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1. 1969 жылғы халықаралық шарттар құқығы туралы 

Вена Конвенциясы: жалпы сипаттама. 

2. Халықаралық қылмыстық құқық: түсінігі және 

мазмұны. 

3. Жолаушыларды халықаралық тасымалдау. 

4. Консулдық орналасқан мемлекеттегі дипломатиялық 

өкілдіктің және оның персоналының артықшылықтары 

мен иммунитеттері. 

5. Қазақстан Республикасы – БҰҰ мүшесі және 

халықаралық құқық субъектісі. 

6. Халықаралық жеке құқық туралы Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексінің Ерекше бөлімінің 

VII бөлімі. Жалпы сипаттамасы. 

7. Халықаралық құқықтың негізгі (көпшілікпен 

мойындалған) қағидалары: қайнар көздері, маңызы. 

8. Қарулы қақтығыстар құқығы: жалпы сипаттама. 

9. Халықаралық жеке құқықтағы шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық жағдайы. 

10. 2020 жылдың 6 наурызында қабылданған Қазақстан 

Республикасының 2020-2030 жылдарға арналған сыртқы 

саясатының тұжырымдамасы 

11. Халықаралық-құқықтық жауапкершіліктің түрлері 

мен формалары. 

12. Коллизиялық нормалардың құрылымы мен түрлері. 

1. Венская Конвенция о праве международных договоров 

1969 года: общая характеристика. 

2. Международное уголовное право: понятие и 

содержание.  

3. Международные перевозки пассажиров.  

4. Привилегии и иммунитеты дипломатического 

представительства и его персонала в государстве 

пребывания. 

5. Республика Казахстан – член ООН и субъект 

международного права.  

6. VII Раздел Особенной части Гражданского Кодекса 

Республики Казахстан о Международном частном 

праве. Общая характеристика. 

7. Основные (общепризнанные) принципы 

международного права: источники, значение. 

8. Право вооруженных конфликтов: общая 

характеристика. 

9. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства в международном частном праве. 

10. Концепция внешней политики Республики Казахстан 

на 2020-2030 годы  от   6 марта   2020 г. 

11. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. 

12. Структура и виды коллизионных норм. 



13. Халықаралық құқық субъектілерінің түсінігі және 

негізгі санаттары. 

14. Консулдық өкілдіктер: түсінігі, түрлері, олардың 

функциялары мен өкілеттіктері. 

15. Халықаралық жеке құқықтағы вексель түсінігі және 

түрлері. «Қазақстан Республикасындағы вексель 

айналысы туралы» Қазақстан Республикасының 1997 

жылғы заңы. 

16. 1966 жылғы 16 желтоқсандағы Азаматтық және 

саяси құқықтар туралы халықаралық пакт және оның 

хаттамалары. Құжаттардың мазмұны мен маңызы. 

17. 1966 жылғы 16 желтоқсандағы экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық 

Пакт және оған Хаттамалар. Құжаттардың мазмұны мен 

маңызы. 

18. Өңірдегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету мақсатында АӨСШК (СВМДА) халықаралық 

форумын құру, тағайындау және қызметі. 

19. Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының мақсаттары 

мен қызметі. 

20. ИНКОТЕРМС-2010 сауда терминдерін түсіндірудің 

халықаралық ережелері. 

21. Халықаралық құқық қайнар көздерінің түсінігі және 

түрлері. БҰҰ Халықаралық соты Статутының 38-

бабының мазмұны (24.10.1945 ж.). 

22. БҰҰ-ның 1945 жылғы жарғысы. БҰҰ қызметінің 

мақсаттары, принциптері және негізгі бағыттары. БҰҰ 

Жарғысының 103-бабының мәні. 

23. Халықаралық жеке құқық субъектілері және оларға 

қолданылатын құқықтық режим. 

24. Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мәселелері. 

1961 жылғы 30 тамыздағы «Азаматсыздықты қысқарту 

туралы конвенцияның» мазмұны. 

13. Понятие и основные категории субъектов 

международного права.  

14. Консульские представительства: понятие, виды, их 

функции и полномочия. 

15. Понятие и виды векселя в международном частном 

праве. Закон Республики Казахстан «О вексельном 

обращении в Республике Казахстан» 1997 года. 

16. Международный пакт о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 года и Протоколы к нему. 

Содержание и значение документов. 

17. Международный Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 года и 

Протоколы к нему. Содержание и значение 

документов. 

