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1. Пәннің сипаттамасы 

 

Пәнді оқытудағы мақсаты: Бұл оқу курсын оқытудың мақсаты тең 

құқылы субъектілердің арасындағы жеке мүліктік және жеке мүліктік емес 

қарым-қатынастарды реттеу болып табылады. Қазіргі кезеңде, Қазақстанда 

жүргізіліп жатқан саяси және экономикалық реформа, қарқынды заң 

шығармашылығын талап етіп, экономикалық қатынастарды әбден жетілдіріп, 

заңдылықты реттеуді өткір қажет етіп отыр. Экономикасы жоғарғы деңгейде 

дамыған елдерде өзінің даму негізінде кәсіп иесінің секторы арасындағы 

қатынастар кездеседі. Сондықтан экономикалық нарық кезеңінде бірінші 

міндет мүлікпен, немесе мүліксіз қатынастарды заңды түрде реттеу. 

Пәнді зерделеу процесінде «Азаматтық құқықтың (жалпы б.) 

студенттерге ең қажетті көкейкесті түйінді мәселелерін талқылайды. 

Ұсынылып отырылған  пәннің курсы студенттердің  азаматтық құқық (жалпы 

бөлім) пәні бойынша алынған жалпы мағлұматы негізінде азаматтық 

құқықтың (ерекше бөлімі)  ұсынылған. Азаматтық құқық курсында 

азаматтық-құқық қатынастар кешенінің құқықтық режимі ашылады. Курс 

жүйесінде азаматық құқықтың өзекті мәселелері азаматтық қатынастардың 

бөлек түрлерін реттеудің ерекшеліктерін қарастыру, мысалы, шарттық 

міндеттемелер, (сатып алу-сату шарты, айырбас, сыйға тарту, мүліктік жалға 

беру, мердігерлік, т.б.), зиян келтірудің салдарынан туындайтын 

міндеттемелер, шығармашылық қызмет негізінде туындайтын қатынастар 

(авторлық, петенттік құқық), азаматтар мүліктерінің нәтижесінде 

туындайтын қатынастар.  

Міндеттері: 

- Тұлғаның өз құқықтарын қорғаудың негіздерін үйрету; 

- Мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды, құқықтарға ие бола 

отырып қандай заңдармен қорғау жөнінде білім қалыптастыру; 

- Құқықтық қатынасқа түсу кезіндегі құқық салаларының ара жігін 

ажырата білу; 

- Жүктелген міндеттерді адал орындауға баулу ерекшеліктері; 

Пререквизиттер: «Рим құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы», 

«Азаматтық құқық (жалпы бөлім)». 

Постреквизиттер:  «Тұрғын үй құқығы», «Кәсіпкерлік құқық». 

Оқытудың нәтижелері: 

A:  Пәнді оқу барысында студент азаматтық құқықтың қазіргі өзекті 

мәселелерін білуі қажет; 

B: Тәлімгер азаматтық құқық саласындағы заңдар нарықтық экономиканың 

берік негізін, тауар-ақша қатынастарының өркендеуі мен дамуын, заңды 

тұлғалар мен азаматтардың мүліктік және мүліктік емес құқықтарын 

қорғауды үйренеді; 

C: Пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде 

қолдану. Азаматтық құқықтың ерекше бөлімін оқу заңгерлердің кәсіби 
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біліктілігін көтеруге, олардың азаматтық-құқықтық қатынастарды талдай 

білуге, азаматтық  заңдылық тәртібін жақсы білуге жәрдемдеседі; 

D: Тәлімгерлер азаматтық құқықтық реттеудің пәнін құрайтын, мазмұны 

бойынша әр түрлі қатынастарды реттеудің ерекшеліктерімен танысады; 

E:Нормативті актілерге сүйене отырып азаматтық-құқықтық институттарына 

сипаттама (мінездеме) беруді үйренеді,  шаруашылық және тағы басқа 

азаматтық-құқықтық дауларды қарау кезінде студенттердің азаматтық-

құқықтық нормаларды қолдануы мен түрлі құжаттарды яғни әр түрлі 

шарттарды жасай білуіге баулиды. 

Азаматтық құқықтың (ерекше бөлім) пәннің методологиясы пәнді 

меңгеру барысында «Азаматтық құқық (ерекше бөлім)» пәнінің әдістемесі 

оның  теориялық ғылыми негізімен байланысты. Азаматтық құқығының 

әдістемесі ғылыми әдістердің жалпы және жеке әдістері, сонда-ақ ғылыми 

әдістердің ішінде тарихи, жүйелеп талдау, функционалды, статистикалық т.б. 

ұтымды пайдала отырып, оқыту процесінде мынадай әдістерді: проблемалық 

әдістерді, бейндік әдісті, тестілеуді, жобалар әдісін, бақылау әдістерін, 

талдау, сараптау, салыстыру әдістерін қолданған дұрыс. 

 

2. Пән бағдарламасы 

2.1 кесте – Сабақтардың түрлері бойынша күндізгі бөлім нысанына 

сағаттардың бөлінуі 

№  лекц Сем СӨЖ СОӨЖ  

1 Модуль. Мүлікті меншікке беру жөніндегі қатынастар 

1 Сатып алу -сату шарты . 2 1 5 1 

2 
Айырбас. Сыйға тарту. 

Рента. 
2 1 

5 
1 

3 Мұрагерлік құқық. 2 1 5 1 

2 Модуль. Жұмыстарды орындау және қызмет көрсету жөніндегі 

міндеттемелер 

4 Жалға алу шарты. 2 1 5 1 

5 
Қарыз алу шарты. Тұрғын 

үйді жалға алу. 
2 1 

 

5 
1 

6 

Интеллектуалдық меншік 

құқығы. Франчайзинг 

шарты. 

2 1 

 

5 1 

3 Модуль. Жұмыстарды және қызметтерді орындау бойынша 

міндеттемелер 

7 Мердігерлік. 2 1 5 1 

8 

Өтелмелі қызмет көрсету. 

Тасымалдау. Көлік 

экспедициясы. 

