
Перечень вопросов Государственной аттестации  для магистрантов. 

Профиль: “ Бизнес и право” 

 
1. Гражданское право и иные правовые отрасли: единство и дифференциация.  Социальная функция 

гражданского права. 

2. Правовая природа органа юридического лица. 
3. Процедура государственной регистрации юридических лиц. 

4. Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования. 

5. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: основные тенденции правового 
регулирования. 

6. Гражданско-правовая теория юридических фактов. 

7. Обычаи делового оборота и иные источники гражданского права: вопросы их соотношения. 

8. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя: основные тенденции 
правового регулирования.  

9. Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые категории. Формы и 

способы защиты гражданских прав. 
10. Проблема доказывания обычаев делового оборота. 

11. Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданско-правовая и межотраслевая 

характеристика. 
12. Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская защита и др. 

13. Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских отношений. 

14. Ограничение гражданской правосубъектности юридических лиц. 

15. Место вещного права в системе гражданского права. 
16. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом.  

17. Проблемы правового положения юридических лиц с иностранным участием. 

18. Правовая природа вещных и обязательственных прав. 
19. Современные проблемы учения о гражданском правоотношении. 

20. Проблемы реорганизации юридических лиц. 

21. Правомочие владения, пользования и распоряжения, как субъективное право физических лиц. 
22. Общая система средств индивидуализации субъектов гражданского права. 

23. Проблемы правового режима имущества юридических лиц. 

24. Виды наследования. Актуальные вопросы  принятия и отказа от наследства. 

25. Гражданско-правовое учение о представительстве. 
26. Развитие законодательства о способах обеспечения исполнения обязательства  на современном 

этапе. 

27. Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 
28. Проблемы законодательной классификации юридических лиц. 

29. Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. 

30. Правовая природа системы гражданского права. 

31. Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 
32. Правовая природа источников гражданского права. 

33. Проблемы исполнения обязательств. 

34. Проблемы ограниченных вещных прав. 
35. Сделки и договоры: вопросы их соотношения.  

36. Правовые проблемы наследственного правоотношения. 

37. Проблемы правового статуса граждан. 
38. Сущность гражданского и обязательственного права: единство и дифференциация. 

39. Правовые вопросы заключения, исполнения и прекращения договора. 

40. Место вещного права в системе гражданского права. 

41. Общая система средств индивидуализации субъектов гражданского права. 
42. Проблема определения гражданско-правового договора 

43. Правовая природа наследования по закону. 

44. Современные проблемы учения о гражданском правоотношении 
45. Сущность интеллектуальных прав, особенности исключительных прав. 

46. Проблема наследования по завещанию. 

47. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом.  



48. Сущность обязательственного правоотношения. 

49. Порядок реорганизации и ликвидации юридического лица. 
50. Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданско-правовая и межотраслевая 

характеристики. 

51. Место коммерческих организаций в системе гражданского права. 
52. Правовая природа деятельности некоммерческих организаций и ее роль в гражданском 

обществе. 

53. Право государственной и муниципальной собственности: вопросы их соотношения.  

54. Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. 
55. Проблемы правового положения юридических лиц с иностранным участием. 

56. Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская защита и др. 

57. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 
58. Гражданско-правовая теория юридических фактов. 

59. Юридическая природа гражданско-правовой ответственности.  

60. Общие и частные методы гражданско-правовой науки. 

61. Проблемы приобретения наследства. 
62. Проблема определения гражданско-правового договора. 

63. Отдельные методы познания гражданско-правовой действительности. Принципы и приемы 

исследования гражданско-правовой действительности и ее отдельных составляющих. 
64. Судебная власть и гражданское судопроизводство.  

65. Единоличное разбирательство гражданских дел.  

66. Гласность и состязательность судебного разбирательства, равноправие сторон.  
67. Заочное решение.  

68. Судебная реформа и гражданское судопроизводство.  

69. Судебная власть в гражданском судопроизводстве.  

70. Принцип справедливости гражданского судопроизводства.  
71. Независимость судей и подчинение их только закону.  

72. Применение судами международных норм.  

73. Развитие принципа состязательности по ГПК КР.  
74. Роль сторон в судебном доказывании.  

75. Упрощенная форма разбирательства гражданских дел (судебный приказ).  

76. Развитие диспозитивности и публичности гражданского процесса.  
77. Роль суда в собирании доказательств. 

 

 

ДИСЦИПЛИНАЛАР БОЮНЧА БОЛЖОЛДУУ КОНТРОЛДУК СУРООЛОРДУН 

ТИЗМЕСИ: 

 

Жарандык укук жана процесстин актуалдуу көйгөйлөрү 
1. Жарандык укук жана башка укуктук тармактын: жарандык укук биримдиги жана 

дифференциялоо. Социалдык функция. 

2. Юридикалык органдын укуктук табияты. 

3. Юридикалык жактардын мамлекеттик каттоо Жол-жобосу 
4. Жарандык-укуктук Көйгөй түзүмүнүн  предметин жөнгө салуу. 