18. Образование, назначение и деятельность 

международного форума СВМДА в целях обеспечения 

стабильности и безопасности в регионе. 

19. Цели и деятельность «Шанхайской организации 

сотрудничества». 

20. Международные правила толкования торговых 

терминов  ИНКОТЕРМС-2010. 

21. Понятие и виды источников международного права. 

Содержание статьи 38 Статута Международного Суда 

ООН (от 24.10.1945г.). 

22. Устав ООН 1945 года. Цели, принципы и основные 

направления деятельности ООН. Значение статьи 103 

Устава ООН.  

23. Субъекты международного частного права и 

применяемый к ним правовой режим. 

24. Международно-правовые  вопросы гражданства. 

Содержание «Конвенции о сокращении 

безгражданства» от 30 августа 1961 года. 

25. Международно-правовая защита прав женщин. 



25. Әйелдердің құқықтарын халықаралық-құқықтық 

қорғау. 1979 жылғы 18 желтоқсандағы «Әйелдерге 

қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою 

туралы конвенцияның» мазмұны. 

26. Балалардың құқықтарын халықаралық-құқықтық 

қорғау. 1989 жылғы 20 қарашадағы «Бала құқықтары 

туралы конвенцияның» негізгі ережелері. 

27. Халықаралық жеке құқықта шетел құқығын қолдану 

сатылары. 

28. Біріккен Ұлттар Ұйымының Адам құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды дамыту мен қамтамасыз 

етудегі қызметі. 

29. Қылмыскерлерді халықаралық құқықта беру: ұстап 

берудің немесе ұстап беруден бас тартудың құқықтық 

негіздері, шарттары мен тәртібі. 

30. Халықаралық жеке құқықтың қайнар көздері. 

31. Аумақ ұғымы. Мемлекеттік, аралас режим және 

халықаралық режимдегі аумақтардың құқықтық режимі. 

32. Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы( 

Интерпол): мақсаттары, принциптері, қызметінің негізгі 

бағыттары. Қазақстан – Интерполдың мүшесі. 

33. Халықаралық жеке құқықтағы авторлық және 

сабақтас құқықтар. 

34. Халықаралық құқық жүйесі: түсінігі, құрамдас 

элементтері. 

35. Біріккен Ұлттар Ұйымының мамандандырылған 

мекемелері: қызметтің белгілері, жіктелуі және сипаты. 

36. Халықаралық жеке құқықтағы халықаралық есептік-

кредиттік қатынастар. 

37. Ұлттық, өңірлік және әмбебап деңгейде 

халықаралық терроризмге қарсы күрестің құқықтық 

негіздері. 

38. Халықаралық дауларды шешудің халықаралық-

Содержание «Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» от 18 декабря 

1979 года. 

26. Международно-правовая защита прав детей. Основные 

положения «Конвенции о правах ребенка» от 20 ноября 

1989 года. 

27. Стадии применения иностранного права в 

международном частном праве. 

28. Деятельность Организации Объединенных  Наций в 

развитии и обеспечении защиты прав и свобод 

человека. 

29. Выдача преступников в международном праве: 

правовые основания, условия и порядок выдачи или 

отказа в выдаче. 

30. Источники международного частного права. 

31. Понятие территории. Правовой режим территорий 

государственных, со смешанным режимом и с 

международным режимом. 

32. Международная организация уголовной полиции 

(Интерпол): цели, принципы, основные направления 

деятельности. Казахстан – член Интерпола. 

33. Авторские и смежные права в международном частном 

праве. 

34. Система международного права: понятие, составные 

элементы. 

35. Специализированные учреждения Организации 

Объединенных  Наций: признаки, классификация и 

характер деятельности. 

36. Международные расчетно-кредитные отношения в 

международном частном праве. 

37. Правовые основы борьбы с международным 

терроризмом на национальном, региональном и 

универсальном уровне. 



құқықтық құралдары. 

39. Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы 

заңнамасы. Жалпы сипаттамасы. 

40. Халықаралық-құқықтық тану ұғымы. Тану 

теориялары, түрлері, формалары және тәсілдері. 

41. Дипломатиялық құқық ұғымы, жүйесі және көздері. 

1961 жылғы Дипломатиялық қатынастар туралы Вена 

конвенциясы. 

42. Халықаралық жеке құқықтағы бекітудің негізгі 

формулалары. 

43. Әуе кеңістігінің халықаралық-құқықтық режимі. 