2 1 

 

5 1 

9 Заем шарты. Факторинг. 2 1 5 1 

10 
Банктік қызмет көрсету 

шарттары. Есеп айырысу 
2 1 5 1 
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3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі Тақырып 

нөмірі  

Тапсырмалар тізбесі  

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып Сатып-алу сату шартын 

конспектілеу 

Шарт үлгі жобасын жасау 

Реферат әзірлеу 

1-ші апта 

 2-тақырып Эссе әзірлеу 

Жаңа терминдерді жазу 

Шарт үлгі жобасын жасау 

2-ші апта 

 3-тақырып Шарт үлгі жобасын жасау 

Баяндама жазу 

Тесттік тапсырмалар жасау 

3-ші апта 

 4-тақырып Шарт үлгісін жасау 

Презентация дайындау 

Есеп құрастыру 

4-ші апта 

 5-тақырып Шарт үлгі жобасын жасау 

Глоссарий құрастыру 

Баяндама әзірлеу 

5-ші апта 

 6-тақырып Мини зерттеу «Франччайзинг 

шартын ҚР-да және шетелде 

қолдану практикасы» 

6-шы апта 

қатынастары. 

11 Сақтау. 2 1 5 1 

12 Сақтандыру. 2 1 5 1 

13 

Тапсырма. Комиссия. 

Мүлікті сенімгерлікпен 

басқару. 

2 1 

5 

1 

4 Модуль.  Шарттан тыс азаматтық-құқықтық қатынастар 

14 

Басқаның мүддесіне 

тапсырмасыз іс-әрекет 

жасау.  Конкурстық 

міндеттемелер. 

2 1 5 1 

15 

Зиян келтірудің 

салдарынан туындайтын 

міндеттемелер. Негізсіз 

баю салдарынан 

туындайтын 

міндеттемелер. 

2 1 

 

 

 

5 
1 

 Барлығы. 30 15 75 15 
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Шарт үлгі жобасын жасау 

Өнертабыс, пайдалы модель, 

өнеркәсіптік үлгіге қорғау 

құқық құжатын беру үшін 

өтініш құрастыру. 

 7-тақырып Тестік тапсырмаларын жасау 

Шарт үлгі жобасын жасау 

Презентация дайындау 

7-ші апта 

 8-тақырып Баяндама әзірлеу 

Шарт үлгі жобасын жасау 

Өзіндік жұмыс 

8-ші апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-8-

тақырыптар 

Коллоквиум 8-ші апта 

 9-тақырып Ситуациялық есептер 

құрастыру 

Слайд жасау. Әлемдік 

нарықтағы факторинг және 

оны Қазақстанда қолдану 

тиімділігі. 

Реферат дайындау. Қазіргі 

микронесиелерге қатысты 

мәселелердің құқықтық 

реттелуі. 

9-шы апта 

 10-тақырып Эссе «Банктік қызмет көрсету 

шартының ерекшеліктері» 

Ситуациялық есептер 

құрастыру 

10-шы апта 

 11-тақырып Реферат тақырыптары: 

1. Тауа қоймасында сақтау 

шартының ерекшелігі. 

2. Көлік ұйымдарындағы 

сақтау камераларында жүкті 

сақтаудағы құқықтық 

реттелу. 

3. Есеп құрастыру. 

11-ші апта 

 12-тақырып «Сақтандыру шартының 

түрлеріне» салыстырмалы 

анализ жасап талқылау  

Баяндама жазу 

Конспект жазу. 

12-ші апта 

 13-тақырып Кесте құрастыру  

Ситуациялық есептер 

құрастыру 

Түйіндеме жасау 

13-ші апта 
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Слайд құрастыру  

 14-тақырып Шарт үлгі жобасын жасау 

Кесте құрастыру; 

Баяндама жазу; 

14-ші апта 

 15-тақырып Баяндама «Зиян келтіру 

салдарынан туындайтың 

міндеттемелер». 

Бақылау жұмысына 

дайындалу.  

15-ші апта 

Шептік 

бақылау Р2 

9-15-

тақырыптар 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынды 

бақылау  

1-15-

тақырыптар 

Емтихан  

 

Кесте бойынша 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, 

пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; бірегейлік 

(95%-дан кем емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, 

безендіруге қойылатын талаптарды сақтау; 

көлемі – 8-10 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және 

арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; бірегейлік 

(80%-дан кем емес), 4-6 бет. 

Проблемалық 

ахуалдық 

есептерді шешу 

және 

ситуациялық 

есептер 

құрастыру 

Міндеттердің маңызын түсіну, 

проблемаларды тұжырымдау; 

проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу және қоғамдық 

жағдайда күнделікті өмірдегі туындаған 

ситуацияларды заңға бағыштап шешу 

жолдарын көрсету есептер құрастыру 

Мультимедиалық 

таныстырылым 

және презентация 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, 

аудио және бейнефайлдар. Анимация, 
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дайындау, слайд-

қойылым жасау 

 

гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін ауызша түрде аудиторияда 

жеткізіп айта білу; тақырып бойынша 6 

слайдтан көп емес. 

Талдамалық есеп 

және кесте 

құрастыру яғни 

логикалық схема 

жасау 

Талдау мақсатының сәйкестігі, 

мазмұндылық, көрнекілік (статистика, 

сызбалар, диаграммалар және т.б.), талдау, 

болжамдылық; көлемі 10-12 бет. 

Глоссарий 

(түйіндеме 

сөздіктер, жаңа 

терминдер) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде 30 термин 

Бақылау жұмысы 

және өзіндік 

жұмыс 

45 минуттық жазбаша жұмыс 

Тестік 

тапсырмалар 

Өткен тақырып төнірегінде 5 нұсқалы 

тестер құрастыру немесе тестік 

жұмыстарға жауап беру 

Пікір сайыс, пікір 

талас жүргізу 

Топ арасында тақырып төнірегінде 

тәлімгерлерді топтарға бөліп жарыс 

жүргізу 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 

минут. 

3.2 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша білімгерлердің 

білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша пайызбан қойылады. 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 
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D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес 

оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, 

қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, 

қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық жұмыстарды 

орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, 

материалды өздігінен жинақтап қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық материалды жақсы 

біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 

дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 

практикалық міндеттерді орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер тек қана 

негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 

дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық 

материалды баяндау және практикалық тапсырманы орындау барысында 

қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 

Егер оқытушы бағалаудың (баға қоюдың) қосымша критерийлерін 

пайдаланса, оларды мәтін бойынша әрі қарай көрсету қажет.  

