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1. Пәннің сипаттамасы 

 

Мемлекеттік басқарудың негіздерін және оны жетілдіру 

бағыттарын білу «Қазақстан-2050» стратегиясының маңызды 

басымдықтарының бірі болып табылатын кәсіби мемлекет құруды 

жүзеге асыру мақсатында кәсіби басқарушылардың жаңа буынын 

дайындау үшін қажет. 

«Мемлекеттік басқару теориясы» пәнін оқудың мақсаты 

болып мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін оқыту табылады. 

Міндеттері: 

- студенттерде заманауи мемлекеттік басқарудың негіздері, мәні 

мен мазмұны, оның субъектілері мен объектілері, функциялары, 

әдістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру; 

- мемлекеттік билік органдарының ұйымдастырылу және қызмет 

ету ерекшеліктерін оқыту; 

- студенттерді мемлекеттік саясатты жасақтау және жүзеге 

асыру, мемлекеттік шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру 

туралы білім қалыптастыру; 

- мемлекеттік билік органдарындағы басқару үдерісінің 

ерекшеліктерін, осы саладағы қолданыстағы заңнаманы және оның 

тәжірибе жүзінде қолданылуын дербес зерттеуге мүмкіндік беретін 

дағдыларға ие болу; 

- мемлекеттік басқару органдарының алдына қойылған 

мақсаттар мен міндеттерге жету үшін олардың қолданатын негізгі 

әдістері мен технологияларын меңгерту. 

Пререквизиттері: менеджмент, экономикалық теория, құқық 

негіздері, экономиканы мемлекеттік реттеу. 

Постреквизиттері: аймақтық экономика және басқару, 

муниципалды менеджмент, әлеуметтік саланы реттеу. 

Оқу нәтижелері: 
А. аралас экономиканың қалыптасуы мен дамуы жағдайында 

басқару субъектісі ретінде мемлекет туралы тұтас түсініктің болуы;: 

B. ғылым саласы ретінде мемлекеттік басқарудың мәнін түсінуі, 

мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми мектептер туралы білуі тисі; 

С. кәсіби қызмет түрі ретінде мемлекеттік басқарудың мәнін 

түсінуі, мемлекеттік басқару мен бизнесті басқару арасындағы 

ұқсастық пен айырмашылықты көре білуі тиіс:  

D. мемлекеттік басқару жүйесі туралы кешенді түсінігі болып, 

оны құраушылардың: үрдістің, мақсаттардың, функциялардың, 

қағидалардың, әдістерді, органдардың, мемлекеттік басқару 

кадрларының мәнін түсінуі керек; 
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Е басқарудың әртүрлі деңгейлерінде мемлекеттің экономикалық 

саясатын жүзеге асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың 

қағидаларын, механизмдерін, ерекшеліктерін білуі тиіс. 

«Мемлекеттік басқару теориясы» 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 

№ 

р/н 
Тақырыптар  

атаулары 

Сағаттар 

Дәріс Сем. СӨЖ ОСӨЖ 

1-модуль. Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері және 

ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымы 

1. Мемлекеттік басқарудың 

теориялық негіздері 

1 2 5 1 

2. Мемлекет қоғамдық 

үдерістерді басқару 

субъектісі ретінде 

1 2 5 1 

3. Мемлекеттік басқарудың 

мақсаттары мен 

функциялары 

1 2 5 1 

4. Мемлекеттік басқарудың 

ұйымдастырушылық-

фунционалдық құрылымы 

1 2 5 1 

5. Мемлекеттік басқарудың 

қағидалары 

    

6. Қазақстан 

Республикасындағы 

мемлекеттік органдар 

жүйесі 

1 2 5 1 

7. Мемлекеттік басқаруға 

жүйелі көзқарас 

1 2 5 1 

8. Мемлекеттік басқару 

үрдісінде мемлекеттік 

саясатты жүзеге асыру 

1 2 5 1 

2-модуль. Мемлекеттік басқарудың қамсыздандырылуы және 
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әлеуметтік-экономикалық тиімділігі 

9. Мемлекеттік басқару 

үрдісінде мемлекет пен 

қоғамның өзара әрекеттесуі 

1 2 5 1 

10. Мемлекеттік басқарудағы 

құқықтық реттеу 

1 2 5 1 

11. Мемлекеттік басқаруды 

ақпараттық қамтамасыз ету 

1 2 5 1 

12.  Мемлекеттік басқарудағы 

адам әлеуеті 

1 2 5 1 

13. Мемлекеттік басқару 

стилін жетілдіру 

1 2 5 1 

14. Мемлекеттік басқару 

қызметінің әлеуметтік-

экономикалық тиімділігі 

1 2 5 1 

15. Қазақстан жағдайында 

мемлекеттік басқаруды 

жетілдіру 

1 2 5 1 

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 

Сабақ 

тақырыбы 

Тапсырмалар тізімі (бақылау 

формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып.  1. Эссе жазу «Мемлекеттік 

басқару теориясының 

социология, саясаттану, 

мемлекеттік және құқық 

теориясымен» өзара қатысы» 

2. Баяндамалар дайындап, 

оппонирлеу. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

1-ші апта 

 2-тақырып.  1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндамалар дайындап, 

2-ші апта 
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оппонирлеу. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

 3-тақырып.  1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндама дайындау. 

3. Презентация дайындау. 

4. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

3-ші апта 

 4-тақырып.  1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндама дайындау. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

4-ші апта 

 5-тақырып.  1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндамаларды дайындап, 

оппонирлеу. 

 3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

5-ші апта 

 6-тақырып.  1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндама дайындау. 

6-шы апта 

 7-тақырып.  1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндама дайындау. 

3. Презентация дайындау. 

4. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

7-ші апта 

 8-тақырып.  1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндама дайындау. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

8-ші апта 

Шептік 

бақылау 

Р1  

1-8 

тақырып 

тар 

Коллоквиум 8-ші апта 

 9-тақырып.  1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндама дайындау. 

9-шы апта 

 10- 1. Өзін-өзі бақылау 10-шы апта 
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тақырып.  сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндамалар дайындау. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

 11-

тақырып.  

Өзін-өзі бақылау сұрақтарына 

жауап беру 

2. Баяндама дайындау. 

3.Берілген тапсырмаларды 

орындау 

11-ші апта 

 12-

тақырып.  

1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндамалар дайындап, 

оппонирлеу. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

12-ші апта 

 13-

тақырып.  

1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндамалар дайындап, 

оппонирлеу. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

13-ші апта 

 14-

тақырып.  

1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндамалар дайындап, 

оппонирлеу. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

14-ші апта 

 15-

тақырып.  

1. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

2. Баяндамалар дайындап, 

оппонирлеу. 

3. Берілген тапсырмаларды 

орындау 

15-ші апта 

Шептік 

бақылау 

Р2  

8-12 

тақырып 

тар 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытын

ды 

бақылау 

1-12 

тақырып 

тар 

Емтихан  кесте 

бойынша 
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3.2 ПӘН БОЙЫНША БАҚЫЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ 

ФОРМАЛАРЫ 

 

Бақылау типі Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және 

түсіну, ақпараттарды талдау және 

бағалау, пайымдау, көлемі 500 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), 3-4 бет. 

Өзін-өзі 

бақылау 

сұрақтарына 

жауап беру 

тақырып бойынша берілген сұрақтарға 

толыққанды жауап беру (шолу жасау, 

түсіндіру, салыстыру және т.б.) 

Презентация 

дайындау 

жаңашылдық, өзектілік, сипаттау 

сапасы, презентацияны ұсыну 

 Берілген 

тапсырмалар

ды орындау 

кестелерді толтыру, тұжырымдамалард 

сипаттау, сипаттама беру,  

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының 

тізбесінен 10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

жазбаша емтихан 
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3.2 БІЛІМДІ, ДАҒДЫЛАРДЫ БАҒАЛАУ ӨЛШЕМДЕРІ 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбан қойылады. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға 

сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс 

жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 

монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары 

мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап 

қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық 

материалды жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап 

бергенде елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді 

дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 

қажетті дағдыларға ие болса; 

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

білімгер тек қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір 

нақтылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес 

тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау және 

практикалық тапсырманы орындау барысында қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 
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практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан 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 шептік 

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 

коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік 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 шептік бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде 

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

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

%  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 
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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 шептік 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. 

