
 



ПӘН «АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ» 

 

ТАКЫРЫП 1. Кіріспе. Аймақ ғылыми білімнің саласы ретінде 

 

 Аймақтық экономика туралы ғылымның тарихи астары мен негізгі бағыттары. 

Аймақтық экономика және басқарудың объектісі. 

Аймақтық экономика және басқарудың негізгі міндеттері. «Аймақтық экономика» 

және «Экономикалық аймақ» түсініктері: олардың мәні бойынша бірлігі мен мазмұны 

бойынша айырмашылығы. 

Аймақтық экономика және басқарудағы зерттеудің негізгі бағыттары. 

 

ТАКЫРЫП 2. Аймақтық экономиканың қалыптасуының теориялық негіздері 

Аймақтық экономиканың қалыптасуы мен дамуы. Аумақтық экономиканың пайда 

болуы және Й.Фон Тюненнің В.Лаунхардттың өндірісті орналастыру теориялары.  

А.Вебердің, В.Кристаллердің өндірісті және халықты орналастыру теориялары. А.Лештің 

кеңістіктік экономика туралы теориясы.  Аймақтық ғылымның қалыптасуы. Ф.Будвил 

мен Ф.Перрудің «өсу полюстері» және «даму полюстері» теориясы. Дж. Фридман, 

Э.Валлерстайннің «орталық-шеткі аймақ (перефиия) теориясы. 

 

ТАКЫРЫП 3. Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару 

Еңбектің аумақтық бөлінісінің мәні мен оның елдегі өндірістік күштерді аумақтық 

ұйымдастырудағы рөлі. 

Аймақтардың мамандану деңгейі. Жинақтаушы көрсеткіштердің жалпы 

сипаттамасы ретінде жалпы аймақтық өнім (ЖАӨ) көлемі және оның жан басына 

шаққандағы мөлшері 

Басқару объектісі ретіндегі аймақтың мәні. Аймақтық экономиканың қалыптасуы 

мен қызмет етуінің факторлары.  Аймактардың қалыптасқан және тиімді маманданулары. 

 

ТАКЫРЫП 4. Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау 

Аймақ әлеуетінің негізгі құрамдас бөліктері: құрылымы, даму көрсеткіштері. 

Табиғи-экологиялық әлеует. Ресурстық-өндірістік әлеует. Еңбек әлеуеті.  

Өндіргіш күштерді орналыстыру заңдылықтары, қағидалары және факторлары. 

Мамандану мен кешенді дамудың мәні. Салааралық өзара әрекеттесулер. 

Экономикалық қатынастардың негізгі нысандары: сауда, қаржылық. 

Аймақтар экономикасының өндірістік секторы және олардың табиғи-экономикалық 

әлеуеті. 

Қазақстан аймақтарының индустриалдық, аграрлық, инвестициялық-құрылыс және 

өндірістік-инфрақұрылымдық әлеуеті. 

 

ТАКЫРЫП 5. Аймақтар экономикасының дамуы реттеудің 

ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері  

Аймақтардың әлеуметтік-шаруашылық дамуын басқарудың конституциялық 

негіздері. Жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың құзіреттері мен олардың іс-

әректің ұйымдастыу тәртібі. Мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының негізгі 

мақсаттары мен атқарымдық міндеттері, олардың өзгермелілігі мен басымдылығы. 

Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құрылымы мен жүйесі, олардың бір-біріне 

бағыныштылықтары және экономиканы орталықтан басқаратын органдармен өзара 

әрекеттестігі. 

 

ТАКЫРЫП 6. Аймақтар дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі мен мәні  

Аймақтық теңсіздіктердің объективті негіздері және аймақтар дамуын мемлекеттік 

реттеу қажеттігі. Жалпы ұлттық экономикалық саясаттағы аймақтық экономиканың орны. 



Аймактық дамуды реттеудің институционалдық және құқықтық негіздері. 

 

ТАКЫРЫП 7. Аймақтық саясат: мәні және негізгі бағыттары. 

Аймақтық саясаттың негізгі мақсаты: аймақтар арасындағы әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейлері арасындағы  айырмашылықты төмендету. Әлеуметтік инфроқұрылымды 

нығайтуға мүмкіндік беретін  басыңқылықты инвестициялық жобаларды жүзеге асыру; 

аймақтардағы халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту. Аймақтық саясаттың негізгі 

қағидалары. Мемлекеттің аймақтық  саясатын жүзеге асырудың жолдары, құралдары және 

әкімшілік-экономикалық механизмдері 
 

ТАКЫРЫП 8. Аймақтық бюджет-салық жүйесі 
Аймақтың бюджеті. Аймақтың бюджет жүйесінің негізгі функциялары. 

Аймақтық бюджет жүйесінің қалыптасуының негізгі қағидалары. Аймақтық 

бюджетті қалыптастыру әдістері. Салық жүйесінің аймақтардағы қызметі. Қазақстан 

Республикасындағы қаржы-бюджет қатынастарының аймақтық астары. Аймақтың 

экономикалық әлеуетін ұлғамалы ұдайы өндіріспен қамтамасыз етудегі бюджетаралық 

қатынастарды жетілдірудің рөлі. Жалпы сипаттағы ресми трансфертер (бюджеттік 

субвенция мен бюджеттен алу) бюджет деңгейлері арасындағы қатынастарды реттеудің 

негізгі механизмі ретінде. 