 

3.3 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат 

беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды 

бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік бақылаудың 

бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық (семинар) 

сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы бақылаудың 

орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай студент алған барлық 

ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1)
 

немесе
 

15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы 

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын коллоквиумдар, 

бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 
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Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 50%-ға 

50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша 

олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін 

тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 60% және 

қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% құрайды, яғни 

қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

 

Қ 0,4Е0,6
2

2Р1Р
%  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған 

балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-

ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 
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3.4 Апелляция рәсімі 

 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы 

өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа рейтингін 

енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің өтініштері 

апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу 

бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия 

қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс 

күні ішінде қарайды. Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының 

мүшелерімен ведомості мен хаттамаға жазылып, Деректер Базасына 

нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша 

жабылған ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

4. Курс саясаты 

 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 

семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін 

сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және 

семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, 

шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 

толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, 

деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ 

кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа 

іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 

мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, 

бағалар жойылады. 

 

1 МОДУЛЬ. МҮЛІКТІ МЕНШІККЕ БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ 

ҚАТЫНАСТАР. 

 

1 - ТАҚЫРЫП. Сатып алу-сату шарты.  

Лекция жоспары (2 сағат)  

1 сабақ 

1. Сатып алу-сату шартының түсінігі мен заңдық сипаты.  

2. Сатып алу-сату шартының элементтері. 

3. Сатып алу-сату шартының мазмұны. 

4. Сатып алу-сату шарты тараптарының жауапкершілігі. 
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2 сабақ 

1. Бөлшектеп сатып алу-сату шартының ерекшелігі. 

2. Тауар жеткізілімі шартын жасасу ерекшеллігі. 

3.  Келісім-шарт жасасуды реттейтін нормалар. 

4. Энергиямен жабдықтау шартынның заңдық сипаты.  

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Азаматтық құқықытың ерекше бөліміне кіріспе. 

2. Сатып алу-сату шартының түсінігі мен құқықтық мәні. 

3. Сатып алу-сату шартының түрлері.  

СӨЖ тапсырмалары: 

- Сатып-алу сату шартын конспектілеу 

- Сатып алу, сату шарты үлгі-жоба жасау. 

- Реферат әзірлеу 

СОӨЖ тапсырмалары: 

1. Қазақстан Республикасы азаматтық шарттардың қазіргі түрлеріне қысқаша 

комментарии беру.  

2. Сатып алу сату шартының жалпы ережелерін зерттеу. 

3. Сатып алу сату шартының жекелеген түрлері, элементтерін қарастыру. 

4. Шарт үлгі жобасын қорғау. 

5. Реферат қорғау. 

6. Шарт бойынша есеп шығару. 

 

2 - ТАҚЫРЫП. Айырбас. Сыйға тарту. Рента.  

Лекция жоспары (2 сағат)  

1 сабақ 

1. Айырбас шарты ұғымына сипаттама. 

2. Айырбас шартының сабақтас шарттарынан айырмасы. 

3. Сыйға тарту шартының ұғымы. 

4. Қайырмалдық.  

2 сабақ 
1. Рента шартының ұғымы мен мазмұны. 

2. Тұрақты рента сипаттамасы.  

3. Ғұмырлық рента түсінігі. 

4. Өмір бойы асырауда ұстаудың ерекшелігі. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Айырбас шарты ұғымы және заңдық сипаты. 

2. Сыйға тарту шарты ұғымы мен мазмұны. 

3. Рента шартының түсінігі және түрлері. 

СӨЖ тапсырмалары  

- Эссе әзірлеу. 

- Жаңа терминдерді жазу. 

- Шарт үлгісін жасау. 
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СОӨЖ тапсырмалары  

1. Айырбас шартының заңдық сипаттамасын зерттеу. 

2. Қайырмалдық. Сыйға тарту шарт жобасын қарау. 

3. Рента шартының ұғымы, мазмұны, ережелерін зерттеу. 

4. Тақырыпқа байланысты есептер шығару (есептер жинағы).  

 Шарттардың үлгілерін қорғау. 

 Тақырып бойынша глоссарий талдау. 

 

3 - ТАҚЫРЫП.  Мұрагерлік құқық.  

Лекция жоспары  (2 сағат)  

1 сабақ 

1. Мұрагерлік сипаттамасы. 

2. Өсиет бойынша мұрагерлікті реттейтін нормалар. 

3. Өсиеттік бас тарту /легат/ 

4. Мұраны куәландыру және оның орындалуы. 

 

2 сабақ 
1. Заңды мұрагерліктің мәні. 

2. Мұрадағы міндетті үлеске құқық 

3. Болмаған мұрагерлердің құқықытары. 

4. Иесіз қалған мұра. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Мұрагерліктің түсінігі.  

2. Өсиет бойынша мұрагерлік.  

3. Заңды мұрагерлік.  

4. Мұра алу.  

СӨЖ тапсырмалары  

- Шарт үлгі жобасын жасау 

- Реферат не баяндама жазу 

- Тесттік тапсырмалар жасау  

Реферат, баяндама тақырыптары: 

1. Мұрадағы міндетті үлеске құқық  

2. Өсиет бойынша мұра – бір жақты мәміле. 

3. Мұраның ашылуы. 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Мұрагерлікке анықтама беріңіз. 

2. Өз тәжірибеңізде мұра алып көрдіңіз бе? Алсаңыз қандай жолмен заңи 

тұрғыда түсіндіріңіз. 

3. Мұраны куәландыру және оның орындалуын  талдау. 

4. Заңды мұрагерлікті кестемен көрсету яғни шынайы өз мұрагерлеріңізге. 

 Өсиет бойынша мұрагерлік ережелерін зерттеу. 

 Шарт үлгі жобасын қорғау. 

 Реферат не баяндама қорғау. 
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 Тақырыпқа байланысты есептер шығару (есептер жинағы). 

 

2 МОДУЛЬ. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

ЖӨНІНДЕГІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

4 - ТАҚЫРЫП. Жалға алу шарты (аренда).  

 

Лекция жоспары (2 сағат)  

1 сабақ 
1. Мүлікті жалдау шартының түсінігі және заңдық сипаты.   

2. Мүлік жалдау шартының элементтеріне сипаттама. 

3. Мүлік жалдау шартының өзгертілу мен тоқтатылу негізі. 

 

2 сабақ 

1. Лизинг шарты. 

