

елдердің құқық қорғау органдарын ұйымдастыру туралы мәліметтерді қарайды.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: тұтас жүйе ретінде нарықтық инфрақұрылымның даму заңдылықтары мен 

ерекшеліктерін; инфрақұрылымды ұйымдастырудың нысандары мен әдістерін, дамуды 

реттеудің қызмет етуі мен қолданылуы; нарықтық инфрақұрылымның жекелеген ішкі 

жүйелерін, атап айтқанда кедендік инфрақұрылымды дамытуды, нарықтық 

инфрақұрылымның ішкі жүйесінің жекелеген элементтерін дамытуды (ҚР субъектілері). 

Меңгеруі керек: кедендік инфрақұрылым объектілерін ұйымдастыру мен дамытудың 

басым бағыттарын анықтауды, құқықтық көздерден білім алу және оларды теориялық 

және практикалық міндеттерді шешу үшін қолдануды, кедендік инфрақұрылым 

объектілерін ұйымдастыру мен дамытудың басым бағыттарын анықтауды. 

Дағдысы болу: құқықтық түсіндіру және сипаттау элементтерін меңгеруге. 

Құзыретті болу: пәннің оқу бағдарламасында көзделген хабарламалардың әртүрлі 

нысандарында ақпарат ұсыну, топта ынтымақтасу және жұмыс істеу, өз ұстанымын 

талқылау және қорғау, СЭҚ реттеу саласында шешімдер қабылдау, өз бетінше жұмыс 

істеу дағдысының болуы, одан әрі өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі, кеден заңнамасына 

сәйкес кәсіби білімді үнемі жаңартып отыру қажеттілігін түсінуге. 



 

 

Халықаралық жеке құқығы -  4 кредит 

          Пререквизиттер: Көліктегі халықаралық тасымалдар. 

          Постреквизиттер: Халықаралық кеден құқығы.  

Мақсаты: студенттерге халықаралық жеке құқық саласындағы проблемаларды 

жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге арналған халықаралық 

декларациялар, конвенциялар, пактілер, халықаралық ғылыми-техникалық 

ынтымақтастық бағдарламалары немесе екіжақты келісімдер болсын, халықаралық-

құқықтық дереккөздерді түсінуге және сауатты түсіндіруге мүмкіндік беретін білім беру. 

Курстың міндеттеріне студенттерді азаматтық-құқықтық, отбасылық, еңбек және 

халықаралық сипаттағы басқа да қатынастар саласындағы қақтығыстарды шешу 

мақсатында олардың болашақ жұмысында халықаралық жеке құқықтың нормалары мен 

қағидаттарын дұрыс қолдануға; өз қызметі процесінде азаматтық, азаматтық, еңбек, 

мұрагерлік және азаматтық іс жүргізу құқығы саласындағы ынтымақтастық туралы 

халықаралық келісімнің тиісті ережелерін қолдануға үйрету кіреді; көрсетілген салада 

халықаралық жеке құқық көздерімен және Қазақстан Республикасы заңнамаларымен өз 

бетінше жұмыс істеу дағдыларын дарыту. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: "Халықаралық жеке  құқығы" пәні құқықтық 

нормалардың, институттардың және кіші салалардың табиғаты мен мәнін зерттейді, 

олардың ішіндегі ең маңыздылары халықаралық сауда құқығы, Халықаралық Отбасы 

құқығы, Халықаралық мұрагерлік құқық, Халықаралық зияткерлік меншік құқығы, 

халықаралық коммерциялық арбитраж және Халықаралық азаматтық процесс. 

Қазақстандық заңнаманың және шет мемлекеттер заңдарының коллизиялық нормаларын, 

атап айтқанда шаруашылық және басқа да жеке құқықтық дауларды қарау кезінде 

түсіндіру және қолдану дағдыларына үйретеді.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: осы пәнге қатысты негізгі ұғымдар мен терминологияны, халықаралық жиі 

құқық саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін, 

халықаралық жеке құқық саласындағы жетекші отандық және шетелдік құқықтанушылар 

мен ғылыми мектептердің ғылыми тұжырымдамаларының ерекшеліктерін. 