5. Кудуретсиздиги (банкроттугу) юридикалык жактарга: негизги тенденцияларды укуктук жөнгө 

салуу. 
6. Юридикалык фактылардын жарандык-укуктук теориясы. 

7. Үрп-адаттар, ишкер жүгүртүү,  жарандык укуктагы  салтында жана алардын башка булактар 

катышынын: маселелери,. 
8. Кудуретсиздиги (банкроттугу) жеке ишкер: негизги тенденцияларын укуктук жөнгө салуу. 

9. Субъективдүү жарандык  укуктарды коргоо жана жүзөгө ашыруу укуктук күбөлүгү катары. 

Формалары жана жарандык  укуктарды коргоонун ыкмалары. 

10. Иш жүгүртүүдөгү салттын Көйгөйүн далилдөө. 
11. Жеке ишкер укуктук статусу: жарандык-укуктук жана тармактар аралык мүнөздөмөсү. 

12. Жарандык укуктарды коргоонун альтернативдүү формасы: третейлик коргоо ж. б. 

13. Жарандык мамилелердин соттук практикалык механизмин укуктук жөнгө салуу. 
14. Юридикалык жактардын жарандык укуктуксубъектүүлүгүнчектөө 



15. Жарандык укук тутумунда буюмдук укуктун орду. 

16. Жарандык укугундагы субъективдүү көйгөйүн  кыянаттык менен пайдалануу. 
17. Юридикалык жактардын Көйгөйлөрү жана чет өлкөлүктөр катышкан укуктук жобосу. 

18. Милдеттик укуктун жана мүлктүкукуктун табияты. 

19. Заманбап жарандык карым катнаш  көйгөйлөрү жөнүндө окуулары. 
20. Юридикалык жактардын көйгөйлөрү 

21. Ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө, адамдардын субъективдүү жеке укугу. 

22. Жарандык укук жалпы системасынын жекелештирүү каражаттарынын субъекттери. 

23. Юридикалык жактардын мүлктүк укуктук режиминин Көйгөйлөрү 
24. Мурастоо түрлөрү. Мурастан баш тартуу жана кабыл алынган актуалдуу маселелер. 

25. Өкүлчүлүк жөнүндө жарандык-укуктук окуусу. 

26. Азыркы этапта камсыздоо ыкмалары жөнүндө мыйзамдардын милдеттенме аткарылышын 
өнүктүрүү 

27. Буюм укуктарын коргоо жана башка менчик укугунункөйгөйлөр. 

28. Юридикалык жактардын мыйзам чыгаруу жана классификациялоо көйгөйлөр 

29. Жарандык укук объектилеринин айрым укуктук режимининкөйгөйлөрү. 
30. Жарандык укук системасынын укуктук табияты. 

31. Буюм укуктарын коргоо жана башка менчик укугун көйгөйлөр. 

32. Жарандык укуктун  булактарынын укуктук табияты. 
33. Милдеттенмелерди аткаруу көйгөйлөрү. 

34. Чектелген буюм укуктардынкөйгөйлөрү. 

35. Бүтүмдөр жана келишимдер: алардын маселелеринин катышы. 
36. Укуктук маселелер мурастык укук мамилелери. 

37. Жарандардын укуктук статусунун көйгөйлөрү. 

38. Жарандык жана милдеттенме укуктарынынмаани-маңызы: биримдик жана дифференциялоо. 

39. Аткаруу жана токтотуу келишимин түзүү укуктук маселелери,. 
40. Жарандык укук тутумунда буюмдук укуктун орду. 

41. Жарандык укук субъекттеринин жекелештирүү каражаттарынын жалпы тутуму. 

42. Жарандык-укуктук келишимин  аныктоо маселеси 
43. Мыйзам боюнча мурастоонун укуктук табияты. 

44. Жарандык мамилелердин окуулары жөнүндө заманбап көйгөйлөрү 

45. Өзгөчө укуктардын өзгөчөлүктөрү, интеллектуалдык укуктарды Маани-маңызын. 
46. Керээз боюнча мурастоо көйгөйү. 

47. Жарандык укук субъективдүүлүктү кыянаттык менен пайдалануу көйгөйү. 

48. Милдеттенме укук мамилелерининмаани-маңызын. 

49. Юридикалык жактынкайра уюштуруунун жана жоюунун тартиби. 
50. Жеке ишкердинукуктук статусу: жарандык-укуктук жана тармактар аралык мүнөздөмөлөрү. 

51. Жарандык укук коммерциялык уюмдарынын системасындагы Орду. 

52. Жарандык коомдо жана коммерциялык эмес уюмдардын ишинин укуктук табияты анын ролу. 
53. Муниципалдык жана мамлекеттик менчик укугу: алардын катышуу  маселелери. 

54. Укуктук режиминин айрым жарандык  укук объектилеринин көйгөйлөрү. 

55. Юридикалык жактардын жана чет өлкөлүктөрдүн укуктук жобосунда катышкан көйгөйлөрү. 

56. Альтернативдүү формасын граждандык укуктарды коргоонун: третейская коргоо ж. б. 
57. Пайдалануу укугу интеллектуалдык иштин натыйжаларын курамында бирдиктүү 

технологиялар. 

