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БИЛЕТ  № 1 

1. Мамлекеттик бийлик коомдук бийликтин түрү катары 
Государственная власть как разновидность социальной власти. 

2. Чарба жүргүзүүчү коомдор жана шериктештиктер юридикалык жак катары 
Хозяйственные товарищества и общества как юридические лица 

3. Эмгек мамилелеринин тараптары, алардын негизги укуктары жана милдеттери 
Стороны трудовых отношений, их основные права и обязанности 

 
БИЛЕТ  № 2 

1. Монархия башкаруу формасы катары: монархиянын түрлөрү. 
Монархия как форма правления: виды монархий. 

2. Финансылык ижара (лизинг) келишими 
Договор финансовой аренды (лизинг) 

3. Эмгек укугунун булактары 
Источники трудового права 

 
БИЛЕТ  № 3 

 
1. КР Соттук бийлик  

Судебная власть в КР. 
2. Кыргыз Республикасы жарандык укуктун субъектиси катары 

Государство как субъект гражданского права 
3. Эмгек келишими: түшүнүгү жана белгилери 

Трудовой договор: понятие и признаки 
 

БИЛЕТ  № 4 
 

1. Мамлекеттеги аймактык уюм: унитардык жана федералдык, алардын өзгөчөлүктөрү. 
Территориальная организация государства: унитарные и федеративные, их особенности. 
Конфедерация. 

2. Представительство в гражданском праве. Доверенность. 
Өкүлчүлүк: анын түшүнүгү жана түрлөрү. Ишеним кат.  

3. Эмгек акысы: түшүнүгү жана формалары 
Оплата труда: понятие и формы 

 
БИЛЕТ  № 5 

1. Мамлекеттин механизминин түзүлүшү жана түшүнүгү Кыргыз Республикасында суррогат энеликти 
укуктук жөнгө салуу. 
Понятие и структура механизма государства.  

2. Жарандык укуктарды жүргүзүү жана коргоо мөөнөттөрү 
Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

3. Эмгек укугунун усулдары 
Методы трудового права 

 
 
 
 



БИЛЕТ  № 6 
1. Антидемократиялык режимы: түрлөрү жана негизги белгилери. 

Антидемократические режимы: виды и основные признаки. 
2. Энергожабдуу келишими. 

Договор энергоснабжения 

3. Тартип жоопкерчилиги: түшүнүгү жана салуунун түрлөрү. 

Дисциплинарная ответственность: понятие и виды взыскания 

 
БИЛЕТ  № 7 

1. Федерация татаал мамлекет катары. Түзүлүш жана федералдык мамлекеттин өзгөчөлүктөрү. 
Федерация как сложное государство. Устройство и особенности федеративного государства. 

2. Подряд келишими: түшүнүгү, элементтери, мазмууну жана айрым түрлөрү 
Договор подряда: понятие, элементы, содержание и отдельные виды 

3. Жумуш убактысынын түшүнүгү жана түрлөрү 
Понятие и виды рабочего времени 

 
БИЛЕТ  № 8 

1. Мамлекттин функциясынын түщүнүгү. 
Понятие функций государства.  

2. Эсептешүү милдеттенмелери  
Расчетные обязательства 

3. Эмгек мамилелеринин пайда болушунун негиздери 
Основание возникновения трудовых отношений 

 
БИЛЕТ  № 9 

1. Мыйзам чыгаруучу бийлик. 
Законодательная власть. 

2. Насыя милденмелери: түшүнүгү, айрым келишимдер 
Кредитные обязательства: понятие, виды договоров 

3. Эс алуу убактысынын түшүнүгү жана түрлөрү 
Понятие и виды времени отдыха 

 
БИЛЕТ  № 10 

1. "Мамлекеттин аппараты" жана "мамлекеттик механизм" деген түшүнүктөрдүн катышы. 
Соотношение понятий «аппарат государства» и «механизм государства» 

2. Акча жана баалуу кагаздар жарандык укуктун объектиси катары 
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав 

3. Эмгек келишиминин мөөнөттөрү 
Сроки трудового договора 

БИЛЕТ  № 11 
1. Мамлекеттик-саясий режим түшүнүгү: режимдердин түрлөрү (жалпы мүнөздөмөсү). 

