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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

 

Дайындау  бағыты: 8D042 – «Құқық» 

Білім беру бағдарламасы тобы:  D078– «Құқық» 

 

«Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша 

докторантураға түсу емтиханы сұрақтарының 

ТІЗІМІ 

(2019-2020 оқу жылына) 

 

1-ші бейіндік пәні: «Қазақстан Республикасы конституциялық 

құқығының өзекті мәселелері»  

  

1. Қазақстан Республикасынын конституциялық құқығы түсінігі 

2. Қазақстан Республикасынын конституциялық құқығы пәні және әдістері. 

3. Конституциялық құқыктың Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

құқық жүйесіндегі орны және ролі. 

4. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының әдістері. 

5. Республикасының конституциялық құқығының қазіргі кезеңдегі даму 

тенденциялары. 

6. Конституциялық-құқықтық нормалар: түсінігі, ерекшеліктері, түрлері.  

7. Конституциялық-құқықтық қатынастар: түсінігі, оларға тән белгілер, 

түрлері. 

8.  Конституциялық-құқықтық қатынастар субъектілері, олардың жіктелуі 

9. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының қайнар көздері. 

10. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының ғылымы, заң 

жүйесіндегі орны және рөлі. 

11. ҚазақстанРеспубликасының Конституциясы - мемлекет және қоғамның 

Негізгі заңы. 

12. Қазақстан Республикасының заңды қасиеттері.    

13. Қазақ Республикасының Конституциясының нысаны және құрылымы. 

14.  Қазақстан Республикасының Конституциясының әлеуметтік функциялары 

және қағидалары.  

15. Конституцияны қабылдау және оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу 

тәртібі.  

16. Қазақстан Республикасының Конституциясын құқықтық қорғау. 

Конституцияға түсіндірме беру.  

17. Конституцияның сақталуының кепілдіктері. 

18. ҚазақстанРеспубликасындағы қоғамдық бірлестіктердің ұйымдастырылуы 

және қызмет етуінің конституциялық негіздері. 

19. Көппартиялы жүйенің Қазақстан Республикасында қалыптасуы.  

20. Мемлекеттің қоғамдық бірлестіктер және саяси партиялармен 

арақатынасының конституциялық қағидалары.  
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21. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктердің конституциялық-

құқықтық мәртебесі. Қазақстан Республикасындағы саяси партиялардың 

конституциялық-құқықтық мәртебесі 

22. ҚазақстанРеспубликасында адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің 

негіздері. 

23. Жеке тұлғаның конституциялық міндеттері: түсінігі, мазмұны және түрлері. 

24. Қазақстан Республикасында шетел азаматтарының құқықтық жағдайы.  

25. Қазақстан Республикасының сайлау құқығы: түсінігі, қағидалар және 

әлеуметтік функциялар.  

26. Сайлау еркіндігінің кепілдіктері.  

27. Қазақстан Республикасында сайлау туралы заңнаманың дамуы. 

28. Республикалық референдум: түсінігі және қағидалар. 

29. Мемлекеттік органдардың ұйымдастырылу және қызмететуінің 

конституциялық қағидалары. 

30. ҚазакстанРеспубликасы Президентінің конституциялық-құқықтық 

мәртебесі. 

31. ҚазақстанРеспубликасы Парламентінің конституциялық-құқықтық 

мәртебесі. 

32. Қазакстан Республикасы Парламент депутатының конституциялық-

құқықтық мәртебесі. 

33.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің конституциялық-құқықтық мәртебесі. 

34. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің құқықтық 

мәртебесі: құрамы, құру тәртібі, оның мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі.  

35. Конституциялық Кеңес Төрағасы және мүшелерінің мәртебесі. 

36. Конституциялық Кеңестің және лауазымды тұлғаларының құзыреті. 

37. Қазақстан Республикасында сот төрелігін жүзеге асырудың конституциялық 

қағидалары.  

38. Қазақстан Республикасы соттарының судьяларының құқықтық мәртебесі. 

39 Жергілікті мемлекеттік басқару түсінігі.  

40.Қазақстан Республикасында қазіргі кезеңгі жергілікті мемлекеттік баскару 

жүйесінің қалыптасуы.  

41. Мәслихаттар - жергілікті өкілді органдар. 