58. Юридикалык фактылардын жарандык-укуктук теориясы. 
59. Жарандык-укуктук жоопкерчиликтеги  юридикалык табияты. 

60. Жарандык-укуктук илиминин  жалпы жана жеке методдору. 

61. Мурас сатып алуу көйгөйлөр. 
62. Жарандык-укуктук келишим аныктоо маселеси. 

63. Жарандык-укуктук чындыгында айрым методдорун таанып билүүнүү.  Айрым түзүүчү 

принциптери жана ыкмалары  анын изилдөө жарандык-укуктук аныктыгы. 

64. Сот бийлиги жана жарандык сот өндүрүшү. 
65. Бир тараптуу жарандык иштерди угуу. 

66. Ачык-айкындуулук жана атаандаштык өндүрүшү, тараптардын бирдейлиги. 

67. Сырттан чечим. 
68. Сот реформасы жана жарандык сот өндүрүшү. 



69. Соттук бийликтеги жарандык сот иштерин жургузу. 

70. Жарандык сот иштерин жургузудогу акыйкаттуулук принциби. 
71. Соттордун көз карандысыздыгы жана бир гана мыйзамга баш ийиши. 

72. Соттордун эл аралык нормаларын колдонуу. 

73. КР ЖПКтин атаандаштык принципин өнүктүрүү. 
74. Сот далилдердин тараптарын ролу. 

75. Төраганын жарандык иштер боюнча (сот) боюнча өндүрүштү жөнөкөйлөтүлгөн түрү. Жарандык 

иштер (соттук чечимдер) боюнча өндүрүштүн жөнөкөйлөтүлгөн түрү. 

76. Жарандык сот ондурушунун ачыктыгы жана диспозитивдуусунун онугуусу. 
77. Соттун чогултулган далилдеринин ролу. 

 

«Актуальные вопросы правового регулирования семейных отношений в КР» 
1. Понятие, функции и типы семьи.  

2. Государственная семейная политика.  

3. Источники семейно-правового регулирования. 

4. Этапы развития семейного законодательства.   
5. Основные начала (принципы)семейного законодательства.  

6. Сущность семейного правоотношения: основные концепции.  

7. Структура семейного правоотношения.  
8. Категории семейной правоспособности и семейной дееспособности.  

9. Научные дискуссии осемейной правосубъектности семьи, публично-правовых образований и 

юридических лиц.  
10. Юридические факты.  

11. Акты  гражданского состояния.  

12. Абсолютные и относительные семейные правоотношения.  

13. Осуществление и защита семейных прав.  
14. Исковая давность и ее применение.  

15. Соотношение семейного и гражданского законодательства.  

16. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства, норм 
международного права и иностранного  семейного права. 

17. Теоретические и практические проблемы заключения брака.  

18. Законодательство КР в сфере снижения брачного возраста.  
19. Особенности применения норм о прекращении и расторжении брака.  

20. Способы защиты прав супругов и несовершеннолетних детей при расторжении брака. 

21. Значение момента прекращения брака.  

22. Различие функций суда и органов ЗАГСа при расторжении брака.  
23. Проблемы применения законодательства о недействительности брака.  

24. Защита прав супругов в случае признания брака недействительным.  

25. Охрана прав несовершеннолетних детей нормами о недействительности брака. 
26. Правовой статус добросовестного супруга.  

27. Практика применения судами норм Гражданского кодекса КР к недействительному браку.  

28. Правовой механизм защиты прав супругов при реализации норм ГК КР и СК КР об общей 

совместной собственности.  
29. Особенности квалификации общей совместной собственности и собственности каждого из 

супругов.  

30. Критерии разграничения супружеской собственности.  
31. Раздел имущества супругов: проблемы правоприменения. 

32. Правовые возможности защиты прав супругов нормами о брачном договоре.  

33. Защита прав третьих лиц при заключении, прекращении и недействительности брачного 
договора. 

34. Соглашение о разделе имущества.  

35. Раздел имущества, при отсутствии брачного договора исоглашения о разделе имущества.  

36. Раздел недвижимости и вопросы регистрации по месту жительства.  
37. Раздел ипотечного долга супруга.  

38. Особенности определения долей при разделе общего имущества супругов. 

39. История развития института фактических брачных отношений в КР.  
40. Природа фактического брака.  



41. Современное законодательство Европейских стран о фактических брачных отношениях.  

42. Актуальные вопросы имущественных отношений сожительствующих.  
43. Проблема возможности введения диспозитивных семейно–правовых положений, 

регулирующих фактические брачные отношения.  

44. Права несовершеннолетних детей: личные и имущественные права детей. 
45. Права и обязанности родителей.  

46. Особенности установления правоотношений родителей и детей.  

47. Защита прав несовершеннолетних при установлении отцовства в добровольном и судебном 

порядке.  
48. Пробелы и противоречия в законодательном регулировании рассматриваемых отношений.  