 

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, шептік 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. 
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1-МОДУЛЬ. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

1-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Басқару ғылымының анықтамасы, пәні, объектісі мен әдістері 

2. Мемлекеттік басқарудың эволюциясы мен басқару мектептері 

3. Мемлекеттік басқарудың ерекшелігі  

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Басқару және оның қоғамдағы ролі. Басқарушылық ықпалдың 

мәні 

2. Мемлекеттік басқарудың эволюциясы мен басқару мектептері 

3. Басқару үрдісінде ескерілетін табиғат пен қоғам заңдары 

 

2 сабақ 

1. Басқарудағы дамудың әлеуметтік-экономикалық заңдары 

2. Мемлекеттік басқарудың ерекшелігі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе эссе жазуға немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын 

ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндамалар дайындап, оппонирлеу: 

1. Мемлекеттік басқару теориясының мектептері: мәні, 

ұқсастықтары, ерекшеліктері 

2. Мемлекеттік басқару теориясының даму кезеңдері 

 

Эссе дайындау: 

1. «Мемлекеттік басқару теориясының социология, саясаттану, 

мемлекеттік және құқық теориясымен» өзара қатысы туралы 

тақырыпқа академиялық эссе дайындау 

 

Тапсырмалар: 

1.  Мемлекеттік басқару теориясы мектептеріне қатысты кестені 

толтырыңыздар: 
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Мектептер Мәні, өкілдері Ерекшеліктері Кемшіліктері 

Американдық    

Британдық    

Немістік    

Француздық     

2.  Мемлекеттік басқару теориясының тұжырымдамаларын 

сипаттаңыздар: 

Тұжырымдамалар Мәні, негізін 

қалаушылары 

Ерекшеліктері 

Дәстүрлі мемлекеттік 

басқару 

  

Жаңа мемлекеттік 

менеджмент 

  

Жаңа мемлекеттік басқару   

 

Сұрақтар:  

1. «Басқару» түсінігіне анықтама беріп, оның «менеджмент» 

түсінігінен айырмашылығын көрсетіңіздер.  

2. «Басқарушылық ықпал» түсінігінің мәніне сипаттама 

беріңіздер. 

3. Мемлекеттік басқарудың эволюциясына тоқталып, басқару 

мектептеріне шолу жасаңыздар. 

4. Басқару үрдісінде ескерілетін табиғат пен қоғам заңдарының 

айырмашылықтарын көрсетіңіздер. 

5. Жалпы мемлекеттік басқару және экономиканы мемлекеттік 

басқарудың мәні, олардың айырмашылықтары неде? 

 

2-ТАҚЫРЫП. Мемлекет қоғамдық үдерістерді басқару  

субъектісі ретінде 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттің пайда болуы, мәнісі мен негізгі сипаттамалары 

2. Мемлекеттің пайда болуы туралы теорияның негізгі бағыттары 

және оны басқару тәртібі, мемлекеттік құрылым және саяси режимі 

бойынша жіктеу 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мемлекетті басқарудың объективті қажеттілігі 

2. Басқару жүйесі қоғамдық-экономикалық даму институты 

ретінде 
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3. Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық астары 

 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік құрылымдағы бірыңғайлылық пен 

федеративтілік. 

2. Президенттік және парламенттік басқару тәртібі 

3. Монархияның, аристократияның және демократияның мәні 

мен ерекшеліктері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндамалар дайындап, оппонирлеу: 

1. Қазақстандағы басқару тәртібі: президенттік немесе 

парламенттік 

2. Монархия, аристократия және демократия: салыстырмалы 

талдау 

 

Тапсырмалар: 

1. Мемлекеттік нысаны элементтеріне сипаттама беріңіздер: 

Мемлекет нысанының элементтері 

Басқару нысаны Мемлекеттік 

құрылым нысаны 

Саяси режим 

   

 

2. Мемлекеттік басқару нысанын сипаттап, мысал келтіріңіздер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мемлекеттік құрылымның әр нысанына жатқызылатын 

елдерді анықтап, жауаптарды негіздеңіздер: 

Мемлекеттік басқару 

нысаны 

монархия республика 

Елдер бойынша мысал 

келтіріңіздер 

Елдер бойынша мысал 

келтіріңіздер 
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Мемлекеттік құрылым нысандары 

унитарлы федеративті конфедерация 

Қандай ел 

жатқызылады, 

неліктен? 

Қандай ел 

жатқызылады, 

неліктен? 

Қандай ел 

жатқызылады, 

неліктен? 

 

Сұрақтар:  

1. Мемлекеттің пайда болуының мәні неде? 

2. Мемлекеттің ұйымдастырылуының әр нысандарына 

сипаттама беріңіздер. 

3. «Мемлекеттік құрылым» деген не және ол саяси режимі 

бойынша қалай жіктеледі? 

4. Президенттік және парламенттік басқару: мәні, 

айырмашылықтары. 

5. Монархияның, аристократияның және демократияның мәнін 

ашып, олардың ерекшеліктерін сипаттаңыздар. 

6. «Саяси режим» терминін қалай  түсінесіздер? 

7. Мемлекеттің негізгі функцияларын атаңыздар. 

 

3-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудың мақсаттары мен 

функциялары 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттік басқарудың мақсаттар жүйесі 

2. Мемлекеттің негізгі функциялары 

3.  Мемлекеттік басқару функциялары 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мемлекеттік басқарудағы мақсаттардың қалыптасу көздері 

2. Мемлекеттік басқару мақсаттарының құқықтық бекітілу 

формалары 

3. Мемлекеттік басқарудың мақсаттар жүйесі 

 

2 сабақ 

1.  «Қазақстан-2050» стратегиясының ұзақ мерзімді 

басымдықтары, оларды жүзеге асыру бойынша бағдарламалық-

құқықтық қамсыздандырылуы 

3. Мемлекеттің функциялары және мемлекеттік басқару 

функциялары 
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СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндамалар дайындап, оппонирлеу: 

1. Мемлекеттік басқрудың мақсаттары және функциялары  

2. Мемлекеттік басқарудағы мақсаттар «бұтағы» 

 

Тапсырмалар: 

1. Мемлекеттік басқарудың әр функцияларына тоқталып, олардың 

әрқайсысына нақты мысал келтіріңіздер (жоспарлау, ұйымдастыру): 

2. Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық, саяси, 

қамтамасыз ету, ұйымдық-құқықтық мақсаттарына сипаттама беріп, 

оларды мемлекеттік басқару міндеттерімен үйлестіріңіздер. 

3. «Қазақстан - 2030» стратегиясындағы кәсіптік мемлекетті 

қалыптастыру бағытының «Қазақстан-2050» стратегиясындағы 

бағыттармен ұштасуы атты тақырыпқа презентация дайындау 

 

Сұрақтар:  

1. Мемлекеттік басқарудағы мақсаттардың қалыптасу көздерін 

атаңыздар. 

2. Мемлекеттік басқару мақсаттарының құқықтық бекітілуінің 

қандай  формалары бар? 

3. Қазақстан мемлекеттігі қалыптасуының тарихи негіздеріне 

тоқталыңыздар. 

4. «Қазақстан-2050» стратегиясының «Кәсіби мемлекет» атты 

ұзақ мерзімді басымдығына тоқталыңыздар. 

 

4-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-

функционалдық құрылымы 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттік орган - мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымының жүйе құраушы элементі ретінде. Мемлекеттік орган 

сипаттамалары: функционалдық, құқықтық, ұйымдастырушылық 

2. Мемлекеттік орган құрылымы 

3. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың 

ұйымдық құрылымы 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 
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Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мемлекеттік орган - мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымының жүйе құраушы элементі ретінде 

2. Мемлекеттік орган сипаттамалары: функционалдық, 

құқықтық, ұйымдастырушылық 

3. Мемлекеттік органдардың мәртебелік белгілері 

 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын жасау. 

