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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (228 қосымша ). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 228).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 
 

 
 

@ КазНУ имени аль-Фараби, 2017 
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MS 5301 – МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 
 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Әбдіғалиева Г.Қ. – философия ғылымдарының докторы, саясаттану 

және саяси технологиялар кафедрасының профессоры  

Сейсебаева Р.Б. – саяси ғылымдарының кандидаты, және саяси 

технологиялар кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Сеңгірбай М.Ж. – доктор PhD, Демирел атындағы Университеттегі 

қоғамдық пәндер кафедрасының меңгерушісі 

Мекебаева М.А. – саяси ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Мемлекеттік саясат» пәні 

бойынша типтік оқу бағдарламасы жоғарғы оқу орнының «6М050200 – 

Саясаттану» мамандығының ғылыми және педагогикалық бағытына арналып 

жасалған. Пәнді зерттеудің түпкі мақсаты болашақ мамандарда мемлекеттің 

мемлекеттік саясатының мазмұны және түрлері, оны әзірлеудегі ғылыми 

негіздері және трансформациясының заңдылықтары, сонымен қатар, қазіргі 

заманға сай басқарудың тәжірибелік дағдыларын дәлелдеу, мемлекеттің 

мемлекеттік саясатын жүзеге асыру және әзірлеу жайлы терең теориялық 

білімді қалыптастыру болып табылады. «Мемлекеттік саясат» курсы 

«саясаттану» мамандығындағы білім алушы студенттерде мемлекеттік саясат 

аясы және мемлекеттік басқару жайлы, мемлекеттің құрылу, құрастыру, 

талдау және мемлекеттік саясатты жоспарлау процесін зерттейтін ғылыми 

бағыт жайлы, мемлекеттік саясаттың институционалды аспекттері жайлы, 

қоғамның түрлі саласындағы негізгі мемлекеттік саясаттың мәселесі және 

тенденциялары жайлы ғылыми жүйелік білімді қалыптастуруға бағытталған. 

Ол саясаттанушылық магистратура пәндерінің әдіснамалық және әдістемелік 

негізін құрайды. «Мемлекеттік басқару», «ҚР сыртқы және ішкі саясаты», 

«Салыстырмалы саясаттану» секілді курстармен және пәндермен 

саясаттанушылық білім алуда сабақтастықты қамтамасыз ететін 

саясаттанушылық білімнің маңызды біріккен құрамдас бөлігі болып 

табылады.  

Пәнді зерттеу процесінде магистрант  

Білу керек: 

- Мемлекеттік саясат және басқарудың мәні және түрлері; 
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- қазіргі жағдайдағы мемлекеттік саясаттың әртүрлі түрлері және 

бағыттары; 

- мемлекеттік саясатты құрастыру механизмдері; 

- саясат және басқарудың өзара байланысы. 

Істей алу керек: 

-мемлекеттік саясат және басқару аясында категориялық-зейінді 

аппаратты пайдалана алу;  

- ұжымда жұмыс жасау, жанжалдық жағдайларда басқарушылық 

шешімдерді қабылдау. 

Игеру керек: 

Ұжымда қарым-қатынас орнатуды дағдылану, жанжалдық жағдайларда 

басқарушылық шешімдерді қабылдау алу; 

Іскерлік ойындар және мемлекеттік басқару аясындағы басқа да 

белсенді білім беру әдістерін дағдылану. 

Пререквизиттер: ҚР ішкі және сыртқы саясаты  

Постреквизиттер: Мемлекеттік басқару 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

 Кіріспе                                                  
 МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ МӘНІ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗІ  

1. Мемлекеттік саясаттың мәні, пәні және міндеттері 

2. Мемлекеттік саясаттың негізгі құраушылары мен мәні  

3. Мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың механизмдері 

4. Саясат және басқару 

5. Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері 

6. Мемлекеттік саясатты типологиялау және институционализациялау 

7. Мемлекеттік мақсаттық бағдарламалар 

 МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ ТҮРЛЕРІ 

8. Мемлекеттік аймақтық саясаттың негіздері 

9. Мемлекеттік экономикалық саясаттың қалыптасуы 

10. Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары 

11. Мемлекеттік жастар саясатының негіздері 

12. Білім беру және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат 

13. Мемлекеттік ақпараттық саясат негіздері 

14 Мемлекеттік ұлттық саясат және дін аясындағы саясат  

15. Мемлекеттік экологиялық саясат және оның негізгі бағыттары 

     

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Мемлекеттік саясат» түсінігі жалпы көпжақты және әртүрлі 

аспекттерін мазмұнды талдауды қажет етеді. Басқару контекстінде 
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мемлекеттік саясат өзіне қоғам өмірінің нақты аймақтарында ұжымдық 

мақсаттарды анықтауды, ресурстарды біріктіру және шешім қабылдауды, 

осыған жетуге қажет мақсаттарды қосады. Олар публикалық билік арқылы 

жүзеге асады. Публикалық биліктің қызметтер жинағы әртүрлі – қауіпсіздікті 

қамтасыз етуден бастап, тоталды регламентацияға дейін.  