2. Кәсіпорынды, үйлер мен ғимараттарды жалдауды реттейтін нормалар. 

3. Прокат шартының түсінігі. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Мүлік жалдау шартының түсінігі, элементтері.  

2. Мүлік жалдау шартының мазмұны.   

3. Мүлікті жалдау шартының түрлері, ерекшеліктері.  

СӨЖ тапсырмалары  

- Шарт үлгісін жасау 

- Презентация дайындау 

- Есеп құрастыру 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Мүлік жалдау шарты элементтеріне тоқталу. 

2. Қаржы лизингі. Презентация қорғау. 

3. Кәсіпорынды жалдау шартының ерекшелігіне тоқталу.  

4. Шарт үлгі жобасын қорғау. 

5. Прокот шарты. Шарт жобасын қарау. 

6. Кәсіпорынды, үйлер мен ғимараттарды жалдауды реттейтін нормаларды 

атау. 

 

5 - ТАҚЫРЫП.  Қарыз алу шарты. Тұрғын үйді жалға алу /ссуда/.  

Лекция жоспары (2 сағат)  

1 сабақ 
1. Тұрғын үй қоры түрлері. 

2. Жеке тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді жалдау. 

3. Қызметтік тұрғын ғимараттарды беру мен пайдалану ерекшелігі. 

2 сабақ 
1. Тұрғын үй кооперативтерінің мазмұныны. 

2.  Мүлікті тегін пайдалану шартының заңдық сипаты, түсінігі. /ссуда/ 

3.  Мүлікті тегін пайдалану шарты /ссуда/ элементтеріне сипаттама. 
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Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары (1сағ.) 

1. Тұрғын үй қоры. 

2. Тұрғын үйді жалдау шарты. 

3. Тұрғын үй кооператив қатынастарын құқықтық реттеу. 

4. Мүлікті тегін пайдалану шарты /ссуда/ 

СӨЖ тапсырмалары  

- Шарт үлгі жобасын жасау  

- Глоссарий құрастыру 

- Баяндама әзірлеу 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Үй мен ғимарат айырмасына түсінік беру. 

2. Тұрғын ұй қорларының түрлеріне ауызша хабарлама жасау. 

3. Қызметтік тұрғын үй мен мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйлерді 

пайдалану тәртібі. 

4. Мүлікті тегін пайдалану шарты түсінігі мен мазмұны. 

5. Тақырып бойынша глоссарий талдау. 

6. Баяндама, Шарт үлгі жобасын қорғау. 

 

6 - ТАҚЫРЫП. Интеллектуалдық меншік құқығы.  

Франчайзинг шарты. 

Лекция жоспары  (2 сағат)  

1 сабақ 
1. Интелектуалды меншіктің түсінігі . ерекшелігі. 

2. Авторлық және сабақтас құқық объектісі  

3. Өндірістік жеке меншік объектілері. 

2 сабақ 
1. Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) жалпы түсінігі. 

2. Франчайзинг шарты тараптарының құқықытары мен міндеттері.  

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Интеллектуалдық меншіктің түсінігі. 

2. Интеллектуалды шығармашылық қызмет объектілеріне құқығы. 

3. Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) жалпы түсінігі және шарт 

ерекшеліктері 

СӨЖ тапсырмалары  

- Мини зерттеу «Франччайзинг шартын ҚР-да және шетелде қолдану 

практикасы» 

- Шарт үлгі жобасын жасау 

- Өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгіге қорғау құқық құжатын 

беру үшін өтініш құрастыру. 

 СОӨЖ тапсырмалары:  

1. Интеллектуалдық меншік ұғымы. 

2. Интеллектуалдық меншіктің объектісі мен субъектісіне мінездеме бер. 
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3. Франчайзинг мини зерттеуді қорғау. 

4. Өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгіге қорғау құқық құжатын 

беру үшін өтінішті көрсету. 

5. Қорғалатын құжаттарды алу тәртібін анықтаңыз. 

6. Тақырып бойынша есептер шығару. 

 

3 МОДУЛЬ. ЖҰМЫСТАРДЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ОРЫНДАУ 

БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР. 

 

7-Тақырып. Мердігерлік.  

1 сабақ 
1. Мердігерлік туралы жалпы ережелер мен оның құқықтық табиғаты. 

2. Мердігерлік шартының элементтері және  

3. Мердігерлік шартының мазмұны. 

2 сабақ 
1. Мердігерлік шартының  түрлері 

2. Мердігерлік шартынын жасасу кезіндегі туындайтың мән жайлар. 

3. Мердігерлік шарты бойынша тараптардың жауапкершілігі. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Мердігерлік шартының жалпы түсінігі мен элементтері. 

2. Мердігерлік шартының мазмұны. 

3. Мердігерлік шарт түрлерінің ерекшелігі. 

СӨЖ тапсырмалары  

- Тест тапсырмаларын жасау 

- Шарт үлгі жобасын жасау  

- Презентация дайындау 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Мердігерлік шартының құқықтық табиғаты. 

2. Мердігер міндеттері. 

3. Тапсырысшының міндеттері. 

4. Құрылыс мердігерлерінің ерекшелігін зерттеу. Шарт жобасын қарау. 

 Тұрмыстық мердігерлік бойынша өз тәжірибеңіздегі бір ситуацияға заңи 

талдау жасаңыз.  

 Құрылыс мердігерлігіне бір ситуациялық есеп ойлап табыңыз, оның 

шешімі заңи дұрыс болсын. 

 Жобалау және іздестіру жұмыстарына байланысты өз тәжірибеңіздегі бір 

ситуацияға талдау беріңіз. 

 Ғылыми-зерттеу, тәжірибе –конструкторлық  және технологиялық 

жұмыстардың мердігерлік шартын қарау. 
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8 - ТАҚЫРЫП. Өтелмелі қызмет көрсету. Тасымалдау.   

Көлік экспедициясы.  

1 сабақ 
1. Өтелмелі қызмет көрсету. 

2. Өтелмелі қызмет көрсету түрлерін реттейтін нормалар. 

3. Өтелмелі қызмет көрсетудің элементтері. 

4. Шарттың орындалу тәртібі. 

2 сабақ 
1. Тасымалдаудың жалпы ережесі. Тасымалдаудың түрлері.  

2. Тасымалдау шартына түсінігі және  элементтері. 