Ұйымдық құрылымның қалыптасуы: сызықтық, функционалдық, 

сызықтық-функционалдық, бағдарламалы-мақсаттық, матрицалық 

2. Мемлекеттік орган құрылымы 

3. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың 

ұйымдық құрылымы 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Шолу жасап, баяндау: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясының 3,4,5,8 

тарауларындағы мемлекеттік органдар. 

2. Әкімшілік реформа шеңберіндегі Қазақстан Республикасы 

Үкіметі 

3. Қазақстан Республикасының Парламенті: сенат және мәжіліс 

 

Тапсырмалар: 

1. Қазақстанның 2015 жылғы мемлекеттік билік органдарын 

2006 жылғы жағдаймен келесі кесте бойынша салыстырыңыздар: 
2015 жыл 2006 жыл 

Атауы, 

орган 

жайлы 

ереже 

Бөлімше, 

ведомствол

ар 

Жетекшілер Атауы, 

орган 

жайлы 

ереже 

Бөлімше, 

ведомство

лар 

Жетекшілер 

Мысалы      

ҚР 

Президенті 

 Н.Ә. 

Назарбаев 

ҚР 

Президенті 

 Н.Ә. 

Назарбаев 

Президент 

жанындағы 

Президент 

әкімшілігі 

Жетекшісі – 

Нигматулин 

Президент 

жанындағы 

Президент 

әкімшілігі 

Жетекшісі – 

Жаксыбеков 
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органдар Н.З. органдар А.Р. 

      

      

 

2. 2-ші курстан кейін өндірістік тәжірибе өткен мемлекеттік 

органның ұйымдық құрылымын сызба түрінде бейнелеу. 

 

Сұрақтар:  

1. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымының жүйе 

құраушы элементі ретіндегі мемлекеттік органға сипаттама беріңіздер. 

2. Мемлекеттік органдардың қандай мәртебелік белгілері 

болады? 

3. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымына әсер ететін 

факторларды атаңыздар. 

4. Мемлекеттік органдар мемлекеттің функциялары, құзыреттер, 

іс-әрекеттердің аумақтық масштабы бойынша қалай жіктеледі? 

5. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы қалай 

жасалады? 

6. Кез-келген мемлекеттік органның құрылымын сызба түрінде 

келтіріңіздер. 

7. Мемлекеттің орган құрылымына қойылатын икемділік, 

жылдамдық және үнемділік талаптарына жекелей тоқталаңыздар. 

 

5-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудың қағидалары  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттік басқарудың қағидалар түсінігі. Түрлері  

2. Мемлекеттік басқару қағидаларын жүйелеу негіздері 

3. Мемлекеттік басқару қағидаларын қолданудың тиімділігі  

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мемлекеттік басқару қағидаларының түсінігі  

2. Мемлекеттік басқару қағидаларының түрлері 

 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік басқару қағидаларын жүйелеу негіздері  

2. Мемлекеттік басқару қағидаларын қолданудың тиімділігі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 
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ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндамалар дайындап, оппонирлеу: 

1. Мемлекеттік басқарудың қағидалары: отандық және шетелдік 

авторлардың жіктемесіне салыстырмалы талдау  

2. Мемлекеттік басқарудағы әдістемелік тәсілдеме 

 

Тапсырмалар: 

1. Мемлекеттік басқару қағидаларының мәнін ашыңыздар: 

Қағидалар атауы Сипаттамасы 

Биліктің бөліну қағидасы  

Комплементарлық қағидасы  

Субсидиарлық қағидасы  

Егемендік қағидасы  

Демократиялылық қағидасы  

Гомогенділік қағидасы  

 

2. Мемлекеттік басқарудың кейбір әдістеріне сипаттама 

беріңіздер: 

Әдістер атауы Сипаттамасы Тәжірибеден 

нақты мысал 

Талдау және синтездеу   

Логикалық әдіс   

Функционалды-құрылымдық   

Салыстырмалы    

Институционалды    

 

3. «Мемлекеттік басқарудың қағидалары мен әдістері» атты 

тақырыпқа салыстырмалы талдау жасаңыздар. 

 

Сұрақтар:  

1. Мемлекеттік басқарудың қандай қағидаларын білесіздер және 

олар аталмыш саладағы авторлардың көзқарастары бойынша қалай 

жіктеледі? 

2. Мемлекеттік басқару қағидаларын қолдану тиімділігін 

есептеудің нақты әдістері бар ма? 

3. Мемлекеттік басқару әдістері қалай жіктеледі және олардың 

сипатты белгілері қандай? 

4. Мемлекеттік басқарудың жалпы (әлеуметтік-құқықтық) 

қағидалары мен ұйымдық қағидалары ішінара қалай жіктеледі? 

5. Биліктің бөліну қағидасын кім және қай жылы ойлап тапты? 
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6-ТАҚЫРЫП. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

органдар жүйесі 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттік басқарудағы әртүрлі жүйелерінің 

сипаттамалары 

2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар 

жүйесінің түсінігі, біртұтастығы және олардың түрлері  

3. Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық 

мәртебесі. Парламенттің өкілеттігі мен жұмыс істеу нысандары 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар 

жүйесінің түсінігі, біртұтастығы және олардың түрлері  

2 Өкілетті билік пен оның органдарының мемлекеттік 

басқарудағы ролі 

3 Мемлекеттік басқару жүйесіндегі атқарушы билік 

4 Сот билігінің түсінігі және оның қоғамдағы ролі 

 

2 сабақ 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық 

мәртебесі.  

2. Парламенттің өкілеттігі мен жұмыс істеу нысандары 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне және сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндамалар дайындап, оппонирлеу: 

1. Өкілетті билік: шет елдер және Қазақстан бойынша 

салыстырмалы талдау  

2. Қазақстанда атқарушы биліктің әрекет ету ерекшеліктері 

 

Сұрақтар:  

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша 

Президенттің өкілеттіктері мен құқықтары қандай? 

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша 

Парламенттің өкілеттіктері мен құқықтары қандай? 

3. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша 
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Үкіметтің өкілеттіктері мен құқықтары қандай? 

 

7-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқаруға жүйелі көзқарас 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Жүйелердің анықтамасы мен олардың қасиеттері 

2. Нәтижелер мен тиімділік бойынша басқару 

3. Мемлекеттік басқару жүйесі. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі 

тура және кері байланыстар. Тігінен және көлденеңінен байланыстар 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Жүйелердің анықтамасы мен олардың қасиеттері. Ашық және 

жабық жүйелер.  

2. Мемлекетті басқарудың құрылымдық жүйелі-мақсаттық 

моделі 

3. Нәтижелер мен тиімділік бойынша басқару 

 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік басқару жүйесі 

2. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тура және кері 

байланыстар  

3. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тігінен және көлденеңінен 

байланыстар 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндамалар дайындап, оппонирлеу: 

1. Шет елдердегі мемлекеттік басқаруды реформалаудың негізгі 

бағыттары 

2. Қазақстандағы әкімшілік реформаның кезеңдері және 

нәтижелер бойынша мемлекеттік басқаруға көшудің алғышарттары 

3. Нәтижелер бойынша мемлекеттік басқарудағы түпкілікті 

нәтижелер мен аралық нәтижелердің айырмашылықтарын көрсетіп, 

оларға мысал келтіріңіздер. 

4. Қазақстанда нәтижелер бойынша мемлекеттік басқаруды 

енгізу тиімсіздігінің себептері. 
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Тапсырмалар: 

1.Жаңа мемлекеттік менеджменттің дәстүрлі мемлекеттік 

басқарудан негізгі айырмашылықтарын анықтаңыздар: 

Мемлекеттік басқарудың 

дәстүрлі жүйесі 

Элементтері Мемлекеттік 

басқарудың жаңа 

жүйесі 

   

   

   

   

   

 

2. «Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудағы нәтижелер 

бойынша басқарудың кезеңдері» атты тақырыпқа презентация 

дайындау  

 

Сұрақтар:  

1. Жүйелердің анықтамасына тоқталып, олардың қасиеттерін 

жіктеңіздер.  