44. Халықаралық теңіз құқығы ұғымы, принциптері 

және көздері. 

45. Зияткерлік меншік халықаралық жеке құқықтағы. 

46. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің өкілеттігі. Қазақстан 

Республикасының БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты 

емес мүшесі ретіндегі қызметінің қорытындысы. 

47. Халықаралық жеке құқық ұғымы және жүйесі. 

48. Халықаралық қауіпсіздік құқығы: түсінігі, көздері, 

мақсаттары, принциптері. 

49. Халықаралық ұйымдар арасында халықаралық 

шарттар жасасу. 1986 жылғы мемлекеттер мен 

халықаралық ұйымдар арасындағы немесе халықаралық 

ұйымдар арасындағы шарттардың құқығы туралы Вена 

конвенциясының заңды мәртебесі. 

50. 2018 ж. 12 тамыздағы Каспий теңізінің құқықтық 

мәртебесі туралы Конвенция 

51. Халықаралық жеке құқықтағы Патенттік құқық. 

52. Ғарыш кеңістігінің және аспан денелерінің, 

ғарышкерлер мен ғарыш объектілерінің құқықтық 

режимі. 

53. Халықаралық құқықтағы нейтралитет ұғымы және 

түрлері. 

38. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров. 

39. Законодательство Республики Казахстан об 

инвестициях. Общая характеристика. 

40. Понятие международно-правового признания. Теории, 

виды, формы и способы признания. 

41. Понятие, система и источники дипломатического 

права. Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 года. 

42. Основные формулы прикрепления в международном 

частном праве. 

43. Международно-правовой режим воздушного 

пространства. 

44. Понятие, принципы и источники международного 

морского права. 

45. Интеллектуальная собственность в международном 

частном праве. 

46. Полномочия Совета безопасности ООН. Итоги 

деятельности Республики Казахстан в качестве 

непостоянного члена Совета безопасности ООН. 

47. Понятие и система международного частного права. 

48. Право международной безопасности: понятие, 

источники, цели, принципы. 

49. Заключение международных договоров между 

международными организациями. Юридический статус 

Венской конвенции о праве договоров между 

государствами и международными организациями или 

между международными организациям 1986 года.  

50. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря от 12 

августа 2018 года. 

51. Патентное право в международном частном праве. 

52. Правовой режим космического пространства и 

небесных тел, космонавтов и космических объектов. 



54. Халықаралық жеке құқықтағы мұрагерлік 

қатынастардың коллизиялық мәселелері. 

55. Халықаралық және мемлекетішілік құқықтың өзара 

іс-қимылы. Халықаралық және ұлттық құқықтың 

арақатынасы теориясы. 

56. Халықаралық экономикалық құқықтың түсінігі, 

мақсаттары, принциптері және көздері. 

57. Халықаралық еңбек құқығындағы коллизиялық 

мәселелер. 

58. Халықаралық шарттарды жасасу кезеңдері. 

«Халықаралық шарттар туралы» 2005 жылғы Қазақстан 

Республикасының Заңы 

59. Қызыл Крест халықаралық комитетін құру, 

құқықтық мәртебесі және қызметі. 

60. Сыртқы экономикалық мәмілелер: түсінігі және 

түрлері. 

61. Халықаралық құқықтағы құқықтық мирасқорлық 

институты. 

62. Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 7 

наурыздағы «Дипломатиялық қызмет туралы» заңы. 

Жалпы сипаттамасы. 

63. Халықаралық жеке құқық бойынша зиян келтіруден 

болатын міндеттемелер 

64. Антарктика және Арктиканың халықаралық-

құқықтық режимі. 

65. Нормалардың кодификациясы және халықаралық 

құқықтың прогрессивті дамуы. Кодификациялық 

актілерді дайындаудағы БҰҰ және басқа да 

халықаралық ұйымдардың рөлі. 

66. ЕҚЫҰ: құқықтық мәртебесі және қызметі. 2010 

жылғы 1-2 желтоқсанда Астана қаласында өткен ЕҚЫҰ 

Саммитінің қорытындысы. 

67. «Бір тараптан Еуропалық Одақ пен оған мүше 

53. Понятие и виды нейтралитета в международном праве. 

54. Коллизионные вопросы наследственных отношений в 

международном частном праве. 

55. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Теории соотношения 

международного и национального права. 

56. Понятие, цели, принципы и источники международного 

экономического права. 

57. Коллизионные вопросы в международном трудовом 

праве. 