 

ТАКЫРЫП 9. Аймақтық экономикасының дамуын жоспарлау және болжау 

Болжау, жоспарлау және бағдарламау аймақтық экономиканы реттеудің негізгі 

механизмдері. Аймақтардың экономикасы мен әлеуметтік сфераларының даму жоспарын 

әзірлеу мен оның орындалуын қамтамасыз етудегі жергілікті өкілетті және атқарушы 

органдардың рөлі. 

 

ТАКЫРЫП 10. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық әлеуетін 

бағалау 

Елдің экономикалық дамуының аймақтық ерекшеліктері мен жағдайларын 

зерттеудің қажеттілігі мен негізгі нәтижелері. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейлердегі аймақтық айырмашылықтың объективті себептері. Қазақстаның ірі 

аймақтары мен облыстарының экономикалық өсу динамикасының зандылықтары мен 

қарқыны. Республика аймақтарының экономикалық әлеуеті мен әлеуметтік-

экономикалық даму деңгейлері бойынша оларды топтаудың (типке бөлудің) әдістемелік 

негіздері. 

 

ТАКЫРЫП 11. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі 

Әлем елдеріндегі аймақтық экономиканың мәселелері: жалпы және ерекше. Әлемдік 

экономикадағы аймақтық дамуды реттеуші институттар.   Қытайдағы арнайы 

экономикалық аймақтар 
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ПӘН «АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ» 

 

1.  Аймақтық экономика туралы ғылымның генезисі мен негізгі бағыттары. 

2. «Аймақтық экономика» және «экономикалық аудан» түсінігі: мағынасы мен 

мазмұны бойынша олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары  

3. Аймақтық экономика және басқару объектісі. Аймақтық экономика және 

басқарудың негізгі міндеттері  

4. Аймақтық экономиканы зерттеудің негізгі әдістері. 

5. Аймақтық экономиканың теориялық негіздері. 

6. Аумақтық экономиканың пайда болуы және И.Фон Тюнен, В.Лаунхардт, А.Вебер, 

В. Кристаллердің  өндірісті және халықты орналастыру теориялары. 

7. А.Лештің шаруашылықты кеңістіктік ұйымдастыру жөніндегі теориясы 

8. Ф.Будвил мен Ф.Перрудің «өсу полюстері» және «даму полюстері» теориялары 

9. Дж. Фридман, Э. Валлерстайнның «орталық-шеткі аймақ (периферия) теориясы. 

10. Аймақтық ғылымның қалыптасуы. 

11. Аймақ шаруашылық жүргізу объектісі ретінде 

12. Аймақтық экономиканың қалыптасуы мен қызмет етуінің факторлары. 

13. Еңбектің аумақтық бөлінісінің мәні мен оның елдегі өндірістік күштерді 

аумақтық ұйымдастырудағы рөлі. 

14. Аймақтардың мамандану деңгейі. Аймақтардың қалыптасқан маманданулары. 

15. Аймактардың тиімді маманданулары 

16 Экономикалық аудандау халықшаруашылығын аумақтық ұйымдастыру әдісі 

ретінде. 

17. Аймақтардың табиғи-шаруашылық шарттарын талдау. 

18. Аймақтың экономикалық потенциалының негізгі құраушылары: құрылымы, даму 

көрсеткіштері.  

19. Өндіргіш күштерді орналастырудың заңдылықтары, қағидалары мен факторлары. 

20. Аймақтардың табиғи-ресурстық, экономикалық және ғылыми әлеуеті. 

Жұмысбастылық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму факторы ретінде. 

21. Аймақтың орталықпен, өзге аймақтармен, қалған сыртқы әлеммен экономикалық 

байланыстары. 

22. Аймақтар экономикасының өндірістік секторы және олардың табиғи-

экономикалық әлеуеті.  

23. Қазақстан аймақтарының индустриалдық, аграрлық, инвестициялық-құрылыс 

және өндірістік-инфроқұрылымдық әлеуеті.  

24. Аймақтардың әлеуметтік-шаруашылық дамуын басқарудың конституциялық 

негіздері.  

25. Жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың құзіреттері мен олардың іс-

әректің ұйымдастыру тәртібі. Жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін 

арттыру. «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 

негізі» атты Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Токаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі 

Қазақстан халқына Жолдауы 

26. Мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының негізгі мақсаттары мен 

атқарымдық міндеттері, олардың өзгермелілігі мен басымдылығы 

27. Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құрылымы мен жүйесі, олардың 

бір-біріне бағыныштылықтары және экономиканы орталықтан басқаратын органдармен 

өзара әрекеттестігі. 



28. Аймақтық теңсіздіктердің объективті негіздері және аймақтар дамуын 

мемлекеттік реттеу қажеттігі. 

29. Ел өңірлерінде инфрақұрылымды дамыту. «Сындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Токаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы 

30. Аймактық дамуды реттеудің институционалдық және құқықтық негіздері. 

31. «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 

негізі» атты Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Токаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі 

Қазақстан халқына Жолдауы шеңберіндегі аймақтық даму мәселелері  

32. Аймақтық дамуды реттеудің негізгі әдістері мен құралдары. Аймақтық саясаттың 

макро және микро құралдары. 

33. Проблемалы аймактар және аймактық даму бағдарламалары. 

34. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу әдістерінің жүйесі және олардың 

басымдылығы. Аймақтардағы экономика салаларын мемлекеттік реттеу мәселелері. 

35. Аймақтық саясаттың негізгі қағидалары. Аймақтық саясаттың негізгі мақсаты 

36. Мемлекеттің аймақтық саясатын жүзеге асырудың жолдары, құралдары және 

әкімшілік-экономикалық механизмдері. 

37. Еңбек нарығының аймақтық ерекшеліктері. Еңбек нарығы мен жұмыспен қамту 

саласындағы мемлекеттік саясат. 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамту 

және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасы  

38. Депрессивті аудандар мен ішкі қалаларды айқындаудың әдістемелік негіздері. 

39. Аймақтық экономика қызметінің бюджеттік-қаржылық және құқықтық 

механизмдері. 

40. Аймақтың бюджеті. Аймақтың бюджет жүйесінің негізгі функциялары. 

41. Аймақтық бюджет жүйесінің қалыптасуының негізгі қағидалары. Аймақтық 

бюджетті қалыптастыру әдістері 

42. Қазақстан Республикасындағы қаржы-бюджет қатынастарының аймақтық 

астары.  

43. Жалпы сипаттағы ресми трансферттер (бюджеттік субвенция мен бюджеттен 

алу) бюджет деңгейлері арасындағы қатынастарды реттеудің негізгі механизмі ретінде. 

Бюджетаралық қатынастар жүйесін реформалау. «Сындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Токаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы 

44. Қазақстан аймақтарының салықтық әлеуеті.  

45. Аймақ жағдайында салық жүйесінің әрекет етуі.  

46. Аймақтық дамудың жоспар-болжамдардың негізгі мазмұны, олардың негізгі 

бөлімдері мен көрсеткіштері. 

47. Аймақтардың экономикасы мен әлеуметтік сфераларының даму жоспарын 

әзірлеу мен оның орындалуын қамтамасыз етудегі жергілікті өкілетті және атқарушы 

органдардың рөлі. 

48. Аймақтық бағдарламалардың жіктелуі. Бағдарламаны жүзеге асыру механизмі 

49. 2016-2020 жж. Қарағанды облысын дамыту бағдарламасының негізгі мақсаты 

мен міндеттері 

50. 2020 жылға дейінгі өңірлерді дамыту бағдарламасының негізгі ережелері 

51. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлердегі аймақтық 

айырмашылықтың обьективті себептері. 

52. Республика аймақтарының экономикалық әлеуетті мен әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейлері бойынша оларды топтаудың әдістемелік негіздері. 

53. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін талдау және оның негізгі 

әдістері   

54. Аймақтардың экономикалық дамуының макроэкономикалық көрсеткіштері және 

олардың деңгейін анықтау әдістері. 



55. Қазақстан облыстарының әлеуметтік инфроқұрылымы дамуының экономикалық 

факторлары мен болашағы. 

56. Аймақтық инвестициялық-инновациялық саясаттың қалыптасу ерекшіліктері. 

57. Әлем елдердегі аймақтық экономиканың мәселелері: жалпы және ерекше. 

58. Әлемнің әр түрлі елдерібойынша аймақтық экономикалық саясатты 

салыстырмалы талдау. 

59. Әлемдік экономикадағы аймақтық дамуды реттеуші институтар  

60. Әлемдік экономикадағы проблемалық аймақтар және аймақтық даму 

бағдарламалары. АҚШ пен Европа елдердің тәжірибесі. 

 

 

ПӘН «МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ» 

 

1-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері 

Басқару ғылымының анықтамасы, пәні, объектісі мен әдістері. Мемлекеттік 

басқарудың эволюциясы мен басқару мектептері.   Мемлекеттік басқарудың ерекшелігі. 

Басқару және оның қоғамдағы ролі. Басқарушылық ықпалдың мәні. Мемлекеттік 

басқарудың эволюциясы мен басқару мектептері.  Басқару үрдісінде ескерілетін табиғат 

пен қоғам заңдары.   Басқарудағы дамудың әлеуметтік-экономикалық заңдары. 

Мемлекеттік басқарудың ерекшелігі 

 

2-ТАҚЫРЫП. Мемлекет қоғамдық үдерістерді басқару  

субъектісі ретінде 

Мемлекеттің пайда болуы, мәнісі мен негізгі сипаттамалары. Мемлекеттің пайда 

болуы туралы теорияның негізгі бағыттары және оны басқару тәртібі, мемлекеттік 

құрылым және саяси режимі бойынша жіктеу.  

Мемлекетті басқарудың объективті қажеттілігі. Басқару жүйесі қоғамдық-

экономикалық даму институты ретінде.  Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-

экономикалық астары. Мемлекеттік құрылымдағы бірыңғайлылық пен федеративтілік.  

Президенттік және парламенттік басқару тәртібі. Монархияның, аристократияның және 

демократияның мәні мен ерекшеліктері 

 

3-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудың мақсаттары мен функциялары 

Мемлекеттік басқарудың мақсаттар жүйесі. Мемлекеттің негізгі функциялары.  

Мемлекеттік басқару функциялары. Мемлекеттік басқарудағы мақсаттардың қалыптасу 

көздері.  Мемлекеттік басқару мақсаттарының құқықтық бекітілу формалары.  