2. Мемлекеттік басқарудағы ашық және жабық жүйелердың 

ерекшеліктері мен айрықшалықтары қандай?  

3. Мемлекетті басқару жүйесіндегі құрылымдық жүйелі-

мақсаттық модель дегенді қалай түсінесіздер? 

3. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі нәтижелер мен тиімділік 

бойынша басқарудың мәні неде? 

4. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тура және кері 

байланыстар, тігінен және көлденеңінен байланыстар деген не? 

5. Мемлекеттік басқару объектілері мен субъектілерін 

атаңыздар. 

 

8-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекеттік 

саясатты жүзеге асыру 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру механизмі, оны жүзеге 

асыруға қатысатын басқару органдары 

2. Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары 

3. Мемлекеттік басқарушылық шешімдерді қабылдау мен жүзеге 

асыру технологиясы 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 
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1 сабақ 

1. Мемлекеттік саясатты жасақтау негіздері 

2. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру механизмі 

3. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысатын басқару 

органдары 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары 

2. Басқарушылық шешімдерді жасақтаудың әдістемелік негіздері  

3. Мемлекеттік басқарушылық шешімдерді қабылдау мен жүзеге 

асыру технологиясы 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндама дайындап, оппонирлеу: 

1. «Жұмыспен қамту» саясатын мемлекеттік басқару 

2. «Инвестициялық» саясатты мемлекеттік басқару 
 

Тапсырмалар: 

1. Төмендегі ұяшықтарды толтырыңыздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру 

кезеңдерінің мазмұны мен нәтижелері» кестесін толтырыңыздар. 

Мемлекеттік саясаттың қалыптастыру 

модельдері 

«Жоғарыдан-

төменге» моделі 

«Төменнен-

жоғарыға» 

моделі 

«Аралас» модель 

Сипаттасы Сипаттасы Сипаттасы 
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Кезеңнің мазмұны Кезеңнің нәтижелері 

  

  

  

  

 

Сұрақтар:  

1. Мемлекеттік саясаттың түрлерін атап, әрқайсысына қысқаша 

сипаттама беріңіздер. 

2. Саяси мақсаттарды жүзеге асыру процесі қалай жүзеге 

асырылады? 

3. Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары қандай? 

4. Мемлекеттік басқарушылық шешімдерді қабылдау мен жүзеге 

асыру технологиясына толығырақ тоқталыңыздар. 

 

2-МОДУЛЬ. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ 

ҚАМСЫЗДАНДЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ  

 

9-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекет пен 

қоғамның өзара әрекеттесуі  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттің негізгі сипаттамалары. Мемлекеттің қоғамдық 

функциялары және мемлекеттікбасқарудың түрлері 

2. Әкімшілік-мемлекеттік мекемелердегі бюрократия мен 

бюрократияшылдық 

3. Мемлекеттік-әкімшілік аядағы шиеленістер (конфликтілер) 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Мемлекет ққоғамдық үрдістерді басқару субъектісі ретінде.  

2.  Мемлекеттің негізгі сипаттамалары. 

3. Мемлекеттің қоғамдық функциялары және 

мемлекеттікбасқарудың түрлері 

 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік басқаруды жүзеге асырудың әлеуметтік 

механизмі 

2. Әкімшілік-мемлекеттік мекемелердегі бюрократия мен 

бюрократияшылдық 
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3. Мемлекеттік-әкімшілік аядағы шиеленістер (конфликтілер) 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне және сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндамалар дайындап, оппонирлеу: 

1. Мемлекеттік басқарудағы бюрократия және 

бюрократияшылдық: ия немесе жоқ  

2. Мемлекеттік басқару органдарында шиеленістердің алдын алу 

жолдары 

 

Сұрақтар:  

1. Бюрократия және бюрократияшылдықтың айырмашылығы 

неде? 

2. Шиеленістердің себептері қандай? 

3. Мемлекеттің қоғамдық функциялары мен экономикалық 

функцияларын атаңыздар. 

4. Мемлекеттік басқару органдарындағы шиеленістердің алдын 

алу жолдары қандай? 

 

10-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттік басқарудың құқықтық реттеудің пәні мен әдістері 

2. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің нысандары мен 

құрылымы 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Құқықтық реттеудің мәні.  

2. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің пәні мен 

әдістері 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің нысандары мен 

құрылымы  

2. Мемлекет пен қоғамның; мемлекет пен оның азаматтарының; 

мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілердің; мемлекет пен 

қоғамдық-саяси ұйымдардың; орталық және жергілікті атқарушы 

органдар арасындағы басқарушылық қатынастарды құқықтық реттеу 
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СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндама дайындау: 

1. Мемлекеттік қызметшілер жұмысының сапасын құқықтық 

реттеу тетігі 

2. Жемқорлыққа қарсы тұруды конституциялық-құқықтық 

реттеу 

 

Тапсырмалар: 

1. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеуді төмендегі кесте 

бойынша сипаттаңыздар: 

Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу 

пәні әдістері нысандары құрылымы 

    

    

 

2. Кез-келген саланы мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеуге 

шолу жасаңыздар  

 

Сұрақтар:  

1. Құқықтық реттеудің мәнін ашып, мемлекеттік басқаруды 

құқықтық реттеудің әдістеріне тоқталыңыздар. 

2. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің нысандарын 

атап, оның құрылымын бейнелеңіздер. 

3. Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік пен заңдылық деген 

не және олар өзара қалай үйлеседі? 

4. Мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздеріне 

тоқталыңыздар. 

5. Мемлекеттік органдар арасындағы басқарушылық қатынастар 

қалайша құқықтық реттеледі? 

 

11-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз 

ету 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Ақпарат мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретінде 

2. Ақпараттық технология және оны қолдануды ұйымдастыру 

3. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етудегі тиісті 

ғылыми-зерттеу институттарының атқаратын рөлі 
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Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Ақпарат мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретінде 

2. Мемлекеттің ақпараттық жүйесі және басқарушылық 

ақпаратты қалыптастыру көздері 

 

2 сабақ 

1. Ақпараттық технология және оны қолдануды ұйымдастыру 

2. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етудегі тиісті 

ғылыми-зерттеу институттарының атқаратын рөлі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндама дайындау: 

1. Мемлекеттік органдарда ақпараттық технологияларды 

қолдану 

2. Мемлекеттік органдарда интернет-ресурстардың тиімділігі 

 

Тапсырмалар: 

1. «Ақпаратты Қазақстан - 2020» мемлекеттік бағдарламасына 

шолу жасаңыздар 

2. «Электронды Үкіметті қолдану: қазақстандық және шетелдік 

тәжірибе» тақырыбына төмендегі кестені толтырыңыздар: 

 Қалыптасу кезеңі Ұқсастықтары Айырмашылығы 

Канада    

Корея    

Қазақстан    

 

3. 2014-2016 жылдардағы Электронды Үкіметті дамыту 

бойынша Қазақстанның халықаралық индекстеріне салыстырмалы 

талдау жасау 

 

Сұрақтар:  

1. Мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретіндегі ақпараттың 

мәнін ашыңыздар.  

2. Басқару шешімдерін қабылдауды қамтамасыз етудегі 
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ақпараттың маңыздылығы қандай? 

3. Мемлекеттің ақпараттық жүйесіне түсінік беріп, 

басқарушылық ақпаратты қалыптастыру көздеріне тоқталыңыздар. 

4. Ақпараттық технология деген не және оны қолдану қалай 

ұйымдастырылады? 

5. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етудегі 

сәйкес ғылыми-зерттеу институттарын атап, олардың атқаратын рөліне 

тоқталыңыздар. 

6. Мемлекеттік басқаруды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету 

қалай жүзеге асырылады? 