Қазақстандық қоғамның модернизациясының қазіргі кезеңі саясаттану 

аймағында мамандардың мемлекеттік саясат негіздерін игеруді мақсат қойып 

отыр. Курс шеңберіндегі білім мемлекеттік саясаттың құрылымын теориялық 

тұрғыдан түсіндіруге, мемлекеттік басқарудың принциптерін нақтырақ 

қарастыруға және қоғамдық саясатқа сараптама жасауға, мемлекеттік билік 

органдары мен азаматтық қоғам арасындағы құрылымның тәсілдерін, 

сонымен қатар, мемлекеттік саясат қалыптасуындағы саяси партиялар, 

мүдделі топтар, БАҚ және қоғамдық пікірдің рөлін, мемлекеттік мақсаттық 

және қызмет көрсету бағдарламаларын жасауды зерттеуге негіз болады. 

Сондықтан мемлекеттік саясат жайлы белгілі деңгейде білім алу, мемлекеттік 

бағдарламаны жасай алуды қабілеттілік және икемділік, жаспарлау және 

талдау, мемлекетік басқаруға қатысу, саясаттану аймағындағы маман үшін 

қажет.   

«Мемлекеттік саясат» курсы магистранттың келесідей құзыреттілігін 

қалыптастыру керек: категориалды аппаратты пайдалана алу, ғылыми 

идеялар, саясаттанушылық білімнің концепциялары, ғылыми әдебиеттерді 

талдау қабілеттілігі, тарихи деректерге комментарий бере алу, ғылыми 

әдебиетті талдау алу қабілетін дамыту, сендіру қабілеттілігі, аргументтеу, 

қорытынды жасай алу, жаңа мәліметті контекстілеу және оған түсініктеме 

беру, Қазақстандағы мәдени-тарихи, әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерімен саяси даму процестерін салыстыра алу қабылеті, контекстілеу, 

түсіндіру және қазіргі заман саяси мәліметін, саяси ғылымның тәжірибелік 

және теориялық жаңа жетісітіктерін сыни бағалай алу қабілеті. 

Пәннің мақсаты – Мемлекеттік саясат қоғамның барлық өзара 

байланысты өмір салаларына мақсат пайымдаушылық ықпалын зерттеу, 

мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқару аясы жайлы магистранттарда 

жүйелік ғылыми білімді қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

 Мемлекеттік саясаттың жүзеге асу шынайы механизмдерін 

зерттеу;  

 Мемлекеттік саясат және басқаруды дербес талдау дағдысын 

игеру; 

 Қазіргі заман жағдайында мемлекеттік саясаттың бағыттарымен 

және әртүрлі түрлерімен танысу.  

Курсты зерттеудің объектісі: мемлекеттік саясат және оның түрлері 

болып табылады 

Курсты зерттеудің әдістері: тарихи, логикалық, жүйелік, 

құрылымдық-функционалды, салыстырмалы.  
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ МӘНІ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗІ 

 

Мемлекеттік саясаттың мәні, пәні және міндеттері 

Мемлекет әлеуметтік процестерді басқару субъектісі ретінде.  

Мемлекеттің әлеуметтік қызметтері және мемлекеттік басқарудың түрлері: 

мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері. Мемлекеттік басқару жүйесі 

(мемлекеттік басқару жүйесінің субъектісі және объектісі). Мемлекеттік 

басқарудың иерархиялық деңгейлері. Мемлекеттік саясат мемлекеттік 

басқарудың маңызды элементі ретінде. Мемлекеттік саясатты 

классификациялау мәселесі және оның жүйелік мінездемелері. Қоғамдық 

саясаттың (Public Policy), жариялық (politics)  және мемлекеттік саясаттың 

ұғымы, маңызы мен айырмашылығы.  Мемлекеттік саясаттың элементтері. 