49. Роль уполномоченного органа в процессе установления отцовства (материнства). 

50. Гарантии прав детей.  
51. Судебная практика по делам об установлении отцовства (материнства).  

52. Лишение и ограничение в родительских правах. 

53. Проблемы регулирования методов искусственной репродукции действующим 

законодательством.  
54. Соотношение норм семейного и «медицинского права» в сфере суррогатного материнства и 

искусственного оплодотворения.  

55. Суррогатное материнство: проблемы и перспективы.  
56. Направления совершенствования соответствующих норм, устранения пробелов в обеспечении 

прав участников отношений по искусственному воспроизводству человека. 

57. Классификация алиментных обязательств.  
58. Защита прав несовершеннолетних детей нормами раздела 5 Семейного кодекса КР. 

59. Возможности реализации принципа диспозитивности в алиментных правоотношениях.  

60. Соглашение об уплате алиментов в свете правил о гарантиях прав участников семейных 

отношений.  
61. Практика применения норм об уплате и взыскании алиментов: обстоятельства, которые 

устанавливает суд в целях защиты прав плательщика и получателя алиментов.  

62. Значение усыновления как основной, семейной формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

63. Проблемы применения условий усыновления (удочерения) ребенка.  

64. Реализация правил, закрепляющих требования к усыновителям.  
65. Правовые последствия установления усыновления.  

66. Меры охраны прав детей, предусмотренные институтом усыновления.  

67. Практика Верховного суда КР по делам об установлении усыновления (удочерения) детей.  

68. Специфика защиты прав детей в процессе международного усыновления. 
69. Источники правового регулирования семейных отношений с участием иностранных граждан.  

70. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

71. Заключение брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 
72. Расторжение брака между гражданами КР и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, между иностранными гражданами.  

73. Личные неимущественные и имущественные права супругов, с участием иностранного 

элемента.  
74. Родительские правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.  

75. Особенности установления и оспаривания отцовства (материнства) с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  
76. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи, с участием 

иностранного элемента.  

77. Условия и порядок усыновления гражданами иностранных государств и лиц без гражданства 
ребенка, являющегося гражданином КР.  

78. Правовое регулирование брачно-семейный отношений на примере мусульманских стран. 

 

«Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк мамилелерди укуктук жөнгө салуунун 

актуалдуу маселелери” 

1. Үй-бүлө түшүнүгү, функциялары жана үй-бүлө түрлөрү.  

2. Мамлекеттик үй-бүлөлүк саясат.  
3. Үй-бүлөлүк укукту жөнгө салуунун булактары.  



4. Үй-бүлөлүк мыйзамдарды иштеп чыгуу этаптары.  

5. Үй-бүлөлүк укуктун негизги принциптери (принциптери).  
6. Үй-бүлөлүк мамилелердин маңызы: негизги түшүнүктөр.  

7. Үй-бүлөлүк мамилелердин структурасы.  

8. Үй-бүлөнүн аракетке жөндөмдүүлүгүнүн жана үй-бүлөлүк укук жөндөмүнүн категориялары. 
9. Үй-бүлөнүн, мамлекеттик юридикалык жактардын жана юридикалык жактардын үй-бүлөлүк 

укуктук жактары жөнүндө илимий талкуулар.  

10. Юридикалык фактылар.  

11. Жарандык абалдын актылары.  
12. Абсолюттук жана салыштырмалуу үй-бүлөлүк мамилелер. 

13. Үй-бүлө укугун жүзөгө ашыруу жана коргоо.  

14. Иш-аракетти чектөө жана аны колдонуу.  
15. Үй-бүлөлүк жана жарандык укуктун өз ара байланышы.  

16. Үй-бүлөлүк мамилелерге жарандык укукту, эл аралык укукту жана чет өлкөлүк үй-бүлөлүк 

укукту колдонуунун негиздери. 

17. Никенин теориялык жана практикалык маселелери.  
18. Нике курагын кыскартуу жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары.  

19. Никени бузуу жана бузуу жөнүндө эрежелерди колдонуунун өзгөчөлүктөрү.  

20. Ажырашкан учурда жубайлардын жана жашы жете элек балдардын укуктарын коргоо жолдору. 
21. Никени бузган учурдун мааниси.  

22. Ажырашкан учурда соттун жана ЗАГСтын функцияларынын айырмасы.  

23. Никенин жараксыздыгы жөнүндө мыйзамдарды колдонуудагы көйгөйлөр.  
24. Нике жараксыз деп табылган учурда жубайлардын укуктарын коргоо.  

25. Жашы жете элек балдардын укуктарын никенин жараксыздыгы жөнүндө ченемдер менен 

коргоо.  

26. Ак ниеттүү жубайдын укуктук статусу.  
27. Соттор тарабынан Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин ченемдерин жараксыз 

никеге карата колдонуу практикасы. 

28. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин жана Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 
кодексинин жалпы биргелешкен менчик боюнча ченемдерин ишке ашырууда жубайлардын 

укуктарын коргоонун укуктук механизми.  

