
 

 
 

 

 



 «МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ 

ПРАКТИКАСЫ» ПӘНІ 
 

Тақырып 1.Мемлекеттік басқарудың мазмұны 

 

Мемлекет мемлекеттік басқарудың басты субъектісі ретінде. 

Мемлекеттік басқару мақсаттарын әзірлеудің қоғамдық көздері. Мемлекеттік 

басқару функцияларының ерекшелігі мен жіктелуі. Мемлекеттік 

органдардың функциялары 

 

Тақырып 2. Мемлекеттік басқаруға қатысты нарықтық тәсілдеме 

 

Мемлекеттік басқарудың әдістері. Мемлекеттік басқарудың нысандары.  

Мемлекеттік басқару жүйесінің әдістемелік негіздерінің қалыптасуы. Басқару 

әлеуметтік институт ретінде. Мемлекеттік басқару тетігі  

 

Тақырып 3. Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік  

 

 Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік мемлекеттік шешімдерді 

жүзеге асырудың қажетті шарты ретінде. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі 

міндеттер және жауапкершілік. Министрлердің құзыреттіліктері мен 

жауапкершілігі,  олардың есеп беруі және олардың іс-әрекетін стратегиялық 

бақылау. Мемлекеттік басқарудың заңдары. Мемлекеттік басқарудың дербес 

жауапкершіліктің сипаттамасы  

 

Тақырып 4. Мемлекеттік басқару және ұйымдық мүдделер  

 

Мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі элементтері, олардың өзара 

байланысы. Лоббизм. Қазақстанда қолданылатын лоббисттік іс-әрекет 

әдістері. Мемлекеттік басқарудағы әмбебап - мемлекеттік басқарудың сапалы 

жетілдіру көзі  

 

Тақырып 5. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы  

 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымы. Мемлекеттік органның сипаттамалары мени негіздемелері: 

функционалды, құқықтық, ұйымдық, статуттық. Түрлі негіздемелер бойынша 

мемлекеттік органдардың жіктелуі: мемлекеттің функциялары, 

құзыреттіліктері, территориялық әрекет ету ауқымы. Мемлекеттік органның 

кадрлары. Мемлекеттік органның құрылымы. Мемлекеттік орган 

құрылымына қойылатын талаптар  

 

Тақырып 6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және мемлекеттік 

басқару мақсаттары  

 



Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес құралдары. Сыбайлас 

жемқорлықпен байланысты құқық бұзу субъектілері. Мемлекеттік басқару 

субъектілерінің ұйымдық-тағайындау функциялары. «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес» ҚР Заңы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

әдістері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі қағидалары  

 

Тақырып 7. Мемлекетті саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру 

 

Мемлекеттік саясат қоғамдық маңызды мәселелерді шешу бойынша 

мемлекеттік басқару органдарының нысаналы іс-әрекеті ретінде. 

Мемлекеттік саясаттың конституциялық негізі және құқықтық негізі 

Мемлекеттік саясаттың түрлері мен бағыттары 

 

Тақырып 8. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі шешімді әзірлеу және 

қабылдау 

 

Мемлекеттік шешім ғылыми түсінік ретінде. Мемлекеттік шешімдердің 

тиімділігін бағалау. Қазақстан Республикасы нормативті-құқықтық 

актілердің түсінігі мен жіктелуі 

 

Тақырып 9. Басқарушылық іс-әрекет және оның кезеңдері 

 

Әкімшілік процедуралар. Басқарушылық қатынастар және олардың 

жіктелуі. Басқарушылық қатынастарды құқықтық реттеу. Мемлекеттік 

органдар, азаматтар және тікелей бағынышты объектілер арасындағы 

қатынастар  

 

Тақырып 10. Мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру және 

жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту  

 

Мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру процесі және түрлері. 