58. Стадии заключения международных договоров. Закон 

Республики Казахстан «О международных договорах» 

2005 года  

59. Создание, правовой статус и деятельность 

Международного Комитета Красного Креста. 

60. Внешнеэкономические сделки: понятие и виды. 

61. Институт правопреемства в международном праве. 

62. Закон РК от 7 марта 2002 года «О дипломатической 

службе». Общая характеристика. 

63. Обязательства из причинения вреда по 

международному частному праву 

64. Международно-правовой режим Антарктики и 

Арктики. 

65. Кодификация норм и прогрессивное развитие 

международного права. Роль ООН и других 

международных организаций в подготовке 

кодификационных актов. 

66. ОБСЕ: правовой статус и деятельность. Итоги Саммита 

ОБСЕ, прошедшего 1-2 декабря 2010 г. в г. Астане. 

67. Содержание «Соглашения о расширенном партнерстве 

и сотрудничестве между Европейским Союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и 

Республикой Казахстан, с другой стороны» (Астана, 21 



мемлекеттер және екінші тараптан Қазақстан 

Республикасы арасындағы Кеңейтілген әріптестік пен 

ынтымақтастық туралы келісімнің» мазмұны (Астана, 

2015 жылғы 21 желтоқсан). 

68. Экономикалық дауларды шешудің баламалы түрлері. 

69. Халықаралық әуе құқығының түсінігі, негізгі қайнар 

көздері және принциптері. 

70. Халықаралық құқықтағы халық. 

71. Меншік құқығының коллизиялық мәселелері. 

72. Халықаралық ұйымдардың түсінігі, құқықтық 

табиғаты және жіктелуі. Олардың қазіргі әлемдегі рөлі 

мен маңызы. 

73. Халықаралық гуманитарлық құқықтағы жеке 

тұлғалардың халықаралық-құқықтық жауапкершілігі. 

74. 1980 ж. тауарларды халықаралық сатып алу-сату 

шарттары туралы Вена конвенциясы. Жалпы сипаттама. 

75. Халықаралық конференцияларды ұйымдастыру 

түсінігі мен принциптері. 

76. Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 

құқықтық мәртебесі. 

77. Халықаралық азаматтық процесс. Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі. 

78. Халықаралық құқықтың императивтік нормаларын 

бұзғаны үшін мемлекеттер мен халықаралық 

ұйымдардың жауапкершілігі. 

79. Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер 

бойынша халықаралық құқықтық ынтымақтастық. 

80. Халықаралық сауда құқығын біріздендіру 

саласындағы ЮНСИТРАЛ рөлі. 

81. ЕАЭО құқықтық табиғаты. Қызметтің мақсаты, 

принциптері, негізгі бағыттары. Қазақстан 

Республикасының ЕАЭО құрудағы рөлі. 

82. БҰҰ шарттық органдарында азаматтардың жеке 

декабря 2015 года). 

68. Альтернативные виды рассмотрения  экономических 

споров. 

69. Понятие, основные источники и принципы 

международного воздушного права. 

70. Население в международном праве. 

71. Коллизионные вопросы  права собственности. 

72. Понятие, правовая природа и классификация 

международных организаций. Их роль и значение в 

современном мире. 

73. Международно-правовая ответственность физических 

лиц в международном гуманитарном праве. 

74. Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. Общая характеристика. 

75. Понятие и принципы организации международных 

конференций. 

76. Правовой статус Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. 

77. Международный гражданский процесс. Гражданско-

процессуальный кодекс Республики Казахстан о 

международном гражданском процессе. 

78. Ответственность государств и международных 

организаций за нарушение императивных норм 

международного права. 

79. Международное правовое сотрудничество по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 

80. Роль ЮНСИТРАЛ в сфере унификации права 

международной торговли. 

81. Правовая природа ЕАЭС. Цели,  принципы,  основные 

направления деятельности. Роль Республики Казахстан 

в создании ЕАЭС. 

82. Порядок рассмотрения индивидуальных жалоб граждан 

в договорных органах ООН. 



шағымдарын қарау тәртібі. 

83. Халықаралық жеке құқықтағы отбасы-неке 

қатынастарының коллизиялық мәселелері. 

84. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот: 

құқықтық мәртебесі, юрисдикциясы, прецеденттер. 

85. Біріккен Ұлттар Ұйымы Халықаралық Сотының 

құқықтық мәртебесі мен практикасы. 

