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БИЛЕТ  № 1 

1. Электр энергиясы менен камсыздоо жөнүндө макулдашуунун актуалдуу проблемалары. 
Актуальные  проблемы договора энергоснабжения. 
2. Үй-бүлөлүк мамилелердин маңызынын негизги түшүнүктөрү. 
Основные концепции сущности семейного правоотношения. 
3. Евразиялык эмгек мыйзамынын түшүнүгү жана предмети. 
Понятие и предмет евразийского трудового права. 
 

БИЛЕТ  № 2 
1. Каржылык ижара (лизинг) келишимдин актуалдуу көйгөйлөрү. 

Актуальные проблемы  договора финансовой аренды (лизинга). 
2. Үй-бүлөлүк жана юридикалык жоопкерчилик: түшүнүгү, функциялары, өзгөчөлүктөрү. 

Семейно-правовая ответственность: понятие, функции, особенности. 
3. ЕАЭБде эмгек мамилелери жаатындагы социалдык өнөктөштүктүн формалары. 
Формы социального партнерства в сфере трудовых отношений в ЕАЭС. 
 

БИЛЕТ  № 3 
1. Коммерциялык эмес уюмдардын ишмердуулугу жана анын түрлөрү. 
Деятельность и виды некоммерческих организаций. 
2. Никесиз мамиле, анын маңызы, мыйзамдык жана укуктук негиздери, азыркы Кыргызстанда 

жайылышы. 
Понятие фактического брака, его сущность, законодательная и правовая база, распространенность в 

современном Кыргызстане. 
3. Евразия эмгек укугунун булактарынын тутуму (мамлекеттен ажыратуу жана улуттук). 
Система источников евразийского трудового права (надгосударственные и национальные). 
 

БИЛЕТ  № 4 
1. Туруктуу ижара келишими жана анын өзгөчөлүктөрү. 
Договор постоянной ренты и его особенности. 
2. Жашы жете электердин жана эмгекке жараксыз үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо. 

Защита прав несовершеннолетних и недееспособных членов семьи. 
3. ЕАЭБте эмгек миграциясын жүзөгө ашыруунун негизги булактары. 

 Основные источники осуществления трудовой миграции в ЕАЭС. 
 

БИЛЕТ  № 5 
1. Курулуш келишимдин укуктук жөнгө салуусу. 
Правовое регулирование договора строительного подряда. 
2. Кыргыз Республикасында суррогат энеликти укуктук жөнгө салуу. 
Правовое регулирование суррогатного материнства в КР. 
3. Евразия эмгек укугун өнүктүрүү жана түзүүнүн негизги баскычтарын ачыңыз. 
Раскройте основные этапы развития и становления евразийского трудового права. 

 
БИЛЕТ  № 6 

1. Милдеттенмелерин аткарууну камсыз кылуу үчүн бир жолу катары кепилдик кылуу. 
Поручительство как способ обеспечение исполнение обязательств. 
2. Ата-энелер менен балдардын алименттик милдеттенмелери: теория жана практика маселелери. 



Алиментные обязательства родителей и детей: проблемы теории и практики. 
3. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарына ылайык эмгек келишиминин түшүнүгү жана түрлөрү. 
Понятие и виды трудового договора по законодательству стран ЕАЭС. 
 

БИЛЕТ  № 7 
1. Долбоорлорду аткаруу жана иликтөө иштеринин подряды.  
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 
2. Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк мыйзамдарынын өнүгүү этаптары. 

Этапы развития семейного законодательства Кыргызской Республики.  
3. ЕАЭБ мамлекеттеринин улуттук органдарынын тутуму жана алар кабыл алган актылар. 
Система надгосударственных органов ЕАЭС и принимаемые ими акты. 
 

БИЛЕТ  № 8 
1. Банктык кредиттөөнүн жарандык-укуктук жөнгө салуу. 
Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 
2. Никени укуктук жөнгө салуу. 
Правовое регулирование заключения брака. 
3. Эл аралык эмгек актыларынын ЕАЭБ өлкөлөрүнүн эмгек мыйзамдары тутумундагы орду. 
Место международных актов о труде в системе трудового законодательства стран ЕАЭС. 
 

БИЛЕТ  № 9 
1. Күрөө келишимин укуктук жөнгө салуу. 
Правовое регулирование договора о залоге. 
2. Ажырашкан учурда соттун жана ЗАГСтын функцияларынын айырмасы. 
Различие функций суда и органов ЗАГСа при расторжении брака.  
3. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарына ылайык эмгек келишиминин түшүнүгү жана түрлөрү. 
Понятие и виды трудового договора по законодательству стран ЕАЭС. 
 

БИЛЕТ  № 10 
1. Мүлктү ишенимдүү башкаруу келишимдин өзгөчөлүктөрү 
Особенности договора доверительного управления имуществом 
2. Никени жараксыз деп табуу. Укуктук кесепеттери. 
Признание брака недействительным. Правовые последствия. 
3. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарына ылайык эмгек келишимин түзүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү 

тартиби. 
Порядок заключения и изменения трудового договора по законодательству стран ЕАЭС. 
 

