
Перечень вопросов Государственной аттестации   для магистрантов 

(заочной). Профиль “Конституционная и административная 

деятельность”. 

 

 
  МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯЛООНУ ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ СУРООЛОРДУН БОЛЖОЛДУУ 

ТИЗМЕСИ.  

1. Конституционализмдин түшүнүгү, анын маңызы жана негизги белгилери. 

Понятие конституционализма, его сущность и основные свойства.  

2. Кыргызстанда конституционализмдин теориясы жана практикасы.  

Теория и практика конституционализма в Кыргызстане. 

3. Конституция так-тарыхый, саясий жана укуктук категория катары: 

конституциянын аныктамасы жана түшүнүгү. 

Конституция как конкретно-историческая, политическая и правовая категория: 

определение и содержание конституции. 

4. Конституциялык укук жана конституционализм.  

Конституционное право и конституциализм. 

5. Конституциялык укуктун булактары.  

Источники конституционного права. 

6. Конституциялык-укуктук мамилелерди укуктук жөнгө салуу.  

Правовое регулирование конституционно- правовых отношений. 

7. Конституциялык-укуктук жоопкерчилик көйгөйлөрү. Проблемы 

конституционно-правовой ответственности.  

8. Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонуунун, ишке ашыруунун 

жана өзгөртүүнүн өзгөчөлүктөрү.  

Особенности действия, реализации и изменения Конституции Кыргызской 

Республики. 

9. Түз демократиянын формаларын ишке ашыруунун конституциялык-укуктук 

негиздери жана көйгөйлөрү.  

Конституционно -правовые основы и проблемы реализации форм 

непосредственной демократии.  

10. Экономикалык мамилелерди жөнгө салуунун конституциялык-укуктук 

негиздери. Кыргыз Конституционно- правовые основы регулирования 

экономических отношений. 

11. Мамлекеттин аймактык түзүлүшүнүн конституциялык негиздери.  

Конституционные основы территориальной организации государства. 

12. Республикасындагы адамдын жарандыгы жана башка укуктук абалы.  

Понятие   и   место судебной   власти   в концепции разделения властей. 

13. Республикасындагы адамдын жарандыгы жана башка укуктук абалы. 

Гражданство и иные правовые статусы человека в Кыргызской Республики. 



14. Кыргыз Республикасынын сот системасын өркүндөтүү сот бийлигинин 

иштешинин жана көтөрүлүшүнүн шарты катары. 

 Совершенствование судебной    системы Кыргызской Республики, как    

условие функционирования и возвышения судебной власти. 

15. Сот бийлигинин структурасы жана аны ишке ашыруу механизми. 

Структура судебной власти и механизм её осуществления. 

16. Адилеттүүлүк түшүнүгү. 

Понятие правосудия. 

17. Кыргыз Республикасынын сот системасы сот бийлигин билдирүүнүн 

уюштуруу формасы катары.  

Судебная система Кыргызской Республики, как организационная форма     

выражения судебной власти.   

18. Нормативдик көзөмөл жана соттук практика, сот бийлигинин ыйгарым 

укуктарын кеңейтүү катары, укуктук жөнгө салуу жана сот өндүрүшү 

чөйрөсүндө.  

Норма   контроль   и судебная   практика, как        расширение полномочий 

судебной власти,  в сфере       правового регулирования       и 

судопроизводства. 

19. Кыргыз Республикасындагы соттордун көз карандысыздыгынын укуктук 

кепилдиктери. судьяга коюлган талаптар.  

Юридические гарантии независимости судей Кыргызской Республике. 

20. Сот жана жарандык коом. 

Требования предъявляемые      к судье.   

21. Бийлик – сот, өкүлчүлүк жана аткаруучу.  

Судебная   власть и гражданское общество. 

22. Сот ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу.  

Организационное обеспечение судебной деятельности. 

23. Соттордун ишин камсыз кылууда сот аткаруучулар кызматынын ролу.  

Роль           службы судебных исполнителей         в обеспечении деятельности 

судов. 

24. Конституциянын социалдык-саясий маңызы, негизги белгилери жана 

юридикалык белгиси. 

Социально-политическая сущность, основные черты и юридические свойства 

конституции. 

25. Кыргыз Республикасынын конституциялык өнүгүшүнүн этаптары. 

Этапы развития конституции Кыргызской Республики. 

26. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын социалдык саясий маңызы, 

юридикалык табияты жана принциптери. 



Социально-политическая сущность, юридическая природа и принципы 

Конституции Кыргызской Республики 

27. Кыргыз Советтик Социалистик Автономдук Республикасынын 1929-жылкы 

Конституциясы. 