Меңгеруі керек: халықаралық жеке құқық саласындағы құқықтық дереккөздерді 

анықтауды, талдау және түсіндіруді, Халықаралық жеке құқықтың теориялық және 

практикалық проблемаларына еркін бағдарлануды, ғылыми еңбектердің белгілі бір 

ережелерінің дәлелділік және негізділік дәрежесін анықтауды, өзінің зерттеу нәтижелерін 

ауызша және жазбаша түрде баяндау және пікірталаста өз көзқарасын дәлелді түрде 

қорғауды. 

Дағдысы болу керек: Қазақстандық заңнаманың және шет мемлекеттер заңдарының 

коллизиялық нормаларын, атап айтқанда, заңгер біліктілігін алу үшін қажетті 

шаруашылық және басқа да жеке құқықтық дауларды қарау кезінде түсіндіру және 

қолдану дағдыларына. 

Құзыретті болу: Халықаралық жеке құқықта Қазақстан Республикасы құқығының дербес 

салаларының бірі ретінде. 

 

 

 

Коммерциялық құқық -  4 кредит 

  Пререквизиттер: Қаржы құқығы. 

            Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. 



  Мақсаты: ҚР-да сауда қызметін ұйымдастыру саласында оның құқықтық реттелуі 

туралы терең білімді қалыптастыру болып табылады. Осылайша, тәртіп студенттерге 

сауда айналымы мен тауар нарығының компоненттерін, тауар нарығының құрылымы мен 

инфрақұрылымын, тауар айналымын реттеудің және оған жәрдемдесудің құқықтық 

негіздерін көрсетуге бағытталған. 

 Курстың қысқаша мазмұны: "Коммерциялық құқық" пәні коммерциялық немесе 

сауда қызметін реттеу мәселелерін зерттейді. Коммерциялық құқық кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыру процесінде кәсіпкерлер арасындағы қатынастарды немесе олардың 

қатысуымен қатынастарды, сондай-ақ мүліктік айналымның бөлігі болып табылатын 

тауар айналымын реттейтін азаматтық құқықтың кіші саласы болып саналады.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: мемлекет және құқық теориясының негізгі ережелерін, азаматтық құқықтың 

негізгі ережелерін (жалпы және Ерекше бөлім). 

Істей алу керек: негізгі философиялық, жалпы құқықтық және жеке құқықтық 

ұғымдарды, қазіргі әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени жағдайды ескере отырып, 

құқықтық нормаларды талдауды; құқықтық нормаларға салыстырмалы талдау жүргізуді,  

заңнамадағы қайшылықтар мен олқылықтарды анықтауды. 

Дағдысы болу: заңнама мен өзге де нормативтік актілердің ережелерін меңгеруге, сот 

және өзге де құқық қолдану практикасының актілеріне талдау жүргізуге. 

Құзыретті болу: нормативтік актілердің ережелерін және нақты әлеуметтік-

экономикалық, саяси және мәдени жағдайды салыстыруда. 

 

 

 

 

 

Кеден ісін ұйымдастыру -  5 кредит 

 Пререквизиттер: Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік 

реттеу. 

 Постреквизиттер: Көліктік логистика. 

 Мақсаты: ҚР кеден шекараларындағы кеден органдарының бақылау-шолғыншы 

функцияларын, кедендік бақылау қағидаттары мен нысандарын зерделеу. СЭҚ қатысушыларының 

кеден заңнамаларын сақтауын қамтамасыз етудің теориялық негіздерін меңгеру, оның ішінде 

кедендік бақылауды және көліктің әртүрлі түрлерінде, еркін экономикалық аймақтарда, жеке 

тұлғаларға қатысты және ресімдеу кезінде жүргізу тәртібін ұйымдастыру. 

          Қысқаша мазмұны: "Кеден ісін ұйымдастыру" пәні Қазақстан Республикасында 

кеден ісін ұйымдастыру мәселелерін, тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан 

Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізудің, кедендік төлемдер мен салықтарды 

алудың, кедендік ресімдеудің тәртібі мен шарттарын ашады. Кедендік рәсімдер мен 

арнайы кедендік рәсімдердің түрлері, олардың мазмұны, кедендік рәсімді таңдау және 

өзгерту тәртібі.  

