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1. Пәннің  сипаттамасы 

 

 Қазақстандағы терең саяси және экономикалық ауысымдар 

аймақтардың құқықтары мен жауапкершілігінің кеңеюіне әкелді. 

Өткізілетін реформалар табыстылығының шешуші факторларының бірі 

болып білікті кадрлар табылады. Сондықтан қалыптасқан жағдайда 

муниципалды менеджмент, аймақтарды басқару мәселелері бойынша 

жеткілікті білімдерге ие мамандарды даярлау аса өзекті болып 

табылады.  

«Муниципалды менеджмент» пәнін оқудың мақсаты болып 

Қазақстан Республикасындағы муниципалды басқарудың теориялық 

және тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 

Міндеттері: 

- пәнді оқу үрдісі кезінде территориялық басқарудың теориялық 

және методологиялық негіздерін білу; 

- ҚР жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың іс-әрекеті 

мен құрылымы жайлы жүйелік көзқарастарды қалыптастыру; 

- мемлекеттің аймақтық саясатын және дамыған өнеркәсіп 

елдеріндегі аймақтың басқару тәжірибесін білу; 

- аймақтық экономиканың дамуын талдап, жоспарлау, түрлі 

мәселелерді шешуді үйрену. 

Пререквизиттері: Менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы, 

Экономиканы мемлекеттік реттеу.  

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмысты 

орындау.   

Оқу нәтижелері: 

А. Ғылыми көзқарас тұрғысынан экономикалық құбылыстар мен 

процестерді зерттеуге, жоғарғы кәсіби білім алудың жалпыбілім беру 

стандартында болатын мемлекеттік және жергілікті басқару бағыты 

бойынша маман түлектер үшін қажетті муниципалды басқару 

теориясы, тәжірибесі мен әдістемесі саласында білімдерді зерттеуге 

мүмкіндік беретін «Муниципальный менеджмент» курсының негізгі 

қағидалары мен әдістерін зерттеу; 

B. Теориялық білімді тәжірибелік іс әрекетпен үйлестіру ептілігі, 

заманауи заңнаманы жүзеге асырудағы мемлекеттік жне жергілікті 

басөару формаларының маңыздылығын түсіну; 

С. Арнайы пәндерді оқу мен кәсіби іс әрекетте муниципалды 

басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін сауатты қолдану 

дағдыларына ие болу; 

D. Заңнамалы құқықтық және экономикалық әдебиеттен 

ақпаратты сапалы жинау қажеттілігі туралы әр аймақ көрінісін ескере 
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отырып, түрлі мәселелерді шешу әдістері, аймақтық экономиканы 

талдау мен болжамдау дағдыларын дамыту; 

Е. Өзін-өзі жетілдіру мен өзін өзі дамытуғы деген қажеттіліктің 

болуы, муниципалды менеджмент саласында білімдер арсеналын 

тұрақты толықтыру ынтасының болуы.  

«Муниципалды менеджмент» пәнінің әдіснамасы оның 

ерекшелігімен және оқыту мақсатымен анықталады. Осыған 

байланысты білім беру процесінде оқытудың дәстүрлі және 

инновациялық әдістері қолданылады: презентация, дәрістер, пікір-

таластар, жағдайлық есептерді шығару арқылы диалогтық тәжірибелік 

сабақтар, ДК-де тестілеу. 

 

2. Пән бағдарламасы 

 

2.1- кесте. Сабақтардың түрлері  бойынша сағаттардың бөлінуі 

  № Тақырыптар атауы 

Сағаттар 

Дәріс  Семи

нар 

СӨЖ  СОӨЖ 

1 - модуль. Басқару және муниципалды басқарудың мәні 

1 Басқарудың мәні. 1 2 5 1 

2 

Муниципалды 

менеджмент ғылыми пән 

ретінде 

1 2 5 1 

3 Муниципалды басқарудың 

даму тарихы  

1 2 5 1 

 2 – модуль. Жергілікті басқару органдары іс-әрекетінің негізі 

4 Жергілікті өкілетті және 

атқарушы билік 

органдарының ара-

қатынасы  

1 2 5 1 

5 Билік және басқарудың 

өкілетті және атқарушы 

органдары іс-әрекетінің 

ұйымдық негіздері  

1 2 5 1 

6 Жергілікті басқару 

органдарындағы іс-

әрекетті жоспарлау  

1 2 5 1 

3 – модуль. Жергілікті басқарудың материалдық-

экономикалық негізі 

7 Жергілікті басқару 1 2 5 1 
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органдарының 

материалдық-қаржылық 

негіздері 

8 Жергілікті басқарудың 

экономикалық механизмі 

1 2 5 1 

4 – модуль. ҚР аймақтарындағы экономикалық реформалар 

және әлеуметтік-экономикалық мәселелер 

9 ҚР-ның аймақтық 

саясаты 

1 2 5 1 

10 Аймақтардағы 

экономикалық 

реформаларды басқару 

үрдісі 

2 4 10 2 

11 ҚР-ның әкімшілік-

территориялық 

құрылысының 

реформасы 

1 2 5 1 

12 Аймақтың әлеуметтік-

экономикалық 

мәселелері 

1 2 5 1 

5 – модуль. Шет мемлекеттердегі муниципалды басқару 

13 Унитарлы және 

федеративті 

мемлекеттердегі 

муниципалды басқару 

2 4 10 2 

 Барлығы: 15 30 75 15 

 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау 

саясаты мен тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру  

кестесі 

Бақылау 

 түрі 

Тақырып 

нөмірі 

Тапсырмалар тізбесі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып 

   

Эссе 

Реферат 

1-ші  апта 

 

 2-тақырып  

 

Презентация 

Глоссарий  

2 -ші  апта 

 3-тақырып  

 

Баяндама  

Тапсырмалар 

3 - ші  апта 
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Глоссарий 

 4-тақырып 

 

Баяндама  

Тапсырмалар 

Глоссарий 

4 - ші  апта 

 5-тақырып  

 

Реферат  

Баяндама 

Глоссарий 

5 -ші  апта 

 6 -тақырып 

 

Тапсырмалар 

Рефераттар 

6 -шы  апта 

 7 - тақырып 

 

Тапсырмалар 

Глоссарий 

7 -ші  апта 

 8 - тақырып 

 

Тапсырма 

Глоссарий 

8 - ші  апта 

Аралық 

бақылау 

Р1 

1-8- 

тақырыптар 

Коллоквиум 8 - ші  апта 

 9 - тақырып  

 

Тапсырма 

Презентация 

9 - шы  апта 

 10-тақырып 

 

Баяндама  

Глоссарий 

 10- шы  апта 

   11- тақырып 

 

Баяндама  

Глоссарий 

11-ші  апта 

   12 -тақырып 

 

Баяндамалар 

Глоссарий 

12 -ші  апта 

 13 -ші  апта 

  13- тақырып 

 

Жоба 

Глоссарий 

14-ші апта 

Презентациялар 

Тапсырма 

15-ші апта 

Аралық 

бақылау Р2 

9-13- 

тақырыптар 

Коллоквиум  15 -ші апта 

Қорытынды 

 бақылау 

1-13- 

тақырыптар 

Емтихан Кесте 

бойынша 

 

 

3.2   Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары   

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі 

өлшемдері ** 
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Ағымдағы 

 

Эссе Теориялық материалды 

білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау 

және бағалау, пайымдау, 

көлемі 3-4 мың сөз; 

бірегейлік (95%-дан кем 

емес) 

 Баяндама  Мазмұндылығы, 

көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға 

қайтарылған 

жауаптардың сапасы, 

ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, 

қорытындылардың 

анықтығы; бірегейлік 

(80%-дан кем емес), 4-6 

бет. 

 

 Тапсырмалар Материалды баяндау 

логикасы, кәсіби 

терминологияны еркін 

меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының 

негізділігі; теориялық 

сұрақтарға жауаптардың 

анықтығы, толықтығы, 

дұрыстығы; кестелерді 

толтыру   

 Мультимедиалық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес 

компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін 

пайдалану, дизайн, 

аудио және 

бейнефайлдар. 

Анимация, 

гиперсілтемелер, өз 

жұмысының 

нәтижелерін ауызша 

түрде аудиторияда 

жеткізіп айта білу; 
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тақырып бойынша 6 

слайдтан көп емес. 

 Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып 

бойынша кем дегенде 10 

термин 

 

Аралық Коллоквиум Аралық бақылау 

сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 

 

Қорытынды Емтихан  

 

Компьютерлік тест 

 

3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері    

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбен қойылады.                                                                                         

                                                                                               

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4.0 95-100 Өте жақсы 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 Жақсы 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 
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«А», «А-» («өте жақсы») – егер оқып білім алушы 

бағдарламадағы материалды терең және мықты меңгерсе, оны толық, 

сабақтастықпен, сауатты және қисынды айтып берсе, тапсырманың 

түрін өзгерткен кезде жауап беруге қиналмаса,  алдыға қойылған 

міндеттерді еркін жұзеге асыра алса, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздесе, тәжірибелік жұмыстарды орындаудың жан жақты дағдылары 

мен тәсілдерін игерген болса, материалдарды қате жіберместен, 

өздігінен айта алып, қорытынды жасай алса; 

         «В+» «В», «В-» («жақсы») – егер оқып білім алушы материалды 

нақты білсе, сауатты түрде оның негізгі мәнін айтып бере алса, сұраққа 

жауап беру кезінде түбегейлі дәлсіздіктерге жол бермесе, теориялық 

ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік тапсырмаларды 

орындау кезінде қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») – егер оқып 

білім алушы материалды ғана меңгерсе, дәлсіздіктерге жол берсе, 

жеткілікті түрде дұрыстап қисынмен айта алмаса, бағдарламалық 

материалды баяндау сабақтастығын бұзса және тәжірибелік 

тапсырмаларды орындау кезінде қиналса;  

«F» («қанағаттанарлықсыз») – егер оқып білім алушы 

бағдарламалық материалдың маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі 

қателіктерге жол берсе, тәжірибелік жұмыстарды үлкен қиындықпен 

орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

(А+) - тан (А-) - қа дейін, (В-) - тен (В+) - ке дейін, (D-) - тан 

(С+) - ке  дейін ауытқу амплитудасында бағаны  таңдау білімгердің 

жоғарыда баяндалған критерийлерге білімі мен біліктерінің 

дәрежесімен анықталады. 

 

3.3 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға 

рұқсат беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 

қорытынды бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен аралық 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 

(семинар) сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай 

студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық 

бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1)
 
немесе

 
15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы 

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын  
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коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және аралық бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 

50%-ға 50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін 

дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер 

бойынша олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының 

басталуына дейін тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 

60% және қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% 

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

 

Қ 0,4Е0,6
2

РР 21
%  

мұнда:          Р1 – бірінші рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны; 

             Р2 – рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны; 

             Е – рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы 

орташа рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша 

алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны 

дұрыс есептеу үшін білімгердің білімін аралық бақылауда (рейтингте) 

0-ден 100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 

3.4 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, 

осы өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа 

рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің 

өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне 

тапсырылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды 

апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра 

комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. Апелляцияның 

нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен 

хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін 

Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған 

ведомостілер деканатқа қайтарылады. 
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4. Курс саясаты 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және 

дәрістерде, семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестелерін сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу 

(дәрістерге және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын 

орындауға бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға 

дайындалып, толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру 

(медициналық анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, 

сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және 

сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру 

және/немесе мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері 

орын алған жағдайда, бағалар жойылады. 

                                                                                                     

 

1 МОДУЛЬ. БАСҚАРУ ЖӘНЕ МУНИЦИПАЛДЫ 

БАСҚАРУДЫҢ МӘНІ 

 

1 ТАҚЫРЫП.Басқарудың мәні  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Ұйымдастыру басқарудың негізі және басқарудың анықтамасы. 

2. Күрделі ұйымдардың мінездемесі. 

3. Басқару қызметтерін іске асырудағы басқарушылық үрдіс. 

Әдебиеттер: 1-5, 7-15, 17, 21 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Ұйымдастыру басқарудың негізі 

2. Күрделі ұйымдардың мінездемесі: мақсатқа жетудегі ресурстарды 

жинақтау; сыртқы ортаға тәуелділік; горизонталды және вертикалды 

еңбек бөлінісі. 

3. Басқару қызметтері: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, 

бақылау, басқарудағы шешім қабылдау үрдісі. 

Семинарлық сабақ блок-сұрау формасында өткізіледі. 