 

12-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқарудағы адам әлеуеті 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны мен 

сапалық деңгейі 

2. Мемлекеттік қызмет әлеуметтік-құқықтық институт және 

қызмет аясы ретінде. Мемлекеттік қызмет түрлері 

3. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен жіктеу 

негіздері 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны мен 

сапалық деңгейі 

2. Мемлекеттік қызмет әлеуметтік-құқықтық институт және 

қызмет аясы ретінде. Мемлекеттік қызмет түрлері 

3. Мемлекеттік қызметті басқару 

 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен жіктеу 

негіздері 

2. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен 

міндеттері 

3. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының негізгі ережелері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 
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Баяндама дайындау: 

1. Мемлекеттік басқару тиімділігінің көрсеткіші ретінде адами 

капиталдың сапасы 

2. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 институционалды 

реформаны жүзеге асырудың 100 қадамы – Ұлт жоспарындағы 

«мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын арттыру» және «нәтижелер 

бойынша еңбекақы төлеуге көшу» бағыттары 
 

Тапсырмалар: 

1. Мемлекеттік қызметтің бәсекеқабілеттілігі мен 

тартымдылығын арттырудағы Елбасының 100 нақты қадам Ұлт 

жоспары мен «Мемлекеттік қызметтің жаңа моделі» 

тұжырымдамасының роліне салыстырмалы талдау жасау 

2. Қазақстандағы мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс 

кодексінің негізгі ережелерін сипаттау 

 

Сұрақтар:  

1. Мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны мен 

сапалық деңгейін сипаттаңыздар. 

2. Әлеуметтік-құқықтық институт және қызмет аясы ретіндегі 

мемлекеттік қызметтің мәнін ашып, оның түрлерін атаңыздар. 

3. Мемлекеттік қызметті басқару қалай жүзеге асырылады және 

оның отандық тәжірибесі қандай? 

4. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі қандай? 

5. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен 

міндеттерін атаңыздар. 

6. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының бөлімдері мен баптарына шолу жасаңыздар. 

 

13-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқару стилін жетілдіру 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Басқарушылық қызмет стилінің түсінігі, элементтері мен өзіне 

тән белгілері және оның өсіңкілігі 

2. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі жауапкершілік және оның 

заңдық-құқықтық астары 

3. Мемлекеттік басқарудағы ұйымдастырушылық пен 

жауапкершілік дәрежесі – оның тиімділігінің көрсеткіші 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
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1. Басқарушылық қызмет стилінің түсінігі, элементтері мен өзіне 

тән белгілері және оның өсіңкілігі 

2. Басқарушылық қызмет стилінің мемлекеттік басқарудағы 

жауапкершілікпен өзара байланысы және оны жетілдіру қажеттілігі 

 

2 сабақ 

1. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі жауапкершілік және оның 

заңдық-құқықтық астары 

2. Мемлекеттік басқарудағы ұйымдастырушылық пен 

жауапкершілік дәрежесі – оның тиімділігінің көрсеткіші 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндама дайындау: 

1. Басқару стилі және оны таңдау 

2. Басқару функциялары критерийі бойынша басқару стилінің 

жіктелуі 
 

Тапсырмалар: 

1. Төмендегі кестені толтырыңыздар 

Жетекшінің 

бағыныштылармен 

өзара қатынас 

параметрлері 

Басқарудың 

авторитарлы 

стилі 

Демократиялық 

басқару стилі 

Либералды 

басқару стилі 

Шешім қабылдау 

тәсілдері 
   

Шешімді 

атқарушыларға 

дейін жеткізу 

тәсілі 

   

Жауапкершілікті 

бөлу 

   

Кадрларды іріктеу 

қағидалары 

   

Білімге деген 

қатынас 

   

Бағыныштылармен 

өзара қатынас 
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сипаты 

Тәртіпке деген 

қатынас 

   

 

Сұрақтар:  

1. Басқарушылық қызмет деген не? 

2. Көшбасшылықтың үш стилін атаңыздар. 

3. Лайкерт теориясына сәйкес басқарудың 4 стилін атаңыздар. 

4. Х теориясы және У теориясын қалай түсінесіздер? 

 

14-ТАҚЫРЫП. Мемлекеттік басқару қызметінің әлеуметтік-

экономикалық тиімділігі 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттік басқару нәтижелерін талдау әдістемесі және 

оларды бағалау 

2. Мемлекеттік басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігін 

бағалаудың мәні мен шарттары 

3. Электронды үкімет оның қызметінің нәтижелерін арттыру 

негізі ретінде 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Мемлекеттік басқару нәтижелерін талдау әдістемесі және 

оларды бағалау 

2. Мемлекеттік және аймақтық деңгейлердегі басқарушылық 

қызмет тиімділігінің экономикалық аспектісі 

 

2 сабақ 

1. Мемлекеттік басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігін 

бағалаудың мәні мен шарттары 

2. Мемлекеттік басқару субъектілерін және экономиканы 

басқару органдарын ұйымдастыру мен қызмет етуінің тиімділігі 

3. Электронды үкімет оның қызметінің нәтижелерін арттыру 

негізі ретінде 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе тапсырмалар мен сұрақтарға алдын ала дайындалу 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндама дайындап, оппонирлеу: 
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1. Мемлекеттік басқару органдары іс-әрекетінің тиімділігін 

бағалаудың мәні 

2. Мемлекеттік басқару органдарының тиімділігін арттырудағы 

бағалаудың мәні 

 

Тапсырмалар: 

1. Төмендегі ұяшықтарды толтырып, әр әдістеменің мәнін 

ашыңыздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтар:  

1. Мемлекеттік басқару нәтижелері мен тиімділігін бағалау 

әдістемесі қай елдердің тәжірибесі бойынша өңделген? 

2. Мемлекеттік басқарудың экономикалық және әлеуметтік 

тиімділігінің айырмашылығы мен мәні неде? 

3. Мемлекеттік басқарудың экономикалық және әлеуметтік 

тиімділігін бағалау әдістемесі қалай айрықшаланады? 

4. Мемлекеттік басқарудың нәтижелілігі жеке сектор 

нәтижелілігінен қалай айрықшаланады? Екі сектордағы түпкілікті 

нәтижелер болып не табылады? 

 

15-ТАҚЫРЫП. Қазақстан жағдайында мемлекеттік басқаруды 

жетілдіру 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстандағы мемлекеттіліктің және мемлекеттік 

құрылыстың тарихи астары  

2. Орталық және жергілікті жерлердегі өкілетті және атқарушы 

билік органдарының жүйесі; олардың басқару іс-әрекетінің 

жетілдірілуі мен тиімділігі 

3. Экономика және әлеуметтік үрдістерді мемлекеттік 

басқарудың салалық және аймақтық астарлары. 

Әдебиеттер: нег: 1-18; қос 19-57 

Мемлекеттік органдар іс-әрекетінің 

тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі 

1-ші 

әдістеме 

2-ші 

әдістеме 

3-ші 

әдістеме 

4-ші 

әдістеме 

5-ші 

әдістеме 

және т.б. 
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Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Қазақстандағы мемлекеттіліктің және мемлекеттік 

құрылыстың тарихи астары  

 2. Қазақстанның мемлекеттік құрылысының әлеуметтік-саяси 

және ұйымдастырушылық-құқықтық жағынан қамтамасыз етілуі 

 

2 сабақ 

1. Орталық және жергілікті жерлердегі өкілетті және атқарушы 

билік органдарының жүйесі; олардың басқару іс-әрекетінің 

жетілдірілуі мен тиімділігі 

2. Экономика және әлеуметтік үрдістерді мемлекеттік 

басқарудың салалық және аймақтық астарлары 

3. Мемлекеттік басқарудың орталық, жергілікті және салалық 

органдарының өзара байланысының схемасы 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: Аталмыш тақырып бойынша 

әдебиеттерге шолу жасап, ұсынылатын баяндама тақырыптарының 

біріне немесе сұрақтарға алдын ала дайындалу 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Баяндамалар дайындап, оппонирлеу: 

1. Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасу тарихы  

2. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқарудың 

қазіргі таңдағы жағдайы 

 

Сұрақтар:  

1. Қазақстандағы мемлекеттік құрылысқа сипаттама 

беріңіздер. 

2. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттікжәне 

жергілікті мемлекеттікбасқару және өзін-өзі басқару» туралы Заңына 

шолу жасаңыздар. 

3. Әкімдік пен мәслихаттың негізгі функциялары қандай? 