4. Тасымалдау шартының ерекшелігі. 

5. Жүкті тасымалдау ерекшелігі. 

6. Көлік экспидициясы шарты.  

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Өтелмелі қызмет көрсету. 

2. Тасымалдау шарты және оның түрлері. 

3. Көлік экспедициясы. 

СӨЖ тапсырмалары  

- Баяндама әзірлеу 

- Шарт үлгі жобасын жасау.  

- Өзіндік жұмыс. 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Өтелмелі қызмет көрсету қатынастарын реттейтін нормаларды атаңыз. 

2. Тасымалдау шартының ерекшеліктерін зерттеу. 

3. Тасымалдау шартының жекелеген түрлерінің ерекшеліктерін талдау. 

 Көлік экспедициясы шартының ережелерін зерттеу. 

 Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

 Шарттардың үлгілерімен жұмыс жасау. 

 Шарттардың логикалық схемасын жасау. 

 

9 - ТАҚЫРЫП. Заем шарты. Факторинг. 

1 сабақ 

1. Заем шартының түсінігі және заңдық сипаты. 

2. Заем шартының мазмұны. Мемлекеттік заем шартының ерекшелігі.  

3. Банк заем шартының элементі мен ерекшелігі. 

4. Микронесиеге қатысты  нормалар, ерекшеліктері. 

2 сабақ 
1. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг) түсінігі мен 

құқықытық табиғаты. 

2. Ақшалай талап беру қаржыландыру шартының элементтеріне сипаттама. 

3. Ақшалай талап беру қаржыландыру шартының мазмұныны. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 
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1. Заем шартының түсінігі, элементі және мазмұны. 

2. Заем шарты түрлерінің ерекшеліктері.   

3. Ақшалай талапты беріп қаржыландару шартының түсінігі, мазмұны 

СӨЖ тапсырмалары  

1. Ситуациялық есептер құрастыру 

2. Слайд жасау. Әлемдік нарықтағы факторинг және оны Қазақстанда 

қолдану тиімділігі. 

3. Реферат дайындау. Қазіргі микронесиелерге қатысты мәселелердің 

құқықтық реттелуі. 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Заем шартының заңды сипатына ауызша хабарлама беріңіз. 

2. Есептер шығару. 

3. Қазіргі микронесиелерге қатысты мәселелердің құқықтық реттелуі. 

Реферат қорғау. 

 Әлемдік нарықтағы факторинг және оны Қазақстанда қолдану тиімділігі. 

Презентация қорғау. 

 Шарт жобасын толтырыңыз. 

 Факторинг шартының логикалық схемасын құрыңыз. 

 

10  - ТАҚЫРЫП. Банктік қызмет көрсету. 

Есеп айырысу қатынастары. 

1 сабақ 
1. Банктік қызмет көрсету шарты түсінігіне анықтама. 

2. Банк құпиялары туралы мәлімет. 

3. Банктік шот шартының түсінігі. 

4. Банктік шот шартының мазмұны. 

 

2 сабақ 
1. Ақша аудару шарты мен банк салымы шартының айырырмашылығы. 

2. Банк салымы шарты түсінігі. 

3. Банк салымы шартының элементтері және мазмұны 

4. Банк салымы шарттарының түрлері. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Банктік қызмет көрсету шарттарының түсінігі, жалпы ережесі. 

2. Банктік шот шарты. 

3. Ақша аудару шарты, 

4. Банк салымы шарты. 

СӨЖ тапсырмалары  

Эссе «Банктік қызмет көрсету шартының ерекшеліктері» 

Ситуациялық есептер құрастыру 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Банк қызметіндегі шарттық қатынастарға комментарий беріңіз. 

2. Банк құпиялары қандай сипатта болуы мүмкін? 
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3. Банктік шот шарты жобасын толтырыңыз. Банк салымы шарты жобасын 

толтырыңыз. 

4. Ситуациялық есептер шығару. 

 

11 ТАҚЫРЫП. Сақтау шарты  

1 сабақ 
1. Сақтау шартының түсінігі және оның құқықытық табиғаты. 

2. Сақтау шартының элементтеріне сипаттама. 

3. Сақтау шартының мазмұны. 

4. Шарт бойынша тараптардың міндеттерді орындамағандығы жөніндегі 

жауапкершілігі. 

2 сабақ 
1. Сақтау шартының түрлері. 

2. Сақтау шартының жекелеген түрлерінің ерекшеліктері. 

3. Тауар қоймасында сақтау ерекшелігіне сипаттама. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Сақтау шартының түсінігі мен мазмұны. 

2. Сақтау шартының түрлері. 

3. Шарт бойынша тараптардың міндеттерді орындамағандығы жөніндегі 

жауапкершілігі. 

СӨЖ тапсырмалары  

Реферат тақырыптары: 

1. Тауа қоймасында сақтау шартының ерекшелігі 

2. Көлік ұйымдарындағы сақтау камераларында жүкті сақтаудағы құқықтық 

реттелу. 

3. Сақтау шарты бойынша тараптардың жауапкершілігі. 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Сақтау шартының мәні, элементтері, мазмұнын зерттеу. 

2. Сақтау шарты түрлерін талқылау. 

3. Тауар қоймасында сақтау ерекшелігін анықтау. 

4. Қонақ үйде сақтаудың ережелерін талқылау 

 Киім ілгіште сақтау ерекшелігі 

 Тақырып бойынша есептер шығару 

 Шарттардың үлгілерін жасау. 

 Реферат қорғау. 

 

12 ТАҚЫРЫП. Cақтандыру шарты.  

1 сабақ 
1. Сақтандыруды реттейтін нормалар. 

2. Сақтандырудың субъектілері және оның құқықтық табиғаты.  

3. Сақтандыру шартының элементері. 

2 сабақ 
1. Сақтандырудың нысаны мен түрлері. .  
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2. Сақтандырушыны сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатудың 

негіздері.  

3. Сақтандыру шарты бойынша жауаптылықтың туындауы. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Сақтандырудың түсінігі, нысаны және түрлері. 

2. Сақтандыру шарты түсінігі мен элементтері. 

3. Сақтандыру шарты мазмұны.  

СӨЖ тапсырмалары  

- «Сақтандыру шартының түрлеріне» салыстырмалы анализ жасап талқылау  

- Баяндама жазу 

- Конспект талқылау  

СОӨЖ тапсырмалары  

1. ҚР сақтандыру заңнамасына зерттеу жасау. Заңды оқыңыз. 