 

2 сабақ 

1. Коммуникациялар. Ұйым стратегиясын жасау. 
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2. Басқарушы кадрлармен жұмыс 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма:  

1. Академиялық эссе  «Басқару» және «менеджмент» 

категорияларының айырмашылығы» тақырыбына дайындау;  

2. Pефераттар дайындау: 

- «Болжамдау әдістері»; 

- «Жоспарлау әдістері». 

 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Өзіңіз күнделікті шешетін болжамдау және жоспарлау 

мәселелеріне мысал келтіріңіз.  

2. Өзіңіз білім алатын институттың немесе жұмыс істейтін 

ұйымның ұйымдық құрылымын бейнелеңіз.  

3. Неліктен менеджерге іріктеулі бақылауды қолданған тиімді? 

4. «Минимум шығындар барысындағы максимум пайда» 

пайымдауына талдау жасаңыз.  

5. «Фирманың басты мақсаты – пайданы максимизациялау» 

пайымдауы нақты мағынаға ие болады ма?  

6. Менеджердің басты міндеті – компанияның алатын пайдасын 

арттыру. Сонымен қатар, менеджердің қоғам алдындағы әлеуметтік 

жауапкершілігі, ел алдындағы әлеуметтік мәселелердің шешілуін 

қамтамасыз ететін оның нақты әрекеттері зор маңызға ие болуда. 

Осыған байланысты екі позиция қалыптасады. Бір позицияның 

жақтаушылары әлеуметтік мәселелерді мемлекет шешіп, ал бизнес - 

тек «ақша жасау керек» дейді. Олар өз позициясын былайша 

негіздейді: әлеуметтік саладағы әрекеттер компаниялар пайдасының 

төмендеуіне, оның бәсекеқабілеттілігінің нашарлауына, шығындар мен 

бағалардың артуына (тұтынушыларға зиян келтіре отырып) әкеледі. Ал 

екінші позицияның жақтаушылары бизнесмендер қоғам алдында 

моральды міндеттемелерге ие болып, әлеуметтік мәселелердің 

шешілуіне ықпал ететін олармен қабылданатын әрекеттер 

кәсіпкерлерге үлкен пайдасын тигізіп, қоғамдағы олардың мәртебесін 

арттырып, жақсы жарнама болуы мүмкін. 

Талдауға арналған сұрақтар: 

1. Сіз қандай позицияны ұстанасыз және неліктен? 

2. Қалай ойлайсыз, кәсіпкер ел алдында әлеуметтік міндеттерін 

атқаруы керек пе және қандай формада? 
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3. Соңғы есепте бұл кәсіпкерге тиімді болады ма (оның ішінде 

қаржылық сипатта)? Егер тиімді болса, онда неліктен? 

4. Әлеуметтік қолдау қазақстандық бизнеспен қандай 

формаларда жүзеге асырыла алады: 

 фирма шеңберінде? 

 аймақ, ел шеңберінде? 

 

Сұрақтар:  

1. «Менеджмент» түсінігі нені қамтиды және басқару не үшін 

қажет? 

2. Басқару процесін ұйымдастыру элементтерін атап, 

түсіндіріңдер. 

3. Ұйымның өмірлік циклы тұжырымдамасының мәні неде? 

Ұйым өмірінің негізгі фазаларын атап, оларға сипаттама беріңдер. 

4. Ұйымның сыртқы орта факторларына сипаттама беріңдер. 

5. Ұйымның ішкі ортасының параметрлерін атаңдар. 

6. Горизонталды және вертикалды еңбек бөлінісі арасындағы 

айырмашылықтарды анықтаңдар. 

7. Басқарушылық еңбектің еңбек іс-әрекетінің өзге түрлерінен 

айырмашылығы неде? 

8. Басқарудың үш деңгейлері бойынша басқарушылық іс-

әрекеттің айырмашылықтарын анықтап, сипаттаңдар. 

9. Басқару объектісі мен субъектісіне сипаттама беріңдер. 

 

2 ТАҚЫРЫП. Муниципалды менеджмент ғылыми пән ретінде 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Аймақтық басқару ғылыми пәннің басқару саласы ретінде. 

2. ҚР-ғы аймақтық басқару реформасы 

3. Муниципалды менеджменттің пәні мен әдісі. 

4. Муниципалды менеджменттің теориялық базасы. 

Әдебиеттер: 1-5, 7-15, 17, 21 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. ҚР-ғы аймақтық басқару реформасы.  

2. Муниципалды басқарудың аймақтық негізі. 

 

2 сабақ 

1. Муниципалды менеджменттің пәні мен әдісі. 

2. Ғылым ретінде муниципалды менеджменттің теориялық базасы. 

3.  Муниципалды басқарудың түсінігі мен экономикалық механизмі 
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Семинарлық сабақ «пресс-конференция» (бір немесе бірнеше 

студенттер қысқаша баяндамалар дайындайды) формасында өтеді  

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма:  

1. Презентация «Басқару тиімділігін арттыруға және 

мемлекеттің унитарлығын арттыруға бағдарланған Қазақстан 

Республикасындағы әкімшілік-территориялық реформа» тақырыбы 

            2. Глоссарий жазу. 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Жазбаша мынадай сұрақтарға жауап беріңдер: 

 Муниципалды менеджмент құралдарының көмегімен 

еліміздегі дағдарыстық құбылыстардың тереңдеуіне қарсы тұруға бола 

ма? 

 Муниципалды менеджменттің нәтижелігін күрделі түрде 

арттыруға бола ма? 

 Муниципалды менеджменттің отандық мәдениеті немен 

сипатталады? Оның қалыптасу критериялары мен кезеңдері қандай? 

2. Муниципалды менеджер ие болуға тиіс білімдер мен 

ептіліктерді маңыздылық дәрежесі (сіздің ойыңызша) бойынша 

талдаңыз. 

3. Жергілікті өзін-өзі басқару туралы Еуропалық Хартияда  

берілген жергілікті өзін-өзі басқару анықтамасы мен «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңындағы жергілікті 

өзін-өзі басқаруға берілген анықтаманы салыстырыңыз. 

4. Жергілікті өзін-өзі басқару мен мемлекеттік билік арасындағы 

айырмашылықтар мен ортақ сипаттарды атаңыз. 

5. Жергілікті өзін-өзі басқару туралы Еуропалық Хартияда  

бекітілген жергілікті өзін-өзі басқару қағидалары мен ҚР 

Конституциясындағы жергілікті өзін-өзі басқару қағидаларына 

салыстырмалы талдау жасаңыз. 

 

Сұрақтар: 

1. Муниципалды менеджменттің мәнін сипаттаңдар. 

2. «Муниципалды менеджмент» және «территориялық басқару» 

категорияларының айырмашылықтарын атаңдар. 

3. Муниципалды менеджменттің экономикалық, әлеуметтік-

психологиялық және құқықтық алғышарттары неден тұрады а?  



15 

 

4. Муниципалды менеджменттің әдістерін сипаттаңдар. 

5. Муниципалды менеджменттегі кешенділік қағидасын қалай 

жүзеге асыруға болады? 

6. ҚР мемлекеттік басқару мамандарын даярлау және қайта 

даярлау тәжірибесі үшін муниципалды менеджменттің шетелдік 

тәжірибесі тарихының сабақтары қандай? 

7. ҚР-ғы территориялық басқаруды реформалау кезеңдерін 

атаңдар. 

 

3 ТАҚЫРЫП. Муниципалды басқарудың даму тарихы  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Муниципалды басқарудың даму тарихы. 

2.Аймақтық басқарудың теориялық негізі.  

3. Жергілікті басқарудың негізгі модельдері. 

4. Аймақтық басқарудың қазіргі заманғы тенденциясы мен дамуы 

      Әдебиеттер: 1-5, 7-15, 17, 21 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Антикалық дәуірдің полистік демократиясы. 

2.Орта ғасырлық мемлекеттің қалалық және ауылдық қоғамы – 

буржуаздық муниципализмнің туындысы. 

3. ХІХ ғ. муниципалды реформасы  

 

2 сабақ 

1.Муниципалды концепцияның әлеуметтік реформасы. 

 2. Жергілікті басқарудың англо-саксондық, француздық, 

германдық модельдері. 

 3. Аймақтық басқарудың қазіргі заманғы тенденциясы мен дамуы 

      Семинарлық сабақтың 2-ші сұрағы «компаративті талдау» 

формасында өткізіледі (шарты: модельдердің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын табу). 

      

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Баяндама жазу  

(www.iab.kz/download/1043/13437313212456.pdf) сілтемесі бойынша 

«Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі басқару моделі (немесе қалайша 

жергілікті басқару тиімділігін арттырып, бюджетті толықтырып, 
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жұмыссыздықты төмендетуге болады)» атты мақаланы талқылаңдар 

территориялық реформа» тақырыбындағы мақаланы талқылау. 

 

           2. Тапсырмалар: 

1. Муниципалды басқару дамуының хронология-кестесін 

құраңдар: 

Мерзімі  Ел Ерекшеліктері Басқару типі 

    

 

2. Жергілікті өзін-өзі басқару табиғаты мен мәні туралы негізгі 

теориялардың мазмұнын ашыңдар. Салыстырмалы кестені 

толтырыңдар. 

Теория 

атауы 

Туындау 

мерзімі 

Теорияның 

өкілдері 

Негізгі 

артықшылықтары 

Негізгі 

кемшіліктері 

     

 

3. Жергілікті өзін-өзі басқару теорияларының негізгі 

қағидаларына салыстырмалы талдау жасаңдар. Салыстырмалы кестені 

толтырыңдар: 

Теория атауы Негізгі қағидалар 

  

 

4. Жергілікті басқарудың англосаксондық, континенталды және 

аралас типтеріне жататын мемлекеттерді атаңдар. Салыстырмалы 

кестені толтырыңдар: 

Салыстыру үшін 

белгілер 

Англосаксондық 

жүйе 

Континенталды  

модель    

Аралас  

тип 

Нормативті негіздері    

Территориялық 

бірліктер 

   

Жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының 

түрлері 

   

Атқарушы органдардың 

қалыптасу тәртібі 

   

Өкілетті органдардың 

өкілеттік негіздері  

   

Атқарушы органдардың 

өкілеттік негіздері 
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5. Жергілікті өзін-өзі басқарудың англосаксондық және 

континенталды модельдерінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне 

талдау жасаңдар. Аталған модельдердің қайсысы және неліктен ҚР-ға 

сәйкес келеді?  

 

       3. Глоссарий  

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Германияның жергілікті өзін-өзі басқарудың түрлі типтеріне 

талдау жасаңдар. Органның атауы, оның құрылу қағидасы мен негізгі 

қызметтерін көрсете отырып, төмендегі салыстырмалы кестені 

толтырыңдар. 

Магистраттік  

тип 

Солтүстік-

германдық 

кеңес 

Оңтүстік-

германдық 

кеңес 

Бургамистерлік 

тип 

Үлкен кеңес    

Шағын кеңес    

Атқарушы билік 

басшысы 

   

 

Сұрақтар: 

1. Муниципалды басқарудың даму кезеңдерін атаңдар. 

2. Еркін қауымдастық теориясының негізгі постулаттарын 

атаңдар.  

3. Жергілікті басқарудың қоғамдық теориясының негізгі 

постулаттарын атаңдар.  

4. Жергілікті басқарудың мемлекеттік теориясының негізгі 

постулаттарын атаңдар.  

5. Муниципалды басқарудың реализм теориясының негізгі 

постулаттарын атаңдар.  

6. Муниципалды тұжырымдамалардың социал-реформисттік 

теориясының негізгі постулаттарын атаңдар. 

7. Жергілікті басқарудың англосаксондық типінің 

ерекшеліктерін атаңдар.  

8. Жергілікті басқарудың француздық типінің ерекшеліктерін 

атаңдар.  

9. Территориялық басқарудың германдық типінің ерекшеліктерін 

атаңдар.  

10. Территориялық басқару дамуының қазіргі таңдағы 

қарқындары қандай? 
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2 - МОДУЛЬ. ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ ІС-

ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗІ  

 

4 -ТАҚЫРЫП. Жергілікті өкілетті және атқарушы билік 

органдарының ара-қатынасы 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. ҚР-ның жергілікті және әкімшілік бөлінісі.  

2. ҚР-ның атқарушы және өкілетті билік органдарының жергілікті 

жүйесі. 

3. Аймақтағы әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз етудегі 

өкілетті және атқарушы органдардың өзара әрекеттесу формалары. 

Әдебиеттер: 1-5, 7-15, 17, 21 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. ҚР-ның жергілікті және әкімшілік бөлінісі.  

2. ҚР-ның атқарушы және өкілетті билік органдарының жергілікті 

жүйесі. 