4. Мемлекеттік басқарудың орталық және жергілікті басқару 

органдарының өзара әрекеттесу сызбасын келтіріңіздер. 
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16.Купряшин Г.Л. Основы государственного и муниципального 

http://www.karlib.kz/index.php/kz/prezident-zholdauy/1856-memleket-basshysy-n-nazarbaevty-aza-stan-khal-yna-zholdauy-2015-zhyl-y-30-arasha
http://www.karlib.kz/index.php/kz/prezident-zholdauy/1856-memleket-basshysy-n-nazarbaevty-aza-stan-khal-yna-zholdauy-2015-zhyl-y-30-arasha
https://www.ozon.ru/brand/856658/
https://www.ozon.ru/brand/856523/
http://www.knigafund.ru/books/185074
http://www.knigafund.ru/books/185074
http://www.knigafund.ru/books/185074
http://www.knigafund.ru/authors/37309
http://www.knigafund.ru/authors/39585
http://www.knigafund.ru/authors/40267
http://www.knigafund.ru/authors/40268
http://www.knigafund.ru/books/184958
http://www.knigafund.ru/books/184958


 35 

управления. Учебник и практикум// М.: Юрайт, 2015. -502с. 

17. Система государственного управления: Учебник. 6-е издани. 

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

18. Система государственного управления: Учебник. 2-е издани. 

Под общей ред. Ю.Н.Щедько –М.: Юрайт, 2016. -464 с. 

 

Қосымша әдебиет 

19) Жетписбаева М.К. Гимранова Г.И. Байгуренова М.А и 

др.«Взаимодействие государства и общества на современном этапе». 

Монография Караганда, издательство КЭУК, 2016. 169с. 

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

«Қазақстандағы нәтижелер бойынша мемлекеттік басқару (халықты 

жұмыспен қамту аясының мысалында)» Монография Караганда, 

издательство КЭУК, 2016 г. 131 с. 

21) Гамарник Г.Н. Управление экономикой Казахстана: 

Методология, подходы, пути реализации: монография. - Алматы: 

Экономика, 2002. - 281 с. 

22) Малков К.Б. Управление по результатам в органах 

государственной власти: автореф. ... канд.экон.наук: 08.00.05. – М.: 

Московский государственный университет им. Л.В.Ломоносова, 2014. 

– 27 с. 

23) Бочарова А. Развитие института оценки эффективности 

государственного управления. Мировая экономика и международные 

отношения. – 2013. - № 9. - C. 69-75. 

24) Фредериксон Г. Дж. Путь к новому государственному 

управлению / Классики теории государственного управления: 

американская школа / под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. – М., 2003. – 

430 c. 

25) Беспалов С.В. Реформирование системы государственной 

службы в Казахстане// Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал), Modern Research of Social 

Problems, №11(55), 2015 //www.sisp.nkras.ru 

26) Кёниг К.Управление в сфере государственной 

администрации: критика концепций, критерии и предпосылки 

политики // «Маслихат и акимат» республиканский информационный 

журнал для депутатов и государственных служащих. – 2013. - № 6. - С. 

51-59. 

27) Загорский В.С., Липенцев А.В. Эволюция подходов к 

исследованию современных концепций государственного управления // 

Культурно-просветительский и образовательный журнал «Вестник 

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


 36 

государственного и муниципального управления». - 2013. - № 2. - С. 

13-23. 

28) Проблема эффективности в 21 веке: экономика США. - М.: 

Наука, 2006. – 389 с. 

29) Шафритц Дж., Хайд А. Классики теории государственного 

управления: американская школа / под ред. А.В. Сурина, Ю.Ю. 

Петрунина, Л.В. Минаева, Г.Л. Купряшина.- М.: Изд-во Московского 

университета, 2003. - 800 с.  

30) Василевич С.Г. Эффективность государственного 

управления как важнейшее условие устойчивого социально 

экономического развития// http://elib.bsu.by/bitstream/ 

123456789/172626/1/31-52.pdf 

31) Кожевников С.А., Ворошилов Н.В. Актуальные вопросы 

оценки эффективности государственного управления в современной 

россии// Проблемы развития территории,  вып. 6 (92), 2017// 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/%D0%9C%D0%BE%D0

%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/aktualnye-voprosy-otsenki-

effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya-v-sovremennoy-rossii.pdf 

32) Государственное стратегическое управление: 

Монография/под ред.профессора Ю.В.Кузнецова – СПб: Питер, 2014. – 

320 с.   

33) Г.М.Мутанов. Управление, ориентированное на результат: 

монография. - Издательство "КазНУ", 2014. // https://read.kz/381-

upravlenie-orientirovannoe-na-rezultat.html 

34) Гаман-Голутвина О.В. Мировой опыт реформирования 

систем государственного управления // Московский государственный 

институт международных отношений (университет) МИД России // 

http: // www. vestnik. mgimo.ru. 

35) Де Брюйн Х. Управление по результатам в государственном 

секторе / пер. с англ. - М.: Изд-во Института комплексных 

стратегических исследований, 2005. - 192 с. 

36) Анализ международного опыта по направлению 

«Управление бюджетными средствами»// 
http://www.bagalau.kz/ru/evaluation-system/ world/ i168.  

37) Азизова И.А. Бюджетирование, ориентированное на 

результат – Ташкент, 2010. – 144 с. 

38) Budget Process Guide for Departments and Ministerial Offices 

The Treasury. – 2016. – 90 р. 

39) Морис П. Мактиг Альтернатива регулированию: 

реформы в Новой Зеландии // Исследования // http://inliberty.ru/library. 

http://elib.bsu.by/bitstream/
https://read.kz/381-upravlenie-orientirovannoe-na-rezultat.html
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://www.bagalau.kz/ru/evaluation-system/%20world/%20i168
http://inliberty.ru/library/authors/Maurice_McTigue/
http://inliberty.ru/library


 37 

40) Кларк Ян Д., Суэйн Г. Внедрение принципов управления по 

результатам в секторе государственного управления: граница между 

реальным и сюрреальным: предложения по проведению 

административной реформы в Канаде // Экономическая политика. - 

2006. - № 3. - С. 103-128. 

41) Новые технологии государственного управления в зеркале 

канадского и российского опыта: монография / под ред. А. М. 

Марголина и П. Дуткевича. – М.: Моск. городск. ун-т управления 

Правительства Москвы, 2013. – 272 с. 

42) Клочкова Н. Как повысить эффективность использования 

бюджетных средств// Курсив. Деловые новости Казахстана// 

https://kursiv.kz/opinions/2016-04/kak-povysit-effektivnost-ispolzovaniya-

byudzhetnykh-sredstv 

43) Мусатаева А.А. Метод управления по результатам в 

зарубежных странах и его применение в Республике Казахстан// 

Международный научный журнал «Наука и мир» (№1(5), январь) 

г.Волгоград, Global Impact Factor, Австралия, 2014, С.163-168 

44) Дауранов И.Н. Научно-методические основы управления 

административными реформами государственного сектора // 

Экономика: стратегия и практика. – 2013. – Т. 1. – С. 26-32.  

45) Капогузов Е. А., Сулейменова Г. К. Оценка эффективности 

деятельности государствен ных органов в контексте стратегического 

менеджмента и организационного развития в Республике Казахстан // 

Ars Administrandi (Искусство управления). 2017 Том 9, № 3. С. 452–

475. DOI 10.17072/2218-9173-2017-3-452-475. 

46) Оценка эффективности деятельности государственных 

органов: от создания к результатам// https://www.zakon.kz/4878289-

otsenka-effektivnosti-deyatelnosti.html 

47) Mussatayeva A.A. The Effectiveness of State Administration: 

Problems and Solution Approaches / Middle-East Journal of Scientific 

Research. – 2013. - № 14 (10). - Р. 1331-1336.  

48) Нагимова А. М. Эффективность деятельности 

государственных органов управления как фактор повышения качества 

жизни в регионе: проблемы оценки и измерения: монография – Казань: 

Казан. гос. ун-т, 2009. – 188 с.  

49) Хантри Г.П. Мониторинг результативности в общественном 

секторе. Фонд «Институт экономики города». – М., 2005. – 276 с. 