Конституция Киргизской Автономной Советской Социалистической 

Республики 1929 года. 

28. Кыргыз Советтик Социалистик Республикасынын 1937- жылкы 

конституциясы. 

Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики. 1937 года. 

29. Кыргыз Советтик Социалистик Республикасынын 1978- жылкы 

конституциясы.  

Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики 1978 года. 

30. Кыргыз Республикасынын 1993- жылдагы Конституциясынын социалдык 

саясий маңызы, юридикалык табигаты жана принциптери. 

31. Кыргызстандагы 1996, 1998, 2003, 2007 жылдагы конституциялык 

реформатор. 

Конституционные реформы в Кыргызстане 1996, 1998, 2003 и 2007 годов. 

32. Кыргыз Республикасынын 2010- жылдагы Конституциясы: анын маңызы, 

мазмуну жана принциптери. 

Конституции Кыргызской Республики 2010 года: сущность, содержание и 

принципы. 

33. Кыргыз Республикасынын 2021- жылдагы Конституциясы: анын маңызы, 

мазмуну жана принциптери. 

Конституции Кыргызской Республики 2021 года: сущность, содержание и 

принципы. 

34. Конституциялык түзүлүштүн жана анын негиздеринин түшүнүгү. 

Понятие Конституционного строя и его основ. 

35. Конституциялык түзүлүш мамлекеттик түзүлүш жана коомдук түзүлүштү 

түшүнүктөрүнүн бирикмелениши. 

Соотношение понятий конституционного строя, государственного строя и 

общественного строя. 

36. Конституциялык түзүлүш негиздеринин системасы: теория жана практика. 

Система основ конституционного строя: теория и практика. 

37. Кыргыз Республикасынын Конституциялык түзүлүшүнүн негиздөөчү 

принциптер. 

Основополагающие принципы конституционного строя Кыргызской 

Республики. 

38. Адамдын жана жарандын укуктук статусунун түшүнүгү. 

Понятие правового статуса человека и гражданина. 



39. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын адам укугу концепциясынын 

өнүгүшү. 

Развитие концепции прав человека в Конституции Кыргызской Республики. 

40. Адамдын жана жарандын түшүнүгү, класификациясы, укугу, эркиндиктери 

жана милдеттери. 

Понятие, классификация, права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

41. Кыргыз Республикасынын адамын жана жарандын укуктарынын 

конституциялык негиздери. 

Конституционные основы прав и свобод человека в Кыргызской Республике. 

42. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын жеке, саясий, 

экономикалык, социалдык жана маданий укуктары, эркиндиктери жана 

милдеттери. 

Личные, политические, экономические, социальные и культурные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина в Кыргызской Республике. 

43. Башкаруу формасынын түшүнүгү жана анын негизги түрлөрү. 

Понятие формы правления, ее основные виды.  

44. Кыргызстандагы президенттик башкаруу формасынын конституциялык 

принциптери жана анын аткарылыш практикасы. 

Конституционные принципы президентской формы правления в Кыргызстане 

и практика их реализации.  

45. Президенттик республиканын маани-маңызы жана мазмуну: Кыргыз 

Республикасындагы президенттик башкаруу формасына киришүүнүн 

социалдык саясий жана юридикалык айырмачылыктары. 

Социально-политические и юридические особенности президентской формы 

правления в Кыргызской Республике.  

46. Сот бийлигинин түшүнүгү жана социалдык функциялары. Кыргыз 

Республикасында сот бийлигинин түзөмү жана түзүлүшү.   

Понятие и социальная функция судебной власти. 

47. Жогорку сот жана жергиликтүү соттор. Кыргыз Республикасынын 

Конституциялык соту.  

Структура и система судебной власти в Кыргызской Республике. 

48. Кыргыз Республикасында сот бийлигинин түзөмү жана түзүлүшү. 

49. Сот уюмунда жана сот адилеттигин ашыруудагы конституциялык-укуктук 

негиздер. 

Конституционно-правовые основы организации судов и осуществления 

правосудия. 

50. Сот системасынын уюмунун жана ишмердүүлүгүнүн принциптери. 

Принципы организации и деятельности судебной системы. 

51. Административдик укуктагы актуалдуу көйгөйлөр. 



Актуальные проблемы административного права 

52. Аткаруу бийлигинин мүнөздүү белгилери 

Характерные черты исполнительной власти. 

53. Башкруу социалдык кубулуш катары. 

Управление как социальное явление. 

54. Административдүү-укутук  ченемдердин  мүнөздүү өзгөчөлүктөрү. 