3. Аймақтағы әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз етудегі 

өкілетті және атқарушы органдардың өзара әрекеттесу формалары. 

Семинарлық сабақ дәстүрлі формада өткізіледі 

 

2 сабақ 

Семинарлық сабақ «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi 

мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» ҚР Заңы бойынша 

бағдарлық семинар формасында өткізіледі (шарты: студенттерге 

аталмыш тақырып бойынша өз көзқарасын, пікірін айту мүмкіндігі 

беріледі. Аталмыш форма жаңа материалды белсенді де өнімді оқып-

білуге мүмкіндік береді) 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма:  

1. Баяндама  

Келесі (www.vestnik-kafu.info/journal) сілтеме бойынша 

«Жергілікті өкілетті органдардың мемлекеттік биліктің өзге 

органдарымен өзара қатынастарының мәселесі» атты мақаланы 

талқылау 

 

 

 

 

http://www.vestnik-kafu.info/journal
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2. Тапсырмалар: 

1. Жергілікті өзні-өзі басқару саласындағы ҚР мемлекеттік 

билік органдарының өкілеттіктерін атаңдар. Аталмыш өкілеттіктерді 

кестедегі негіздемелер бойынша жіктеңдер: 

Өкілеттік түрлері Мемлекеттік билік 

органдарының өкілеттіктері 

Нормативті-реттеуші  

Нақты-реттеуші  

Қамтамасыз етуші  

Бақылаушы  

Жүйелік орындалатын  

Құқықтық әрекеттер  

2. Келтірілген жіктемелер негізінде өздеріңнің муниципалдың 

құрылымдарындағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 

құрылымына талдау жасаңдар. Муниципалды құрылымды басқару 

органдарының құрылымы қаншалықты басқару объектісіне сәйкес 

келетінін анықтаңдар. Басқару құрылымын жетілдіру бойынша 

ұсыныстар келтіріңдер. 

3. Жіктеме үшін басқа негіздеме келтіруге тырысыңдар және 

осы жіктемелер негізінде өз муниципалдық құрылымдарындағы 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құрылымына талдау 

жасаңдар. 

 

              3. Глоссарий 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Салыстырмалы кестені толтырыңдар: 

Салыстыру белгілері Артықшылықтар Кемшіліктер 

Әкімшілік басшысы 

халықпен сайланады және 

бірауыздық қағидасы 

негізінде жергілікті 

әкімшілік іс-әрекетін 

басқарады 

  

Әкімшілік басшысы осы 

лауазымға жергілікті өзін-өзі 

басқарудың өкілетті 

органымен келісім бойынша 

сайланады 

  

Әкімшілік комиссия сияқты   
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коллегиялық органмен 

басқарылады 

4. Өздеріңіз тұратын жергілікті өзін-өзі басқарудың 

муниципалдық құрылымының атқарушы органының құрылымымен 

танысыңдар. Жергілікті әкімшіліктің құрылымдық бөлімшелерінің 

түрлерінің тізімін жасап, олардың ерекшелеіктерін көрсетіңдер. 

 

2. Сұрақтар: 

1. Маслихат нені білдіреді? 

2. Маслихаттың қызметтері мен өкілеттіктерін атаңдар. 

3. Жергілікті әкімшілікті кім басқарады? 

4. Түрлі деңгей әкімшіліктері басшыларының вертикаль 

бойынша өзара бағынуының қағидалары неден тұрады? 

5. Жергілікті әкімшілік құрылымына сипаттама беріңдер. 

6. Облысты, ауданды, қаланы басқару сызбасын көрсетіңдер. 

7. Территорияны кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын 

қамтамасыз ету бойынша жергілікті өкілетті және атқарушы органдар 

қызметтестігінің қандай формаларын білесіңдер. 

 

5 ТАҚЫРЫП. Билік және басқарудың өкілетті және атқарушы 

органдары іс-әрекетінің ұйымдық негіздері 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Маслихат іс-әрекетінің формасы: сессия, тұрақты және 

уақытша комиссиялар, депутаттардың өкілеттігін іске асыруы. 

2. Маслихат хатшысы мен депутаттарының құқықтары мен 

міндеттері. 

3. Жергілікті билік органдарының түрлі салалардағы 

өкілеттіктері. 

Әдебиеттер: 1-5, 7-15, 16-21 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ  

1. Сессия маслихат төрағасының міндеттері мен сайлап алу шарттары. 

2. Маслихат іс-әрекетін қамтамасыз етудегі маслихат хатшысының, 

депутаттарының құқықтары мен міндеттері.  

3. Тұрақты және уақытша комиссиялардың жұмыстарын ұйымдастыру. 

Маслихаттың ревизиялық комиссиясының іс-әрекеті.  

Семинарлық сабақ интеллектуалды хоккей формасында 

өткізіледі (шарты: студенттер 2 топқа бөлініп, капитан–қақпашыларын 

таңдап, мынадай тәртіпте орналастырылады: 

 -  1 қатар – шабуылшылар (1-3 студент). 
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 -  2 қатар  – қорғаушы және жартылай қорғаушылар (3-8 студент). 

 -  3 қатар – қақпашы. 

Сұрақ шабуылшыларға қойылады, егер 5 секунд ішінде олар жауап 

бере алмаса, онда сұраққа жауап беру кезегі қорғаушыларға ауысады. 

Олар жауап бере алмаса, кезек қақпашыға ауысады. 

Шабуылшылар мен қақпашылардың дұрыс жауабы - 2 балл, 

қорғаушылар - 1 балл. 

 Егер топ жауапты білмесе, сұрақ қорытынды шығару барысында 

шегеріледі. 

2 сабақ 

1. Жергілікті билік органдарының келесі салалардағы өкілеттіктері:  

       - Жер қатынастарын басқару;  

       - Қоршаған ортаны қорғау;  

       - Тұрғын үй шаруашылығын және коммуналды қызмет пен 

сауданы, құрылыс, көлік және байланыс; 

       - Әлеуметтік-мәдени саланы басқару;  

       - Қоғамдық тәртіп пен халықтың еркіндігі мен құқығын 

қамтамасыз ету. 

Семинарлық сабақ сұрақтары жеке жобалар формасында 

талқыланатын болады. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Реферат жазу:  

1. Жергілікті билік органдары: шетелдік тәжірибе және оны 

Қазақстанда қалыптасқан тәжірибемен салыстыру» 

2. Баяндама  

 Келесі (http://expertonline.kz) сілтемесі бойынша «Сайлау 

жартылай өлшеу құралы ретінде» атты мақаланы талқылау 

 

            3. Глоссарий 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Мемлекеттік кәсіпорын қолданылмайтын қойманы сату 

шешімін қабылдап, сәйкес хабарландыру жасап, өзіне тиімді сатып 

алушыны тапты. Алайда Поселкелік әкімшілік басшысы оның 

муниципалды меншікке сатылуы керек деген пікірді білдірді, себебі 

поселок халық үшін сатып алынатын өнімді сақтауда айтарлықтай 

қиындықтарға ие. Кәсіпорын жетекшісі әкімшілік ойымен келіспейді. 

Аталмыш істі қалайша шешуге болады? 

http://expertonline.kz/
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2. Поселкелік әкімшілік ішкі істердің аудандық басшысына 

Әкімшілік басшысы бекіту үшін учаскелік инспектор лауазымына 

кандидатты бағыттау пікірін ұсынды. Бөлім басшысы поселкелік 

әкімшілік учаскелік инспектор жұмысын бақылай алады, бірақ оның 

лауазымына ішкі істер бөлімінің жетекшісі тағайындайды деді. 

Қалыптасқан жағдайда кімнің пікірі дұрыс? 

3. Қалалық маслихат шешімін орындамағаны үшін қала әкімі 

әкімшілік комиссияға жеке меншіктегі кірпіш зауытыынң директорын 

әкімшілік жауапкершілікке тарту жөнінде материалдарды жіберді. 

Ұсынылған материалды қарастыра отырып, әкімшілік комиссия зауыт 

директорын 50 минималды айлық жалақыға айыппұл салды. 

Комиссия шешімі мен әкім әрекеті заңға сәйкес жасалған ба? 

 

Сұрақтар: 

1. Маслихаттың негізгі іс-әрекет формасы ретінде сессия нені 

білдіреді? Оның қызметтерін атаңдар 

2. Маслихат хатшысы мен депутаттарының құқықтарын атаңдар 

3. Маслихат хатшысы мен депутаттарының міндеттері неден 

тұрады?  

4. Маслихаттың тұрақты және уақытша комиссиясының 

жұмысы қалайша ұйымдастырылады? 

5. Маслихаттың ревизиялық комиссиясының іс-әрекеті неден 

құралады? 

6. Маслихаттың территория халқымен тікелей және кері 

байланысы қалайшы ұйымдастырылады? 

7. Коллегияның қызметтері мен өкілеттіктерін атаңдар 

8. Жергілікті әкімшілік актілерін атаңдар. 

 

6 ТАҚЫРЫП. Жергілікті басқару органдарындағы іс-әрекетті 

жоспарлау 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстандағы трансформациялық жүйені экономикалық 

жоспарлау. 

2. Әлеуметтік-экономикалық даму жоспарының жаңа индикативті 

ережелері.  

3. Қазақстан аймақтарының бағдарламалы-мақсатты жоспарлары. 

Әдебиеттер: 1-5, 6-15, 16-21 
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Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Жүйені мемлекеттік реттеудегі және оның әдісі мен тәсілдерін 

іске асырудағы өзгерістер мен қайта бағалауды жоспарлау. 

2. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын болжаудағы 

1992-1993жж. негізгі басымдылықтары.  

3. 1994 жылы болжам құрудан индикативті жоспарға өту.  

4. Индикативті жоспардың жүйесі. 

Сабақ презентация формасында өткізіледі. 

 

2 сабақ 

1. Қазақстан аймақтарының бағдарламалы-мақсатты жоспарлары.  

2. Жергілікті әкімшілік баланстарын құру (қаржылық, халықтың 

ақшалай табыстары, еңбек ресурстары, жер ресурстары).  

3. Жергілікті басқару органдарымен қабылданатын басқа да 

жоспарлы актілер.  

4. Муниципалды органдардың ішкі қызметінде жоспарлауды 

қолдану. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тапсырмалар: 

- Соңғы 3-5 жылдағы Қарағанды облысының статистикалық 

мәліметтері бойынша келесі жылға болжам-жоспар құраңдар. 

- Соңғы жылдардағы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық дамуының индикативтік жоспарларына талдау 

жасаңдар. 

           2. Pефераттар жазу: 

 «Қазақстан аймақтарының бағдарламалы-мақсатты 

жоспарлары: артықшылықтары мен кемшіліктері», 

«Индикативті жоспардың жүйесі» тақырыптары 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Сұрақтар: 

1. Жоспарлауды жүзеге асыру формалары мен әдістерінің 

өзгеруіне не себеп болды? 

2. Қазақстанның 1992 жылғы экономикалық және әлеуметтік 

даму болжамының негізгі басымдылықтарын атаңдар. 

3. Облыстардың алғашқы қаржы-несиелік балнстары қандай 

болды? 

4. 1994 жылы болжамдарды құрудан индикативті жоспарларды 

өңдеуге көшу қалайша жүзеге асырылды? 
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5. Республикалық индикативтік жоспар қандай бөлімдерден 

тұрады? 

6. Әлеуметтік-экономикалық дамудың мемлекеттік 

реттеушілеріне не жатады? 

7. Облыстың индикативтік жоспары қандай тараулардан 

құралады? 

 

3 МОДУЛЬ. ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУДЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗІ  

 

7 ТАҚЫРЫП. Жергілікті басқару органдарының 

материалдық-қаржылық негіздері 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Жергілікті басқарудың қаржылық ресурстары. 

2. Облыстағы жергілікті қаржылар мәселесі. 

3. ҚР-ғы коммуналды меншіктің құрылу үрдісі және облыстағы 

коммуналды меншіктің мәселелері.  

Әдебиеттер: 1-5, 7-15, 16-21 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Жергілікті бюджеттің атқарылу және құрылу қағидалары.  

2. Жергілікті биліктің қаржылық-бюджет саясаты.  

3. Бюджетті реттеудегі облыстық, жергілікті әкімшіліктің және 

маслихаттың өкілеттігі.  

4. Жергілікті салықтардың функциялары және дотациялар, 

субвенциялар, ссудалар.  

Семинарлық сабақ  дәстүрлі формада өткізіледі.  

 

2 сабақ 

1. Бюджетаралық қатынастар.  

2. ҚР-ғы коммуналды меншіктің құрылу үрдісі, оны басқарудағы 

жергілікті органдардың өкілеттігі.  