Мемлекеттік басқарудың мақсаттар жүйесі. «Қазақстан-2050» стратегиясының ұзақ 

мерзімді басымдықтары, оларды жүзеге асыру бойынша бағдарламалық-құқықтық 

қамсыздандырылуы. Мемлекеттің функциялары және мемлекеттік басқару функциялары 

 

4-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-функционалдық 

құрылымы 
Мемлекеттік орган - мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымының жүйе 

құраушы элементі ретінде. Мемлекеттік орган сипаттамалары: функционалдық, құқықтық, 

ұйымдастырушылық. Мемлекеттік орган құрылымы. Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы 

5-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудың қағидалары  

Мемлекеттік басқарудың қағидалар түсінігі. Түрлері. Мемлекеттік басқару 

қағидаларын жүйелеу негіздері. Мемлекеттік басқару қағидаларын қолданудың тиімділігі.  

 

6-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар жүйесі 

Мемлекеттік басқарудағы әртүрлі жүйелерінің сипаттамалары. Қазақстан 



Республикасындағы мемлекеттік органдар жүйесінің түсінігі, біртұтастығы және олардың 

түрлері.  Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық мәртебесі. 

Парламенттің өкілеттігі мен жұмыс істеу нысандары 

 

7-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқаруға жүйелі көзқарас 

Жүйелердің анықтамасы мен олардың қасиеттері. Нәтижелер мен тиімділік бойынша 

басқару. Мемлекеттік басқару жүйесі. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тура және кері 

байланыстар. Тігінен және көлденеңінен байланыстар 

 

8-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру 
Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру механизмі, оны жүзеге асыруға қатысатын 

басқару органдары. Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары. Мемлекеттік 

басқарушылық шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру технологиясы 

 

9-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекет пен қоғамның өзара 

әрекеттесуі  

Мемлекеттің негізгі сипаттамалары. Мемлекеттің қоғамдық функциялары және 

мемлекеттікбасқарудың түрлері. Әкімшілік-мемлекеттік мекемелердегі бюрократия мен 

бюрократияшылдық. Мемлекеттік-әкімшілік аядағы шиеленістер (конфликтілер) 

 

10-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу 

Мемлекеттік басқарудың құқықтық реттеудің пәні мен әдістері. Мемлекеттік 

басқаруды құқықтық реттеудің нысандары мен құрылымы.  

Мемлекет пен қоғамның; мемлекет пен оның азаматтарының; мемлекет пен 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің; мемлекет пен қоғамдық-саяси ұйымдардың; 

орталық және жергілікті атқарушы органдар арасындағы басқарушылық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

 

11-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету 
Ақпарат мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретінде. Ақпараттық технология және 

оны қолдануды ұйымдастыру. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етудегі 

тиісті ғылыми-зерттеу институттарының атқаратын рөлі 

 

12-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудағы адам әлеуеті 

Мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны мен сапалық деңгейі. 

Мемлекеттік қызмет әлеуметтік-құқықтық институт және қызмет аясы ретінде. 

Мемлекеттік қызмет түрлері. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен 

жіктеу негіздері. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізгі 

ережелері 

 

13-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқару стилін жетілдіру 

Басқарушылық қызмет стилінің түсінігі, элементтері мен өзіне тән белгілері және 

оның өсіңкілігі. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі жауапкершілік және оның заңдық-

құқықтық астары.  Мемлекеттік басқарудағы ұйымдастырушылық пен жауапкершілік 

дәрежесі – оның тиімділігінің көрсеткіші 

 

14-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқару қызметінің әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігі 

Мемлекеттік басқару нәтижелерін талдау әдістемесі және оларды бағалау. 

Мемлекеттік басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігін бағалаудың мәні мен шарттары. 

Электронды үкімет оның қызметінің нәтижелерін арттыру негізі ретінде. 

 



15-ТАҚЫРЫП. Қазақстан жағдайында мемлекеттік басқаруды жетілдіру 

Қазақстандағы мемлекеттіліктің және мемлекеттік құрылыстың тарихи астары. 

Орталық және жергілікті жерлердегі өкілетті және атқарушы билік органдарының жүйесі; 

олардың басқару іс-әрекетінің жетілдірілуі мен тиімділігі. Экономика және әлеуметтік 

үрдістерді мемлекеттік басқарудың салалық және аймақтық астарлары. 

 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негiзгi әдебиет 

 

1.Ұлт болашағының жоспары – 100 нақты қадам бағдарламасы. 20 мамыр 2015 жыл. 

2.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік», 31 қаңтар 

2017 жыл. 

3. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласы,  2017ж. 

4.Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму, Қазақстан 

Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы - 

2015 жылғы 30 қараша. 

5. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты», 

14 желтоқсан 2012 жыл. 

6. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 

қарашадағы № 416-V ҚРЗ. 

7. Шумеков З.Ш., Жанбекова З.Х., Кернебаев А.С. Мемлекеттің басқару теориясы : 

оқу құралы. – ҚҚЭУ, 2015.  

8. Спанова Б.К. Теория государственного управления: Учебное пособие, Караганда - 

КЭУК, 2014 г. 198 с. 

9.Осейчук В. Теория государственного управления. Учебник и практикум- М.: 

Юрайт, 2016. – 344 с. 