Күтілетін нәтижелер: 
Білуге тиіс: кедендік рәсімдер мен арнайы кедендік рәсімдердің түрлерін, олардың мазмұнын, 

кедендік рәсімді таңдау және өзгерту тәртібін. 

Істей алу керек: тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу және кедендік бақылау 

процесінде анықталатын тәуекелдерді сандық бағалауды. 

Дағдысы болу керек: кедендік рәсімдеу және кедендік бақылау тауарларды әртүрлі кедендік 

рәсімдерге және арнайы кедендік рәсімдерге орналастыруға. 

Құзыретті болу: тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылау саласында деректер базасын 

қалыптастыру және үздіксіз жаңарту және жаңа ақпарат көздерін іздеу бойынша жүйелі жұмыс 

жүргізуде. 



 

 

Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы-  5 кредит 

          Пререквизиттер: Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру. 

Постреквизиттер: Халықаралық сауда құқығы. 

Мақсаты: Мемлекеттің қаржы жүйесі және қаржы қызметі. Мемлекеттік ақша 

қорларының сипаттамасы және заңнамалық актілер. Мемлекеттің қаржысын басқару. 

Жеке қаржы. Тауар өндірушінің ақша ағындары және оларды оңтайландыру. Қаржылық 

есептілік және қаржылық коэффициенттерді бағалау. 

 Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кедендік инфрақұрылым және қойма 

шаруашылығы" пәні "кедендік инфрақұрылым" ұғымын ашады, білім алушыларды кеден 

қызметі қызметін инфрақұрылымдық қамтамасыз етудің барлық элементтерімен 

таныстырады, кедендік инфрақұрылымның жаңа сапасын қамтамасыз етудің жолдары мен 

құралдарын анықтауға мүмкіндік береді, Қазақстан Республикасының Кедендік 

инфрақұрылымының дамуын көрсететін және айқындайтын нормативтік-құқықтық 

актілердің толық тізбесін береді. 

  Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: мемлекеттік қаржыны басқару жүйесімен және қаржылық құрылыммен 

танысу, жеке, корпоративтік қаржы туралы жүйелі түсінік қалыптастыруды. 

Меңгеруі керек: қойма желісіндегі қоймалар санын және оларды орналастыруды 

анықтауды, қойманың түрі мен мөлшерін таңдауды, қоймадағы шығындарды анықтауды.  

Дағдыларға ие болу: қоймалау жүйесін оңтайлы әзірлеуге, қойма персоналын тиімді 

пайдалануға, қоймадағы логистикалық шығындарды есепке алу және бақылауға. 

Құзыретті болу: тасымалдау желісінің жүк иелерінің қорларын басқаруға қабілетті 

болуға; оңтайлы критерийлерді ескере отырып, логистикалық көлік тізбектері мен 

байланыстарын оңтайландыру параметрлерін анықтай алады. 

 

 

Кедендік рәсімдер – 5 кредит 

   Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық құқығы. 

   Постреквизиттер: Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтау. 

    Мақсаты: "Кедендік рәсімдер"  студенттердің Қазақстандық құқықтың осы 

кешенді және дербес саласын зерделеуіне бағытталған. 

    Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кедендік рәсімдер" пәні кедендік рәсімдерді, 

ҚР кедендік заңнамасын, тарифтік сыныптаманы, кедендік тарифтер мен құжаттаманы 

зерделеуді көздейді. Трансшекаралық операцияларға және тауарлардың импортына, 

экспортына қатысты тақырыптық зерттеулерді, сондай-ақ кедендік операцияларды жасау 

тәртібін, тауарлардың жекелеген санаттарын өткізу ерекшеліктерін және әртүрлі көлік 

түрлерімен тауарларды өткізу ерекшеліктерін қарайды. 

   Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: тауарлар мен көлік құралдары кедендік аумаққа келген кезде кедендік 

операцияларды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі; тауарлар мен көлік құралдары 

кедендік аумақтан кеткен кезде кедендік операцияларды ұйымдастыру және жүргізу 

тәртібін. 

Істеуі керек: белгіленген мерзімде тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен 

кедендік бақылауды жүргізуді, әкелуге/ әкетуге және транзитке тыйым салынған 

тауарларды кедендік шекара арқылы өткізуге жол бермеуді. 