42.Мәслихаттарды құру тәртібі, құзыреті және қызметінің ұйымдастырылуы.  

43.Мәслихаттардың құқықтық актілері. 

45.Мәслихаттар өкілеттіктерін тоқтату негіздері.  

46. Мәслихат депутатының құқықтық мәртебесі.  

47. Мәслихат сессиясы төрағасының және мәслихат хатшысының құқықтық 

мәртебесі.  

48.Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқару институттарының 

қалыптасуындағы мәслихаттардың орны.  

49. Жергілікті өзін-өзі басқару органдар қызметін ұйымдастыру тәртібі. 

50. Қазақстан Республикасының прокуратурасының ұйымдастырылу және 

қызмет етуінің конституциялық-құқықтық негіздері. 
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2-ші бейіндік пәні: «Мемлекет және құқық теориясысының мәселелері» 

 

1. Мемлекет және құқық теориясының мәселелері.  

2. Мемлекет және құқық теориясы  жалпы заңдылықтары. 

3.  Мемлекет және құқық теориясының мәні, мақсаты және қоғамдағы дамуы 

туралы жалпыланған білімдер жүйесі. 

4. Мемлекет және құқық теориясының функциялары.  

5. Мемлекет және құқық теориясының теориялық-танымдық функциясы.  

6.  Мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды  сыртқы, техникалық-заңды 

жағынан, олардың заңдылықтары, мәндік белгілері тұрғысынан ғылыми 

түсіндіру.  

7. Мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың дамуының басымдылықтары мен 

бағыттары туралы ғылыми болжамдарды қалыптастыру.  

8. Ғылым ретіндегі мемлекет және құқық теориясының ерекшеліктерін 

көрсетіңіз. 

9. Тәжірибелік-қолданбалы функция. Мемлекет және құқық теориясы, басқа 

да заң ғылымдары сияқты, мемлекеттің қызметін жетілдіру. 

10. Заңнама мен оны қолдану тәжірибесін жақсартуға және дамытуға 

бағытталаған ұсыныстар жасау қызметі.  

11.  Тәрбиелік функция. Мемлекет және құқық теориясы құқықтық тәрбиелеу 

мәселелерін шешуге, адамдарда демократия, тұлғаның құқықтары мен 

бостандықтары, заңдылық, тәртіп және т.б. күрделі мәселелерге қатысты 

шынайы ғылыми көзқарастардың қалыптасуына жәрдемдесуі.  

12. Мемлекет және құқық теориясының пәні, зерттеу пәні болады.  

13.  Мемлекет және құқықтың пайда болуы, дамуы мен қызмет етуінің жалпы 

заңдылықтары мен заң ғылымдарының негізгі түсініктерінің жүйесі. 

14. Мемлекет және құқық теориясы нақты бір мемлекет пен құқықтың емес, 

жалпы мемлекеттіліктің пайда болуы, дамуы мен қызмет етуін, сонымен 

қатар, жалпы заң ғылымдарына тән құқық нормасы, құқықтық қатынас, 

құқық субъектісі және т.б. түсініктерді зерттеуі.  

15. Мемлекет және құқық теориясының әдістері. Ғылым әдісі – бұл пәнді 

түсінуге мүмкіндік беретін тәсілдер мен бағыттардың жиынтығы.  

16. Қоғамның саяси жүйесi ұғымын анықтаңыз. 

17.  Мемлекет саяси жүйеде қандай роль атқаратын түсіндіріңіз 

18.  Мемлекеттiң саяси жүйенiң басқа элементтерiмен қарым-қатынастарын 

көрсетіңіз  

19. Заң қолдайтын билік. 

20. Аппараттық билік. 

21. Бұқаралық билік.  

22. Мемлекеттің пайда болуы туралы мәселелер.  

23. Мемлекеттің пайда болу туралы теориялар. 

24.  Мемлекеттің пайда болу туралы - Діни теория. 

25. Мемлекеттің пайда болу туралы - Патриархалды теория.  

26. Мемлекеттің пайда болу туралы –Шартты теория. 

27. Мемлекеттің пайда болу туралы –Күштеу теориясы. 
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28. Мемлекеттің пайда болу туралы –Тарихи теория. 