Жергілікті өзін-өзі басқару іс-әрекетін мемлекеттік реттеу қағидалары және 

формалары. Жергілікті өзін-өзі басқаруды мемлекеттік қолдау я 

 

Тақырып 11. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің 

жаңа моделінің Тұжырымдамасы  

 

Мемлекеттік қызмет жүйесін кәсіптендіру қағидалары. Мемлекеттік 

қызмет көрсету және олардың сапасын арттыру бағыттары. Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік қызметті реформалау  

 

Тақырып 12. Қазақстандағы мемлекеттік басқарудың реформалануы 

 

Жергілікті өзін-өзі басқару мемлекеттік басқарудың демократиялық 

негізі ретінде. Мемлекеттік билік органдарының жергілікті өзін-өзі 



басқарумен өзара әрекеттесу бағыттары. Үкіметті реформалау 

стратегиясының негізгі қағидалары  
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 «Мемлекеттік басқарудың теориясы және практикасы» пәні 

 

1. Мемлекет мемлекеттік басқарудың басты субъектісі ретінде  

2.  Мемлекеттік басқару мақсаттарын әзірлеудің қоғамдық көздері  

3. Мемлекеттік басқару функцияларының ерекшелігі мен жіктелуі  

4. Мемлекеттік органдардың функциялары 

5. Мемлекеттік басқарудың әдістері  

6. Мемлекеттік басқарудың нысандары 

7. Мемлекеттік басқару жүйесінің әдістемелік негіздерінің қалыптасуы  

8. Басқару әлеуметтік институт ретінде  

9. Мемлекеттік басқару тетігі  

10. Мемлекеттік және қоғамдық басқарудың бірлігі мен ара-қатынасы 

11. Саяси   партиялар,  кәсіптік одақтар қоғамдық бірлестіктердің 

мысалы ретінде 

12. Ынтымақтастық мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктердің 

өзара әрекеттесу формасы ретінде. Қоғамдық бірлестіктердің мемлекеттік 

тіркелуі және қайта тіркелуі  

13. Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік мемлекеттік шешімдерді 

жүзеге асырудың қажетті шарты ретінде 

14. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі міндеттер және жауапкершілік  

15. Министрлердің құзыреттіліктері мен жауапкершілігі,  олардың есеп 

беруі және олардың іс-әрекетін стратегиялық бақылау  

16. Мемлекеттік басқарудың заңдары 

17. Мемлекеттік басқарудың дербес жауапкершіліктің сипаттамасы  

18. Мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі элементтері, олардың өзара 

байланысы 

19. Лоббизм. Қазақстанда қолданылатын лоббисттік іс-әрекет әдістері 

20. Мемлекеттік басқарудағы әмбебап - мемлекеттік басқарудың сапалы 

жетілдіру көзі  

21. Мемлекеттік орган мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымының 

жүйеқұраушы элементі ретінде  

22. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымына ықпал ететін 

факторлар 

23. Мемлекеттік шешімдерді орындаудың негізгі институттары 

24. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымы  

25. Мемлекеттік органның сипаттамалары мени негіздемелері: 

функционалды, құқықтық, ұйымдық, статуттық. 

26. Түрлі негіздемелер бойынша мемлекеттік органдардың жіктелуі: 

мемлекеттің функциялары, құзыреттіліктері, территориялық әрекет ету 

ауқымы. 

27. Мемлекеттік органның кадрлары 

28. Мемлекеттік органның құрылымы. Мемлекеттік орган құрылымына 

қойылатын талаптар  

29. Мемлекеттік басқаруды жетілдіру бағыттары  



30. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес құралдары  

31. Сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзу субъектілері  

32. Мемлекеттік басқару субъектілерінің ұйымдық-тағайындау 

функциялары  

33. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» ҚР Заңы 

34. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес әдістері 

35. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі қағидалары  

36.  Мемлекеттік саясат қоғамдық маңызды мәселелерді шешу бойынша 

мемлекеттік басқару органдарының нысаналы іс-әрекеті ретінде  

37. Мемлекеттік саясаттың конституциялық негізі және құқықтық негізі  

38. Мемлекеттік саясаттың түрлері мен бағыттары  

39. Мемлекеттік шешім ғылыми түсінік ретінде  

40. Мемлекеттік шешімдердің тиімділігін бағалау 

41. Қазақстан Республикасы нормативті-құқықтық актілердің түсінігі 

мен жіктелуі 

42. Әкімшілік процедуралар. 