10. Чиркин В.Е. Основы государственного и муниципального управления: Учебник. 

– Норма, Инфра-М, 2016. -384 с. 

11. Захаров Н. Система государственного и муниципального управления, –М.: 

Инфра-М, 2016. -288 с. 

12.Система государственного и муниципального управления, Моисеев В. В., Директ-

Медиа, 2015. 

13. Байнова М. С., Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С. Основы государственного и 

муниципального управления, Директ-Медиа, 2016 

14. «Қазақстан Республикасы мемлекеттік кызметі жаңа моделінің тұжырымдамасы 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі № 119 

Жарлығы 

15. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі 

(Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары). Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы 

№ 153 Жарлығы 

16.Купряшин г.л. основы государственного и муниципального управления. учебник и 

практикум// м.: юрайт, 2015. -502С. 

17. Система государственного управления: Учебник. 6-е издани. Под общей ред. 

И.А.Василенко –М.: Юрайт, 2016. -496 с.  

18. Система государственного управления: Учебник. 2-е издани. Под общей ред. 

Ю.Н.Щедько –М.: Юрайт, 2016. -464 с. 
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19) Жетписбаева М.К. Гимранова Г.И. Байгуренова М.А и др.«Взаимодействие 

государства и общества на современном этапе». Монография Караганда, издательство 

КЭУК, 2016. 169с. 

20) Аймагамбетов Е.Б. Жетписбаева М.К. Мусатаева А.А. «Қазақстандағы 

нәтижелер бойынша мемлекеттік басқару (халықты жұмыспен қамту аясының 

мысалында)» Монография Караганда, издательство КЭУК, 2016 г. 131 с. 

21) Гамарник Г.Н. Управление экономикой Казахстана: Методология, подходы, пути 

реализации: монография. - Алматы: Экономика, 2002. - 281 с. 

22) Малков К.Б. Управление по результатам в органах государственной власти: 

автореф. ... канд.экон.наук: 08.00.05. – М.: Московский государственный университет им. 

Л.В.Ломоносова, 2014. – 27 с. 

23) Бочарова А. Развитие института оценки эффективности государственного 

управления. Мировая экономика и международные отношения. – 2013. - № 9. - C. 69-75. 

24) Мусатаева А.А. «Қазақстандағы нәтижелер бойынша мемлекеттік басқару 

(халықты жұмыспен қамту аясының мысалында)», диссертация на соискание ученой 

степени доктора философии (PhD) по специальности 6D051000 «Государственное и 

местное управление», Астана, 2014, 153с. 

25) Аймагамбетов Е.Б. Жетписбаева М.К. Мусатаева А.А. Қазақстандағы 

нәтижелер бойынша мемлекеттік басқару (халықты жұмыспен қамту аясының 

мысалында)//   Монография, Караганда, КЭУК, 2016 г. 131 с. 

 

ПӘН «МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ» 

 

1. Басқару және оның қоғамдағы ролі 

2. Мемлекеттік басқарудың эволюциясы мен басқару мектептері 

3. Мемлекеттің пайда болуы, мәні мен негізгі сипаттамалары 

4. Мемлекеттің пайда болуы туралы теорияның негізгі бағыттары 

5. Мемлекеттік құрылым және саяси режим бойынша жіктеу 

6. Унитарлы және федеративті басқару 

7. Президенттік және парламенттік басқару 

8. Монархияның, аристократияның және демократияның мәні мен ерекшеліктері 

9. Саяси режим түсінігі және демократия нысандары  

10. Мемлекеттік басқару жүйесі. 

11. Мемлекеттік басару жүйесіндегі тура және кері байланыстар. 

12. Мемлекеттік басқарудағы тігінен және көлденеңінен байланыстар 

13. Мемлекеттік басқару мақсаттарының құқықтық бекітілу формалары 

14. Мемлекеттік басқарудың мақсаттар жүйесі 

15. Мемлекеттің негізгі функциялары 

16. «Қазақстан-2050» стратегиясының ұзақ мерзімді басымдықтары, оларды жүзеге 

асыру бойынша бағдарламалық-құқықтық қамсыздандырылуы  

17. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар жүйесінің түсінігі, 

біртұтастығы және олардың түрлері 

18. Мемлекеттік орган - мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымының жүйе 

құраушы элементі ретінде 

19. Мемлекеттік орган сипаттамалары: функционалдық, құқықтық, 

ұйымдастырушылық 

20. Ұйымдық құрылымның қалыптасуы: сызықтық, функционалдық, сызықтық-

функционалдық, бағдарламалы-мақсаттық, матрицалық 

21. Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық мәртебесі. «Күшті 

Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет». «Сындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Мемлекет басшысы Қасым-

http://192.168.71.2/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=MED_PRINT&P21DBN=MED&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%93.%20%D0%9D.


Жомарт Токаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы 

22. ҚР Парламентінің өкілеттігі мен жұмыс істеу нысандары  

23. Нәтижелер мен тиімділік бойынша басқару. «Нәтижелерге бағдарланған 

мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру тұжырымдамасы туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 тамыздағы № 765 қаулысының жалпы мәні 

24. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы 

25. Мемлекеттік басқару қағидаларының түсінігі және түрлері 

26. Мемлекеттік басқарудың әкімшілік, моральды-этикалық және әлеуметтік-саяси 

әдістері 

27. Мемлекеттік басқару қағидаларын қолданудың тиімділігі  

28. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру механизмі, оны жүзеге асыруға қатысатын 

басқару органдары  

29. Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары  

30. Мемлекеттік басқарушылық шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру 

технологиясы  

31. Мемлекеттің қоғамдық функциялары және мемлекеттік басқарудың түрлері  

32. Әкімшілік-мемлекеттік мекемелердегі бюрократия мен бюрократияшылдық. 