Мемлекеттік саясатың мақсаты және басымдықтары. Мемлекеттің саясаттың 

даму кезеңдері. Саяси және әлеуметтік орта және процестер.  Қоғамдық 

саясаттың әкімшілік және саяси кеңістігі.  Жаһандану және аймақтану қазіргі 

заманның әлемдік дамудың екі басым тенденциялары ретінде мемлекеттік 

саясаттың жағдайы. Мемлекеттік саясаттың конституциялық негізі және 

құқықтық базасы. 

 

Мемлекеттік саясаттың негізгі құраушылары мен мәні 

Мелекеттік саясаттың негізгі түсініктері мен категориялары. 

Мемлекеттік саясат және қоғамдық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың негізгі 

басым бағыттары мен мақсаттарын анықтау. Мемлекеттік саясатты жасау. 

Мемлекеттік билік органдары мен басқару. Мемлекеттік саясаттың басым 

бағыттары. Мемлекеттік саясатты жоспарлау және іске асыру механизмдері. 

Мемлекеттік саясаттың концепциясы. Қоғамдық, мемлекеттік және 

публикалық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың тәсілдері, әдістері және 

құралдары. 

Мемлекеттік-басқару шешімдер және олардың классификациялары. 

Мемлекеттік-басқару шешімдерінің жүйелік белгілері. Мемлекеттік-басқару 

шешімдерін қабылдау процесі. Мемлекеттік билік органдарының құрылымы.  

Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негізі. Құқықтық 

реттеу механизмі. Мемлекеттік саясатты құқықтық реттеу деңгейлері. 

Мемлекеттік саясат аумағындағы заң шығарушы және нормативті актілердің 

негізгі элементтері. Заң шығару процедурасы ұғымы. Заң шығару процесінің 

кезеңдері. Мемлекеттік қаржы. Мемлекеттік қор. Мемлекеттік кірісті 

мобилизациялау тәсілдері. 

 

Мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың механизмдері 

Мемлекеттік саясат және қоғамдық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың 

басымдықтары мен мақсаттарын анықтау. Мемлекеттік саясатты жасау. 
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Мемлекеттік басқару мен билік органдары. Қоғамдық, Мемлекеттік және 

жариялы мәселелер. Мемлекеттік саясат концепциясы. Мемлекеттік саясат 

басымдықтары. Мемлекеттік саясатты жоспарлау мен жүзеге асыру 

механизмдері. Мемлекеттік саясаттың құралдары мен әдістері.  

 

Саясат және басқару 

Мемлекеттік басқарулық шешім мен олардың шешу түрлері. 

Мемлекеттік басқарулық шешімнің жүйелік белгілері: субъект объекттік 

қатынастардың бар болуы, басқарулық ықпалдың түрлері мен деңгейлері, 

шешім қабылдау процедурасы, шешім қабылдаудағы легитимация 

процедурасы, шешімді жүзеге асырудың нәтижелері мен басқарулық бақылау 

барысының түрлері мен формалары. Мемлекеттік басқарулық шешім 

қабылдау үрдісі: стратегиялық және жедел мемлекеттік саясатты жоспарлау, 

мониторинг және ақпараттық талдау қызметі, басқарулық баламалардың 

сарапшылар бағасы. Мемлекеттік билік органдарының құрылымы. 
 

Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері 

Құқықтық реттеудің мәні мен принциптері. Құқықтық реттеудің 

механизмдері. Мемлекеттік саясатты құқықтық реттеудің деңгейлері.  

Мемлекеттік саясат саласындағы заң және нормативті актілердің негізгі 

элементтері. Экономикалық реттеудің мәні мен принциптері. Мемлекеттік 

қаржылар. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік кірістерді мобилизациялау 

әдістері. Мемлекеттің экономиканы реттеуге қатысуының деңгейі мен 

сипаты. Экономикалық үрдістерді реттеудің мемлекеттік және нарықтық 

қатынасын тиімді жолын іздеу. 

 

Мемлекеттік саясатты типологиялау және институционалдау  

Азаматтық қоғам институттары. Азаматтардың мемлекттік саясатқа 

қатысу формалары. Мемлекеттік билік органдары және мемлекеттік саясат. 

Саяси партиялар және олардың қоғам мүдделерін жүзеге асырудағы қатысуы. 

Бұқаралық ақпарат құралдары және қоғам пікірін қалыптастыру.   