2. Сақтандыру шартының ережелерін талқылау. 

3. Сақтандыру терминдерімен жұмыс жасау. 

4. Сақтандыру шартының элементтеріне сипаттама беру 

 сақтандыру шарты түрлерінің ара жігін анықтау. 

 Тақырып бойынша есептер шығару. 

 Шарттардың үлгілерін жасау 

 Шарт бойынша логикалық схемасын жасау. 

 

13 ТАҚЫРЫП.Тапсырма. Комиссия. Мүлікті сенімгерлікпен басқару. 

1 сабақ 
1. Тапсырма шартының түсінігі және оның құқықытық табиғаты.  

2. Тапсырма шартының мазмұны. 

3. Мүлікті сенімгерлікпен басқарудың негізгі ережелері. 

2 сабақ 
1. Комиссия шартының түсінігі және элементтері. 

2. Тапсырма шарты мен комиссия шартының айырмасы. 

3. Комиссия шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері және 

жауапкершілігі. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Тапсырма шартының түсінігі және мазмұны. 

2. Мүлікті сенімгерлікпен басқарудың негізгі ережелері. 

3. Комиссия шарты. 

СӨЖ тапсырмалары  

- Кесте құрастыру; 

- Ситуациялық есептер құрастыру; 

- Түйіндеме жасау; 

- Презентация құрастыру; 
СОӨЖ тапсырмалары  

1. Өкілділіктің ұғымы мен түрлері. 
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2. Сенімхаттың ұғымы мен түрлері. 

3. Тапсырма шартының үғымы мен элементтері. 

4. Комиссия  шарты мен тапсырма шартының айырмасы. 

5. Мүлікті сенімгерлікпен басқару ұғымы және оны пайда болу негіздері.  

 Тақырып бойынша есептер шығару. 

 Презентация қорғау. 

 Шарт бойынша түйіндеме. 

 

4 МОДУЛЬ. ШАРТТАН ТЫС АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ҚАТЫНАСТАР БАСҚАНЫҢ МҮДДЕСІНЕ ТАПСЫРМАСЫЗ ІС-

ӘРЕКЕ ЖАСАУ. КОНКУРСТЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР. 

  

14 ТАҚЫРЫП. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әреке жасау.  

Конкурстық міндеттемелер. 

1 сабақ 

1. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әрекет жасаудың түсінігі. 

2. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әрекет жасаған тұлғалардың 

міндеттері. 

2 сабақ 
1. Конкурстық міндеттеменің айырым белгілері. 

2. Конкурстық міндеттеменің мазмұны. 

3. Лоторея, тотализаторлар және өзге де ойындар өткізу ерекшелігі. 

4. Тендер мен аукционның айырма белгілері. 

Әдебиеттер нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әрекет жасаудың ерекшеліктері 

2. Конкурстық міндеттемелер түсінігі түрлері 

СӨЖ тапсырмалары  

- Шарт үлгі жобасын жасау; 

- Кесте құрастыру; 

- Баяндама жазу; 

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әрекет жасау ерекшеліктерін 

презентация жасау 

2. Шарт үлгісін қорғау. 

3. Конкурстық міндеттемелердің ерекшелігін зерттеу. 

 Кестені тапсыру. 

 Баяндама қорғау. 

 лоторея, татализаторлар және өзге де ойындар өткізу ерекшелігін 

қарастырыңыз. 

 Тендер мен аукцион өткізу тәртібін зерттеу. 
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15 ТАҚЫРЫП.  Зиян келтірудің салдарынан туындайтын 

міндеттемелер. Негізсіз баю салдарынан туындайтын 

міндеттемелер. 

1 сабақ 
1. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелердің жалпы негізі. 

2.  Зиян келтірудің жекелеген жағдайлары үшін жауапкершілігі мен түрлері. 

3. Өмір мен денсаулыққа келтірілген зиян үшін жауапкершілік және 

моралдық залал келтіру. 

2 сабақ 
1. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелердің белгілері . 

2. Қайтарылатын негізсіз байлықтың құныны. 

3. Моральдық зиянды өтеудің негізі мен шегі. 

Әдебиеттер. нег.-1-28; қос.-29-50 

Семинар (практика) сабақтарының жоспары. (1сағ.) 

1. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелердің түсінігі мен 

маңызы. 

2. Зиян келтірудің жекелеген жағдайлары үшін жауапкершілік. 

3. Өмір мен денсаулыққа келтірілген зиян үшін жауапкершілік және 

моралдық залал келтіру. 

4. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелер. 

СӨЖ тапсырмалары  

Баяндама «Зиян келтіру салдарынан туындайтың міндеттемелер». 

Бақылау жұмысына дайындалу.  

СОӨЖ тапсырмалары  

1. Зиян келтірудің жекелеген жағдайлары үшін жауапкершілік. 

2. Зинды өтеудің жекелеген түрлеріне тоқталыңыз. 

3. Әрекет қабілетсіз және кәмелетке толмаған тұлғаларға келтіріліген 

зиянның құқықытық реттелуі. 

4. Өз тәжірибеңіздегі ситуациялық жағдайларда зиян қалай және қандай 

жолмен өтелді? Моралдық зиянды өтеудің негізі мен шегі. 

5. Баяндама қорғау 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі. 

Негізгі әдебиеттер 

 

1. «Қазақстан Республикасының Конституциясы» 1995 жылғы 30 

тамызда республикалық референдумда қабылданған) (1998. 08.10-

2007.21.05ж.ж., 2011.02.02., 10.03.2017 ж. берілген өзгерістер мен 

толықтыруларымен) http.//adilet.zan.kz 

2. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi (1994 жылғы 27 

желтоқсандағы жалпы бөлім), Ерекше бөлiм 1999 жылғы 1 шiлдедегi №409 

Кодексi (27.12.2017 №311-V өзгерістер мен толықтырулар) http.//adilet.zan.kz 

3. ҚР Кәсіпкерлік Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ 

(өзгерістер мен толықтырулар 03.07.2017 № 86-VI) 

http://demoji/62005029/#SUB0
http://demoji/62005029/#SUB0
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000311#z10
http://adilet.zan.kz/
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1700000086#z33
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4.  «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңы 2016 жыл 6 сәуір № 480-V ҚР 