Характерные особенности административно-правовой нормы 

55. Административдиик укуктагы юридикалык фактылар. 

Юридические факты в административном праве. 

56. Административдик укуктун субъектисине жалпы мүнөздөмө. 

Общая характеристика субъектов административного права. 

57. Кыргыз Республикасынын жарандарынын административдүү- укуктук  

статусу. 

Административно-правовой статус гражданина КР. 

58. Мамлекеттик башкаруу чөйрөсундөгү жарандардын  укугу жана милдети. 

Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

59. Аткаруу бийлигин орундатуу чөйрөсүндөгү  жарандардын укуктук  

кепилдиги жана эркиндиги. 

Гарантии прав и свобод граждан в сфере осуществления исполнительной 

власти. 

60. Аткаруу бийлигинин чөйрөсүндөгү  жарандардын  укук коргоо ыкмалары. 

Способы защиты прав граждан в сфере исполнительной власти. 

61. Аткаруу бийлигинин чөйрөсүндөгү  жарандардын  соттук коргоо укугу. 

Судебная защита прав граждан в сфере исполнительной власти. 

62. Жарандарын кайрылуусун кароодо  административдик тартип. 

Рассмотрение обращений граждан в административном порядке. 

63. Жалпы компетенция башкаруу органы. 

Органы управления общей компетенции. 

64. Башкаруунун тармактар аралык органдары. 

Межотраслевые органы управления. 

65. Башкаруу органдарынын тармактык компетенциясы. 

Органы управления отраслевой компетенции. 

66. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы административдик укуктун 

субъектиси катары. Органы местного самоуправления как субъекты 

административного права. 

67. Коомдук бирикмелердин тушунугу жана турлору, алардын     

административдик    укуктук статусу.    Понятие и виды общественных 

объединений, их административно-правовой статус. 



68.  Дин бирикмелери, алардын аткаруу бийлик органдары менен болгон өз 

ара   мамилесине эмнелер кирет. Религиозные объединения, их 

взаимоотношения с органами исполнительной власти. 

69.   Мамлекеттик кызматтын түшүнүгү. Мамлекеттик- кызматтык мамилелер. 

Понятие государственной службы. Государственно-служебные отношения. 

70.   Мамлекеттик кызматтын принциптери. 

Принципы государственной службы. 

71.   Мамлекеттик кызматкерлердин түшүнүгү жана түрлөрү. 

Понятие и виды государственных служащих. 

72.  Мамлекеттик кызматкерлердин укуктук статусу. 

Правовой статус государственных служащих. 

73.  Мамлекеттик кызматты өтөөдөгү  административдик-укуктук жөнгө 

салуу. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной   

службы. 

74. Административдик укугунун субъектиси катары иш-каналар(уюмдар) 

жана    мекемелер. 

Предприятия (организации) и учреждения как субъекты административного 

права. 

75. Мамлекетти башкаруудагы укуктук актылар,анын мааниси жана мүнөздүү  

өзгөчөлүктөрүү. 

Правовые акты государственного управления, их значение и характерные 

особенности. 

76. Башкаруу актыларын квалификациялоо. Классификация актов управления. 

77. Мамлекттик башкаруу актыларын 

Требования, предъявляемые к актам государственного управления. 

78. Башкаруу укуктук актыларынын ишмердүүлүгү 

Действие правовых актов управления. 

79. Административдик-укуктук келишим 

Административно-правовой договор. 

80. Аткаруу бийлигинин ыкмаларынын ишке ашыруунун жалпы мунөздөмөсү   

Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. 

81. Административдик мажбурлоонун: табияты, түрлөрү.  

Административное принуждение: сущность, виды. 

82. Административдик жоопкерчиликтин түшүнүгү жана негизги белгилери 

Понятие и основные черты административной ответственности. 

83. Административдик укук бузуу, анын курамы 

Административное правонарушение, его состав. 

84. Администртивдик жоопкерчиликтин субъектиси. 



Субъекты административной ответственности. 

85. Административдик жоопкерчиликти чектөө 

Ограничение административной ответственности. 

86. Административдик чаралардын түшүнүгү жана түрлөр. 

Понятие и виды административных взысканий. 

87. Административдик жаза берүү. 

Наложение административных взысканий. 

88. Административдикжоопкерчиликтен бошотуу. 

Освобождение от административной ответственности. 

89. Айып административдик чаранын түрү катары. 

Штраф как вид административного взыскания. 

90. Административдик арест административдик чаранынтүрү катары. 

Административный арест как вид административного взыскания. 

91. Административдик-токтотуучу чаралар. 

Административно-пресекательные меры. 

