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2019-2020 оқу жылы 

0201000 - «Құқықтану» мамандығы 

«Мемлекет және құқық теорясының негіздері»  пәні бойынша 

 қорытынды аттестация сұрақтары 

 

   

1. Мемлекеттік (саяси) режим: түсінігі, түрлері. 

2. Құқықтың буржуазиялық типі. 

3. Қазақстандағы құқықтың қайнар көздері. 

4. Мемлекет және құқық теориясының  қоғамдық және заң ғылымдардың арасындағы  алатын 

орны. 

5. Құқықтың пайда болуының марксистік теориясының негізгі идеясы. 

6. Басқару нысаны: түсінігі және түрлері. 

7. Мемлекет нысанының (құрылысы) түсінігі, оның элементтері. 

8. Мемлекеттік аппарат түсінігі. Қазақстан Республикасының  мемлекеттік аппарат құрылымы. 

9. Биліктің бөліну теориясының тарихы. 

10. Заңшығарушылық үрдіс: ұғымы мен кезеңдері. 

11. Парламенттік және президенттік республиканы салыстырыңыз. 

12. Азаматтық қоғамдағы құқық функциясының басымдығының өзгеруін негіздеңіз. 

13. Заңның анықтамасы мне белгілері. 

14. Құқықбұзушылық түсінігі, оның белгілері, түрлері 

15. Құқық пен құқықтық сананың өзара байланыстары. 

16. Нормативтік құқықтық акт пен нормативтік емес құқықтық актінің айырмашылығы. 

17. Заңдылық қағидалары. 

18. Құқықтық қатынас элементтері. 

19. Қазақстан Республикасының  заң шығару билігі. 

20. Тепе-теңдік пен тежемелік жүйенің негізгі институттары – вето құқығы, импичмент, 

парламентті тарату құқығы, соттардың тәуелсіздігінің мазмұнын ашыңыз.  

21. Әлеуметтік және техникалық нормалар. Әлеуметтік нормалардың түрлері. 

22. Қазақстан Республикасының сот билігі. 

23. Мемлекет механизмі.Мемлекет механизмі әрекетінің қағидаттары. 

24. Қоғамның құқықтық жүйесі: түсінігі мен құрылымы. Құқықтық семья 

25. Құқықтық қатынас мазмұны 

26. Мемлекеттің басқару нысаны және оның түрлері. 

27. Құқықтық институт.  

28. Мемлекеттің шығу тегі теориясына жалпы сипаттама: әлеуметтік-экономикалық, 

патриархалдық, келісімді, күштеу, психологиялық және т.б.  

29. Мемлекет функцияларын жүзеге асыру нысандары. 

30. Құқықшығармашылық: түсінігі және түрлері. 

31. Этатикалық мемлекет. 

32. Мемлекеттік құрылым нысаны: түсінігі және түрлері. 

33. Құқықтық құбылыстарды зерттейтін жеке ғылыми әдістер. 

34. Жаңа конституциялық реформа. 

35. Құқықтың нысандары (қайнар көздері) 

36. Мемлекеттің міндеттері және функциялары: түсінігі, мазмұны және жіктелуі.  

37. Қазақстан Республикасының мемлекеттік аппаратын ұйымдастыру  қағидалары және 

қызметі.  

38. Алғашқы қауымдық құрылыстағы қоғамдық биліктің ерекшеліктері  



39. Жаңа кодификацияланған актілерді дайындау және қабылдау уақыттың объективтік талабы 

екендігін дәлелдеңіз. 

40. «5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» 

41. Құқықтың мәні және оның қоғам мен мемлекет өміріндегі рөлі. 

42. Тарихи материалистік іліміне сүйене отырып, мемлекеттің пайда болуына әсер еткен алғы 

шарттар мен факторлар. 

43. «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. 

44. Күштеу теориясына сәйкес мемлекеттің пайда болуының алғы шарттары. 

45. Мұсылман құқығы 

46. Құқық саласы. 

47. Құқықтық нигилизм түсінігі және нысандары 

48. Фома Аквинский және Маритэн мемлекет құқықтың пайда болуы жөніндегі жақтаған 

концепциясы.  

49. Қазіргі заман мемлекетінің  мәні 

50. Құқықтық сана түсінгі, құрылымы және түрлері 

51. Осы заман өркениетті мемлекеттің экономикалық қызметі 

52. Құқықтық реттеудің әдістері.  

53. Романо – германдық құқықтық жүйе 

54. Құқықтық мемлекеттің негізгі белгісі – заң үстемдігінің мағынасы. 

55. Құқықтың нысандары мен қайнар көздері айырмашылығы 

56. Заңды жауапкершіліктің түсінігі, қағидалары және түрлері. 

57. Келісім шарт құқық қайнар көзі ретінде  

58. Қазақстандағы құқықтық әдет – ғұрып. 

59. ҚР егемендігін анықтайтын негізгі актілерінің мазмұны мен мағынасын ашыңыз. 

60. Субъективтік және объективтік құқық 

61. Нормативтік актілерді жүйелеу: ұғымы мен түрлері. 

62. Ратификация 

63. Құқықтық мәдениеттің түсінігін беріңіз 

64. Құқықтық қатынас құрамы (элементтері) 

65. Адамдардың құқықтары мен бостандықтарын шектеудің түсінігі 

66. Құқық нормасын талқылау,әдістері және тәсілдері 

67. Құқықты қолдану. 

68. Дәстүрлі-діни құқықтық жүйенің жалпы сипаты 

69. Ағылшын-америкалық құқықтық жүйедегі құқықтық қайнар көздері 

70. Құқық шығарушы ретіндегі соттың рөлін анықтаңыз. 

71. Заңдылық түсінігі және қағидалары 

72. Мемлекет, құқық және адамзаттың әлемдік проблемалары. 

73. Заңдылық және тәртіп. Тәртіп түрлері. 

74. Құқықтық мінез-құлық түсінігі, оның түрлері. 

75. Кодификация және инкорпорацияны салыстырыңыз. 

 

 

Құрастырған арнайы пән оқытушысы:                                               Байсакалова К.А. 

 

 

 

 

 

 
 