43. Басқарушылық қатынастар және олардың жіктелуі. Басқарушылық 

қатынастарды құқықтық реттеу 

44. Мемлекеттік органдар, азаматтар және тікелей бағынышты 

объектілер арасындағы қатынастар 

45. Мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру процесі және түрлері 

46. Жергілікті өзін-өзі басқару іс-әрекетін мемлекеттік реттеу 

қағидалары және формалары 

47. Жергілікті өзін-өзі басқаруды мемлекеттік қолдау  

48. Азаматтардың жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысу формалары  

49. Мемлекеттік қызмет жүйесін кәсіптендіру қағидалары  

50. Мемлекеттік қызмет көрсету және олардың сапасын арттыру 

бағыттары  

51. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті реформалау  

52. Жергілікті өзін-өзі басқару мемлекеттік басқарудың демократиялық 

негізі ретінде 

53. Мемлекеттік билік органдарының жергілікті өзін-өзі басқарумен 

өзара әрекеттесу бағыттары  

54. Үкіметті реформалау стратегиясының негізгі қағидалары  

55.  Электронды үкімет мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру шарты 

ретінде  

56. Шағын және кәсіпқой үкімет 

57.  Әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің аттестациялануы 

58.  Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту 

Тұжырымдамасы  

59. «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» ҚР 

Заңының негізгі ережелері 

60. Мемлекеттік қызметке түсу процесі және жүйелері  

 

 



«ЭКОНОМИКАНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОРЫН  

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ» ПӘНІ 

 

Тақырып 1. Экономиканы мемлекеттік реттеу және оның нақты 

секторының теориялары 

 

Меркантилизм теориялары.  А.Смит және Д. Рикардоның экономикалық 

либерализм теориясы. Экономиканы мемлекеттік реттеу теориясындағы 

неоклассикалық бағыт  

 

Тақырып 2. Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты 

 

Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасы: мәні, 

мақсаттары және міндеттері. Қазақстан Республикасының монополияға 

қарсы комитеті және оның негізгі функциялары. Тауарлы нарықтарды 

монополияландыру әдістері және оларға қарсы тұру  

 

Тақырып 3. Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік саясаты 

 

Мемлекеттік өнеркәсіптік саясат. Өнеркәсіптік саясатты әзірлеу 

кезеңдері. Қазақстан Республикасының индустриалды инновациялық даму 

бағдарламасы және оны жүзеге асыру  

 

Тақырып 4. Агроөнеркәсіптік кешендегі тұрақты ұдайы өндірісті 

мемлекеттік реттеу 

 

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешені және оның 

құраушылары. Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу қағидалары. 

Ауыл шаруашылығын қолдау бойынша мемлекеттік шаралар. 

Агроөнеркәсіптік бағдарлама және оны жүзеге асыру нәтижелері  

 

Тақырып 5. Құрылыс кешені және оның дамуын реттеу бағыттары 

 

Құрылыс индустриясы елдің экономикалық өсімін қамтамасыз ету 

шарты ретінде. Қазақстан Республикасының құрылыс өндірісіндегі заманауи 

мәселелер. Қазақстан Республикасында халықтың аз қамтылған бөлігі үшін 

әлеуметтік объектілердің құрылысы   

 

Тақырып 6. Көлік және коммуникацияның дамуын мемлекеттік 

реттеу 

 

Көлік ұлттық экономиканың маңызды саласы ретінде. Көлік түрлері. 

Көлікті дамытудың негізгі көрсеткіштері . Қазақстан Республикасының көлік 

жүйесін дамытудағы мәселелер 

 



Тақырып 7. Мемлекеттік кәсіпкерлік экономиканы реттеу әдісі 

ретінде 

 

Мемлекеттік кәсіпкерліктің экономикалық мәні және мазмұны. 

Мемлекеттік кәсіпкерлік экономиканы мемлекеттік реттеу әдісі ретінде. 

Кәсіпкерліктің қалыптасу кезеңіндегі мемлекеттің негізгі функциялары  

 

Тақырып 8. Экономиканың нақты секторында инвестициялық 

процестерді мемлекеттік реттеу 

 

Мемлекеттің инвестициялық саясатының экономикалық мазмұны мен 

негізгі қағидалары. Экономиканың нақты секторының инвестициялық 

белсенділігін салықтық реттеу. Бюджеттік инвестициялық ресурстарды 

пайдалану тиімділігін арттыру бағыттары. Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік Кодексі 2015 жылғы 29 қазан № 375-V ҚРЗ  

 

Тақырып 9. Экономиканың әлеуметтік секторын мемлекеттік 

реттеу 

 

Мемлекеттік әлеуметтік саясат: мазмұны, тұжырымдамасы және 

стратегиясы. Әлеуметтік әділетсіздік және халықты әлеуметтік қорғау. 