92.  Административдик укук бузуулар өндүрүшүндөгү иштер боюнча 

принциптер 

Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

93. Административдик укук бузуулар өндүрүшүндөгү иштердин баскычтары. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

94. Административдик укук бузуулар өндүрүшүндөгү иштер боюнча 

катышуучулар.                 Алардын укуктары жана милдетери. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

Их права и                       обязанности. 

95. Административдик укук бузуулар боюнча иштердин чечиминин мазмуну. 

Содержание постановления по делу об административном правонарушении. 

96. Кыргыз Республикасныдагы  укуктук системада администаритвдик 

укуктун орду. 

Место административного права в правовой системе КР. 

97. Административдик укуктун булактары. 

Источники административного права. 

98. Аткаруу билигинин  чөйрөсундөгү мыйзамдуулукту камсыздандыруу 

ыкмалары. 

Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

99. Соцалдык-маданий чөйрөдөгү административдик укуктук жөнгө салуу 

Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

100. Саламаттык-сактоо чөйрөдөгү башкаруу. 

Управление в сфере здравоохранения. 

101. Маданият  чөйрөдөгү башкаруу. 



Управление в сфере культуры. 

102. Соцалдык чөйрөдөгү башкаруу. 

Управление в сфере социальной защиты. 

103. Мамлекеттин коопсуздугун камсыздандыруу чөйрөдөгү башкаруунун 

уюму 

Организация управления в сфере обеспечения государственной безопасности. 

104. Ички иштер башкармалыгы. 

Управление внутренними делами. 

105. Өлкөнүн коргоо тармагындагы башкаруу. 

Управление в сфере обороны страны. 

106. Юстицияны башкаруунун уюштуруучулук-укуктук формалары. 

Организационно-правовые формы управления юстицией. 

107. Экономика чөйрөдөгү  администаративдик укуктук жөнгө салуу. 

Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 

108. Финансы-деген эмне, жана анын өзгөчөлүктөрү.? 

Что такое финансы, и каковы ее особенности? 

109. Финансы тутуму-деген эмне? 

Что такое финансовая система? 

110. Мамлекеттин финансылык ишмердүүлүгүнүн түшүнүрмөсү? 

Что понимается под финансовой деятельностью государства? 

111. Мамлекеттин жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын 

финансылык         ишмердүүлүгү орундалышынын ыкмалары.? 

Какими методами осуществляется финансовая деятельность государства и 

органов         местного самоуправления? 

112. Каржылык укук мамилелеринин субъектилеринин укуктарын коргоонун    

административдик жана соттук тартиби кандай чагылдырылат?  

В чем выражается административный и судебные порядки защиты прав 

субъектов       финансовых правоотношений? 

113. Мамлекеттин финансылык ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын          

Конституциясынын кайсы ченеминде бекитилген. 

В каких нормах Конституции КР закреплены основы финансовой 

деятельности          государства? 

114. Мамлекеттин финансылык ишмердүүлүгүнүн  негизиги принциптери? 

Назовите основные принципы финансовой деятельности государства? 

115. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик финансы  башкаруу 

органындагы тутумду    эмне түзөт? 

Что составляет систему органов государственного управления финансами в 

КР? 

116. Финансы көзөмөлүнүн мазмунун эмне түзөт? 



Что составляет основное содержание финансового контроля? 

117. Финансылык дициплина дегенде эмнени түшүнөбүз? 

Что понимают под финансовой дисциплиной? 

118. Финансы көзөмөлүнүн ыкмасы? 

Методы финансового контроля? 

119. Бюджеттик жөнгө салуу деген эмне? Анын ыкмалары? 

Что такое бюджетное регулирование? Каковы его методы? 

120. Бюджеттик прцесс? 

Бюджетный процесс? 

121.     Бюджеттик квалификация эмнени тушүндурөт жана анын мааниси? 

Что представляет собой бюджетная классификация и каково ее значение? 

122.     Салык түшүндүрмөсү.Салыктын юридикалык белгилер? 

Определите понятие налога. Какие юридические признаки свойственны 

налогу? 

123.     Салыктык система алдында эмне түшүндүрүлөт? 

Что понимается под налоговой системой?  

124.     Салык укугуна түшүндүрмө бер? 

Определите понятие налогового права? 

125.     Салык укугунун булактарын мүнөзө. 

Охарактеризуйте источники налогового права. 

126.     Салык укутук мамилелерге тушүндүрмө бер? 

Определите понятие налоговых правоотношений? 

127.     Салыкты бекитүүдө эмне түшүндүрүлөт? 

Что понимается под установлением налогов? 

128.     Салык эмес кирешелерге кандай өзгөчөлүк мүнөздөмө берилет? 