29. Мемлекеттің пайда болу туралы –Реалистік теория. 

30. Мемлекеттің пайда болу туралы–Әлеуметтік теория. 

31. Мемлекеттің пайда болу туралы – Нормативтік теория. 

32. Мемлекеттің пайда болу туралы -  Психологиялық теория. 

33. Мемлекеттің пайда болу туралы – Материалистік теория. 

34. Мемлекет функциялары –  негізгі бағыттары. 

35. Мемлекет механизмінің мазмұнын ашып, құрылымын көрсету. 

36. Мемлекет типологиясындағы формациялық  көзқарасты түсіндіріңіз. 

37. Мемлекет формасы /нысаны/ институтының мәнін және оның әртүрлі 

болуының себептерін ашу. 

38. Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам құрудың негiзгi алғышарттарын 

көрсетіңіз. 

39. Құқықтың негiзгi белгiлерiн анықтаңыз. 

40. Құқықтық типологияны қалыптастыратын құбылыстарды көрсетіңіз. 

41. Құқықтың қайнар көздерiн көрсетіңіз. 

42. Құқық нормасы ұғымын анықтаңыз 

43. Құқық жүйелерді түсіндіріңіз 

44. Құқық норма түрлерін көрсетіңіз. 

45. Құқықшығармашылық ұғымын анықтаңыз. 

46.  Құқықшығармашылық түрлерiн түсіндіріңіз. 

47. Заңшығармашылық процесстің сатылар көрсетіңіз. 

48.  Құқық әлеуметтік нормалардың ерекше жүйесі. 

49.  Құқықтың объективтік түсінігі. 

50. Мемлекет және құқық теориясысының қазіргі заманғы мәселелері 

 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 

«Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының өзекті мәселелері» 

пәні бойынша ұсыналатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы = Конституция Республики 

Казахстан  / ҚР Әділет министрлігі.- Астана, 2017.- 85 б. 

2. Қазақстан: мемлекеттілік кезеңдері: Конституциялық актілер = 

Казахстан: этапы государственности: Конституционные акты. Алматы: 

Жеті жарғы, 1997.- 491 б. 

3. Сапарғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы: 

Академиялық курс: Оқулық.- 4-бас.- Алматы: Жеті-Жарғы, 2013.- 533 б. 

Қосымша әдебиеттер: 

4. Қазақстан Республикасы Конституциясының түсіндірме сөздігі / 

Қазақстанның даму институты = Институт развития Казахстана = 

Толковый словарь Конституции Республики Казахстан.- Алматы: Жеті 

жарғы, 1996.- 368 б. 
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5. Катков, Д. Б. Конституционное право : вопросы и ответы.- М.: 

Юриспруденция, 2000.- 189 с. 

6. Табанов С.А. Күрделі заманның өтпелі кезеңдеріндегі қазақ қоғамы ата 

заңдарының (Конституцияларының) тарихы- құқықтық сабақтастығы. 

Алматы: Жеті жарғы, 2005.- 367. 

7. Искакова, Г. Ғазизова Н., Сембаева А Қазақстан Республикасындағы адам 

құқығы: оқу құралы. Астана: Фолиант, 2008.- 296 б. 

8. Искакова, Г.К., Газизова Н.С. Қазақстан Республикасындағы адам 

құқығы: оқу құралы. Семей мемлекеттік пед. ин-ты.- Семей: Интеллект, 

2008.- 232б. 

9. Қазақстан және ТМД-ның басқа да елдерінде өлім жазасын қолдану 

проблемалары мен тәжірибе: сб. материалов межд. практ. семинара = 

Проблемы и практика смертной казни в Казахстане и других странах СНГ 

= Problems and practice of application of death penalty in Kazakhstan and 

other cis countries.- Алматы: 1998.- 375б. 

10. Адам құқықтарын туралы халықаралық билль = The International bill of 

human rights.- Алматы, 1998.- 52б.  

11. БюргентальТ. Халықаралық адам құқықтары: қысқаша шолу. (ағыл. ауд.: 

А. Нұрмаханов). Сорос-Қазақстан қоры, Конституицялық және 6.Құқық 

Саясаты ин-ты (COLPI, Будапешт) және Евразия Қоры.- Алматы: Ғылым, 
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