50) Iskakov A. Perfection of the administration of state programs in 

the Republic of Kazakhstan// Online at https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/77570/, март 2017г. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77570/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77570/


 38 

51) Глобальная конкурентоспособность 2017-2018 Всемирного 

экономического форума в Казахстане: отчет.// http://www.analitika.kz. 

52) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. «Орталық 

мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар 

қаланың, Астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің 

тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы»: бекітілді 2010 

жылғы 19 наурыздағы, № 954.  

53) Чеботарев А. Совершенствование системы государственного 

управления в Казахстане: риски и возможности //http://www.dialog.kz. 

54) «Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

жетілдіру тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасының 

Президенті Жарлығының жобасы туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 2 тамыздағы № 765 қаулысы 

55) Полторацкий А. Стратегическое планирование, 

ориентированное на результат // Республиканский информационный 

журнал для депутатов и государственных служащих «Маслихат и 

акимат». – 2013. - № 2. - С. 61-66. 

56) Джунусбекова Г. Вопросы реформирования системы 

государственного планирования в Республике Казахстан // Public policy 

and administration. – 2013. - T. 12, № 4. – 2013. 

57) Майдырова А.Б. Особенности программного подхода 

правительства // Журнал «Государственное управление и 

государственная служба» http://journal.apa.kz/. 

 

Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

  

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін бақылау сұрақтары,  

емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 
1. Басқару және оның қоғамдағы ролі. Басқарушылық ықпалдың 

мәні 

2. Мемлекеттік басқарудың эволюциясы мен басқару мектептері 

3. Басқару үрдісінде ескерілетін табиғат пен қоғам заңдары 

4. Басқарудағы дамудың әлеуметтік-экономикалық заңдары 

5. Жалпы мемлекеттік басқарудың және экономиканы 

мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері 

6. Мемлекеттің пайда болуы, мәні мен негізгі сипаттамалары 

7. Мемлекеттің ұйымдастырылуы және оның негізгі нысандары 

8. Мемлекеттің пайда болуы туралы теорияның негізгі 

http://www.dialog.kz/articles/politika/2013-11-04/andrey-chebotaryov-politolog-sovershenstvovanie-sistemy
http://www.dialog.kz/articles/politika/2013-11-04/andrey-chebotaryov-politolog-sovershenstvovanie-sistemy
http://journal.apa.kz/
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бағыттары және оны басқару тәртібі, мемлекеттік құрылым және саяси 

режимі бойынша жіктеу 

9. Мемлекеттің құрылымындағы бірыңғайлылық пен 

федеративтілік 

10. Президенттік және парламенттік басқару 

11. Монархияның, аристократияның және демократияның мәні 

мен ерекшеліктері 

12. Саяси режим түсінігі және демократия нысандары 

13. Мемлекеттік басқарудың объективті қажеттілігі 

14. Мемлекеттің негізгі функциялары және мемлекеттік 

басқарудың әртүрлі жүйелерінің сипаттамалары 

15. Мемлекеттік басқарудың функционалдық және 

экономикалық аспектілері 

16. Жүйелердің анықтамасы мен олардың қасиеттері. Ашық 

және жабық жүйелер.  

17. Мемлекетті басқарудың құрылымдық жүйелі-мақсаттық 

моделі 

18.  Нәтижелер мен тиімділік бойынша басқару 

19. Мемлекеттік басқару жүйесі 

20. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тура және кері 

байланыстар, тігінен және көлденеңінен байланыстар 

21. Мемлекеттік басқару объектілері мен субъектілері және 

олардың жүйелері 

22. Мемлекеттік басқарудағы мақсаттардың қалыптасу көздері 

23. Мемлекеттік басқару мақсаттарының құқықтық бекітілу 

формалары 

24. Мемлекеттік басқарудың мақсаттар жүйесі 

25. Қазақстан мемлекеттігінің тарихи аспектісі 

26. «Қазақстан-2050» стратегиясының ұзақ мерзімді 

басымдықтары, оларды жүзеге асыру бойынша бағдарламалық-

құқықтық қамсыздандырылуы 

27. Мемлекеттік басқару функциялары 

28. Мемлекеттік басқару қағидаларының түсінігі және түрлері 

29. Мемлекеттік басқару қағидаларын қолданудың тиімділігі 

30. Мемлекеттік басқару әдістерінің жіктелуі 

31. Мемлекеттік басқарудың әкімшілік, моральды-этикалық 

және әлеуметтік-саяси әдістері 

32. Мемлекеттік орган мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымының жүйе құраушы элементі ретінде 

33. Мемлекеттік орган сипаттамалары: функционалдық, 

құқықтық, ұйымдастырушылық 
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34. Мемлекеттік органдардың мәртебелік белгілері 

35. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын жасау. 

Ұйымдық құрылымның қалыптасуы: сызықтық, функционалдық, 

сызықтық-функционалдық, бағдарламалы-мақсаттық, матрицалық 

36. Мемлекеттік орган құрылымы 

37. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың 

ұйымдық құрылымы 

38. Құқықтық реттеудің мәні. Мемлекеттік басқаруды құқықтық 

реттеудің пәні мен әдістері 

39. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің нысандары мен 

құрылымы 

40. Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік пен заңдылық 

41. Мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздері 

42. Мемлекет пен қоғамның; мемлекет пен оның 

азаматтарының; мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілердің; 

мемлекет пен қоғамдық-саяси ұйымдардың; орталық және жергілікті 

атқарушы органдар арасындағы басқарушылық қатынастарды 

құқықтық реттеу 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Ақпарат мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретінде 

2. Басқару шешімдерін қабылдауды қамтамасыз етудегі 

ақпараттың маңыздылығы 

3. Мемлекеттің ақпараттық жүйесі және басқарушылық 

ақпаратты қалыптастыру көздері 

4. Ақпараттық технология және оны қолдануды ұйымдастыру 

5. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етудегі тиісті 

ғылыми-зерттеу институттарының атқаратын рөлі 

6. Мемлекеттік басқаруды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету 

7. Мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны мен 

сапалық деңгейі 

8. Мемлекеттік қызмет әлеуметтік-құқықтық институт және 

қызмет аясы ретінде, оның түрлері 

9. Мемлекеттік қызметті басқару 

10. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен 

жіктеу негіздері 

11. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен 

міндеттері 

12. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының негізгі ережелері 
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13. Басқарушылық қызметтің мәні, жалпы белгілері мен 

қағидалары 

14. Басқарушылық қызмет стилінің түсінігі, элементтері 

15. Мемлекеттік басқарудағы демократия және бюрократия 

16. Басқарушылық қызмет стилінің мемлекеттік басқарудағы 

жауапкершілікпен өзара байланысы және ны жетілдіру қажеттілігі 

17. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі жауапкершілік және оның 

заңдық-құқықтық астары 

18. Мемлекеттік басқарудағы ұйымдастырушылық пен 

жауапкершілік дәрежесі – оның тиімділігінің көрсеткіші 

19. Мемлекеттік саясатты жасақтау негіздері 

20. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру механизмі 

21. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысатын басқару 

органдары 

22. Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары 

23. Басқарушылық шешімдерді жасақтаудың әдістемелік 

негіздері  

24. Мемлекеттік басқарушылық шешімдерді қабылдау мен 

жүзеге асыру технологиясы 

25. Мемлекеттік басқару нәтижелерін талдау әдістемесі және 

оларды бағалау 

26. Мемлекеттік және аймақтық деңгейлердегі басқарушылық 

қызмет тиімділігінің экономикалық аспектісі 

27. Мемлекеттік басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігін 

бағалаудың мәні мен шарттары 

28. Мемлекеттік басқару субъектілерін және экономиканы 

басқару органдарын ұйымдастыру мен қызмет етуінің тиімділігі 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1. Басқару ғылымының анықтамасы, пәні 

2.  Басқару ғылымының объектісі мен әдістері 

3. Мемлекеттік басқарудың эволюциясы мен басқару мектептері 

4. Жалпы мемлекеттік басқарудың және экономиканы 

мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері 

5. Басқару және оның қоғамдағы ролі.  