3. Муниципалды объектілерді құру, қолдану, иемдену, жалдау. 

4. Облыстағы коммуналды меншіктің мәселелері 

Семинарлық сабақ «семинар-диспут» формасында өткізіледі 

(шарты: баяндаманы дайындаушы 2-3 студент алдын-ала 

тақырыптарын дайындап, оппоненттер тағайындалады. Оппоненттер 

баяндама мәтінімен алдын-ала танысып, оның кемшіліктері және 

артықшылықтарын баяндайды). 
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СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тапсырмалар:  

Келесі (www.group-global.org/publication/view) сілтеме бойынша 

«Жергілікті бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыру мәселесі» 

атты мақаланы талқылау 

1. ҚР Азаматтық кодексі, ҚР Конституциясы мен өзге заңдар 

негізінде төмендегілерге жататын мүліктің түрлерін атаңдар: 

а) тек коммуналды меншікке жатады; 

б) коммуналды меншікке және өзге меншік түрлеріне 

жатқызылады; 

в) коммуналды меншікке жатқызылмайды. 

2. Коммуналды меншікті құрудың негізгі тәсілдерін атап, мысал 

келтіріңдер. Коммуналды меншікті азайтудың негізгі тәсілдерін атап, 

мысал келтіріңдер. Осы процестерге талдау жасаңдар. 

3. Өздеріңіз тұратын муниципалды құрылғы бойынша 

төмендегі кестені толтырып, сіздің ойыңызша, сіздің муниципалды 

құрылғыңыз үшін неғұрлым тиімді болып табылатын муниципалды 

шаруашылық моделін анықтаңыз.  

 

Муниципалдық құрылым 

жағдайын бағалау критериялары 

Муниципалдық 

құрылымның 

сипаттамалары 

Қаржы-экономикалық саладағы 

жергілікті өзін-өзі басқару 

органының өкілеттіктері 

 

Муниципалдық құрылымның 

ресурстары 

 

Халықтың салыққабілеттігі  

Муниципалды кадрлардың 

дайындық деңгейі 

 

  

4. Коммуналды меншік болып табылмайтын кәсіпорындарға 

қатысты өкілеттікке ие коммуналды меншік кәсіпорындарына 

қарағанда жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілеттіктерін 

салыстырыңдар. 

5. Қала әкімі «Меркурий» кооперативіне жеңілдікті салық салу 

туралы қаулыны қабылдады. Оған сәйкес кооператив салыққа 100% 

мөлшерінде жеңілдік алады. Әкімшілік басшысының қаулысы заңды 

ма? Қандай заңдылық түрлері бұзылған болатын? 

6. Қалалық әкімшілік өткізілген арнайы тексеріс барысында 

коммуналды меншіктегі өнеркәсіптік кәспорындардың бірі алынған 

http://www.group-global.org/publication/view
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табыстардан 200 млн. теңгені жасырғанын анықтай отырып, 

анықталған соманы бюджеттен тыс қорларға аударуды ұйғарды. 

Кеңестің осылайша әрекет жасауы заңды ма?  

 

2. Глоссарий  

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Жергілікті бюджет деген не? 

2. Жергілікті бюджеттерді құру және атқару принциптері 

қандай? 

3. Бюджеттік реттеу саласындағы маслихаттар мен жергілікті 

әкімшіліктің өкілеттігі қандай? 

4. Жергілікті бюджеттердің бекітілген және реттеуші табыстары 

нені білдіреді? 

5. Дотация, субсидия мен ссудалардың айырмашылықтары 

қандай? 

6. Жергілікті бюджет шығыстарының баптары қандай? 

7. Бюджетаралық қатынастарға сипаттама беріңдер 

8. Коммуналды меншік деген нені білдіреді? 

9. Коммуналды меншікті басқару саласындағы жергілікті 

органдардың өкілеттіктері қандай? 

10. Муниципалды объектілерді құру, сатып алу, пайдалану 

және жалға беру тәртібі қандай? 

 

ТАҚЫРЫП 8. Жергілікті басқарудың экономикалық 

механизмі  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Экономикалық механизмнің анықтамасы.  

2. Тиісті территорияның экономикалық дамуының негізгі 

мақсаттары мен қағидалары. 

3. Облыстағы қайта өңдеу циклын толық қамтамасыз ету. 

       Әдебиеттер: 1-5, 6-15, 16-21 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Экономикалық механизмнің анықтамасы.  

2. Тиісті территорияның экономикалық дамуының негізгі 

мақсаттары мен қағидалары.  

3. Экономикалық механизмнің эволюциясы: жаңа ынталандыру 

формалары және шаруашылық субъектілерінің стилі мен мінез-құлқы.  
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2 сабақ 

1. Облыстағы қайта өңдеу циклын толық қамтамасыз ету.  

2. Муниципалды шаруашылық құрылымындағы жанжақты 

әлеуметтік шаруашылықтар: өнеркәсіптік, құрылыстық, аграрлық, 

сауда-қызметтік, тұрғын үй-коммуналдық, мәдени-тұрмыстық.  

3. Аймақтық нарықтың дамуы: тауарлы, өндіріс қралдарының 

нарығы,  қарыз капиталының нарығы, еңбек нарығы, бағалы қағаздар 

нарығы, сақтандыру нарығы және т.б.  

4. Облыс экономикасына инвестиция тарту және экономикалық 

маркетингті дамыту. 

Семинарлық сабақ семинар-коллоквиум формасында өткізіледі. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1.Тапсырма: «Қарағанды облысындағы нарықтар: түрлері, даму 

деңгейі, перспективалары», «Муниципалды маркетинг 

тұжырымдамасы – тәжірибеде қолдану» тақырыптарына баяндамалар 

дайындап, оппонирлеу 

2. Глоссарий 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. «Экономикалық механизм» категориясына анықтама беріңдер.  

2. Территорияның экономикалық даму мақсаттары, мәселелері 

мен қағидаларының мәні неде? 

3. Шаруашылық субъектілерінің жаңа мотивациялары мен 

әрекет ету стилі қалай қалыптасады? 

4. Муниципалды шаруашылықтың шаруашылық, әлеуметтік 

кешендері мен құрылымдарын атаңдар.  

5. Аймақтық нарықтарды атаңдар.  

6. Территорияның экономикалық даму маркетингі нені білдіреді? 

 

4 МОДУЛЬ. ҚР АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

РЕФОРМАЛАР ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕР  

 

9 ТАҚЫРЫП. ҚР-ның аймақтық саясаты 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1.ҚР-ның аймақтық саясаттың құру қағидалары.  

2. Аймақтық талдау әдістері. 
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3. Мемлекеттік аймақтық саясатты іске асыру құралдары мен 

механизмдері. 

Әдебиеттер: 1-5, 6-15, 16-21 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Аймақтық саясаттың стратегиялық және тактикалық 

тапсырмалары, перспективалық мақсаттары.  

2. Нарық шаруашылығындағы аймақтық саясат.  

3. ҚР-ның аймақтық саясаттың құру қағидалары.  

4. Аймақтық талдау әдістері, мемлекеттік аймақтық саясатты іске 

асыру құралдары мен механизмдері: 

- Ғылыми зерттеудің аймақтың мәселелері мен интенсификациясы; 

- Аймақтық дамудың 2010 ж. дейін стратегиялық бағдарламасы, 1999-

2005 жж. орта мерзімдік бағдарламасы, ҚР-ның аймақтық саясаттың 

тұжырымдамасы; 

- Реформаларды тереңдету жоспары және аймақтық бағдарлама; 

- Мемлекеттік, аймақтық, салалық деңгейдегі индикативті жоспардың 

жүйесі; 

- Үлкен және шағын депрессивті қалалардың мәселелерін 

бағдарламалық шешу;  

- Арнайы экономикалық зоналар. 

Семинарлық сабақ семинар пресс-конференция формасында 

өткізіледі. 

 

2 сабақ 

1. Қазақстан аймақтарының түрлерге бөлінуі: өнеркәсібі дамыған 

аймақтар; аграрлы аймақтар; пайдалы қазбаларды өндіруге және 

өңдеуге бағытталған аймақтар; экологиялық апатты және артта қалған 

аймақтар.  

2. ҚР-ның экономикасын қайта құру және әр аймаққа мемлекеттің 

ерекше саясатын жүргізуі.  

3. Аймақтық басқарудың оңтайландыру. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тапсырма:  

Келесі (www.vlast.kz) сілтемесі бойынша ««Қазақстан-2050» 

және жаңа аймақтық саясат» атты мақаланы талдау 

2. Презентациялар дайындау: 

1. Қазақстан Республикасы аймақтық саясатының тиімділігі. 

http://www.vlast.kz/
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2. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың аймақтардың 

әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпалы. 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар 

1. Соңғы жылғы статистикалық мәліметтер негізінде кестені 

толтырыңдар: 
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згі 

капи

талғ

а 

инве

стиц

ияны 

игер

удегі 

айма

қтың 

үлесі

, % 

Ор

та

ша 

рес

пу

б-қ 

де

ңге

йі 

бар 

ай

ма

қт

ың 

орт

аш

а 

но

ми

на

лд

ы 

таб

ыс

тар

ы 
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2. Келесі сызба бойынша «Қазақстандағы аймақтар 

типологиясы» кестесін құраңдар: 

 

Аймақ 

(облыс) 

Халқы 

(мың 

адам) 

Ауданы 

(шаршы 

км.) 

Ай

мақ 

типі 

Пробле

малар 

Мемлекеттік 

аймақтық 

саясаттың 

ерекшеліктері 

Сіздің 

шешу 

тәсілдер

іңіз* 

       

*Ескерту: графасын 12 тақырыпты өткеннен кейін толтыру 

 

Сұрақтар: 

1. Аймақтық саясаттың мақсаттары қандай? 

2. ҚР-да аймақтық саясатты құру қағидаларын атаңдар. 

3. 2010 жылға дейінгі аймақтар дамуының стратегиялық 

бағдарламасының негізгі басымдылықтары мен негізгі кезеңдерін 

атаңдар. 

4. ҚР аймақтық саясатының мақсаттарын, басымдылықтары мен 

тұжырымдамасы кезеңдерін атаңдар 

5. Сіз реформаларды тереңдету бойынша қандай аймақтық 

бағдарламалар мен жоспарларды білесіз? 

6. Арнайы экономикалық зоналар деген не? 

7. Қазіргі уақытта ҚР-да қандай АЭЗ әрекет етеді? 

8. Әкімдер іс-әрекетін қалайшы бағалауға болады? 

9. Аймақтар типологиясы ненің негізінде жүзеге асырылады? 

 

10 ТАҚЫРЫП. Аймақтардағы экономикалық реформаларды 

басқару үрдісі 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Аймақтық экономикалық реформалардың мәні және себептері. 

2. Нарықтық қатынастардың құрылуына әсер етуші аймақтық 

факторлар. 

3. Меншікті жекешелендіру және мемлекет иелігінен шығару 

     Әдебиеттер: 1-5, 6-15, 16-21 
 

Дәріс 2 

1. Кәсіпкерлікті қолдау 

2. Қаржылық сектордың дамуы 

3. Муниципалды органдардың ішкі қызметінде жоспарлауды 

қолдану. 

     Әдебиеттер: 1-5, 6-15, 16-21 
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Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1 сабақ 

1. Аймақтық экономикалық реформалардың мәні және себептері.  

2. Нарықтық қатынастардың құрылуына әсер етуші аймақтық 

факторлар: климаттық, табиғи-ресурстық, демографиялық, аймақтың 

экономикалық құрылымы, аймақтың нарықтық қатынастарда өзіндік 

дамуына бейімділігі.  

Семинарлық сабақ дәстүрлі формада өтеді. 

 

2 сабақ 

1. Бәсекелестікке бейім ортаны құру және экономиканы 

демонополизациялау.  

2. Меншікті жекешелендіру және мемлекет иелігінен шығару.  

Семинарлық сабақ «Семинар – таза парақ» формасында өткізіледі 

(Шарты: әр студент өзге студенттердің баяндағанын тыңдағаннан кейін 

таза параққа сұрақтар, ескертулер мен толықтыруларын жазады). 