29. Жубайлардын ар биринин жалпы биргелешкен менчигинин жана мүлкүнүн 
квалификациясынын өзгөчөлүктөрү.  

30. Үй-бүлөлүк мүлктү делимитациялоо критерийлери.  

31. Жубайлардын мүлкүн бөлүштүрүү: укук коргоо органдарынын көйгөйлөрү. 

32. Нике келишими жөнүндөгү эрежелер менен жубайлардын укуктарын коргоонун укуктук 
мүмкүнчүлүктөрү.  

33. Нике келишимин түзүү, токтотуу жана жараксыз деп табуу учурунда үчүнчү жактардын 

укуктарын коргоо. 
34. Мүлктү бөлүштүрүү келишими.  

35. Мүлктү бөлүштүрүү, эгерде нике келишими жана мүлктү бөлүштүрүү жөнүндө келишим жок 

болсо.  

36. Кыймылсыз мүлк бөлүмү жана жашаган жери боюнча каттоо маселелери. 
37. Жубайынын ипотека карызы бөлүмү.  

38. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүүдө үлүштөрдү аныктоонун өзгөчөлүктөрү. 

39. Кыргыз Республикасында чыныгы нике мамилелери институтунун өнүгүү тарыхы. 
40. Чындыгында никенин мүнөзү.  

41. Үй-бүлөлүк мамилелер боюнча Европа өлкөлөрүнүн заманбап мыйзамдары.  

42. Биргелешип жашоо менчик мамилелеринин актуалдуу маселелери.  
43. Чыныгы нике мамилелерин жөнгө салуучу диспозитивдик үй-бүлөлүк укуктук ченемдерди 

киргизүү мүмкүнчүлүгүнүн көйгөйү. 

44. Жашы жете элек балдардын укуктары: балдардын жеке жана мүлктүк укуктары.  

45. Ата-энелердин укуктары жана милдеттери.  
46. Ата-эне менен баланын ортосунда укуктук мамилелерди орнотуунун өзгөчөлүктөрү. 

47. Ыктыярдуу жана сот тартибинде аталыкты белгилөөдө жашы жете электердин укуктарын 

коргоо.  



48. Каралып жаткан мамилелерди мыйзамдык жөнгө салуудагы кемчиликтер жана карама-

каршылыктар.  
49. Аталыкты (энеликти) белгилөө процессиндеги ыйгарым укуктуу органдын ролу.  

50. Балдардын укуктарынын кепилдиктери.  

51. Аталыкты аныктаган учурларда сот практикасы (энелик).  
52. Ата-энелик укуктардан ажыратуу жана чектөө. 

53. Жасалма көбөйүү ыкмаларын колдонуудагы мыйзамдар менен жөнгө салуунун көйгөйлөрү. 

54. Суррогат эне болуу жана жасалма жол менен уруктандыруу жаатындагы үй-бүлө жана 

"медициналык мыйзам" ченемдеринин катышы.  
55. Суррогат: көйгөйлөр жана келечектер.  

56. Адамдарды жасалма жол менен көбөйтүү боюнча мамилелердин катышуучуларынын 

укуктарын камсыз кылуудагы кемчиликтерди четтетүү, тиешелүү ченемдерди өркүндөтүү 
боюнча багыттар.  

57. Жасалма көбөйүү ыкмаларын колдонуудагы мыйзамдар менен жөнгө салуунун көйгөйлөрү. 

58. Алименттик милдеттенмелердин классификациясы.  

59. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 5-бөлүмүнүн ченемдери менен жашы жете 
электердин укуктарын коргоо. 

60. Алименттик укуктук мамилелерде диспозитивдүүлүк принцибин ишке ашыруу 

мүмкүнчүлүктөрү.  
61. Үй-бүлөлүк мамилелердин катышуучуларынын укуктарынын кепилдиктери жөнүндө 

эрежелерди эске алуу менен алимент төлөө жөнүндө макулдашуу.  

62. Алиментти төлөө жана өндүрүү боюнча эрежелерди колдонуу практикасы: төлөөчү менен 
алимент алуучунун укуктарын коргоо максатында сот тарабынан аныкталган жагдайлар. 

63. Ата-эненин камкордугусуз калган балдарды жайгаштыруунун үй-бүлөлүк формасы катары 

асырап алуунун мааниси.  

64. Баланы асырап алуу шарттарын колдонуу көйгөйлөрү. Бала асырап алуучуларга талаптарды 
белгилөөчү эрежелерди ишке ашыруу.  

65. Бала асырап алууну белгилөөнүн укуктук кесепеттери.  

66. Асырап алуу институту тарабынан каралган балдардын укуктарын коргоо боюнча чаралар.  
67. Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун балдарды асырап алууну белгилөө учурлары 

боюнча практикасы.  

68. Эл аралык асырап алуу процессинде балдардын укуктарын коргоонун өзгөчөлүктөрү. 
69. Чет элдик жарандардын катышуусу менен үй-бүлөлүк мамилелерди укуктук жөнгө салуунун 

булактары.  

70. Чет өлкөлүк үй бүлөлүк укуктун ченемдерин колдонууну чектөө.  

71. Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын катышуусу менен никени түзүү. 
72. Кыргыз Республикасынын жарандары менен чет өлкөлүк жарандардын же жарандыгы жок 

адамдардын ортосундагы, чет өлкөлүк жарандардын ортосундагы ажырашуу.  

73. Чет элдик элементтин катышуусу менен жубайлардын жеке мүлктүк эмес жана мүлктүк 
укуктары.  

74. Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын катышуусу менен ата-эне 

мамилеси.  

75. Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын катышуусу менен аталыкты 
(энеликти) аныктоонун жана талашуунун өзгөчөлүктөрү.  

76. Чет элдик элементтин катышуусунда, бойго жеткен балдар жана үй-бүлөнүн башка мүчөлөрү 

үчүн алименттик милдеттенмелер.  
77. Чет мамлекеттердин жарандары жана жарандыгы жок адамдар тарабынан Кыргыз 

Республикасынын жараны болгон баланы асырап алуунун шарттары жана тартиби.  

78. Мусулман өлкөлөрүнүн мисалында нике жана үй-бүлө мамилелерин укуктук жөнгө салуу. 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

3.3. «Евразийское трудовое право»: 

1. Понятие и функции сравнительного трудовое право; 
2. Соотношение сравнительное трудового права, международного трудового права и 

евразийского трудового права; 

3. Методы сравнительного трудового, международного и евразийского трудового права; 

4. Основные этапы евразийской интеграции на постсоветском пространстве и те ключевые 
международные документы, с которыми связывается их начало. 

5. Соотношение трудового права государств – членов ЕАЭС с евразийским трудовым правом; 

6. Понятие и виды источников трудового права государств – членов ЕАЭС по первичному и 
вторичному характеру;  

7. Понятие миграция и ее разновидности; 

8. Классификация трудовой миграции; 

9. Международные стандарты в области трудовой миграции 
10. Соотношение между международно-правовыми актами по миграции СНГ и ЕАЭС; 

11. Общая характеристика законодательным основам осуществления трудовой миграции в ЕАЭС; 

12. Особенности законодательного регулирования трудовой миграции стран ЕАЭС; 
13. Особенности правового статуса трудящегося государств – члена ЕАЭС; 

14. Основные требования относительно ряда профессий при осуществлении трудовой 

деятельности в государстве – члене ЕАЭС; 
15. Характерные признаки предмета трудового права в государствах – членах ЕАЭС; 

16. Общественные отношения включаются в предмет трудового права в государствах – членах 

ЕАЭС; 

17. Отличие отрасли трудового права в государствах – членах ЕАЭС от смежных отраслей 
национального права этих государств: гражданского, административного, право социального 

обеспечения; 

18. Понятие и классификация источников трудового права стран ЕАЭС и их особенность; 
19. Общая характеристика действующих трудовых кодексов в странах ЕАЭС. 

20. Особенности судебной практики как источника трудового права в странах ЕАЭС; 

21. Понятие, характеристика и значение понятийного аппарат трудового права стран ЕАЭС; 
22. Система источников трудового права в странах ЕАЭС и в чем заключается ее особенности в 

указанных государствах. 

23. Основные принципы социального партнерства в странах ЕАЭС. 

24. Формы социального партнерства, предусмотренные в законодательстве стран ЕАЭС; 
25. Характеристика роли государства в правовой модели социального партнерства в странах 

ЕАЭС; 

26. Основные этапы коллективных переговоров по подготовке, заключения или изменению 
коллективного договора (соглашения), специфические особенности в странах ЕАЭС.  

27. Система законодательства об обеспечении занятости и трудоустройству в странах ЕАЭС; 

28. Общая характеристика понятия занятости и формы занятости, предусматриваемые ТК 

государств – членов ЕАЭС. 
29. Общая характеристика политики обеспечения занятости в странах ЕАЭС; 

30. Понятие трудового договора и его основные виды в соответствии с трудовыми кодексами стран 

ЕАЭС; 
31. Порядок заключения трудового договора, предусмотренные трудовыми кодексами стран 

ЕАЭС; 

32. Изменение трудового договора и основания его изменения согласно ТК стран ЕАЭС; 
33. Понятие прекращения трудового договора и классификацию оснований его прекращений по 

ТК стран ЕАЭС; 

34. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя (нанимателя) по 

кодексам стран ЕАЭС; 
35. Правовые гарантии и основания прекращения трудового договора предусматриваются ТК 

стран ЕАЭС; 

36. Понятие заработной платы, основные существенные признаки заработной платы по 
законодательству стран ЕАЭС; 



37. Составные части заработной платы; 

38. Понятие гарантии оплаты труда; 
39. Понятие минимального размера оплаты труда по законодательству стран ЕАЭС. 