5. «Нотариат туралы» 1997 ж. 14 шiлдедегі № 155-1 Қазақстан 

Республикасының Заңы (29.12.2014 №159-V берілген өзгерістер мен 
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Республикасының Заңы 2014 жылғы 16 мамырдағы №202-V ҚРЗ (05.05.2015 

№312-V өзгерістермен толықтырулар) http.//adilet.zan.kz  

7. «Шаруашылық серіктестіктері туралы»  1995 жылғы 2 мамырдағы № 

2255 Қазақстан Республикасының Заңы (27.04.2015 №311-V берілген 

өзгерістер мен толықтыруларымен) 

8. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 ж. 22 сәуірдегі № 

220-I Заңы (27.04.2015 №311-V берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

9. «Тұтыну кооперативі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 ж. 8 

мамырдағы № 197-II Заңы (27.04.2015 №311-V берілген өзгерістер мен 

толықтыруларымен) 

10. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ 

Қазақстан Республикасының Заңы (27.04.2015 №311-V берілген өзгерістер 

мен толықтыруларымен)  

11. «Өндірістік кооператив туралы» 5.10.1995 ж. (өзгер. 27.04.2015 

№311-V) 

12. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 

2001 жылғы 16 қаңтардағы № 142-II Заңы (27.04.2015 №311-V берілген 

өзгерістер мен толықтыруларымен) 

13. «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңы 2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V ҚР 

14. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен 

өкілдіктерді есептік тіркеу туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 

17 сәуiрдегі №2198 Заңы (27.04.2015 №311-V берілген өзгерістер мен 

толықтыруларымен)  

15. «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 

жылғы 1 наурыздағы №413-IV Заңы (27.04.2015 №311-V берілген өзгерістер 

мен толықтыруларымен)  

16. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 

2011 жылғы 25 наурыз №310-ІІІ Қазақстан Республикасының Заңы 

(27.04.2015 №311-V берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

17. Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың 

айналымын мемлекеттiк реттеу туралы Қазақстан Республикасының 2011 

жылғы 20 шілдедегі № 463-IV Заңы 

(27.04.2015 №311-V берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 

18. «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II 

Қазақстан Республикасының Заңы (27.04.2015 №311-V берілген өзгерістер 

мен толықтыруларымен) 

19. «Бәсекелестіктің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы» 
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келісімді ратификациялау туралыҚазақстан Республикасының 2011 жылғы 8 

шілдедегі № 456-IV Заңы 

20. «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан 

Республикасының 1998 ж. 9 шiлдедегі № 272-I Заңы (27.04.2015 №311-V 

берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

21. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан 
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және заман. - 2017. - №4. - 44-45 б.  

34. Агумбаева А.Е. Әлеуметтік саладағы мемлекеттік-жеке 

кәсіпкерліктің даму болжамдары мен мәселелері // ҚазҰУ хабаршысы 

Экономика сериясы. 2018. - №1. - 253-260 б. 

35. http.//www.bizjournals.com/louisville/printedition/2012/07/06/business-

of-law-science-on-the-stand.html  

 

Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

1 және 2 шептік бақылау жүргізуге арналған бақылау сұрақтары, 

емтиханға дайындалуға арналған сұрақтары 

 

1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

 

1. Сатып алу-сату шартының түсінігі және элементтері.  

2. Сатып алу-сату шартының мазмұны.  

3. Бөлшектеп сатып алу-сату шарты.  

4. Тасымалдау шартының мазмұны.  

5. Тауардың саны сатып алу-сату шартының элементі ретінде   

6. Тауардың сапасы сатып алу-сату шартының элементі ретінде. 

7. Сатып алу- сату шартында тауардың бағасы.  

8. Тауардың кездейсоқ жойылу қаупінің ауысуы.  

9. Келісім шартында тараптардың құқықтары мен міндеттері.  

10. Энергиямен жабдықтау шарты.  

11. Кәсіпорынды сату шартының негіздері.  

12. Айырбас шарты.  

13. Сыйға тарту шарты мен сатып алу-сату шартының арасындағы 

айырмашылығы.  

14. Мүлікті жалдау шартында тараптардың құқықтары мен міндеттері.  

15. Аренда шартының түсінігі мен түрлері.  

16. Аренда шартын орындау және тоқтату мерзімі.  

17. Лизинг шарты.  

18. Кәсіпорынды жалдау шартының түсінігі.  

19. Мекемені жалдау және оның мемлекеттік тңркеуден өтуі. 

20. Прокат шарты.  

21. Көлік құралдарын жалға беру шартында тараптардың міндеті мен 

жауапкершілігі.  

22.  Мүлікті тегін пайдалану шартының мазмұны мен түсінігі.  

23. Мердігерлік шартының түсінігі мен түрлері.  

24. Мердігерлік шартының тараптары.  

25. Жұмысты мердігердің қарамағында орындау.  

26. Тұрмыстық мердігерлік шартының негіздері.  

27. Құрылыс мердігерлік шарты.  

28. Мердігерлік шартында құрылыс жұмыстарының орындалуы. 

http://webirbis.ksu.kz/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CTAT&P21DBN=CTAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%95.
http://www.bizjournals.com/louisville/printedition/2012/07/06/business-of-law-science-on-the-stand.html
http://www.bizjournals.com/louisville/printedition/2012/07/06/business-of-law-science-on-the-stand.html
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29. Ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық және технологиялық 

жұмыстардың орындалуы.  

30. Көлік құралдарының міндеттері мен құқықтарының реттелуі.  

31. Тасымалдаушының жүкті тасымалдаудағы міндеті.  

32. Жүкті тиеу шартында клиенттің міндеті.  

33. Көлік экспедициясының шарты.  

 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

 

1. Қызмет көрсетудегі міндеттемелер.  

2.Тапсырма шартының мазмұны мен түсінігі.  

3. Комиссия шарты. 

4.Сақтау шарты. 

5.Сақтаушының мүлікті сақтау барысында құқықтары мен міндеттері.  

6.Сақтау шартының түсінігі мен түрлері.  

7.Тауар қоймаларында сақтау шарты. 

8. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс әрекет жасау  

9. Мүлікті сенімгерлікпен басқарудың түсінігі, формасы 

10. Мүлікті сенімгерлікпен басқарудың нысаны. 