 

3 сабақ 
1. Кәсіпкерлікті қолдау 

2. Қаржылық сектордың дамуы  

3. Нарықтық инфрақұрылымның құрылуы 

 

4 сабақ 

1. Облыс әкімдерінің аймақтардағы бағдарламалық реформаларды 

тереңдетуі 

2. Жергілікті әкімшілік балансына қаржылық, халықтың ақшалай 

табысын, еңбек ресурсы, жер және т.б. тіркелуі 

3. Муниципалды органдардың ішкі қызметінде жоспарлауды 

қолдану. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Баяндама: «Экономиканы демонополизациялау және 

Қарағанды облысында бәсекелік ортаның қалыптасуы», «Қарағанды 

облысында меншікті мемлекет иелігінен шығару және 

жекешелендіру», «Қазақстан аймақтарында кәсіпкерлікті қолдау», 

«Қарағанды облысының қаржылық секторын дамыту», «Қарағанды 

облысының нарықтық инфрақұрылымын дамыту» дайындау. 

 

         2. Глоссарий 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 
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Тапсырмалар 

1. Кестені толтырыңдар: 

 

Ай

мақ  

Нарықтық қатынастар қалыптасуының аймақтық ерекшеліктеріне 

ықпал ететін факторлар 

клима

ттық 

Табиғ

и-

ресурс

тық 

демогра

фиялық 

Аймақтың 

экономикалық 

құрылымы 

Нарықтық 

қатынастардың 

өзіндік дамуға 

қабілеттілігі 

      

Қорытынды жасаңдар. 

 

2. Кестені толтырыңдар: 

 

Аймақ Нарық түрлері 

   

    

Қорытынды жасаңдар.  

 

3. Тақырып бойынша 5 жауаптар нұсқасы бар 10 тестілік 

сұрақтар құраңдар. 

 

Сұрақтар: 

1. Аймақтық саясатты реформалаудың мәні неде? 

2. Аймақтық экономиканы реформалаудың себептері қандай? 

3. Нарықтық қатынастарды қалыптастырудың аймақтық 

ерекшеліктеріне ықпал ететін факторларды атаңдар. 

4. ҚР аймақтарында бәсекелік ортаны қалыптастыру қалайша 

жүзеге асырылады? 

5. ҚР аймақтарындағы меншікті мемлекет иелігінен шығару 

және жекешелендіру ерекшеліктерін атаңдар 

6. ҚР аймақтарында кәсіпкерлікті қолдау қандай жолдармен 

жүзеге асырылады? 

7. ҚР аймақтарында қаржылық секторды дамыту кезеңдерін 

атаңдар 

8. ҚР аймақтарында  нарықтық ортаны қалыптастыру 

мәселелерін атаңдар 
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11 ТАҚЫРЫП. ҚР-ның әкімшілік-территориялық 

құрылысының реформасы 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Әкімшілік-территориялық өзгерістер әлеуметтік-экономикалық 

реформасының туындысы ретінде. 

2. Реформаның мақсаты мен міндеттері, құрудың кезеңдері. 

3. Реформаның құқықтық және басқарушылық аспектілері. 

      Әдебиеттер: 1-5, 6-15, 16-21 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Әкімшілік-территориялық өзгерістер әлеуметтік-экономикалық 

реформасының туындысы ретінде. 

2. Реформаға дейінгі республиканың әкімшілік-территориялық 

құрылымы 

3.Мемлекеттің экономикалық, географиялық, саяси, демографиялық 

жағынан тиімсіз территориялық бөлінісі  

  

2 сабақ 
1. Әкімшілік-территориялық құрылымның тиімді құрылуының 

факторлы. 

2. Реформаның мақсаты мен міндеттері, құрудың кезеңдері. 

3. Реформаның құқықтық және басқарушылық аспектілері: 

экономикалық, саяси және әеуметтік-психологиялық, саяси 

4.  Мемлекеттің әкімшілік-территориялық бөлінісін 1997 жылы 

оңтайландыру, салдарлары мен себептері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Реферат жазу: «ҚР-ның әкімшілік-территориялық 

құрылысының реформасы» тақырыбына  дайындау. 

2. Глоссарий 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік-экономикалық реформасының туындысы 

ретіндегі әкімшілік-территориялық өзгерістердің мәні неде? 

2. Реформаға дейінгі республиканың әкімшілік-территориялық 

құрылымы қандай болды және реформадан кейін қандай болды? 

3. Мемлекеттің экономикалық, географиялық, саяси, 

демографиялық жағынан тиімсіз территориялық бөлінісі қандай? 
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4. Әкімшілік-территориялық құрылымның тиімді құрылуының 

факторларын атаңдар. 

5. Реформаның мақсаты мен міндеттері, құрудың кезеңдерін 

атай отырып, әр кезеңнің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

көрсетіңдер. 

6. Реформаның құқықтық және басқарушылық аспектілеріне 

шолу жасау 

Тестілер: 

1. Мемлекеттік салалық және территориялық басқарудың 

жеткіліксіздігі келесіден байқалады: 

а)  тұрғылықты халық мүдделерін тану бәсеңдейді, 

б) территориялық ресурстардың бірқатары тиімсіз 

пайдаланылады,  

в)  халықтың шығармашылық потенциалы жеткіліксіз 

қолданылады  

г)  территориялық құрылымның әлеуметтік-экономикалық 

даму саласындағы басқарушылық шешімдерді қабылдау мен жүзеге 

асыру процестері оның халқынан алшақтатылған. 

д) жауаптардың барлығы дұрыс. 

2. Муниципалды менеджменттің қызметтеріне жатқызылмайды: 

а) қала, аудандардың әлеуметтік-экономикалық даму жоспарлары 

мен бағдарламалары, болжамдары мен сценарийлерін талдау, бағалау, 

өңдеу; 

б) муниципалды құрылымдардың еңбек потенциалын арттыру 

мен пайдалануды, олардың ғылыми-техникалық, интеллектуалды 

негізін ынталандыру; 

в)  әлеуметтік және өндірістік инфрақұрылымды қолдау және 

дамыту; 

г)  республикалық бюджетті негіздеу, тиімді пайдалану; 

д) халыққа қызмет көрсету бойынша бәсекелестік. 

3. «Муниципалитет» терминінің пайда болуы жатқызылады: 

а)  орта ғасырлық дәуірге; 

б) Көне Мысыр тарихының орта ғасырлық дәуіріне; 

в)  Көне Грекияның гүлдену дәуіріне; 

г)  Англиядағы ХІХғ. соңына; 

д) Кеңестік дәуірге. 

4. Мунииципалды менеджмент моделінің әрекет ету 

факторларына жатқызылады: 

а)  жергілікті өзін-өзі басқару органдарының біліктілік көлемі 

заңды түрде анықталған; 

б) аталмыш территорияда ресурстардың болуы және олардың 
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сипаттамасы;  

в)  белгілі дайындық деңгейі бар кадрлардың болуы; 

г)  халықтың салықты төлеу қабілеттілігі; 

д) жауаптардың барлығы дұрыс. 

 

12 ТАҚЫРЫП.Аймақтың әлеуметтік-экономикалық 

мәселелері 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. ҚР-ның шалғай аудандарының әлеуметтік-экономикалық 

мәселелері. 

2. Аймақтық жұмыспен қамту, жұмыссыздық мәселелері. 

3. Қазіргі кезеңдегі ҚР-ғы кедейлікті шешу жолдары  

      Әдебиеттер: нег: 1-12, 10, қос: 1-21 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. ҚР-ның шалғай аудандарының әлеуметтік-экономикалық 

мәселелері (табиғи климаттық қолайсыздығы, ауыз сумен нашар 

қамтылуы,  шикізат ресурстарының кедейлігі, әкімшілік орталықтардан 

шалғай жатуы; инфрақұрылымның нашар дамуы, өндірістің төмен 

рентабельділігі және шығындылығы; дайын өнім өндірудегі жоғары 

шығындылық). 

2. Аймақтық жұмыспен қамту, жұмыссыздық мәселелері.  

3. Жаңа жұмыс орындарын ашу, шағын және орта бизнесті дамыту.  

4. Халықты өмірлік маңызды қызметтермен қамтамасыз ету 

мәселелері: білім, денсаулық сақтау, тұрғын үй және коммуналды-

тұрмыстық қызметтер.  

Семинарлық сабақ сұрақтары бойынша дәстүрлі формада 

өткізіледі. 

2 сабақ 

Семинарлық сабақтың 2 сабағы «Қазіргі кезеңдегі ҚР-ғы кедейлікті 

шешу жолдары: аймақтық аспект» тақырыбына «Ми шабуылы»  

формасында өткізіледі 

Аталмыш форманың жоспары: 

1. Ұйымдастыру кезеңі – 3 (Шарты: топ қалауынша 3-5 адамнан 

шағын топтарға бөлініп, әр топ экспертті тағайындайды, қалған 

қатысушылары ойлап табушылар ролінде қатысады. Эксперттер 

идеяларды тыңдап, неғұрлым тиімділерін таңдап, топтың бұрыс жолға 

түспеуін қадағалайды) 

2. Жаттығу – 7 минут (Шарты: тақырып бойынша сұрақ-жауап 

түрінде) 
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3. Негізгі бөлім – 15 минут (Шарты: студенттерге тағы ойын 

ережесі түсіндіріліп, идеялар айтыла бастайды) 

4. Бағалау кезеңі  - 15 минут (Шарты: эксперттер топқа бірігіп, 

идеялардың ішінен үздік идеяларды таңдап, жариялайды, ең үздік идея 

авторлары өз жұмыстарын қорғайды) 

5. Қорытынды кезең – 5 минут (Шарты: семинарлық сабақ 

қорытындыланып, баға қойылады) 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1 сабақ 

 

1. Баяндамалар жазу: «ҚР-ның шалғай аудандарының 

әлеуметтік-экономикалық мәселелері», «Қазіргі кезеңдегі ҚР-ғы 

кедейлікті шешу жолдары» тақырыптарын дайындау 

2. Глоссарий 

2 сабақ 

Жоба дайындау: 

1. Моноқалаларды дамытудың 2012–2020 жылдарға арналған 

бағдарламасын талдау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Тақырып бойынша 5 жауаптар нұсқасы бар 10 сұрақ немесе 

15 сөзден тұратын кроссворд құраңдар. 

2. Депрессиялық аудандардың аймақтық мәселелерін шешуге 

бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды атаңдар 

3. 12 тақырыптың 2 тапсырмасының кестесін толтырыңдар 

 

5 МОДУЛЬ. ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ МУНИЦИПАЛДЫ 

БАСҚАРУ  

 

13 ТАҚЫРЫП. Унитарлы және федеративті мемлекеттердегі 

муниципалды басқару 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Франциядағы территориялық басқару  

2. Италиядағы жергілікті басқару жүйесі. 

3. Әдебиеттер: нег: 1-12, 10, қос: 1-21 

 

Дәріс 2 

1. Германиядағы муниципалды басқару  



37 

 

2. АҚШ-ғы территориялық басқару 

3. Ресей Федерациясындағы муниципалды басқарудың дамуы. 

Әдебиеттер: нег: 1-12, 10, қос: 1-21 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1 сабақ 

1. Франциядағы территориялық басқару 

2. Аймақтық ұйымдық құрылым: коммуна, департамент, аймақ. 

3. Жергілікті сайлауды жүргізу 

4. Жергілікті органдардың қаржысын басқару 

Семинарлық сабақ презентация формасында өткізіледі. 

 

2 сабақ 

1. Италиядағы жергілікті басқару жүйесі 

2. Республиканың әкімшілік-территориялық құрылымы: облыс, 

провинция, коммуна. 

3. Жергілікті атқарушы және өкілетті билік органдары: кеңес пен 

джунттар (әкімшіліктер) 

4. Жергілікті бюджет және жергілікті салық жүйесі 

 

3 сабақ 

1. Германиядағы муниципалды басқару.  

2. Мемлекеттік басқарудың субъектілері: федерация, жер, қоғам, 

аудан. Аудандық, қалалық жергілікті басқару органдары 

3. Ресей Федерациясындағы муниципалды басқарудың дамуы. 

4. РФ жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі қызметі мен жергілікті 

билік органдарының өкілеттігі 

 

4 сабақ 

1. АҚШ-ғы территориялық басқару 

2. Әр штат субъектісіндегі өзін-өзі басқару формасының 

әртүрлілігі 

3. Қалалық және ауылдық коммуна мен округтердегі жергілікті 

өзін-өзі басқарудың ұйымдастырылуы. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1  сабақ 

1. Жобаны дайындау: 

 Келесі (sibac.info/index.php) сілтемесі бойынша «Шет елдердегі 

жергілікті өзін-өзі басқарудың модельдері» атты мақаланы талқылау. 

2. Глоссарий 
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2 сабақ 

1. Презентациялар дайындау: 

1. Франциядағы территориялық басқару жүйесі. 

2. Италиядағы жергілікті басқару жүйесі. 

3. Германиядағы муниципалды басқару. 

4. АҚШ-ғы территориялық басқару. 

5. Ресей Федерациясындағы муниципалды басқарудың дамуы. 