«Тиімді мемлекеттік басқару». Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар 

33. Мемлекеттік-әкімшілік аядағы шиеленістер (конфликтілер) 

34. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің пәні мен әдістері.  

35. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің нысандары мен құрылымы. ҚР 

«Құқықтық актілер туралы» 

2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V Заңы 

36. Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік пен заңдылық. «Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V Қазақстан Республикасының 

Кодексінің мәні 

37. Ақпарат мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретінде. «Ақпаратты Қазақстан – 

2020» мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 

жылғы 8 қаңтардағы Жарлығының мақсаты мен міндеттері 

38. Мемлекеттің ақпараттық жүйесі және басқарушылық ақпаратты қалыптастыру 

көздері 

39. Ақпараттық технология және оны қолдануды ұйымдастыру. Мемлекеттік 

органдардың ақпараттық жүйелерінің интеграциясы. Қазақстан Республикасының 

Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар 

40. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етудегі тиісті ғылыми-зерттеу 

институттарының атқаратын рөлі 

41. Мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны мен сапалық деңгейі 

42. Мемлекеттік қызмет әлеуметтік-құқықтық институт және қызмет аясы ретінде, 

оның түрлері.  

43. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізгі 

ережелері 

44. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен жіктеу негіздері. Кәсіби 

мемлекеттік аппарат құру. «Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге 

асыру 

жөніндегі 100 нақты қадам» 

45. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттері 

46. Басқарушылық қызмет стилінің түсінігі, элементтері 

47. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі жауапкершілік пен оның заңдық-құқықтық 

астары  

48. Мемлекеттік басқарудағы ұйымдастырушылық пен жауапкершілік дәрежесі – 

оның тиімділігінің көрсеткіші  



49. Мемлекеттік басқару нәтижелерін талдау әдістемесі және оларды бағалау  

50. Мемлекеттік және аймақтық деңгейлердегі басқарушылық қызмет тиімділігінің 

экономикалық аспектісі 

51. Мемлекеттік басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігін бағалаудың мәні мен 

шарттары. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму ҚР 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылдың 30 қарашасындағы Қазақстан халқына 

Жолдауының 5-ші бағыты 

52. Мемлекеттік басқару субъектілерін және экономиканы басқару органдарын 

ұйымдастыру мен қызмет етуінің тиімділігі 

53. Электронды үкімет оның қызметінің нәтижелерін арттыру негізі ретінде. 2015-

2017 жылдардағы Электронды Үкіметті дамыту бойынша Қазақстанның халықаралық 

индекстерінің салыстырмалы талдамасы  

54. Мемлекеттік басқарудың субъектілері мен объектілері, олардың жүйелері  

55. Қазақстандағы мемлекеттіліктің және мемлекеттік құрылыстың тарихи астары  

56. Заман талабына сай тиімді мемлекет. «Сындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Токаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы  

57. Орталық және жергілікті өкілетті және атқарушы билік органдарының жүйесі; 

олардың басқару іс-әрекетінің жетілдірілуі мен тиімділігі 

58. Экономика және әлеуметтік үрдістерді мемлекеттік басқарудың салалық және 

аймақтық астарлары 

59. Мемлекеттік басқарудың орталық, жергілікті және салалық органдарының 

өзара байланыс схемасы 

60. Сыбайлас жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігі. «Қазақстан 

Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

стратегиясы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 986 Жарлығы 

 

 

ПӘН «МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ БИЗНЕС» 

 

ТАҚЫРЫП 1. ШЕТ ЕЛДЕРДЕ КУРСТЫ ОҚЫТУДЫҢ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ 

ӘДІСТЕМЕЛІК АСТАРЫ  

Нидерланды және Италия профессорлары әзірлеген бағдарламаларды талдау. 

Курстың американдық және канадалық бағдарламаларының ерекшеліктері және оларды 

оқыту әдістемесі. Курстың ғылыми әдістемелік негіздері және оның экономикалық 

ғылымдар жүйесіндегі орны. 

 

ТАҚЫРЫП 2. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ АРАЛАС ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ  

Қоғамдық экономикалық жүйелердің моделдерді және олардың жұмыс күшіне, 

жерге, капиталға, еңбек құралдары мен нәтижелерінде меншік нысанына байланысты 

тәуелділігі. Экономикадағы мемлекеттің рөлі туралы түсініктер эволюциясы. Қоғамдық, 

экономикалық және өндірістік қатынастардың күрделенуі жағдайында оның рөлінің өсуі.  

Аралас эконо.миканың дамуына мемлекеттің араласуының қажеттілігі және шегі. 

 

ТАҚЫРЫП 3. ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ 

БЮРОКРАТИЗМ 

Экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық негіздері. 

Бюрократизмнің мәні, теориялық негіздері және оның элементтері. Лобисттик қызметінің 

мәні және оның әдістері. 