11.Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының түсінігі мен формасы.  

12. Сенімгерлікпен басқарылған мүлікті сақтау қоймасының құқықтары мен 

міндеттері және жауапкершілігі. 

13.Мүлікті сенімгерлікпен басқарылған органмен шартты бұзу мен 

тоқтатылуы.  

14. Акция немесе бағалы қағаздарды сенімгерлікпен басқару. 

15.Кәсіпорында сенімгерлікпен басқару.  

16.Кәсіпекрлік лицензия шартының түсінігі мен нысаны.  

17.Кәсіпкерлік лицензия шартының тараптары.  

18.Конкурстық міндеттемелер. 

19. Конкурстық міндеттемелердің түрлері 

20.Аукцион. 

21.Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер. 

22.Азаматтың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу. 

23.Тауарлардың, жұмыстың,қызмет көрсетулердің жеткіліксіздігі салдарынан 

келтірілген зиянды өтеу. 

24.Моральдық зиянды өтеу. 

25.Негізсіз баюсалдарынан туындайтын міндеттемелер. 

26.Интеллектуалды меншік объектілеріне құқық. 

27.Авторлық құқықтың түсінігі мен түрлері. 

28.Авторлық қатынастарды құқықтық реттеу. 

29.Авторлық құқықтың мерзңмң. 

30.Сабақтас құқық. 

31.Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге құқық. 

32.Селекциялық жетістіктерге құқық. 
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33.Интегралды микротәсімдер топологиясына құықтар. 

34.Сақтандыру шартының мазмұны. 

35. Сақтандыру шарты объектісі мен субъектісі. 

36.Мұрагерлік ережесі. 

37.Өсиет бойынша мұрагерлік. 

38.Заңды мұрагерлік. 

39.Мұра алу. 

40.Иесіз қалған мұра. 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындылуға арналған сұрақтар: 

 

1. Сатып алу-сату шартының түсінігі және элементтері.  

2. Сатып алу-сату шартының мазмұны.  

3. Бөлшектеп сатып алу-сату шарты.  

4. Тасымалдау шартының мазмұны.  

5. Тауардың саны сатып алу-сату шартының элементі ретінде   

6. Тауардың сапасы сатып алу-сату шартының элементі ретінде. 

7. Сатып алу- сату шартында тауардың бағасы.  

8. Тауардың кездейсоқ жойылу қаупінің ауысуы.  

9. Келісім шартында тараптардың құқықтары мен міндеттері.  

10. Энергиямен жабдықтау шарты.  

11. Кәсіпорынды сату шартының негіздері.  

12. Айырбас шарты.  

13. Сыйға тарту шарты мен сатып алу-сату шартының арасындағы 

айырмашылығы.  

14. Мүлікті жалдау шартында тараптардың құқықтары мен міндеттері.  

15. Аренда шартының түсінігі мен түрлері.  

16. Аренда шартын орындау және тоқтату мерзімі.  

17. Лизинг шарты.  

18. Кәсіпорынды жалдау шартының түсінігі.  

19. Мекемені жалдау және оның мемлекеттік тңркеуден өтуі. 

20. Прокат шарты.  

21. Көлік құралдарын жалға беру шартында тараптардың міндеті мен 

жауапкершілігі.  

22. Мүлікті тегін пайдалану шартының мазмұны мен түсінігі.  

23. Мердігерлік шартының түсінігі мен түрлері.  

24. Мердігерлік шартының тараптары.  

25. Жұмысты мердігердің қарамағында орындау.  

26. Тұрмыстық мердігерлік шартының негіздері.  

27. Құрылыс мердігерлік шарты.  

28. Мердігерлік шартында құрылыс жұмыстарының орындалуы. 

29. Ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық және технологиялық 

жұмыстардың орындалуы.  
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30. Көлік құралдарының міндеттері мен құқықтарының реттелуі.  

31. Тасымалдаушының жүкті тасымалдаудағы міндеті.  

32. Жүкті тиеу шартында клиенттің міндеті.  

33. Көлік экспедициясының шарты.  

34. Қызмет көрсетудегі міндеттемелер.  

35. Тапсырма шартының мазмұны мен түсінігі.  

36. Комиссия шарты. 

37. Сақтау шарты. 

38. Сақтаушының мүлікті сақтау барысында құқықтары мен міндеттері.  

39. Сақтау шартының түсінігі мен түрлері.  

40. Тауар қоймаларында сақтау шарты. 

41. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс әрекет жасау  

42. Мүлікті сенімгерлікпен басқарудың түсінігі, формасы 

43. Мүлікті сенімгерлікпен басқарудың нысаны. 

44. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының түсінігі мен формасы.  

45. Сенімгерлікпен басқарылған мүлікті сақтау қоймасының құқықтары 

мен міндеттері және жауапкершілігі. 

46. Мүлікті сенімгерлікпен басқарылған органмен шартты бұзу мен 

тоқтатылуы.  

47. Акция немесе бағалы қағаздарды сенімгерлікпен басқару. 

48. Кәсіпорында сенімгерлікпен басқару.  

49. Кәсіпекрлік лицензия шартының түсінігі мен нысаны.  

50. Кәсіпкерлік лицензия шартының тараптары.  

51. Конкурстық міндеттемелер. 

52. Конкурстық міндеттемелердің түрлері 

53. Аукцион. 

54. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер. 

55. Азаматтың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу. 

56. Тауарлардың, жұмыстың,қызмет көрсетулердің жеткіліксіздігі 

салдарынан келтірілген зиянды өтеу. 

57. Моральдық зиянды өтеу. 

58. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелер. 

59. Интеллектуалды меншік объектілеріне құқық. 

60. Авторлық құқықтың түсінігі мен түрлері. 

61. Авторлық қатынастарды құқықтық реттеу. 

62. Авторлық құқықтың мерзңмң. 

63. Сабақтас құқық. 

64. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге құқық. 

65. Селекциялық жетістіктерге құқық. 

66. Интегралды микротәсімдер топологиясына құықтар. 

67. Сақтандыру шартының мазмұны. 

68. Сақтандыру шарты объектісі мен субъектісі. 

69. Мұрагерлік ережесі. 

70. Өсиет бойынша мұрагерлік. 
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71. Заңды мұрагерлік. 

72. Мұра алу. 

73. Иесіз қалған мұра. 

 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 