Дағдысы болуы тиіс: құжаттарды (жарғылық, көліктік коммерциялық және т. б.) толтыру 

және бақылау және мәлімделген кедендік рәсім мен көлік түріне байланысты кедендік 

мақсаттар үшін қажетті мәліметтерді тексеру дағдылары; кедендік құжаттарды, оның 

ішінде кедендік декларацияны бақылау бойынша лауазымдық міндеттерді орындау 

дағдылары. 

Құзыретті болу: сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар (бұдан әрі - СЭҚ) және 

кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын өзге де тұлғалар кедендік операцияларды 

жасаған кезде кеден заңнамасы мен Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы 

заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру қабілеті, кедендік операцияларды 

жасаған және кедендік рәсімдерді қолданған кезде кедендік бақылауды және мемлекеттік 

бақылаудың өзге де түрлерін жүзеге асыру қабілеті. 

   

 

Кедендік әкімшілендіру– 5 кредит 

    Пререквизиттер: ҚР кеден құқығы. 

    Постреквизиттер: Кедендік төлемдер. 

    Мақсаты: кеден ісі саласындағы ұғымдық аппарат туралы, кедендік шекара 

арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізу қағидаттары туралы, кедендік реттеудің 

теориялық негіздері, кедендік рәсімдердің түрлері, кеден органдарында тауарларды 

кедендік ресімдеуді жүзеге асыру тәртібі және көлік қызметі туралы және кеден ісі 

саласындағы маманды кәсіптік даярлауға қойылатын талаптар туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

     Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кедендік әкімшілендіру" пәні кеден саясаты 

мен практикасының негізгі аспектілерін, сондай-ақ тауарлардың импортын, экспортын 

және транзитін басқарудың әртүрлі тәсілдерін қоса алғанда, кедендік әкімшілендірудің 

рөлі мен бағытын зерделейді. Дереккөздер қарастырылады: негізгі конвенциялар және 

кеден мен халықаралық саудаға әсер ететін халықаралық тәжірибе. 

   Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: кедендік әкімшілендірудің негізгі теориялық ережелерін, Кеден ісін 

құқықтық реттеудің пәнін, әдісін, жүйесін, принциптерін. 

Меңгеруі керек: кедендік реттеу бөлігіндегі нормативтік құқықтық актілердің мағынасын 

түсінуді, кедендік құқық шеңберіндегі заңды ұғымдар мен санаттармен жұмыс жасауды, 

заңды фактілерді және олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды 

талдауды. 

Дағдысы болу: тәртіптік өндіріс саласында нормативтік құқықтық актілерді білікті 

қолдана білуге, кәсіби қызметте құқық нормаларын іске асыруға. 

Құзыретті болу: шешім қабылдау қабілеті бақылау стандартты міндеттерін шешу 

қабілетіне ие стандартты міндеттер кәсіби қызметтің жұмысы ақпараттық және 

ақпараттық-библиографиялық мәдениет негізінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар мен коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып, библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызмет. 

 

 

 

Тауар сапасын сараптау- 4 кредит 

          Пререквизиттер: Халықаралық жария құқығы. 



Постреквизиттер: Халықаралық кеден құқығы. 

Мақсаты: "Тауар сапасын сараптау" пәнінің мақсаты студенттерде тауарларды 

сараптамалық бағалаудың практикалық шеберлігі мен дағдыларын игеру үшін қажетті 

тауарлық сараптама саласындағы теориялық білім жүйесін қалыптастыру болып 

табылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: "Тауар сапасын сараптау" пәні тауартану және 

сараптама, тауартану қызметінің объектілері мен субъектілері саласындағы негізгі 

ұғымдар мен әдістерді зерделейді. Халықтың қажеттіліктерін анықтау үшін тауарлардың 

ассортиментін кеңейту және жалпы өндірісін ұлғайту ғана емес, сонымен қатар өнімнің 

сапасын жақсарту, оны нарыққа жылжытудың ұтымды жағдайларын жасау қажет. 

Тауардың негізгі сипаттамалары туралы мәселелерді қарайды. 

 Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: әртүрлі топтағы тауарлардың тауартану сипаттамаларын, тауарлық 

ақпараттың мәнін, бұрмалау мен сәйкестендірудің мәні мен түсінігін, бұрмалау түрлерін. 