 

2. Тапсырма: 

1. Түрлі елдердегі және Қазақстан Республикасындағы 

муниципалдық басқару жүйлерінің кемшіліктері мен 

артықшылықтарына салыстырмалы кесте құраңдар 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар: 

Презентациялар дайындау: 

1. Франциядағы территориялық басқару жүйесі. 

2. Италиядағы жергілікті басқару жүйесі. 

3. Германиядағы муниципалды басқару. 

4. АҚШ-ғы территориялық басқару. 

5. Ресей Федерациясындағы муниципалды басқарудың дамуы. 

 

Тапсырма: 

1. Түрлі елдердегі және Қазақстан Республикасындағы 

муниципалдық басқару жүйлерінің кемшіліктері мен 

артықшылықтарына салыстырмалы кесте құраңдар 

 

Сұрақтар: 

1. Фрациядағы жергілікті басқару мен өзін-өзі басқарудың 

орталықтануының жоғарғы дәрежесінің себептерін атаңдар 

2. Француздық аймақтардың ұйымдық құрылымына сипаттама 

беріңдер 

3. Франциядағы жергілікті басқару аппаратының ерекшеліктері 

қандай? 

4. Италиядағы әкімшілік-территориялық құрылым қандай? 

5. Италиядағы экономиканы мемлекеттік реттеу қалайша жүзеге 

асырылады? 

6. Германиядағы мемлекеттік басқару субъектілеріне не 

жатады? 

7. АҚШ-ғы қандай аймақтық бағдарламаларды Сіз білесіз? 

8. Ресей Федерациясындағы суниципалдық басқару 

ерекшеліктерін атаңдар. 



39 

 

Ұсынылған  әдебиеттер  тізімі 

Негізгі әдебиет 

 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

Қазақстан халқына Жолдауы,  17.01.2014ж. 

2. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 5 институционалды реформа: 

«100 қадам» Ұлт жоспары, мамыр 2015 жыл  

3. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды 

дамыту тұжырымдамасы, 2012 ж. 

4. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 (өзгертулер 

және толықтырулармен) 

5. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

және өзін-өзі басқару туралы» 2007 ж. 23 қаңтардағы № 148-ІІ 

Қазақстан Республикасының Заңы 

6. Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, 

практика. - М., 2016. 199 с. 

7. Рой О.М. Система государственного и муниципального 

уп¬равления. Уч.пособ. - М., 2017. - 300 с. 

8. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципаль¬ное 

управление. - М.: «ЭКМОС», 2013. 312 с. 

9. Халиков М.И. Система государственного и муниципального 

управления. - Уфа: РИО БАГСУ, 2015. 244 с. 

10. Жанбекова З.Х. Муниципальный менеджмент. Уч. – Караганда: 

КЭУК, 2009. 245 с. 

11. Отчет по научно-исследовательской грантовой теме: 

«Моделирование сценариев динамичного развития региональных 

эколого – социо – экономических систем в условиях 

реидустриализации стран ЕврАзЭс»; (2015-2017г. Научный 

руководитель д.э.н профессор Таубаев А.А.) 

12. Жетписбаева М.К. Гимранова Г.И. Байгуренова М.А и 

др.«Взаимодействие государства и общества на современном 

этапе». Монография Караганда, издательство КЭУК, 2016. 169 с. 

 

Қосымша әдебиет 

 

15. Исабаева С. К чему призывает Концепция развития местного 

самоуправления? http://camonitor.com/archives, 2013г. 

16. Жангазы Р. Местное самоуправление в Казахстане: проблемы 

становления и развития. http://zhangazy.yvision.kz, 2013г. 

Местное самоуправление как фактор развития регионов Восточно-

http://camonitor.com/archives
http://zhangazy.yvision.kz/
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Казахстанской области. HTTP://WWW.UNDP.KZ/, 2013. 

17. 13. P. Jayarama Reddy. Municipal Solid Waste Management. – NY, 

2018. 322 c. Svara, James H. and Kimberly L. Nelson. (2018, August). 

Taking Stock of the Council-Manager Form at 100. Public Management 

Magazine, pp. 6-14 

14. Vergara, S. E.; Tchobanoglous, G. (2016). "Municipal Solid 

Waste and the Environment: A Global Perspective". Annual Review of 

Environment and Resources. 277 p. 

15. Государственный, муниципальный и хозяйственный 

менеджмент: состояние и пути совершенствования. Сборник 

научных трудов по материалам III региональной научно-

практической конференции (г. Ставрополь,   СтГАУ,  24 апреля 

2013 г.) 

16. Аймагамбетов Е.Б. Таубаев А.А. Орынбасарова Е.Д. 

«Қазақстанның үдемелі индустриалды-инновациялық дамуы 

жағдайында инвестициялық қызметті басқару  жүйесін жетілдіру» 

Монография. –Караганда КЭУК, 2015-184б 

17. Омарова А.Т. «Управление человеческими ресурсами в 

условиях индустриально-инновационного развития Казахстана» 

(под.ред.:Аймагамбетова Е.Б.) Монография.т Караганда КЭУК, 

2016-220с. 

18. Исабаева С. К чему призывает Концепция развития местного 

самоуправления? http://camonitor.com/archives, 2013г. 

19. Жангазы Р. Местное самоуправление в Казахстане: 

проблемы становления и развития. http://zhangazy.yvision.kz, 2013г. 

20. Местное самоуправление как фактор развития регионов 

Восточно-Казахстанской области. HTTP://WWW.UNDP.KZ/, 2013 

21. www.zakon.kz – ҚР заңнамасы, ЮРИСТ анықтама жүйесі 

 
Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

 

1 және 2 аралық бақылау өткізу үшін  бақылау сұрақтары, 

емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1 аралық бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

Ұйымдастыру басқарудың негізі. 

2. Басқарудың анықтамасы 

3. Күрделі ұйымдардың мінездемесі: мақсатқа жетудегі 

http://www.undp.kz/
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ресурстарды жинақтау; сыртқы ортаға тәуелділік; горизонталды және 

вертикалды еңбек бөлінісі. 

4. Басқару қызметтерін іске асырудағы басқарушылық үрдіс 

5. Басқару қызметтері: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, 

бақылау, басқарудағы шешім қабылдау үрдісі 

6. Коммуникациялар 

7. Ұйым стратегиясын жасау 

8. Басқарушы кадрлармен жұмыс 

9. Аймақтық басқару ғылыми пәннің басқару саласы ретінде 

10. ҚР-ғы аймақтық басқару реформасы 

11. Муниципалды менеджменттің анықтамасы 

12. Муниципалды басқарудың  аймақтық негізі 

13. Муниципалды менеджменттің пәні мен әдісі 

14. Муниципалды менеджменттің теориялық базасы 

15. Муниципалды басқарудың түсінігі мен экономикалық 

механизмі 

16. Антикалық дәуірдің полистік демократиясы 

17. Орта ғасырлық мемлекеттің қалалық және ауылдық қоғамы 

– буржуаздық муниципализмнің туындысы 

18. ХІХ ғ. муниципалды реформасы 

19. Аймақтық басқарудың теориялық негізі 

20. Еркін қоғамның теориясы 

21. Жергілікті басқарудың қоғамдық теориясы 

22. Жергілікті басқарудың мемлекеттік теориясы 

23. Муниципалды концепцияның әлеуметтік реформасы 

24. Жергілікті басқарудың англо-саксондық, француздық, 

германды модельдері 

25. Аймақтық басқарудың қазіргі заманғы тенденциясы мен 

дамуы 

26. ҚР-ның жергілікті және әкімшілік бөлінісі 

27. ҚР-ның атқарушы және өкілетті билік органдарының 

жергілікті жүйесі 

28. Маслихаттар – облыстық, қалалық, аудандық халықтың 

жергілікті өзін-өзі басқарудың формасы 

29. Аймақтық өкілетті органдардың қызметі мен өкілеттігі 

30. Халыққа қойылатын міндетті ережелер 

31. Әр түрлі деңгейдегі маслихаттардың арақатынасы 

32. Жергілікті әкімшіліктің басшысы – ҚР-ның президентінің 

өкілетті тұлғасы 

33. Тиісті аймақтағы жергілікті әкімшілік басқарушысының 

мемлекеттік басқарудағы қызметі 
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34. Әртүрлі деңгейдегі жергілікті әкімшіліктер 

басқарушыларының өкілеттілігі, құрылымы 

35. Жергілікті әкімшілік басшысының бастамашылық қағидасы 

36. Аймақтағы әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз 

етудегі өкілетті және атқарушы органдардың өзара әрекеттесу 

формалары 

37. Облыстағы, қаладағы, аудандағы ұйымдар мен 

кәсіпорындардың жергілікті әкімшілік және маслихатпен қарым-

қатынасы 

38. Маслихат іс-әрекетінің формасы: сессия, тұрақты және 

уақытша комиссиялар, депутаттардың өкілеттігін іске асыруы 

39. Депутаттардың өкілеттігін іске асыруы: сессия негізгі 

қызмет ету формасы ретінде 

40. Сессия маслихат төрағасының міндеттері мен сайлап алу 

шарттары 

41. Маслихат іс-әрекетін қамтамасыз етудегі маслихат 

хатшысының, депутаттарының құқықтары мен міндеттері 

42. Тұрақты және уақытша комиссиялардың жұмыстарн 

ұйымдастыру 

43. Маслихаттың ревизиялық комиссиясының іс-әрекеті 

44. Аймақ халқымен тікелей және кері байланысты 

ұйымдастыру 

45. Коллегия – жергілікті әкімшілік басқарушысы жанындағы 

кеңес беруші орган 

46. Жергілікті әкімшіліктің актілері 

47. Жергілікті билік органдарының түрлі салалардағы 

өкілеттіктері 

48. Қазақстандағы трансформациялық жүйені экономикалық 

жоспарлау 

49. Жүйені мемлекеттік реттеудегі және оның әдісі мен 

тәсілдерін іске асырудағы өзгерістер мен қайта бағалауды жоспарлау 

50. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын 

болжаудағы 1992-1993жж. негізгі басымдылықтары 

51. 1994 жылы болжам құрудан индикативті жоспарға өту 

52. Әлеуметтік-экономикалық даму жоспарының жаңа 

индикативті ережелері 

53. Индикативті жоспардың жүйесі 

54. Қазақстан аймақтарының бағдарламалы-мақсатты 

жоспарлары 

55. Жергілікті әкімшілік баланстарын құру (қаржылық, 

халықтың ақшалай табыстары, еңбек ресурстары, жер ресурстары) 
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56. Муниципалды органдардың ішкі қызметінде жоспарлауды 

қолдану 

57. Жергілікті басқарудың қаржылық ресурстары 

58. Жергілікті бюджеттің атқарылу және құрылу қағидалары 

59. Жергілікті биліктің қаржылық-бюджет саясаты 

60. Бюджетті реттеудегі облыстық, жергілікті әкімшіліктің және 

маслихаттың өкілеттігі 

61. Жергілікті салықтардың функциялары және дотациялар, 

субвенциялар, ссудалар 

62. Бюджетаралық қатынастар 

63. ҚР-ғы коммуналды меншіктің құрылу үрдісі, оны 

басқарудағы жергілікті органдардың өкілеттігі 

64. Муниципалды объектілерді құру, қолдану, иемдену, жалдау 

65. Облыстағы коммуналды меншіктің мәселелері 

66. Экономикалық механизмнің анықтамасы 

67. Тиісті территорияның экономикалық дамуының негізгі 

мақсаттары мен қағидалары 

68. Экономикалық механизмнің эволюциясы: жаңа 

ынталандыру формалары және шаруашылық субъектілерінің стилі мен 

мінез-құлқы 

69. Облыстағы қайта өңдеу циклын толық қамтамасыз ету 

70. Муниципалды шаруашылық құрылымындағы жанжақты 

әлеуметтік шаруашылықтар: өнеркәсіптік, құрылыстық, аграрлық, 

сауда-қызметтік, тұрғын үй-коммуналдық, мәдени-тұрмыстық 

71. Аймақтық нарықтың дамуы: тауарлы, өндіріс қралдарының 

нарығы,  қарыз капиталының нарығы, еңбек нарығы, бағалы қағаздар 

нарығы, сақтандыру нарығы және т.б 

72. Облыс экономикасына инвестиция тарту және экономикалық 

маркетингті дамыту 

 

2 аралық бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1  Қазақстан мемлекетінің құрылуының орталықтандырылу 