86. Халықаралық жеке құқықтағы коллизиялық 

нормаларды біріздендіру және үйлестіру. 

87. Халықаралық экологиялық құқық: түсінігі, 

принциптері, көздері. 

88. Адам құқықтары туралы халықаралық билль адам 

құқықтары туралы халықаралық құжаттардың 

жиынтығы ретінде. 

89. «Адам құқықтарының жалпыға бірдей 

декларациясының» мазмұны мен маңызы (1948 ж.10 

желтоқсан). 

90. Халықаралық коммерциялық төрелік. 

91. ДСҰ шеңберінде дауларды қарау тетіктері. 

92. Қазіргі халықаралық құқықтағы қару-жарақты 

қарусыздану және қысқарту. 

93. Халықаралық жеке құқықтағы жария тәртіп туралы 

ескерту. 

94. Қылмыспен күресте мемлекеттер 

ынтымақтастығының негізгі құқықтық нысандары. 

95. Дауларды бейбіт жолмен реттеу. Сирия Араб 

Республикасы бойынша Астана раунды. 

96. Жүктерді тасымалдауды халықаралық-құқықтық 

реттеу. 

97. 2015 жылғы 7 желтоқсандағы «Астана» халықаралық 

қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының 

конституциялық заңы. Негізгі ережелер. 

98. Қазақстан Республикасының Конституциясы және 

83. Коллизионные вопросы семейно-брачных отношений в 

международном частном праве. 

84. Европейский суд по правам человека: правовой статус, 

юрисдикция, прецеденты. 

85. Правовой статус и практика Международного Суда 

Организации Объединенных Наций. 

86. Унификация и гармонизация коллизионных норм в 

международном частном праве. 

87. Международное экологическое право: понятие, 

принципы, источники.  

88. Международный билль о правах человека как   

совокупность международных документов о правах 

человека.  

89. Содержание и значение «Всеобщей декларации прав 

человека» (10 декабря 1948 г.). 

90. Международный коммерческий арбитраж. 

91. Механизмы рассмотрения споров в рамках ВТО. 

92. Разоружение и сокращение вооружения в современном 

международном праве. 

93. Оговорка о публичном порядке в международном 

частном праве. 

94. Основные правовые формы сотрудничества государств 

в борьбе с преступностью. 

95. Мирное урегулирование споров. Астанинские раунды 

по Сирийской Арабской Республике. 

96. Международно-правовое регулирование перевозки 

грузов. 

97. Конституционный закон Республики Казахстан «О 

Международном финансовом центре «Астана»» от  7 

декабря 2015 года. Основные положения. 

98. Конституция Республики Казахстан и международное 

право. 

99. Конвенция о признании и приведении в исполнение 



халықаралық құқық. 

99. Шетелдік төрелік шешімдерді тану және орындау 

туралы Конвенция (Нью-Йорк, 1958 жыл). 

100. Теңіз кеңістігінің халықаралық-құқықтық мәртебесі 

және режимі. 

101. Мемлекеттік шекара ұғымы. Делимитация. 

Демаркация. «Мемлекеттік шекара туралы» 2013 жылғы 

16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы. 

102. Халықаралық жеке құқықтағы заңды тұлғалардың  

жеке заңын анықтау критерийлері. 

103. Консулдық құқық ұғымы және қайнар көздері. 

Консулдық және дипломатиялық құқықтың өзара 

байланысы. 

104. 1963 жылғы Консулдық қатынастар туралы Вена 

конвенциясы: жалпы сипаттама. 

105. 2016 жылғы 25 сәуірдегі Консулдық қызметтің 

құқықтық негіздері, консулдық лауазымды адамдардың 

құқықтары мен міндеттері туралы Қазақстан 

Республикасының Консулдық жарғысы. 

иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 

год). 

100. Международно-правовой статус и режим морских 

пространств. 

101. Понятие государственной границы. Делимитация. 

Демаркация. Закон Республики Казахстан «О 

государственной границе» от 16 января 2013 года. 

102. Критерии определения личного закона и 

национальности юридического лица в международном 

частном праве. 

103. Понятие и источники консульского права. Взаимосвязь 

консульского и дипломатического права. 

104. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 

года: общая характеристика. 

105. Консульский устав Республики Казахстан от 25 апреля 

2016 года о правовых основах консульской службы, 

правах и обязанностях консульских должностных лиц. 

 

Заведующая кафедрой  

Международного права                                                           Тлепина Ш.В.  

 