Істеуі керек: тауардың тиісті кодын анықтауды, тауарлардың сапасын талдауды, 

бұрмалауды анықтау және алдын алу мақсатында тауарларды сәйкестендіруді жүргізуді.  

Дағдысы болу керек: тауар кодын анықтау тәсілдерін, жалған және контрафактілік 

тауарды анықтау әдістерін. 

Құзыретті болу: тауардың сапасын, оның таңбалауға және ілеспе құжаттарға сәйкестігін 

анықтау тәсілдері. 

 

 

 

 

 

 

 

Кедендік сараптама - 4 кредит 

 Пререквизиттер: Ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

           Постреквизиттер: Кеден ісі саласындағы салықтар мен төлемдер. 

 Мақсаты: азық-түлік және азық-түлік емес тауарлардың сапасын анықтау 

мақсатында тауартануды қолдану дағдыларын дамыту және білімді қалыптастыру.  

 Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кедендік сараптама" пәні белгіленген 

стандарттар мен нормаларға сәйкес арнайы қасиеттерді зерттеуге арналған. Сәйкестіктің 

негізгі бағыттары туралы идеялар зерттеледі: жіктеу, шығу тегі, шығындарды бағалау 

және баждарды есептеу, сондай-ақ импорттық және экспорттық декларацияға қойылатын 

рәсімдер мен талаптар туралы толық білім. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: кедендік сараптаманың тұжырымдамасы, пәнін, міндеттерін, сараптамалық 

білімнің жүйесі мен әдіснамасын, іс-әрекеттің практикалық көрінісі ретіндегі кедендік 

сараптаманың тұжырымдамалық негіздері, атап айтқанда, оның міндеттерін, объектілерін, 

әдістері мен жіктелуін, кедендік сараптамаларды тағайындау мен өндірудің іс жүргізуді, 

ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерін. 

Меңгеруі керек: арнайы білім институтын тарту қажеттілігі туындаған кезде білімді, 

іскерлікті және дағдыларды дұрыс қолдануды. 

Дағдыларға ие болу: Ғылыми білім мен практикалық қызметтің дербес саласы ретінде 

кедендік сараптаманың мәнін. 



Құзыретті болу: Сарапшы мекемелер жүйесінде сарапшының қорытындысын, сондай-ақ 

кедендік сараптамалар өндірісінің мәнін дайындау және бағалау қағидаларын білуі тиіс. 

 

4 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04249- Кеден ісі білім беру бағдарламасы бойынша  

құқық бакалавры 

1 БП KISKA 4225 Кеден ісі саласындағы 

криминалистика және анықтау                                                           

5 7 

SS  4225 Сот сараптамасы                                                                                    

2 
ПП 

KP 4310 Қылмыстық процестер                                                                                           

5 

 

7 
KJK 4310 Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

3 ПП HK 4310 Халықаралық құқығы                                                                             5 7 

HSK 4310 Халықаралық сауда құқығы                              

 

Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтау  – 5 кредит 

Пререквизиттер: Кеден ісін ұйымдастыру.  

          Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу және қорғау немесе мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан. 

Мақсаты: қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың эволюциясы туралы білім 

алу, оның қоғамдық қатынастардың барлық салаларына әсер ететін құбылыс ретіндегі 

сипаттамасы, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтірудегі 

сыбайлас жемқорлықтың рөлі, оның шетелдік инвестициялар көлеміне әсері, сондай-ақ 

кеден органдарының болашақ қызметкерлерінде сыбайлас жемқорлықтың әртүрлі 

нысандарына, оның ішінде кеден органдарының құқық қорғау қызметіне қарсы іс-

қимылды ұйымдастыру кезінде қажетті берік білімді қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны: "Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтау" пәні 

криминалистика теориясы мен әдіснамасын, криминалистикалық техниканы, 

криминалистикалық тактиканы және қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесін 

зерделейді. Бұл ережелер пәнді жақсы меңгеруге, тергеушінің қызметін толық көрсетуге, 

сондай-ақ кеден ісі саласындағы қылмыстарды тергеудің қазіргі жағдайларына 

практикалық бейімделу мақсаттарына ықпал етеді. 