және аймақтандыру диалектикасы 

2  ҚР-ның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының 

стратегиялық бағыттарының жалпы мемлекеттік мүдделердің 

басымдылықтары 

3 Аймақтық дамудағы басқару органдарының республикалық 

тапсырмалары 

4  Аймақтың құқықтары 
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5  Орталық және жергілікті билік өкілеттіктілігін бөлудің 

концептуалды моделі 

6  Аймақтық саясаттың стратегиялық және тактикалық 

тапсырмалары, перспективалық мақсаттары 

7  Нарық шаруашылығындағы аймақтық саясат 

8  ҚР-ның аймақтық саясаттың құру қағидалары 

9 Аймақтық талдау әдістері 

10 Мемлекеттік аймақтық саясатты іске асыру құралдары мен 

механизмдері 

11 Қазақстан аймақтарының түрлерге бөлінуі: өнеркәсібі 

дамыған аймақтар; аграрлы аймақтар; пайдалы қазбаларды өндіруге 

және өңдеуге бағытталған аймақтар; экологиялық апатты және артта 

қалған аймақтар 

12 ҚР-ның экономикасын қайта құру және әр аймаққа 

мемлекеттің ерекше саясатын жүргізуі 

13  Аймақтық басқарудың оңтайландыру 

14  Аймақтық экономикалық реформалардың мәні және 

себептері 

15  Нарықтық қатынастардың құрылуына әсер етуші аймақтық 

факторлар 

16  Бәсекелестікке бейім ортаны құру және экономиканы 

демонополизациялау 

17 Меншікті жекешелендіру және мемлекет иелігінен шығару 

18  Кәсіпкерлікті қолдау, қаржылық сектордың дамуы, 

нарықтық инфрақұрылымның құрылуы 

19  Жергілікті әкімшілік балансына қаржылық, халықтың 

ақшалай табысын, еңбек ресурсы, жер және т.б. тіркелуі 

20  Муниципалды органдардың ішкі қызметінде жоспарлауды 

қолдану 

21 Әкімшілік-территориялық өзгерістер әлеуметтік-

экономикалық реформасының туындысы ретінде 

22 Реформаға дейінгі республиканың әкімшілік-территориялық 

құрылымы 

23 Мемлекеттің экономикалық, географиялық, саяси, 

демографиялық жағынан тиімсіз территориялық бөлінісі 

24 Әкімшілік-территориялық құрылымның тиімді құрылуының 

факторлы 

25 Реформаның мақсаты мен міндеттері, құрудың кезеңдері 

26 Реформаның құқықтық және басқарушылық аспектілері: 

экономикалық, саяси және әеуметтік-психологиялық, саяси 
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27 Мемлекеттің әкімшілік-территориялық бөлінісін 1997 жылы 

оңтайландыру, салдарлары мен себептері 

28 Жергілікті бюджет тапшылығы: себептері мен салдарлары 

29 Ішкі және сыртқы инвестицияны тартудың саяси және 

экономикалық ынталары 

30 Муниципалды қарыздарды ұйымдастыру 

31 Қарыз классификациясы: инвестициялық, әлеуметтік, 

бюджеттік 

32 Қарыздарды ұйымдастыру кезіндегі эмитенттердің 

қабылдайтын шешімдері мен шешетін мәселелері 

33 Жергілікті басқару органдардың шығаратын қарыз 

міндеттемелерінің түрлері 

34 Қарызды іске асырудағы инвесторлардың тәуекелі: қаржы 

нарығының тәуекелі, инфляция тәуекелі, өтімділік тәуекелі, саяси 

тәуекел, несие тәуекелі 

35 Эмитент тәуекелі – анықтамасы және түрлері 

36 Тиісті аймақтың экспортқа бағытталған өндірістік дамуы 

37 Муниципалды кәсіпорындардың толық немесе жартылай 

коммерциялық негізге өтуі 

38 ҚР-ның шалғай аудандарының әлеуметтік-экономикалық 

мәселелері 39 Аймақтық жұмыспен қамту, жұмыссыздық мәселелері 

40 Жаңа жұмыс орындарын ашу, шағын және орта бизнесті 

дамыту 

41 Орта және шағын қалалардың депрессивтік мәселелері 

42 Халықты өмірлік маңызды қызметтермен қамтамасыз ету 

мәселелері: білім, денсаулық сақтау, тұрғын үй және коммуналды-

тұрмыстық қызметтер 

43 Кедейлік деңгей: минималды тұтыну қоржыны және кедейлік 

шегі, ҚР-ғы сандық көрсеткіштер 

44 Кедейлікті әлуметтік құбылыс ретінде көрсетудегі 

сипаттамалар 

45 Қазіргі кезеңдегі ҚР-ғы кедейлікті шешу жолдары 

46 Франциядағы территориялық басқару 

47 Жергілікті және өзін-өзі басқарудағы орталықтандырудың 

жоғары көрсеткіші 

48 1982 ж. реформадан кейінгі муниципалды билікті 

орталықсыздандыру мен шоғырсыздандыру 

49 Аймақтық ұйымдық құрылым: коммуна, департамент, аймақ 

50 Жергілікті басқарушы аппарат 

51 Жергілікті сайлауды жүргізу 

52 Жергілікті органдардың қаржысын басқару 
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53 Аймақаралық әріптестік 

54 Италиядағы жергілікті басқару жүйесі 

55 Республиканың әкімшілік-территориялық құрылымы: облыс, 

провинция, коммуна 

56 Облыстардың автономды мәртебесі 

57 Облыс деңгейінде қабылданатын заң актілері 

58 Жергілікті атқарушы және өкілетті билік органдары: кеңес 

пен джунтар (әкімшіліктер) 

59 Жергілікті бюджет пен жергілікті салық жүйесі 

60 Италия экономикасын мемлекеттік реттеу 

61 Германиядағы муниципалды басқару 

62 Мемлекеттік басқарудың субъектілері: федерация, жер, қоғам 

(общиналар), аудан  

63 Общиналардың ұйымдық құрылымының түрлері: магистрат, 

бургомистр, солтүстік-германдық және оңтүстік-германдық типтер 

64 Общинаның жарғысы 

65 АҚШ-ғы территориялық басқару 

66 АҚШ-тағы муниципалды менеджменттің ұйымдастырудың 

төрт түрі 

67 Әр штат субъектісіндегі өзін-өзі басқару формасының 

әртүрлілігі 

68 АҚШ-ғы аймақтық бағдарлама 

69 Ресей Федерациясындағы муниципалды басқарудың дамуы 

70 РФ-ның әкімшілік-территориялық құрылымы 

71 Муниципалды демократия 

72 Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі қызметі 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1 Маслихаттар бұл дегеніміз 

2  «Қазақстан Республикасының жергілікті өкілетті және 

атқарушы органдары туралы» Заңның кемшіліктері 

3 Жергілікті басқару органдары өкілеттігі мәселелеріне мыналар 

жатпайды 

4 Жергілікті өзін-өзі басқаруды жүргізу затына жатпайды 

5  Аудандық әкімдер кіммен сацланады 

6 Егер сессияда төмендегілер болса, маслихат сессиясы заңды 

болып табылады 

7  Маслихат хатшысының міндеттеріне кірмейді 

8  Тұрақты комиссиялар төмендегіге құқылы емес 
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9  Ревизиялық комиссияны не үшін тағайындайды 

10 Ревизиялар өткізіледі 

11 Тұрақты комиссия саны төмендегіден аспауы керек 

12 Өз өкілеттігі шеңберіндегі мәселелер бойынша шығаратын 

маслихат актілері 

13 Көзделген мақсаттарға қол жеткізу үшін шаруашылық 

субъектілердің экономикалық іс-әрекетіне ықпалын реттеуші негізгі 

құралдар 

14 Индикативті жоспарлау 

15 Әлеуметтік-экономикалық дамудың мемлекеттік 

реттеуіштеріне жатпайды 

16 Республикалық индикативті жоспарды өңдеудің алғашқы 

кезеңінде 

17 Республикалық индикативтік жоспар Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітіледі 

18 Ұлттық компаниялар жыл сайын өз дамуының жоспарын 

мынадай мерзімге өңдейді 

19 Индикативтік жоспрлардың орындалуына бақылауды жүзеге 

асырады 

20 Жергілікті бюджеттердің қызметтеріне жатпайды 

21 Меншіктен алынатын табыстарға жатпайды 

22 Реттеуші табыстарға жатпайды 

23 Муниципалды бюджеттен тыс қор келесі қайнар көздер 

есебінен құрыла алмайды 

24 Муниципалды меншік құрамына кірмеуге тиіс 

25 Муниципалдық меншіктің жалға берушісі бола алады 

26 Тәуекелдің басқарылатын факторлары 

27 Муниципалдық займды орындауға конкурсты өткізу 

қағидаларына төмендегілердің қайсысы жатқызылмайды 

28 Конкурсты ұтқан тұлғамен муниципалдық тапсырыс шарты 

жасалады 

29 Аймақтық саясаттың дәстүрлі мәселелері тобына жатпайды 

30 Аймақтық саясат қағидалары болып табылмайды 

31 Аймақтық саясаттың бағыттарына жатпайды 

32 Табыстары орташа республикалық табыстар деңгейінен 

асатын аймақтарға  мыналар жатады 

33 Аймақішілік басымдылықтарды анықтау және нарықтық 

процестерді жүзеге асыру механизмдерін нақтылау мақсатында 

төмендегі қағида бойынша типология қолданылады 

34 Ғылыми-өндірістік потенциалы жоғары аймақтар 

экономикасын реформалаудың басымды бағыттарына жатпайды 
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35 Контрассигнатура  

36 Ассиметриялық федерация дегеніміз 

37 Жергілікті өзін-өзі бақсраудың Еуропалық хартиясы 

қабылданған 

38 Франциядағы аймақтар 

39 Префект  

40 Легислатура  

41 Делегирленген заңнама  

42 АҚШ-ғы арнайы округтер 

43 Батыс муниципалитеттерінің бюджетінің кіріс бөлігіндегі 

салықтар орташа мынаны құрайды 

44 Аталған актілердің біреуі делегирленген заңнама актісі болып 

табылмайды 

45 Префектурада қызмет ететін француз шенеунігі мынаған 

жатады 

46 Мемлекеттік реттеу субъектісі болып қандай органдар 

табылады 

47 Аймақтық экономикалық мемлекеттік реттеу неше топқа 

бөлінеді 

48 Муниципалды менеджмент пәнінің басты мақсаты 

49 Ұйымның негізгі факторлары 

50 Иерархиялық сатыда өкілеттің түрлері 

51 Қай жылы губерниялар қысқартылып,облыстарға, 

аймақтарға, республикаларға ауыстырылды 

52 Жергілікті өкілетті органдар 

53 Маслихат және оның органдарының қарқынды жұмысына 

жағдай жасау қандай ақпаратқа міндетті 

54 ҚР конститутциясында қай бабында  маслихат жүргізудің 

жалпы заңдарын көрсетілген 

55 ҚР-ның 87 бабына сәйкес ҚР біріңғай атқарушы органдар 

жүйесіне не кіреді 

56 Экономикалық қызметке белгілі реттеу объектісінің 

араласуына бағытталған тәсіл 

57 Жанама тәсілге қандай субъектілер жатады 

58 Мемлекеттік реттеудің субъектісі болып табылады 

59 Аймақтақ әлеуметтік экономиканың дамуын мемлекеттік 

реттеу  

60 Муниципалды менеджмент пәні нені қарайды 

61 Муниципалды менеджмент курсын оқытудың негізгі 

мақсаттарына жатпайды 

62 Муниципалды менеджмент мәселелері 
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63 Ұйым дегеніміз 

64 Губерния нелерге бөлінеді 

65 Ресейде административті шекаралы жүйесіне не кіреді 

66 Қай жылдары губерниялар қысқартылды 

67 ҚР административті шекарасы туралы заң қай жылы 

қабылданды 

68 ҚР административті шекарасы туралы заң қай жылы 

қабылданды 

69 ҚР жергілікті мемлекеттік басқаруды қай орган жүзеге 

асырады 

70 Әкім аппаратының құрылымына не кіреді 

71 Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеу қандай топқа 

бөлінеді 

72 Мемлекеттік реттеу субъектісі 

73 Муниципалды қаржылар 

74 Барлық әлуметтік топтарлың қызығушылығын әлеуетті 

қорғау механизмі 

75 Қызметтері саналы түрде ортақ мақсатқа жетуге бағытталған 

адамдар тобы 

76 Муниципалды өзін-өзі басқару жүзеге асыратын жағдайда 

қаланың немесе ауылдың жалпы территориясы бойынша бірігуі қалай 

аталады 

77 «Муниципалды қызмет» термині 

78 Аймақтық қалыптасу және аймақ ішілік кешенді 

толықтыратын салалар арсындағы дұрыс арақатынасты таңдауға 

мүмкіндік береді 

79 Қазіргі кезде Қазақстанда   неше облыс бар 

80 Микро зонадағы муниципалды қалыптасу объектісін 

көрсетіңіз 

81 Республика территориясындағы өндіруші күштерінің 

кеңістіктік дамуы мен орналасуы процессі нарықтық қатынастар 

жетілуінің аймақтық аспектілері 

82 Жергілікті өзін-өзі басқару туралы» заң қашан қабылданды 

83 Жергілікті бюджет қызметіне төмендегілердің ішіне қайсысы 

жатпайды 

84 Жергілікті бюджет 

85 Жергілікті бюджет табысының құрамына не жатпайды 

86 Жергілікті билік органдары үшін анықталғаны бюджет 

табысынан неше пайызға % кем болмауы керек 

87 Маслихат сессиясының төрағасының қызметіне не кірмейді 
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88 Маслихат депутатының өкілеттігі қандай жағдайда 