Әлеуметтік саясаттың басымдықтары 

 

Тақырып 10. Әлеуметтік әріптестік нарықтық экономиканың 

институты ретінде 

 

Әлеуметтік әріптестіктің мәні мен мазмұны. Ұжымдық шарттар мен 

келісімдер әлеуметтік-еңбек қатынастары саласында жалдамалы 

жұмыскерлер мен жұмыс берушілер қызығушылықтарының үйлесу нәтижесі 

ретінде. Шетелдегі әлеуметтік әріптестік және оны Қазақстанда қолдану 

мүмкіндіктері. 
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 «Экономиканың нақты секторын мемлекеттік реттеу» пәні 

 

1. Қазақстанның ғылыми ұйымдары 

2. Ғылыми қызметті мемлекеттік реттеу жүйесі 

3. Қазақстанда ғылыми қызметті қолдау 

4. Ғылымды қаржыландыру көздері 

5. Ғылымды дамытудағы жеке қаржыландыру көздерінің рөлі 

6. Ғылыми сектордың негізгі активтері 

7. Ғылымдағы адами ресурстар 

8. Қазақстан экономикасындағы ғылымның рөлін бағалау 

9. Қазақстандағы аймақтық ғылым саласы 

10. Ғылыми зерттеулердің түрлері 

11. Меркантилизм теориялары 

12. Экономиканы мемлекеттік реттеу теориясындағы неоклассикалық 

бағыт.  

13. Дж. М. Кейнстің экономиканың және оның салаларының дамуына 

мемлекеттің араласу теориялары   

14. Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасы 

15. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи 

монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау комитеті және оның негізгі функциялары 

16. Тауарлы нарықтарды монополияландыру әдістері және оларға қарсы 

тұру 

17. Жосықсыз бәсекелестік; монополиялық жоғары бағаларды орнату 

мақсатындағы келісім 

18. Табиғи монополиялардың іс-әрекетін мемлекеттік реттеу 

19. Монополияға қарсы іс-әрекеттің шетелдік тәжірибесі 

20. Мемлекеттік өнеркәсіптік саясат. Өнеркәсіптік саясатты әзірлеу 

кезеңдері 

21. ҚР 2015-2019 жж. индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы 

және оның іске асырылуы 

22. Өнеркәсіптік өндіріс тауарларының бәсекеқабілеттілігі және оларға 

қойылатын талаптар 

23. Өнеркәсіптік саясаттың өңірлік мәселелері 

24. Кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік ұлттық бағдарламалары 

25. Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешені және оның 

құраушылары  

26. Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу қағидалары 

27. Ауыл шаруашылығын қолдау бойынша мемлекеттік шаралар.  

28. Қазақстан Республикасында АӨК даму болашағы. ҚР Президентінің 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: ғаламдық бәсекеқабілеттілік» атты 2017 

жылдың 31 қаңтарындағы Жолдауы 

29. Құрылыс индустриясы елдің экономикалық өсімін қамтамасыз ету 

шарты ретінде   

30. Қазақстан Республикасының құрылыс өндірісіндегі заманауи 



мәселелер 

31. Қазақстан Республикасында халықтың аз қамтылған бөлігі үшін 

әлеуметтік объектілердің құрылысы   

32. ҚР құрылыс секторының даму жоспары. ҚР Президентінің 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: ғаламдық бәсекеқабілеттілік» атты 2017 

жылдың 31 қаңтарындағы Жолдауы 

33. Көлік ұлттық экономиканың маңызды саласы ретінде. Көлік түрлері 

34. Көлік дамуының негізгі көрсеткіштері 

35. Қазақстан Республикасының көлік жүйесін дамытудағы мәселелер  

36. Жаңа еуразиялық логистикалық инфрақұрылымының дамуы. ҚР 

Президентінің «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: ғаламдық 

бәсекеқабілеттілік» атты 2017 жылдың 31 қаңтарындағы Жолдауы 

37. Мемлекеттік кәсіпкерліктің экономикалық мәні және мазмұны 

38. Мемлекеттік кәсіпкерлік экономиканы мемлекеттік реттеу әдісі 

ретінде 

39. Кәсіпкерліктің қалыптасу кезеңіндегі мемлекеттің негізгі 

функциялары 

40. Кәсіпкерліктің ұйымдық-шаруашылық тетігінің мәні 

41. Шағын кәсіпкерлік экономикалық өсім шарты ретінде. Қазақстан 

Республикасының «ҚР-ғы жеке кәсіпкерлік туралы» Заңы 

42. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің кеңеюі кәсіпкерлікті 

дамытудың маңызды бағыты. ҚР Президентінің «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: ғаламдық бәсекеқабілеттілік» атты 2017 жылдың 31 