Күтілетін нәтижелері:  

Білуі керек: криминалистикалық техниканы меңгеру, кеден органдарының қызметкерлері 

жүргізетін криминалистикалық тактиканың негізгі ережелерін және жеке тергеу 

әрекеттерін жүргізу тактикасын түсіну. 

Меңгеруі керек: фото және бейне жабдықтарды пайдалана білу, криминалистикалық 

фототүсірілім дағдылары мен әдістерін меңгеру, дактилоскопиялауға арналған 

жинақтарды пайдалану және бастапқы сәйкестендіру дактилоскопиялық зерттеулерді 

жүргізу. 

Дағдыларға ие болу: "Кедендік" қылмыстар бойынша анықтау жүргізу кезінде 

қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы ережелерін қолдану. 

Құзыретті болу: қоғамдық қатынастардың барлық салаларында сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл мәселелері туралы жан-жақты білім алу. 

 

 

Сот сараптамасы - 5 кредит 



           Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім). 

 Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу және қорғау немесе мамандық 

бойынша мемлекеттік емтихан. 

 Мақсаты: кедендік бақылауды жүзеге асыру кезінде криминалистикалық техника 

кешендерін, криминалистика тактикасы мен әдістемесін қолдану және оларды кедендік 

қылмыстарға қарсы күресте, сондай – ақ құқық қорғау қызметі саласында-қылмыстық 

істер бойынша анықтау жүргізу, жедел-іздестіру қызметі, кеден органдары 

қызметкерлерінің кедендік қылмыстардың іздерін белгілеу және бекіту бойынша тергеу 

әрекеттерін жүргізу кезінде жоғары білікті мамандарды даярлау.  

 Қысқаша мазмұны: "Сот сараптамасы" пәні студенттерде қылмыстарды ашу және 

тергеу, қылмыс іздерін анықтау, бекіту, алу және зерттеу дағдыларын қалыптастыру, 

тергеу процесін жоспарлау, нұсқаларын ұсыну және тексеру, әртүрлі қылмыстарды 

ашудың әртүрлі әдістерін қолдану мәселелерін қарастырады. 

 Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: қылмыстық істер бойынша іс жүргізу кезінде қылмыстық және қылмыстық іс 

жүргізу заңнамасының нормаларын қолдану тәртібі мен ерекшеліктерін, негізгі жеке 

криминалистикалық теорияларды, криминалистикалық қызметті жүзеге асыру кезінде 

қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқығының нормаларын қолданумен тікелей 

байланысты өзекті проблемалық мәселелерді. 

Істеуі керек: құқық қорғау органдарының әртүрлі бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары 

және басшыларымен өзара іс-қимылды жолға қою және қолдау. 

Дағдысы болу керек: қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымдық 

аппаратымен;-қылмыстық құқықтық құбылыстарды талдау тәсілдерімен. 

Құзыретті болу: қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу, 

анықтау, ашу және тергеу бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті білімді, 

іскерлікті және дағдыларды қалыптастыруға ықпал ету. 

 

 

 

Қылмыстық процестер-5 кредит 

 Пререквизиттер: ҚР Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім). 

 Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу және қорғау немесе мамандық 

бойынша мемлекеттік емтихан. 

 Мақсаты: прокуратураның қызметі мен ұйымдастыру принциптерін және оның 

негізгі бағыттарын зерттеу. 

 Курстың қысқаша сипаттамасы: "Қылмыстық процесстер" пәні Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық процесінің мәні мен міндеттерін, қылмыстық процестің 

қағидаттарын, қылмысты анықтаудан және қылмыстық іс қозғау не одан бас тарту, іс 

бойынша тергеу жүргізу, оны аяқтау, істі сотта қарау туралы мәселені шешуден бастап сот 

шешімі шығарылғанға дейін және қылмыстық іс бойынша апелляциялық және қадағалау 

іс жүргізуін жүзеге асырғанға дейінгі қылмыстық процестің сатыларын ашады. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: қылмыстық іс жүргізу қызметінің объектісін, пәнін, принциптерін, 

қылмыстық істерді қозғауды, қарау және шешу жөніндегі қызмет тәртібі және олардың іс 

жүргізу ресімделуін, қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарын қорғаудың негізгі 

тәсілдерін, қылмыстық сот ісін жүргізудің негізгі теориялық ережелерін. 