тоқтатылады 

89 ҚР-да лицензиялауды жүзеге асыратын, мемлекеттік 

аттестацияларды өткізетін қай орган 

90 Муниципалдық шаруашылық дегеніміз 

91 Муниципалды менеджмент пәні ғылым ретінде нешінші 

ғасырда қалыптаса бастады 

92 Муниципалды менеджмент термині екі негізгі мағынада 

қолданылады 

93 Адамдардың қажеттіліетерін қанағаттандыру мақсатында 

құрылған өзін-өзі басқару ұйымы – бұл 

94 Жергілікті өзін-өзі басқарудың аймақтық деңгейі 

95 ҚР Конституциясының 5 бабына сәйкес жергілікті 

мемлекеттік басқару кіммен жүзеге асырылады 

96 Тұрғындардың қоғамдық қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

бағытталған муниципалды құрылым территориясында  шаруашылық іс 

әрекетті жүзеге асырушы кәсіпорындар мен ұйымдардың бірлесуі 

97 Муниципалды құрылым территориясында  тұрғындардың 

өмір сүруіне жоғарғы сапалы жағдай жасау бұл 

98 Қалаларда, ауылдарда аймақтық шаруашылық бұл 

99 Бірінші кезекті ғылыми міндеттердің бірі 

100 Муниципалды менеджменттің басты мақсаты 

101 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару туралы» заңы қашан қабылданды 

102 Муниципалды менеджмент ғылыми пән  ретінде қашан  

қалыптаса бастады 

103 «Қазақстан Республикасының әкімішілік-территориалды 

құрылғысы туралы» заң  қай жыл  қабылданды 

104 Қазақстан Республикасында қанша  қала бар 

105 Мәслихаттың тұрақты комиссияларын ұйымдастыру және 

олардың  қызметi «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару туралы» қазақстан республикасы заңының қай 

бабымен реттеледі 

106 Барлық өзінің әрекет етуінде үкімет кімнің алдында 

жауапты болып табылады 

107 Президент өзінің инициативасы бойынша үкімет өкілеттігін 

тоқтату және оның қандай да бір мүшесін лауазымнан босату туралы 

шешім қабылдауға құқылы ма 

108 Жергілікті өкілетті органдар қызметі қр конституциясының 

қай бабымен реттеледі 

109 Муниципалды шаруашылық  
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110 Тәуекелдердің градациясына не кірмейді 

111 Ұйымның негізгі факторлары 

112 Иерархиялық сатыда өкілеттің түрлері 

113 Қай жылы губерниялар қысқартылып,облыстарға, 

аймақтарға, республикаларға ауыстырылды 

114 ҚР конститутциясында қай бабында  маслихат жүргізудің 

жалпы заңдарын көрсетілген 

115 ҚР-ның 87 бабына сәйкес ҚР біріңғай атқарушы органдар 

жүйесіне не кіреді 

116 Экономикалық қызметке белгілі реттеу объектісінің 

араласуына бағытталған тәсіл 

117 Муниципалды менеджмент курсын оқытудың негізгі 

мақсаттарына жатпайды 

118 Ресейде административті шекаралы жүйесіне не кіреді 

119 ҚР жергілікті мемлекеттік басқаруды қай орган жүзеге 

асырады 

120 Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеу қандай топқа 

бөлінеді 

121 Муниципалды өзін-өзі басқару жүзеге асыратын жағдайда 

қаланың немесе ауылдың жалпы территориясы бойынша бірігуі не деп 

аталады 

122 Муниципалды менеджментінің ғылыми зерттеу әдісі не 

кірмейді 

123 Аймақтық қалыптасу және аймақ ішілік кешенді 

толықтыратын салалар арсындағы дұрыс арақатынасты таңдауға 

мүмкіндік береді 

124 Республика территориясындағы өндіруші күштерінің 

кеңістіктік дамуы мен орналасуы процессі нарықтық қатынастар 

жетілуінің аймақтық аспектілері 

125 Жергілікті бюджет қызметіне төмендегілердің ішіне 

қайсысы жатпайды 

126 Жергілікті бюджет табысының құрамына не жатпайды 
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127 Жергілікті билік органдары үшін анықталғаны бюджет 

табысынан неше пайызға % кем болмауы керек 

128 Маслихат сессиясының төрағасының қызметіне не кірмейді 

129 Маслихат депутатының өкілеттігі қандай жағдайда 

тоқтатылады 

130 ҚР-да лицензиялауды жүзеге асыратын, мемлекеттік 

аттестацияларды өткізетін қай орган 

131 Муниципалды менеджмент термині екі негізгі мағынада 

қолданылады 

132 Мәслихат өз өкілеттігі мерзіміне .........комиссиялар 

құрылады 

133 Мәслихат сессиялары әдетте қандай сипатта болады 

134 Мәслихаттың кезекті сессиясы кемінде жылына неше рет 

шақырылады 

135 Қандай жағдайда уақытша комиссиялар құрылады 

136 Мәслихаттың өз құзіретіндегі мәселелер бойынша 

шығаратын шешімдері.......... болып табылады 
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137 Муниципалды меншіктің құрылу процесі қашан 

қабылданды 

138 ҚР заңдарына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарына сыртқыэкономикалық іс-әрекетпен айналысуға рұқсат 

етілген бе 

139 Аймақтық саясат дегеніміз 

140 Жергілікті басқарудың төменгі деңгейі 

141 Бургомистер қандай қызмет атқарады 

142 Қазіргі таңда АҚШ штаттарында өзіндік жергілікті басқару 

органдары бар неше әкімшілік-территориалды бірліктер әрекет етеді 

143 Белгілі құрылым шеңберінде адамдардың бірлескен 

әрекеттері үшін оларды біріктіру формасы 

144 Жұмыскерлерді белсендендіру, оларды көзделген 

мақсаттарды жүзеге асыру үшін еңбек етуге ынталандыру 

145 Жұмыс нәтижелерін сандық, сапалық бағалау мен есепке 

алу. Аталмыш қыметтің басты құралдары – фирма іс-әрекетінің барлық 

жақтарын қадағалау, тексеру, есепке алу және талдау 

146 Муниципалды шаруашылық көмегімен заңмен анықталған 

формаларда жүзеге асырылатын қоғамдық мүдделерді 

қанағаттандыруға бағытталған жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының іс-әрекеті 

147 Рим империясының саяси жүйесін құру қай императордың 

(б.з.д. 30 ғ. – б.з. 14 ғ.) іс-әрекетінің нәтижесі болды 

148 Өзінің бір биліктілігін нығайту және сенаттың саяси мәнін 

әлсірету мақсатында қай император провинцияларды бөлді 

149 Мемлекеттің территориалды ұйымдастырылуы жүйесі, оның 

негізінде мемлекеттік билік және басқару органдары құрылып, қызмет 

етеді 

150 Кеңестік биліктен қазақстанға мұра ретінде қанша облыс 

қалды 

151 :«Қазақстан Республикасының әкімішілік-территориалды 

құрылғысы туралы» Заңға өзгертулер туралы Заң күшіне ие Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығы қашан қабылданды 

152 Заң күшіне ие заңдар мен жарлықтарды шығару құқығына 

ие 

153 Барлық өзінің әрекет етуінде Үкімет қай құзыретті органның 

алдында жауапты болып табылады 

154 Қай құзыретті орган өзінің инициативасы бойынша Үкімет 

өкілеттігін тоқтату және оның қандай да бір мүшесін лауазымнан 

босату туралы шешім қабылдауға құқылы 
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155 Жергілікті атқарушы органды Президент және Республика 

Үкіметінің өкілі болып табылатын сәйкес әкімшілік-территориалды 

бірлікті кім басқарады 

156 Мәслихат депутаттарының арасынан сайланатын, мәслихат 

сессиясында ұйымдастырушылық-билiк ету қызметiн жүзеге асыратын, 

мәслихаттың лауазымды адамы 

157 Мәслихат сессиясын шақыру уақыты мен өткiзiлетiн орны 

туралы, сондай-ақ сессияның қарауына енгiзiлетiн мәселелер туралы 

депутаттарға, халыққа және әкiмге - сессияға кемiнде он күн қалғанда, 

ал кезектен тыс сессия шақырылған жағдайда кемiнде үш күн бұрын 

кім хабарлайды 

158 Егер мәслихат депутаттары жалпы санының кемiнде 

қаншасы мәслихат сессиясына қатысса, ол заңды болады 

159 Мәслихаттың кезектен тыс сессиясын осы мәслихатқа 

сайланған депутаттар санының кемiнде қаншасының, сондай-ақ 

әкiмнiң ұсынысы бойынша мәслихат сессиясының төрағасы шақырады 

және жүргiзедi 

160 Ұзақ мерзімді перспективаға бағдарлай отырып, 

мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын 

нықтаудан тұратын жоспарлау 

170 Мерзімдеріне байланысты жоспарлау қаншаға жіктеледі 

171 Қоғамдық қатынастарды бекітіп, реттейтін және 

муниципалды меншікті, жергілікті бюджеттерді пайдаланумен 

байланысты құқықтық нормалардың жиынтығы 

172 Муниципалды меншік құрамына мыналардын қайсысы 

енбейді 

173 Әкімшіліктің сыртқыэкономикалық байланыс бөлімі келесі 

міндеттердің қайсысын атқармайды 

174 Муниципалды бюджеттерге аймақтық салықтардан 

аударымдар, яғни денсаулық сақтауды, жол құрылысын, коммуналды 

объектілерді дамытуға жоғарыдағы бюджеттерден бөлінетін қаржылық 

ресурстар 

175 Мемлекеттік бюджет тапшылығының себептеріне жатпайды 

176 Қарыз алу және бюджеттік қаражаттардың бос қалдықтары 

есебінен бюджет тапшылығының жабылуын қамтамасыз ету 

177 Бюджет кірістері және шығыстары арасындағы айырма 

178 Қарыз алушының қарыздарды қайтарып, инвестордың 

борыштық міндеттемелерді сатып алудан алатын пайдасын алуына 

жағымсыз ықпал ете алу мүмкіндігі 

179 Маслихат жұмысын ұйымдастыруға жатады 

180 Мәслихат регламенті 
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181 Мәслихат шешімін шақыру тәртібіне жатады 

182 Мәслихат сессиясының төрағасы 

183 Әкімнің актілеріне жатады 

184 Мәслихаттың уақытша комиссиялары 

185 Аймақтық және аймақішілік дамуды реттеуге мемлекеттің  

тікелей қатысуының негізгі формалары ретінде мыналар қарастылуы 

керек 

186 Ұйымдар қандай белгілер бойынша жіктеле алады 

187 Ұйымның қызмет ету негізі 

188 Ұйым жүйе ретінде 

189 Ұйымның қандай ерекшеліктері бар 

190 Ұйымның өмірлік циклі қалай бөлінеді 

191 Басқару жүйесінің неше класы бар 

192 Менеджменттің негізгі қызметтері 

193 Менеджметтің негізгі мақсаты 

194 Мотивацияның мақсаты 

195 Бақылаудың міндеті 

196 Тікелей демократия,ондағы басты билік орыны осы шағын 

мемілекет территориясын құрайтын және учаскісі  меншік 

иелерінің,халықтық жиналысы болып табылатын модельдердің негізі 

қай мемілекетке тән 

197 Римдік азаматтардан кейін Көне Италияның неғұрлым 

артықшылдықтары халық тобы болып кімдер саналады 

198 Қай ғасырда римдықтыр провинциалды жүйе құру 

қажеттіліктерін нақты түсінді 

199 Доминат саяси жүйе ретінде қай ғасырдың соңына дейін 

әрекет 

200 Германиядағы жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі 

бірліктері 
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