қаңтарындағы Жолдауы 

43. Мемлекеттің инвестициялық саясатының экономикалық мазмұны 

мен негізгі қағидалары 

44. Экономиканың нақты секторының инвестициялық белсенділігін 

салықтық реттеу 

45. Бюджеттік инвестициялық ресурстарды пайдалану тиімділігін 

арттыру бағыттары. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі 2015 

жылғы 29 қазан № 375-V ҚРЗ 

46. Мемлекеттік әлеуметтік саясат: мазмұны, тұжырымдамасы және 

стратегиясы 

47. Әлеуметтік әділетсіздік және халықты әлеуметтік қорғау 

48. Әлеуметтік саясаттың басымдықтары. ҚР Президентінің 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: ғаламдық бәсекеқабілеттілік» атты 2017 

жылдың 31 қаңтарындағы Жолдауы 

49. Еңбек нарығын мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары 

50. Еңбек нарығы әлеуметтік-экономикалық категория ретінде  

51. Халықты жұмыспен қамтудың әлеуметтік-экономикалық мәні және 

қағидалары.  

52. Әлеуметтік әріптестіктің мәні мен мазмұны 

53. Ұжымдық шарттар мен келісімдер әлеуметтік-еңбек қатынастары 

саласында жалдамалы жұмыскерлер мен жұмыс берушілер 

қызығушылықтарының үйлесу нәтижесі ретінде 



54. Шетелдегі әлеуметтік әріптестік және оны Қазақстанда қолдану 

мүмкіндіктері 

55. Әлеуметтік әріптестік әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеудің 

айрықша тетігі ретінде 

56. Өнеркәсіп кез-келген дамыған елдің негізі ретінде 

57. Өнеркәсіптік өндіріс тауарларының бәсекеқабілеттілігі және оларға 

қойылатын талаптар 

58. Өнеркәсіптің технологиялық мамандануын дамыту келешегі 

59. Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік саясатын ақпараттық-

маркетингтік қамтамасыз ету 

60. Агроөнеркәсіптік кешендегі тұрақты ұдайы өндірісті мемлекеттік 

реттеу жүйесін қалыптастырудың басымды бағыттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ 

 

Тақырып 1. Мемлекеттік құрылғы және аймақтық басқару 

 

 «Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың негіздері» курсын зерттеу 

пәні мен әдіснамасы. Мемлекеттік құрылғы формасы. Мемлекеттік 

құрылғының заманауи формалары. Аймақ территориялық басқару бірлігі 

ретінде; моно-және полуфункционалды аймақтар. 

 

Тақырып 2. Унитарлы мемлекеттердегі аймақтар 

 

Унитарлы мемлекетте басқаруды территориялық ұйымдастыру 

қағидалары. Унитарлы мемлекеттердің типтері: орталықтандырылған, 

орталықсыздандырылған, автономиялы және автномиясыз. Унитарлы 

мемлекеттерде аймақтық басқаруды ұйымдастыру және оның функциялары. 

Еуропа мен Азияның унитарлы мемлекеттерінде аймақтық басқарудың 

ерекшеліктері. 

 

Тақырып 3. Федерация субъектілері және федеративті 

мемлекеттердегі өзге аймақтық құрылымдар   

 

Федерация типтері, федералды мемлекет және федерация субъектілері 

арасында өкілеттікті бөлу тәсілдері. Бюджетаралық қатынастар және 

бюджеттік федерализм. АҚШ, Канада, ГФР, Швейцария, Үндістан, 

Бразилиядағы федеративті қатынастардың ерекшеліктері  

 

Тақырып 4. Аймақтандырылған мемлекеттер  

(автономия-мемлекеттер) 

 

Мемлекеттік құрылғының аймақтандырылған формасы және 

регионализм (аймақтану) идеологиясы.  Орталық және аймақтық басқару 

органдарының өзара әрекеттесуі ұйымдастыру және өкілеттіктерді бөлу. 