Істеуі керек: жекелеген мәселелердің құқықтық реттелуінің жеткіліксіздігі жағдайында 

қылмыстық іс жүргізу нормаларын түсіндіру және дұрыс қолдануды, қылмыстарды алдын 

ала тергеуді жүзеге асыруды, қылмыстық іс жүргізу шешімдерін қабылдауды, тергеу және 

басқа да іс жүргізу әрекеттерін жүзеге асыруды. 

Дағдысы болу керек: қылмыстық сот ісін жүргізуге байланысты мәселелерді реттейтін 

заңнамалық және өзге де нормативтік көздермен жұмыс істеу дағдысы. 

Құзыретті болу: қылмыстық іс жүргізудің негізгі теориялық ережелері.     

 

 

Қылмыстық іс жүргізу құқығы-5 кредит 

           Пререквизиттер: ҚР әкімшілік құқығы.  

           Постреквизиттер: Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтау. 

Қылмыстық процестер. 

            Мақсаты: "Қылмыстық іс жүргізу құқығы" оқу пәнін игерудің мақсаттары: 

қылмыстық іс жүргізу саласындағы жеке адамның, мемлекет пен қоғамның 

конституциялық құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ сот төрелігінің міндеттерін 

қамтамасыз ету үшін қылмыстық іс жүргізу заңнамасын кәсіби қолдану үшін қажетті 

теориялық білімді, практикалық дағдылар мен дағдыларды меңгеру, қылмыстық процестің 

теориясы, нормативтік реттелуі және практикасы туралы қажетті білімді қалыптастыру , 

алдын ала тергеу, прокуратура, сот органдарының және қылмыстық сот ісін жүргізуге өзге 

де қатысушылардың қылмыстық іс жүргізу қызметінің мәні мен мазмұны. 

             Курстың қысқаша сипаттамасы: "Қылмыстық іс жүргізу құқығы" пәні заң 

процесін, іс жүргізу нормалары мен құқықтық қатынастарды кешенді түрде зерттейді. Іс 

жүргізу құқығын тұтастай зерттемей, құқықтық реттеу тетігінің нақты жағдайын 

объективті бағалау қиын, іс жүргізу құқығы мемлекет пен жеке тұлғаның өзара іс-

қимылына делдал бола отырып, оның құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың кепілі, 

сондай-ақ жеке және қоғамдық мүдделерді үйлестірудің маңызды құралы болып 

табылады. 

 

 

             Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: қазіргі қылмыстық іс жүргізу құқығын дамыту перспективалары жүргізіліп 

жатқан сот реформасына байланысты заңнамада болып жатқан өзгерістер және 

қылмыстық сот ісін жүргізудегі қылмыстық процестің функцияларын түсінуді. 

Істеуі керек: Кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында алдын ала тергеу және сот 

талқылауын жүргізудің заңнамалық бекітілген әдістерін қолдануды. 

Дағдысы болу керек: тергеу және сот талқылауы кезінде жиналған дәлелдемелерді 

бағалауда аналитикалық-синтетикалық қызметті жүзеге асыру және осы негізде іс жүргізу 

шешімдерін тұжырымдауға. 

Құзыретті болу: қылмыстық процестің барлық кезеңдерінде іс жүргізу әрекеттерін 

жүргізуге, бұл ретте ҚР Конституциясында белгіленген адамның және азаматтың заңды 

құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға.         

 

 

Халықаралық құқығы-5 кредит 

           Пререквизиттер: Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 
           Постреквизиттер: Халықаралық кеден құқығы.     



           Мақсаты: халықаралық құқықтың негіздерімен, құқықтың дербес саласы ретінде 

танысу болып табылады. Онда халықаралық құқық ұғымдарының, оның мәні мен 

жүйесінің анықтамалары ашылады, халықаралық қатынастар принциптеріне талдау 

жасалады, халықаралық құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесі, сондай-ақ 

халықаралық құқықтағы жауапкершілік пен санкциялар ашылады. Халықаралық шарттар 

құқығы мен халықаралық ұйымдардың құқығы, дипломатиялық және консулдық құқық, 

адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау сияқты құқықтық институттарға көңіл 

бөлінді. 