Понятие государственно-политического режима: виды режимов (общая характеристика). 
2. Жарандык укуктук келишим 

Гражданско – правовой договор 
3. Эмгек келишиминин тараптарынын материалдык жоопкерчилиги 

Материальная ответственность сторон трудового договора 
 

БИЛЕТ  № 12 
1. Президенттик республика жана анын өзгөчөлүгү. 

Президентская республика и ее особенности. 
2. Жарандардын жана юридикалык жактардын менчик укугу 

Право собственности граждан и юридических лиц 
3. Эмгекти коргоонун түшүнүгү жана мазмууну 

Понятие и содержание охраны труда 
 

БИЛЕТ  № 13 
1. Мамлекеттин функцияларын жүзөгө ашыруунун укуктук жана уюштуруучулук формалары. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 
2. Менчик укугун жана башка буюмдук укуктарды коргоо. 

Защита права собственности и других вещных прав. 



3. Эмгек чөйрөсүндөгү көзөмөл. 
Надзор и контроль в сфере труда. 

 
БИЛЕТ  № 14 

1. Мамлекеттин жаралышы жана укуктун негизги теориялары. 
Основные теории происхождения государства и права. 

2. Милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылуу түшүнүгү жана түрлөрү 
Понятие, предмет и способы исполнения обязательства 

3. Эмгек келишиминин түзүлүшүнүн формасы жана тартиби 
Форма и порядок заключение трудового договора 

 
БИЛЕТ  № 15 

1. Мамлекеттин функциясы, максаты жана маселеси.Ыктыярдуу жана сот тартибинде аталыкты 
белгилөө. 
Цели, задачи и функции государства. 

2. Белек кылуу келишиминин жарандык укуктук табияты 
Гражданско – правовая природа договора дарения 

3. Эмгек мамилелер чөйрөсүндөгү социалдык өнөктөштүктүн түшүнүгү, тараптары, деңгээли жана 
формалары 
Понятие, стороны, уровни и формы социального партнерства в сфере трудовых отношений 

БИЛЕТ  №16 
1. Мамлекеттин пайда болуу формалары мыйзам ченемдүүлүктөрү жана себеби. 

Причины, закономерности и формы возникновения государства. 
2. Жарандык укуктук жоопкерчилик 

Гражданско – правовая ответственность 
3. Эмгек талаштары: түшүнүгү жана түрлөрү 

Трудовые споры: понятие и виды 
 

БИЛЕТ  № 17 
1. Мамлекет жана жарандык коом.  

Государство и гражданское общество.  
2. Ижара келишими: түшүнүгү, элементтери жана мазмууну 

Договор аренды : понятие, элементы и содержание 
3. Жумуш берүүчүнүн демилгеси боюнча эмгек келишимин бузулушу 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
 

БИЛЕТ  № 18 
1. Мамлекеттин негизги тышкы белгилеринин мүнөздөмөсү. 

Характеристика основных внешних функций государства. 
2. Жарандык укуктагы чектелген буюмдук укуктары 

Ограниченные вещные права в гражданском праве 
3. Жумушчунун демилгеси боюнча эмгек келишимин бузулушу  

Расторжение трудового договора по инициативе работника 
 

БИЛЕТ  № 19 
 

1. Социалдык ченемдер жана анын түрлөрү. 
Социальные нормы и их виды. 

2. Кыймылсыз мүлктү сатуу келишими. 
Договор продажи недвижимости. 

3. Жумушчунун укуктары жана милдеттери. 
Права и обязанности работника. 

 
БИЛЕТ  № 20 

1. Юридикалык илимдер системасында мамлекет жана укук теориясынын орду. 
Место теории государства и права в системе юридических наук. 

2. Камсыздандыруу келишиминин тартиби, түрлүрү жана формалары. 
Понятие и отдельные виды договора страхования. 

3. Жумуш берүүчүнүн укуктары жана милдеттери. 
Права и обязанности работодателя. 
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