Ассиметрия мәселесі және артықшылығы бар аймақтар мәртебесінің 

ерекшеліктері.  Автономия мемлекеттердің болашағы.  Одақтық, мемлекеттік 

және аймақтық басқару органдарының өзара әрекеттесуі.  

 

Тақырып 5. Жергілікті өзін-өзі басқару: мәртебе негіздері 

 

Шет елдердегі жергілікті басқару, жергілікті өзін-өзі басқару, 

муниципалды басқару түсініктерінің ара-қатынасы. Жергілікті өзін-өзі 

басқарудың конституциялық мәртебесі. Федеративті, унитарлы және 

аймақтандырылған мемлекеттерде жергілікті билік органдарының іс-әрекетін 

құқықтық реттеу ерекшеліктері. Жергілікті өзін-өзі басқару және 

федерализм. Жергілікті өзін-өзі басқарудың конституциялық, заңнамалық 



және әкімшілік реттеудің ара-қатынасы. 

 

Тақырып 6. Жергілікті басқару және өзін-өзі басқару жүйелері 

 

Жергілікті басқарудың еуропалық континенталды жүйесінің негізгі 

сипатты белгілері.  Романдық, германдық, скандинавиялық елдерде 

жергілікті басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері.  Англосаксондық жүйенің 

негізгі сипаттамалары 

 

Тақырып 7. Жергілікті өзін-өзі басқарудың сайлаулы 

органдарының өкілеттіктері мен құрылымы 

 

Жергілікті биліктің функциялары, жергілікті басқару деңгейдері 

бойынша функцияларды дәстүрлі түрде бөлу. Жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының құрамы, міндеттері мен формалары. Жергілікті әкімдіктің 

ұйымдық құрылымы: қағидалары, құрылу әдістері. Жергілікті деңгейдегі 

өкілетті және атқарушы органдардың өзара әрекеттесуі. Муниципалитеттерде 

билікті бөлу мәселесі.  

 

Тақырып 8. Мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының 

өзара әрекеттесуі 
 

Мемлекеттік бақылау және қадағалау: формалары, әдістері, 

процедуралары, органдары. Префекторлы және префекторлы емес жүйелерде 

бақылауды ұйымдастыру ерекшеліктері.  Муниципалды саясатқа мемлекеттік 

қаржы-экономикалық ықпал ету. Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-

өзі басқару органдарының өзара әрекеттесуі. 

 

Тақырып 9. Жергілікті басқарудың британдық жүйесі 

 

Ұлыбритания, Ирландия, Жаңа Зеландияда жергілікті өзін-өзі басқаруды 

ұйымдастыру ерекшеліктері.  Құқықтық базаның жалпы сипаттамасы. 

Жергілікті өзін-өзі басқару органдары. Жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының құзыреттіліктері. Жергілікті қаржылар. 

 

Тақырып 10. Американдық жүйе 

 

АҚШ, Канада, Австралияда жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру 

ерекшеліктері.  Жергілікті басқарудың құқықтық ерекшеліктері. Жергілікті 

өзін-өзі басқару органдары – муниципалитеттер, муниципалды Кеңестер, 

мэр, Графтылықтар, шериф, Арнайы және мектептік округтер. Жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының құзыреттіліктері. Жергілікті қаржылар 

 

 

 



Тақырып 11. Романдық жүйе 

 

Франция, Италияда жергілікті басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері. 

Жергілікті басқарудың жалпы қағидалары мен құқықтық негіздері. Басқару 

органдары – Коммуна, муниципалитет, мэр, Департамент. Айрықша 

мәртебесі бар территориялық қауымдастықтар. Территориялық 

қауымдастықтардың құзыреттіліктері және оларды орындау құралдары. 

Тікелей мемлекеттік басқару және бақылау 

 

Тақырып 12. Германдық жүйе 

 

Германия Федеративтік Республикасы, Австрия Республикасы, Бельгия 

Корольдығы, Нидерланды корольдығында жергілікті басқаруды 

ұйымдастыру ерекшеліктері.  Жергілікті өзін-өзі басқару органдары. 

Община. Аудан, қала-аудан. Қала-мемлекеттер. Жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының құзыреттіліктері және оларды орындау құралдары. 