            Курстың қысқаша сипаттамасы: "Халықаралық құқық" курсы жеке арнайы оқу 

пәніне бөлінген және Заң факультетінің күндізгі бөлімінің студенттеріне оқытылады. 

Жоғары білікті заңгерлерді даярлау үшін халықаралық құқық курсын оқып үйренудің 

маңызы зор. Халық шаруашылығында, құқық қорғау органдарында, әсіресе сотта, 

адвокатурада, нотариатта жұмыс істейтін, халықаралық құқықтың негізгі ережелерін 

білмейтін адам толыққанды заңгер бола алмайды. 

            Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: халықаралық құқық ұғымдарының мазмұнын, халықаралық құқық жүйесінің 

компоненттерін, халықаралық құқық субъективтілігінің сипатты ерекшеліктерін; 

халықаралық-құқықтық нормалардың жарамдылық негізін, халықаралық-құқықтық 

нормаларды іске асыру процесінің мазмұнын; халықаралық-құқықтық жауапкершіліктің 

сипатты белгілерін; халықаралық құқық нормаларын қолданудың заңдық негіздерін. 

Істеуі керек: халықаралық-құқықтық актілерді, сондай-ақ адамның құқықтары мен негізгі 

бостандықтарын қорғау мәселелерін реттейтін заңдар мен өзге де мемлекетішілік 

нормативтік актілерді түсіндіру және қолдану; мемлекеттік органдардың, жеке және 

заңды тұлғалардың қызметінде адам құқықтары туралы нормалардың сақталуын 

қамтамасыз ету. 

Дағдысы болу керек: қарулы қақтығыс жағдайында адамдардың жекелеген санаттарын 

қорғауға қатысты халықаралық гуманитарлық құқық нормаларының мазмұны мен негізгі 

ережелері туралы білім, халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын қолдану 

дағдыларына. 

Құзыретті болу: құқықтық қызметтің нақты салаларында нормативтік құқықтық актілерді 

білікті қолдана білу, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының 

нормаларын орындауда.   

 

 

Халықаралық сауда құқығы-5 кредит 

           Пререквизиттер: ҚР Кеден құқығы.  

           Постреквизиттер: Кедендік төлемдер. 

           Мақсаты: курстың міндеттеріне студенттерді азаматтық-құқықтық, отбасылық, 

еңбек және халықаралық сипаттағы басқа да қатынастар саласындағы қайшылықтарды 

шешу мақсатында олардың болашақ жұмысында халықаралық жеке құқықтың нормалары 

мен қағидаттарын дұрыс қолдануға; өз қызметі процесінде азаматтық, азаматтық, еңбек, 

мұрагерлік және азаматтық іс жүргізу құқығы саласындағы ынтымақтастық туралы 

халықаралық келісімнің тиісті ережелерін қолдануға үйрету кіреді; көрсетілген салада 

халықаралық құқық көздерімен және Қазақстан Республикасы заңнамаларымен өз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын дарыту. 

             Курстың қысқаша сипаттамасы: "Халықаралық сауда құқығы" курсы жеке 

арнайы оқу пәніне бөлінген және заң факультетінің күндізгі бөлімінің студенттеріне 

оқытылады. Жоғары білікті заңгерлерді даярлау үшін халықаралық құқық курсын оқып 



үйренудің маңызы зор. Халық шаруашылығында, құқық қорғау органдарында, әсіресе 

сотта, адвокатурада, нотариатта жұмыс істейтін, халықаралық құқықтың негізгі 

ережелерін білмейтін адам толыққанды заңгер бола алмайды. 

             Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: осы пәнге қатысты негізгі ұғымдар мен терминологияны; халықаралық құқық 

саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін, 

жетекші отандық және шетелдік құқықтанушылардың ғылыми тұжырымдамаларының 

ерекшеліктерін. 

Істей алу керек: халықаралық сауда құқығы көздерінің мәтіндерін талдау: құрылтай 

шарты, көпжақты сауда келісімдерін, дауларды реттеу жөніндегі органның шешімдерін. 

Дағдылары болуы тиіс:  "Халықаралық сауда құқығы" пәнінің терминологиялық 

аппараты, сараптамалық бағалау, аудитория алдында сөйлеу дағдыларына. 

Құзыретті болу: тарихи салыстыру әдістері, жан-жақты және ситуациялық талдауда.                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 