6. Басқарушылық ықпалдың мәні 

7. Басқару үрдісінде ескерілетін табиғат пен қоғам заңдары 

8. Басқарудағы дамудың әлеуметтік-экономикалық заңдары 

9. Мемлекеттің пайда болуы, оның ұйымдастырылуы және оның 
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негізгі нысандары 

10. Мемлекеттің пайда болуы туралы теорияның негізгі 

бағыттары және оны басқару тәртібі, мемлекеттік құрылым және саяси 

режимі бойынша жіктеу 

11. Басқару жүйесі қоғамдық-экономикалық даму институты 

ретінде 

12. Мемлекеттің негізгі функциялары және мемлекеттік 

басқарудың әртүрлі жүйелерінің сипаттамалары 

13. Мемлекеттің құрылымындағы бірыңғайлылық пен 

федеративтілік 

14. Президенттік және парламенттік басқару 

15. Монархияның, аристократияның және демократияның мәні 

мен ерекшеліктер 

16. Саяси режим түсінігі және демократия нысандары 

17. Мемлекеттік басқарудың объективті қажеттілігі. 

"Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру 

тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 

жылғы 2 тамыздағы № 765 қаулысының жалпы мәні 

18. Мемлекеттік басқарудың функционалдық және 

экономикалық аспектілері 

19. Жүйелердің анықтамасы мен олардың қасиеттер. Ашық және 

жабық жүйелер.  

20. Нәтижелер мен тиімділік бойынша басқару. "Нәтижелерге 

бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру 

тұжырымдамасы туралы" ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 2 тамыздағы № 

765 қаулысының мәні 

21. Мемлекеттік басқару жүйесі, ондағы тура және кері 

байланыстар 

22. Мемлекеттік басқарудағы тігінен және көлденеңінен 

байланыстар 

23. Мемлекетті басқарудың құрылымдық жүйелі-мақсаттық 

моделі 

24. Мемлекеттік басқару объектілері мен субъектілері және 

олардың жүйелері 

25. Мемлекеттік басқарудың мақсаттар жүйесі 

26. Қазақстан мемлекеттігінің тарихи аспектісі 

27. Мемлекеттік басқару функциялары 

28. Мемлекеттік басқарудағы мақсаттардың қалыптасу көздері 

29. Мемлекеттік басқару мақсаттарының құқықтық бекітілу 

формалары 

30. «Қазақстан-2030» стратегиясының ұзақ мерзімді 



 43 

басымдықтары, оларды жүзеге асыру бойынша бағдарламалық-

құқықтық қамсыздандырылуы. «"Қазақстан-2050" Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 

желтоқсанында Қазақстан халқына Жолдауының негізгі бағыттары  

31. Мемлекеттік басқару қағидаларының түсінігі және түрлері 

32. Мемлекеттік басқару әдістерінің жіктелуі 

33. Мемлекеттік басқару қағидаларын қолданудың тиімділігі 

34. Мемлекеттік басқарудың әкімшілік, моральды-этикалық 

және әлеуметтік-саяси әдістері 

35. Мемлекеттік орган мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымының жүйе құраушы элементі ретінде, оның сипаттамалары 

36. Мемлекеттік орган құрылымы. Қазақстан Республикасының 

Конституциясының 3,4,5,8 тарауларындағы мемлекеттік органдар 

37. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың 

ұйымдық құрылымы 

38. Мемлекеттік орган сипаттамалары: функционалдық, 

құқықтық, ұйымдастырушылық 

39. Мемлекеттік органдардың мәртебелік белгілері.  

40. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын жасау. 

Ұйымдық құрылымның қалыптасуы: сызықтық, функционалдық, 

сызықтық-функционалдық, бағдарламалы-мақсаттық, матрицалық 

41. Мемлекеттік басқарудың құқықтық реттелуі, оның 

нысандары мен құрылымы 

42. Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік және заңдылық 

43. Мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздері. 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 

өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 

қаңтардағы N 148 Заңы 

44. Құқықтық реттеудің мәні. «Қазақстан Республикасының 

2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

стратегиясы туралы»  ҚР Президентінің 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы № 986 Жарлығының жалпы мәні 

45. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің пәні мен 

әдістері 

46. Мемлекет пен қоғамның; мемлекет пен оның азаматтарының; 

мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілердің; мемлекет пен 

қоғамдық-саяси ұйымдардың; орталық және жергілікті атқарушы 

органдар арасындағы басқарушылық қатынастарды құқықтық реттеу 

47. Ақпарат мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретінде. 

«Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасы туралы» 
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Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 қаңтардағы 

Жарлығының мақсаты мен міндеттері  

48. Мемлекеттің ақпараттық жүйесі және басқарушылық 

ақпаратты қалыптастыру көздері 

49. Ақпараттық технология және оны қолдануды ұйымдастыру. 

«Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары 

қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» ҚР 

Президентінің 2010 Жарлығына сәйкес «Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік басқару жүйесіндегі ақпараттық технологияларды 

қолданылу тиімділігін бағалау әдістемесі». 

50. Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етудегі 

тиісті ғылыми-зерттеу институттарының атқаратын рөлі 

51. Басқару шешімдерін қабылдауды қамтамасыз етудегі 

ақпараттың маңыздылығы 

52. Мемлекеттік басқаруды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету 

53. Мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны 

мен сапалық деңгейі 

54. Мемлекеттік қызмет әлеуметтік-құқықтық институт және 

қызмет аясы ретінде, оның түрлері 

55. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен 

жіктеу негіздері 

56. Мемлекеттік қызметті басқару. «Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік кызметі жаңа моделінің тұжырымдамасы туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі № 

119 Жарлығыны жалпы мәні 

57. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен 

міндеттері. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 5 институционалды 

реформаны жүзеге асырудың 100 қадамы – Ұлт жоспарындағы 

«мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын арттыру» және «нәтижелер 

бойынша еңбекақы төлеуге көшу» бағыттары 

58. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 

2015 жылғы Заңының негізгі ережелері.  

59. Басқарушылық қызмет стилінің түсінігі, элементтері 

60. Мемлекеттік басқарудағы демократия және бюрократия. 

"Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту 

тұжырымдамасын бекіту туралы" ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 11 

қазандағы № 1287 Қаулысы 

61. Мемлекеттік басқарудағы ұйымдастырушылық пен 

жауапкершілік дәрежесі – оның тиімділігінің көрсеткіші 

62. Басқарушылық қызметтің мәні, жалпы белгілері мен 
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қағидалары 

63. Басқарушылық қызмет стилінің мемлекеттік басқарудағы 

жауапкершілікпен өзара байланысы және ны жетілдіру қажеттілігі 

64. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі жауапкершілік және оның 

заңдық-құқықтық астары 

65. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру механизмі 

66. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысатын басқару 

органдары 

67. Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары 

68. Мемлекеттік басқарушылық шешімдерді қабылдау мен 

жүзеге асыру технологиясы 

69. Мемлекеттік саясатты жасақтау негіздері 

70. Басқарушылық шешімдерді жасақтаудың әдістемелік 

негіздері  

71. Мемлекеттік басқару нәтижелерін талдау әдістемесі және 

оларды бағалау. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 

реформалар, даму ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылдың 30 

қарашасындағы Қазақстан халқына Жолдауының 2-ші бағыты 

72. Мемлекеттік және аймақтық деңгейлердегі басқарушылық 

қызмет тиімділігінің экономикалық аспектісі 

73. Мемлекеттік басқарудың жалпы әлеуметтік тиімділігін 

бағалаудың мәні мен шарттары. Қазақстан жаңа жаһандық нақты 

ахуалда: өсім, реформалар, даму ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

2015 жылдың 30 қарашасындағы Қазақстан халқына Жолдауының 5-ші 

бағыты 

74. Мемлекеттік басқару субъектілерін және экономиканы 

басқару органдарын ұйымдастыру мен қызмет етуінің тиімділігі 

75. Электронды үкімет оның қызметінің нәтижелерін арттыру 

негізі ретінде. 2014-2016 жылдардағы Электронды Үкіметті дамыту 

бойынша Қазақстанның халықаралық индекстерінің салыстырмалы 

талдамасы 
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