Құзыреттілікті бөлу. 

 

Тақырып 13. Скандинавиялық жүйе 

 

Дания корольдығында жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру 

ерекшеліктері.  Жергілікті басқару құрылымы.  Коммуна – коммуна кеңесі 

және бургомистр. Жергілікті билік органдарының қаржылары 

 

Тақырып 14. Жапониядағы жергілікті басқару жүйесі 

 

Жергілікті басқарудың заманауи жүйесінің қалыптасуы. Префектуралар 

(кен) және округтер (ку).  Құқықтық реттеу негіздері. Жергілікті басқару 

құрылымы. Айрықша мәртебесі бар қалалар, қалалар (си), поселкілер (дзе), 

деревнялар (сон және мура). Жергілікті органдардың құзыреттіліктері. 

Жергілікті билік органдарының қаржылары 

 

Тақырып 15. ҚР-да жергілікті басқару органдарының жүйесі  

 

ҚР-ғы жергілікті билік моделі. ҚР жергілікті өкілетті органдарының 

құрылымы - мәслихаттар. ҚР жергілікті атқарушы органдарының құрылымы 

– әкімдіктер. ҚР жергілікті өкілетті және атқарушы органдары іс-әрекетінің 

территориялық және ұйымдық негіздері 
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 «Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың негіздері» пәні 

 

1. Ғылыми зерттеулердің кезеңдері 

2. Ғылыми зерттеу әдісі мен әдістемесі 

3. Ғылыми зерттеулер әдістерінің типологиясы 

4. Ғылыми мәселенің тұжырымдамасы, оны қалыптастыру және 

тұжырымдау 

5. Ғылыми гипотезаның мазмұны, оны негіздеу 

6. Теорияның мәні және оның ғылыми зерттеулердегі рөлі 

7. Эмпирикалық ақпаратты жинау және өңдеу әдістері 

8. Ғылыми-  зерттеу жұмысын жоспарлау 

9. Ғылыми ақпараттың негізгі көздері 

10. Ғылыми зерттеулерді қолдау үдерісі 

11. Жергілікті басқарудың төрт жүйесін бөліп қарастырады. Дұрыс емес 

жауабын көрсетіңіз  

12. Мемлекеттің әкімшілік-территориялық құрылысы арасында, 

мемлекеттік басқарудың орталық және жергілікті органдары арасындағы 

өзара қатынастарды сипаттайтын мемлекеттің ұлттық және әкімшілік-

территориялық құрылысы  

13. Мемлекеттік құрылғы формасы көрсетпейді  

14. Орталық билік органдарына бағынатын әкімшілік-территориялық 

бірліктен құралатын бірегей мемлекеттік құрылғы  

15. Унитарлы мемлекет болып табылмайды 

16. Конституциямен орталық билік пен жоғарғы дегейдегі территориялық 

бірліктер арасында өкілеттіктер бөлінген мемлекеттер  

17. Жергілікті билік функцияларын орталық билік органдарымен 

тағайындалған тұлғалар жүзеге асыратын мемлекеттер  

18. Федеративті мемлекет болып табылмайды 

19. Қалыптасу қағидасына байланысты федерация түрлерінің жіктелуі  

20. Унитарлы мемлекетке аталмыш белгі тән емес  

21. Құрылу тәртібіне байланысты федералды мемлекеттер жіктеледі  

22. Өзін-өзі анықтауға ұлт құқығын ескерумен федерациялар жіктеледі  

23. Қалыптасу қағидасына байланысты федерациялар жіктеледі  

24. Федерация субъектілерінің құқықтық жағдайына байланысты 

федерациялар жіктеледі  

25. Тең құқылы және бір реттік субъектілерден құралатын федерациялар  

26. Бір палаталы парламент әрекет етеді 

27. Екі палаталы парламент әрекет етеді 

28. Халыққа неғұрлым жақын, халықпен сайланатын және айрықша 

автономдылыққа ие, жергілікті өмір мәселелерін дербес шешетін бұқаралық 

билік деңгейі  

29. Жүйеде болатын ішкі ықпал  

30. Мемлекет бұқаралық биліктің бірнеше деңгейлеріне ие  

31. Дұрыс емес жауапты көрсет. Демократиялық мемлекетте  

32. Дұрыс емес жауапты көрсет. Тоталитарлы мемлекетте  



 