 



ТАҚЫРЫП 4. МЕМЛЕКЕТ НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ 

СУБЪЕКТІСІ 

Саяси императивтер және нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі. Кәсіпкерлік, 

бизнес және нарықтық қатынастардың дамуы үшін құқықтық негізді жасау жөніндегі 

мемлекеттің заң шығарушылық әрекеті.  Шаруашылық жүргізудің жоспарлы және 

нарықтық моделдерін үйлестіруді қамтамасыз етуде нарық субьектілерінің мақсаттарын 

ескеру. Мемлекеттің әлеуметтік-экономиклық мүдделерінің бастапқылығы және оларды 

барлық деңгейдегі шаруашылық жүргізуші субьектілердің ескеруі 

 

ТАҚЫРЫП 5. КӘСІПКЕРЛІК ДАМУЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ 

Меншік нысандары және әр елдердегі олардың арақатынас мәселелері. Меншікті 

толықтай мемлекеттендіру мен экономиканы орталықтан басқару тәжірибесі. Меншіктің 

мемлекеттік те, жеке де нысандарының даму жағдайлары, рөлі және мақсатқа 

лайықтылығы. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің даму жағдайлары мен нәтижелері 

 

ТАҚЫРЫП 6. «ҮКІМЕТ ПЕН БИЗНЕС» ҚАТЫНАСЫН  РЕТТЕУ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ӘРТҮРЛІ ЕЛДЕРДЕГІ ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Үкімет пен бизнес арасындағы қатынасты анықтаудың тарихи және теориялық-

талдау амалдары. Экономиканың жеке секторын дамыту мен орта тапты 

қалыптастырудағы бұл қатынастардың рөлі. Роулс пен Коциктің әділеттілік теориясы. 

Үкімет-бизнес  қатынасын жақсартудағы әкімшілік институттардың функционалдық 

міндеттері мен жауапкершіліктері. Шағын және орта кәсіпорындарға қатысты үкімет 

саясатын қалыптастыру 

 

 

 

 

ТАҚЫРЫП 7. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ЖӘНЕ 

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ РӨЛІ  

Экономикалық өсу проблемасының концептуалдық амалы.Экономикалық өсудің 

негізгі сипаттамалары: мәні, мақсаттары, түрлері. ҚР экономикасының тұрақты даму 

тұжырымдамасы және өсу проблемалары. 

Азаматтық қоғам түсінігі.  Азаматтық қоғам институттарын мемлекеттік басқару 

үрдісіне тарту.  Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылымы.  

Мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуындағы үкіметтік емес ұйымдардың рөлі. 

ҚР-ғы саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар 

 

ТАҚЫРЫП 8. ЭКОНОМИКАНЫҢ ӘРТҮРЛІ СЕКТОРЫНДАҒЫ БИЗНЕСТІҢ 

ДАМУ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

Мемлекеттің экономиканың өндірістік және инфрақұрылымдық салаларындағы 

шағын және орта бизнестің дамуы қажет жағдайларды қамтамасыз ету. Мемлекеттің 

бақылау функциясын жүзеге асыру: тиімділігі және оны шектеудің маңызы. Кәсіпкерлік 

пен бизнес субъектілерінің мемлекеттік емес ұйымдары. Кәсіпкерлік пен бизнес 

субъектілерінің Қазақстан Үкіметімен қатынасының сипаты мен тәжірибесі 

 

ТАҚЫРЫП 9. МЕМЛЕКЕТТІҢ БИЗНЕСПЕН АРАҚАТЫНАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

АСТАРЫ 

Кәсіпкерліктің, шағын және орта бизнестің дамуының әкімшілік-

ұйымдастырушылық негіздерін реттейтін ҚР Заңдары. Шаруашылық және еңбек 

құқығының негізгі ережелері. Кәсіпкерлер мен бизнесмендердің практикалық қызметінің 



халықаралық құқық талаптарына сәйкес келуінің қажеттілігі. Меншік құқығын пайдалану 

тәжірибесі және проблемелеры. Қос теоремасы және Хенд формуласы. Қазақстанның 

әлемдік экономикаға ықпалдасуы. ҚР-ның сыртқы саудасы: оңтайлы мемлекеттік 

стратегияны таңдау. Ұлттық экономика мен әлемдік шаруашылықтың өзара әрекетін 

мемлекеттік реттеу. 
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ПӘН «МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ БИЗНЕС» 

 

1. Мемлекет және бизнес пәнінің ғылыми-әдістемелік негіздері және оның 

экономикалық ғылымдар жүйесіндегі орны. 

2. Үкімет пен бизнес арасындағы қатынасты анықтаудың тарихи және теориялық-талдау 

амалдары. 

3. Үкімет пен бизнес арасындағы қатынастардың этикалық аспектісі. 

4. Роулс пен Коциктің әділеттілік теориялары. 

5. ҚР-ң Конституциясына сәйкес жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың басты 

қызметтері. 

6. Экономикалық өсудің негізгі сипаттамалары: мәні, мақсаттары, түрлері. 

7. Бюрократизмнің мәні, теориялық негіздері және оның элементтері. 

8. Қазақстандағы бюрократиялық элементтер. 

9. Лоббизм. Лоббистік қызметтің мәні және оның әдістері. 