Какие особенности характерны для неналоговых доходов? 

129.     Салык мыйзамын бузган салык төлөбөөчүлөгө колдонула турчу 

финансы санкциясы  кандай? 

Какие финансовые санкции применяются к налогоплательщикам нарушившим   

налоговое законодательство? 

130. МСК органдары салык салуу тармагындагы өзүнүн функцияларын ишке 

ашырууда кандай укуктарга ээ? 

Какими правами обладают органы ГНС при осуществлении своих функций в 

области   налогообложения? 

131. Салык мамилелериндеги субьектердин соттук жана административдик 

коргоонун мүнөзү 

Охарактеризуйте судебный и административный порядки защиты прав 

субъектов налоговых правоотношений. 



132. Мамлекеттик социалдык фонддорго камсыздандыруу төгүмдөрү үчүн 

кандай юридикалык белгилер мүнөздүү? 

Какие юридические признаки характерны для страховых взносов в 

государственные социальные фонды? 

133.    Кредит түшүнүгү? 

Определите понятие кредита? 

134. Мамлекеттик насыя тармагындагы каржылык укуктук мамилелердин 

кандай негизги өзгөчөлүктөрү бар. 

Назовите основные черты финансовых правоотношений в области 

государственного кредита. 

135. Каржылоонун түшүндүрмөсү. Анын принциптер? 

Дайте понятие финансирования. Каковы его принципы? 

136.    Инвестиция деген эмне? 

Что такое инвестиции? 

137. Кыргыз Республикасындагы банктык мамилелерди кандай маанилүү 

укуктук актылар   жөнгө салат? 

Какие важнейшие нормативные акты регулируют банковские отношения в КР. 

138. Юридикалык жактардын административдик жоопкерчилиги. 

Административная ответственность юридических лиц 

139. Ишмердүүлүктүн катышуучулары. 

Участники производства 

140. Далилдөө. 

Доказательства 

141.    Ишти кароо жана ага токтом чыгаруу. 

Рассмотрение дела и вынесение постановления 

142. Токтомду жана чечимди кайра кароо 

Пересмотр постановлений и решений 

143. Токтомдун аткарылышынын баскычтары. 

Стадии исполнения постановлений 

144. Токтомдун аткарылышынын эскириши 

Давность исполнения постановлений 

145.  Айып боюнча токтомдун аткарылышы. 

Исполнение постановлений о штрафе 

146.  Салык көзөмөлүн укуктук жөнгө салуу тутуму жана  түшүнүгу. 

Понятие, система и правовое регулирование налогового контроля 

147. Кыргыз Республикасынын финансы Министрлигинин алдындагы 

мамлекеттик салык кызматы 

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов КР. 

148.  Салык кызматкерлеринин жоопкерчилиги. 



Ответственность налоговых сотрудников 

149. Салыктарды жөнгө салуу маселелери боюнча банктарга жана башка 

финансы-       кредит мекемелерине коюлуучу талаптар 

Требования, предъявляемые к банкам и другим финансово-кредитным       

учреждениям по вопросам администрирования налогов 

150. Каржылык укуктук мамилелердин субъектилеринин укуктарын 

коргоонун      административдик жана соттук тартиби кандай 

чагылдырылат? 

В чем выражается административный и судебные порядки защиты прав 

субъектов      финансовых правоотношений? 

151. Финансы укутук жоопкерчилик. 

Финансово-правовая ответственность. 

152. Салык жоопкерчилиги. 

Налоговая ответственность. 

153.  Баажы чөйрөсүндөгү администраивдик санкциянын колдонуу тартиби. 

Административные санкции и порядок их применения в таможенной сфере. 

154.  Бажылык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү жоопкерчиликке тартууга 

байланыштуу талаш-тартыштарды кароо боюнча соттук практиканы 

жалпылоо. 

Обобщение судебной практики по рассмотрению споров, связанных с 

привлечением к    ответственности в сфере таможенного регулирования.  

155. Баажы тартибин бузуу курамы жана түшүнүгү. 

Понятие и состав нарушения таможенных правил. 

156. Бажы иши чөйрөсүндөгү административдик жоопкерчилик субъектилери 

жөнүндө түшүнүк. 

Понятие субъекты административной ответственности в сфере таможенного 

дело. 

157. Бажы эрежелерин бузгандыгы үчүн аскер кызматчыларын 

жоопкерчиликке тартуунун тартиби. 

Порядок привлечения военнослужащих к ответственности за нарушение 

таможенных правил. 

158. Бажы эрежелерин бузуунун түрлөрү. 

Виды нарушений таможенных правил. 

 