40. Общее и особенное в порядке установления, и выплаты заработной платы в странах ЕАЭС; 

41. Понятие гарантии и компенсации по законодательству стран ЕАЭС. 
42. Основные виды гарантий и компенсаций работника по законодательству стран ЕАЭС;  

43.  Понятие рабочего времени и его состав согласно ТК в странах ЕАЭС; 

44. Виды рабочего времени предусматривается ТК в странах ЕАЭС; 

45. Режим и учет рабочего времени согласно ТК в странах ЕАЭС; 
46. Понятие временем отдыха и виды времени отдыха, установленные ТК государств – членов 

ЕАЭС; 

47. Классификация и характеристика видов отпусков, предусмотренных ТК в странах ЕАЭС; 
48. Понятие материальной ответственности, основания и условия ее наступления в соответствии с 

ТК государств – членов ЕАЭС. 

49. Виды материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю 

(нанимателю), предусматриваются ТК государств – членов ЕАЭС; 
50. Случаи материальной ответственности работодателя (нанимателя) перед работником, 

предусмотренные ТК государств – членов ЕАЭС; 

51. Общая характеристика порядка привлечения работника к материальной ответственности и 
взыскания ущерба в соответствии ТК стран ЕАЭС; 

52. Понятие дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарной ответственности по ТК в 

странах ЕАЭС; 
53. Порядок применения дисциплинарных взысканий ТК государств – членов ЕАЭС; 

54. Понятие охраны труда в соответствии с ТК стран ЕАЭС; 

55. Характеристика государственных нормативных требований охраны труда, установленные ТК 

в странах ЕАЭС. 
56. Основные полномочия работника и работодателя в области охраны труда в соответствии с 

законодательством стран ЕАЭС; 

57. Основные процедуры рассмотрения несчастных случаев, предусмотренные законодательством 
о труде в странах ЕАЭС; 

58. Основные правила охраны труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью по законодательству стран ЕАЭС. 
59. Понятия и виды трудового спора по трудовому праву государств- членов ЕАЭС; 

60. Органы рассматривающие индивидуальные трудовые споры в государствах – членах ЕАЭС; 

61. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам 

(согласительных комиссиях) в государствах – членах ЕАЭС; 
62. Особенности индивидуальных трудовых споров в судах государств – членов ЕАЭС; 

63. Основания возникновения коллективных трудовых споров в государствах – членах ЕАЭС; 

64. Порядок и лица, имеющие право выдвигать требования по коллективному трудовому спору; 
65. Органы и процедуры разрешения коллективных трудовых споров в странах ЕАЭС; 

66. Роль судебных органов в коллективных трудовых спорах; 

67. Случаи и формы ограничения прав на проведение забастовки в государствах – членах ЕАЭС; 

68. Отличия разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров в государствах – 
членов ЕАЭС.  

 

3.3."Евразиалык эмгек укугу": 

 

1. Салыштырмалуу эмгек мыйзамынын түшүнүгү жана функциялары; 

2. Салыштырмалуу эмгек мыйзамдарынын, эл аралык эмгек мыйзамдарынын жана Евразия эмгек 
мыйзамдарынын катышы; 

3. Салыштырмалуу эмгек методдору, эл аралык жана евразиялык эмгек укугу; 

4. Постсоветтик мейкиндиктеги евразиялык интеграциянын негизги этаптары жана алардын 

башталышы менен байланышкан ушул эларалык документтер. 
5. ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин эмгек мыйзамдарынын Евразия эмгек мыйзамдары менен өз ара 

байланышы; 

6. ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин эмгек мыйзамдарынын булактары жана алардын баштапкы жана 
экинчи мүнөзү боюнча түрлөрү; 



7. Миграция түшүнүгү жана анын түрлөрү; 

8. Эмгек миграциясынын классификациясы; 
9. Эмгек миграциясы жаатындагы эл аралык стандарттар 

10. КМШ жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн миграциясы боюнча эл аралык укуктук актылардын 

ортосундагы байланыш; 
11. ЕАЭБде эмгек миграциясынын мыйзамдык базасынын жалпы мүнөздөмөлөрү; 

12. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн эмгек миграциясын мыйзамдуу жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү; 

13. ЕАЭБ мүчө болгон мамлекеттин укуктук статусунун өзгөчөлүктөрү; 

14. ЕАЭБ мүчө мамлекетинде эмгек ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууда бир катар кесиптерге 
негизги талаптар; 

15. ЕАЭБ мүчө мамлекеттериндеги эмгек укугунун предметинин мүнөздөмөлөрү; 

16. Коомчулук менен байланыштар ЕАЭБ мүчө мамлекеттериндеги эмгек укуктарынын 
предметине киргизилген; 

17. ЕАЭБге мүчө мамлекеттердеги эмгек укугунун тармагы менен ушул мамлекеттердин улуттук 

укуктарынын тийиштүү тармактарынын ортосундагы айырмачылык: жарандык, 

административдик, социалдык камсыздандыруу мыйзамдары; 
18. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн эмгек мыйзамдарынын булактары жана алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө 

түшүнүк жана классификациясы; 

19. ЕАЭБ өлкөлөрүндө иштеп жаткан эмгек кодекстеринин жалпы мүнөздөмөлөрү. 
20. ЕАЭБ өлкөлөрүндө эмгек мыйзамдарынын булагы катары сот практикасынын өзгөчөлүктөрү; 

21. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн эмгек мыйзамдарынын концептуалдык аппаратынын түшүнүгү, 

мүнөздөмөсү жана мааниси; 
22. ЕАЭБ өлкөлөрүндөгү эмгек укук булактарынын тутуму жана анын ушул мамлекеттердеги 

өзгөчөлүктөрү. 