10. Кәсіпкерлік, шағын және орта бизнестің дамуын ынталандырудың экономикалық 

механизмдерінің тұтастай жүйесін негіздеу және қолданудағы мемлекет рөлінің артуы. 

11. Экономиканы реттеу және нарықтық қатынастардың кедергісіз дамуы үшін жағдайлар 

жасауға қатысты мемлекеттік шаралар жүйесі. 

12. Экономиканың әр түрлі секторларында бизнестің дамуын қамтамасыз ету бойынша 

орталық және жергілікті басқару органдарының функционалдық міндеттері. 

13. Меншік нысандары және олардың ара-қатынас мәселелері. Меншікті толықтай 

мемлекеттендіру мен экономиканы орталықтан басқару тәжірибесі. 

14. Меншік құқығын пайдалану тәжірибесі және проблемалары. 

15. Жекеменшік жеке кәсіпкерлік пен бизнестің негізі. 

16. Экономиканың мемлекеттік секторы: оның тиімділігі және елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуына ықпалы. 

17. Экономиканың жеке секторына шетелдік инвестицияларды тарту мен кәсіпкерлердің 

инвестициялық белсенділігін ынталандырудағы мемлекеттің рөлі. 

18. Үкімет-бизнес қатынасын жақсартудағы әкімшілік институттардың функционалдық 

міндеттері мен жауапкершіліктері. 

19. Австрия, Белгия, Дания, Испания, Нидерланды, АҚШ, Германия, Франция, Жапония 

елдерінде үкімет пен бизнес арасындағы өзара қатынас тәжірибесі. 

20. Экономиканың өндірістік және инфрақұрылымдық салаларындағы шағын және орта 

бизнестің дамуына мемлекеттің жағдай жасауы. 

21. ҚР-ң ірі аймақтарындағы бизнестің даму жағдайы мен халықтың өмір сүру деңгейі. 

22. Кәсіпкерліктің, шағын және орта бизнестің дамуының әкімшілік-ұйымдастырушылық 

негіздерін реттейтін ҚР Заңдары. 



23. Заңдарды экономикалық талдау және мемлекет пен бизнес арасындағы қатынасты 

жетілдірудегі олардың маңызы. 

24. Шағын кәсіпкерлікті қаржы-несиелік және инвестициялық қолдау саясаты. 

25. Экономиканың аграрлық секторының тиімді дамуын қамтамасыз етудегі мемлекеттік 

шаралары. 

26. Инновациялық-инвестициялық саясатты қалыптастырудағы мемлекеттің жетекші 

рөлі. 

27. ҚР экономикасының тұрақты даму тұжырымдамасы және өсу мәселелері. 

28. Азаматтық қоғам түсінігі. Азаматтық қоғам институттарын мемлекеттік басқару 

үрдісіне тарту. 

29. Мемлекеттің бақылау функциясын жүзеге асыру: тиімділігі және оны шектеудің 

маңызы. 

30. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры. 

31. Республикалық және жергілікті бюджет жобалары. 

32. Мемлекет қоғамдық өмірді ұйымдастырудың саяси формасы ретінде. 

33. Мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері. 

34. Экономиканың дамуына мемлекеттік араласудың қажеттілігі мен шектеулері. 

35. Әлеуметтік бағдарланған елдерде экономиканы басқаруға мемлекеттік араласудың 

тәжірибесі. 

36. Әлеуметтік-экономикалық және саяси принциптерді жүзеге асырудағы мемлекет 

рөлінің өсуі. 

37. Саяси императивтер. 

38. Экономикалық өсудің негізгі сипаттамалары, мақсаттары мен типтері. 

39. Экономикалық өсу мәселелеріне қатысты концептуалды тәсілдемелер. 

40. ҚР экономикасын тұрақты дамыту және экономикасы өсімі мәселелерінің 

тұжырымдамасы. 

41. Қазақстан қоғамының әлеуметтік құрылымы. 

42. ҚР-ғы саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар. 

43. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін қажетті мемлекеттік шарттармен 

қамтамасыздандыру. 

44. Өндіріс салаларындағы бизнесті дамыту шарттары. 

45. Агроөнеркәсіптік кешеніндегі бизнесті дамыту. 

46. Тиімді шағын және орта бизнес – қала мен ауылды дамытудың берік негізі. Қазақстан 

Республикасының президенті К. Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі "Сындарлы 

қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі" халыққа 

Жолдауы.  

47. Әлеуметтік сектордағы Үкімет пен бизнестің арақатынасы. 

48. Қазақстанның кәсіптік аумағындағы Үкімет пен бизнестің арақатынасы. 

49. Үкімет – бизнес арақатынасындағы ұйымдастырушылықтын және институтының 

аспектілері. 

50. Қазақстандағы өтімді экономикасындағы кәсікерліктің топтасуы шарттарының 

ерекшелігі. 

51. Мемлекеттік кәсіпкерліктің экономикалық мәні. 

52. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу. 

53. Шаруашылық және еңбек құқығының негізгі ережелері. 

54. Ұлттық бизнеске халықаралық нарықтарда қолдау көрсету. Қазақстан 

Республикасының президенті К. Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі "Сындарлы 

қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі" халыққа 

Жолдауы.  

55. Кәсіпкерлер мен бизнесмендердің практикалық қызметінің халықаралық құқық 

талаптарына сәйкес келуінің қажеттілігі. 



 
 