БИЛЕТ  № 11 
1. Жарандык укуктун принциптери 
Принципы гражданского права 
2. Ата-энелик укуктардан ажыратуу жана чектөө. 
Лишение и ограничение в родительских правах. 
3. Эмгек келишимин токтотуунун негиздери. 
Основания прекращения трудового договора.  
 

БИЛЕТ  № 12 
1. Курулуш подрядынын келишими жана анын түрлөрү 
Договор строительного подряда и его разновидности. 
2. Жубайлардын жалпы биргелешкен мүлкү: түшүнүгү, объектилери, мүлктү ээлик кылуу, пайдалануу 

жана тескөөнүн өзгөчөлүктөрү. 
Совместная собственность супругов: понятие; объекты; особенности владения, пользования и 

распоряжения. 
3. Эмгек келишиминин түшүнүгү жана мазмууну. 
Понятие и содержание трудового договора. 
 

 
БИЛЕТ  № 13 

1. КРнын жарандык кодекс боюнча франчайзинг келишими 
Договор франчайзинга по  ГК КР. 
2. Жубайлардын мүлкүн чектөө критерийлери. 



Критерии разграничения супружеской собственности.  
3. Эмгек келишиминин тараптарынын материалдык жоопкерчилигинин түшүнүгү, шарттары жана 

түрлөрү. 
Понятие, условия и виды материальной ответственности сторон трудового договора. 
 

БИЛЕТ  № 14 
1. Жарандык укуктагы укукка жөндөмдүүлүк жана аракетке жөндөмдүүлүк. 
Правоспособность и дееспособность в гражданском праве. 
2. Жубайлардын мүлкүн бөлүштүрүү маселелери. 
Проблемы раздела имущества супругов. 
3. Евразия эмгек мыйзамынын негизги принциптери: түшүнүгү жана түрлөрү 
Основные принципы евразийского трудового права: понятие и виды. 
 

БИЛЕТ  № 15 
1. Алмашуу келишими боюнча тараптардын укуктары жана милдеттери. 
Права и обязанности сторон по договору мены. 
2. Ыктыярдуу жана сот тартибинде аталыкты белгилөө. 
Установление отцовства в добровольном и судебном порядке.  
3. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдары боюнча эс алуу убактысынын түшүнүгү жана түрлөрү. 
Понятие и виды времени отдыха по законодательству стран ЕАЭС. 
 

БИЛЕТ  №16 
1. Милдеттемелердин ишке ашыруу жолдору. 
Способы обеспечения исполнения обязательств. 
2. Эл аралык асырап алуу процессинде балдардын укуктарын коргоо. 
Защита прав детей в процессе международного усыновления. 
3. Дисциплинардык жоопкерчилик : түшүнүгү, түрлөрү жана колдонуу тартиби. 
Дисциплинарная ответственность: понятие, виды и порядок применения. 
 

 
БИЛЕТ  № 17 

1. Жарандык укук тутумундагы коммерциялык эмес уюмдар. 
Некоммерческие организации в системе гражданского права. 
2. Ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды жайгаштыруунун үй-бүлөлүк формасы катары асырап 

алуунун мааниси. 
Значение усыновления как основной, семейной формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
3. Базар экономикалуу өлкөлөрдөгү иэмгек маянаны жөнгө салуунун тутуму. 
Системы регулирования заработной платы в странах с рыночной экономикой. 
 

БИЛЕТ  № 18 
1. Коммерциялык уюмдардын ишмердүүлүгүнүн укуктук жондолушу. 
Правовое регулирование деятельности коммерческих организаций.  
2. Үй-бүлөдөгү мүлктүк мамилелерин келишимдик жөнгө салуу. 
Договорное регулирование имущественных отношений в семье. 
3. ЕАЭБ өлкөлөрүндө эмгекти коргоону жөнгө салуу. 
Регулирование охраны труда в странах ЕАЭС. 

 
БИЛЕТ  № 19 

1. Соода-сатык келишими боюнча укуктук  жөнгө салуу. 
Правовое регулирование договора купли-продажи. 
2. Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын катышуусу менен үй-бүлөлүк укуктук 

мамилелердин өзгөчөлүктөрү. 
Особенности семейных правоотношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
3. Эмгек мамлелер чөйрөсүндөгү эмгек талаш тартыштардын караштуулугу. 
Подведомственность трудовых споров. 

 
БИЛЕТ  № 20 

1. Моралдык зыяндын ордун толтуруу өзгөчөлүктөрү. 
Особенности возмещения морального вреда. 



2. Алименттик милдеттенмелердин классификациясы.  
Классификация алиментных обязательств.  
3. ЕАЭБ өлкөлөрүндө тартип жоопкерчилигинин түшүнүгү жана түрлөрү 
Понятие и виды дисциплинарной ответственности в странах ЕАЭС 
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