23. ЕАЭБ өлкөлөрүндө социалдык өнөктөштүктүн негизги принциптери. 

24. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарында каралган социалдык өнөктөштүктүн формалары; 
25. ЕАЭБ өлкөлөрүндө социалдык өнөктөштүктүн укуктук моделиндеги мамлекеттин ролун 

сүрөттөө; 

26. Жамааттык келишимди (келишимди) даярдоо, түзүү же толуктоо жөнүндө ЕАЭБ өлкөлөрүндө 
мүнөздүү өзгөчөлүктөр. 

27. ЕАЭБ өлкөлөрүндө жумуш менен камсыз кылуу жана жумуш менен камсыз кылуу боюнча 

мыйзамдар тутуму; 
28. ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин ЕС тарабынан каралган жумуш менен камсыз кылуу 

түшүнүгүнүн жалпы мүнөздөмөлөрү жана иш формалары. 

29. ЕАЭБ өлкөлөрүндө ишке орноштуруу саясатына жалпы мүнөздөмө; 

30. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн эмгек кодексине ылайык эмгек келишиминин түшүнүгү жана анын негизги 
түрлөрү; 

31. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн эмгек кодекстеринде каралган эмгек келишимин түзүүнүн тартиби; 

32. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн Эмгек кодексине ылайык эмгек келишимине өзгөртүү киргизүү жана аны 
өзгөртүү үчүн негиздер; 

33. Эмгек келишимин токтотуу түшүнүгү жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн Эмгек кодексинде аны 

токтотуунун негиздерин классификациялоо; 

34. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн коддору боюнча жумуш берүүчүнүн (иш берүүчүнүн) демилгеси боюнча 
эмгек келишимин бузуунун негиздери; 

35. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн Эмгек кодекси менен эмгек келишимин бузуунун укуктук кепилдиктери 

жана негиздери келтирилген; 
36. Эмгек акы түшүнүгү, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарына ылайык эмгек акынын негизги 

негизги белгилери; 

37. Эмгек акы компоненттери; 
38. Эмгекке акы төлөө түшүнүгү; 

39. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарына ылайык минималдуу эмгек акы түшүнүгү. 

40. ЕАЭБ өлкөлөрүндө жалпы жана атайын эмгек акыны белгилөө жана төлөө тартиби; 

41. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарына ылайык кепилдик жана компенсация түшүнүгү. 
42. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдары боюнча кызматкерге кепилдиктердин жана 

компенсациялардын негизги түрлөрү; 

43. ЕАЭБ өлкөлөрүндө Эмгек кодексине ылайык жумуш убактысынын түшүнүгү жана анын 
курамы; 



44. ЕАЭБ өлкөлөрүндө ТК тарабынан каралган жумуш убактысынын түрлөрү; 

45. ЕАЭБ өлкөлөрүндө Эмгек кодексине ылайык иш убактысын эсепке алуу жана эсепке алуу; 
46. ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин ТК тарабынан белгиленген эс алуу убактысы жана эс алуунун 

түрлөрү жөнүндө түшүнүк; 

47. ЕАЭБ өлкөлөрүндө Бажы кодексинде каралган майрамдардын түрлөрүн классификациялоо 
жана мүнөздөө; 

48. ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин Эмгек кодексине ылайык жоопкерчилик түшүнүгү, анын келип 

чыгышынын негиздери жана шарттары. 

49. Жумуш берүүчүгө (жумуш берүүчүгө) келтирилген зыян үчүн кызматкерлердин 
жоопкерчилигинин түрлөрү ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин Бажы кодексинде каралган; 

50. Жумуш берүүчүнүн (жумуш берүүчүнүн) кызматкердин алдындагы ЕАЭБ мүчө 

мамлекеттеринин Эмгек кодексинде каралган материалдык жоопкерчилик жөнүндө учурлары; 
51. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн Эмгек кодексине ылайык кызматкерди материалдык жоопкерчиликке 

тартуу жана келтирилген зыяндын ордун толтуруу тартибинин жалпы мүнөздөмөлөрү; 

52. ЕАЭБ өлкөлөрүндө ТС үчүн дисциплинардык жоопкерчилик түшүнүгү жана тартиптик 

жоопкерчиликтин түрлөрү; 
53. ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин Эмгек кодексинин тартиптик жазаларын колдонуу тартиби; 

54. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн Эмгек кодексине ылайык эмгекти коргоо концепциясы; 

55. ЕАЭБ өлкөлөрүндө Бажы кодекси менен белгиленген эмгекти коргоого мамлекеттик жөнгө 
салуучу талаптардын сүрөттөлүшү. 
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