Мемлекеттік саясаттың негізгі түрлері және бағыттары. Мемлекеттік 

саясатты салыстырмалы талдау. Шет елдегі мемлекеттік саясатты жүзеге 

асырудағы ерекшеліктер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

саясатының негізгі бағыттары.  

 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалар 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалар жасау және қалыптасудың 

теориялық аспктілері. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалардың түрлері мен 

мәні. мақсаттық Мемлекеттік бағдарламаларды жасаудың әдістері мен 

бағалауы. Мақсаттық бағдарламалардың бағыттары мен қаржы көздері, 

мәселенің деңгейі мен сипаты, жүзеге асыру уақыты бойынша түрлері. 

Мақсаттық бағдарламаларды жасау мен жүзеге асырудың құқықтық 

негіздері. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды жасау мен жүзеге асыру. 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды бағалау әдістері. 
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МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ ТҮРЛЕРІ 

 

Мемлекеттік аймақтық саясаттың негіздері 

Аймақтық саясаттың объектісі мен субъектісі. Мемлекеттік аймақтық 

саясаттың мақсаты мен міндеттері. Аймақтық саясаттың қалыптасуы. 

Аймақтық саясат құралдарының сипаты. Қоғамдық қатынастарының 

демократизациялау негізі ретінде аймақтың өзін өзі дамытуы. Аймақтың 

әлеуметтік экономикалық даму құралдарының жүйесі. Аймақтық дамудың 

мемлекеттік реттеу 

 

Мемлекеттік экономикалық саясаттың қалыптасуы 

Мемлекеттік экономикалық саясаттың теориялық негіздері. 

Мемлекеттік экономикалық реттеу. Мемлекеттік экономикалық саясатты 

құрастыруды ұйымдастыру және жүзеге асыру. Мемлекеттік экономикалық 

саясатының негізгі бағыттары. Мемлекеттің экономикаға араласу түрлері мен 

әдістері: тіке және жанама араласу.  2003-2015 жылдарға арналған ҚР-ның 

индустриалды-инновациялық даму стратегиясы. Шағын және орта 

кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясат. Шағын және орта кәсіпкерлік 

саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыты, мәні және түсінігі. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудағы нормативті құқықтық реттеу.  

 

Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары 

Мемлекеттік әлеуметтік саясат: негізі, мазмұны, қызметтері. 

Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың экономикалық негіздері. Өзара байланыс 

механизмі  және әлеуметтік және экономикалық саясаттың өзара әсері. 

Әлеуметтік саясаттың негізгі түрлері және олардың өзара байланысы. 

Әлеуметтік қорғау: мәні, формалары, негізгі технологиялары. Әлеуметтік 

саясаттың бөлімдері: салықтық, бюджеттік саясат, еңбек нарығындағы 

саясат, тұрғын үй, денсаулық сақтау саласындағы саясат. Әлеуметтік құқық, 

әлеуметтік құқықты кепіл ету және қорғау. 

 

Мемлекеттік жастар саясатының негіздері 

Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың негіздері, түсінігі мен 

мәні. Мемлекеттік жастар саясатты жүзеге асырушы атқарушы билік 

органдарының қызметі. Жастар мен жас отбасыларды әлеуметтік қолдау. 

Білім, еңбек және жұмыспен қамту саласында кепілдіктер беру. 

Жастардың физикалық, интеллектуалдық және эстетикалық тәрбиені 

дамыту. Жастардың әлеуметтік экономикалық мәселелерін шешу. ҚР 

мемлекеттік жастар саясаты концепциясы. Мемлекеттік жастар саясаты 

негізгі мақсаттары мен басымдықтары.  

 

Білім беру және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат, оның негізі, негізгі 

бағыттары мен іске асу ерекшеліктері. Шет мемлекеттердегі білім беру 
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саясаты. Қазақстанның мемлекеттік білім беру саясатының ерекшеліктері. 

Білім сапасын көтеру.  

Мәдени саясаттың негізі мен негізгі мазмұны. Мәдени саясаттыт 

мәдени-құқықтық қамтамасыз ету. Ұлттық-мәдени құндылықтарды дамыту 

мен сақтап қалу құқығы, эстетикалық және т.б. құндылықтарды еркін таңдау. 

 

Мемлекеттік ақпараттық саясат негіздері 

Ақпараттық саясат: түсінігі, мәні, түрлері және формалары. 

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүзеге асыру әдістемесі және жүйелеік 

факторлары. Ақпаратқа қол жетімділік. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету. Электронды БАҚ. ҚР мемлекеттік ақпараттық саясаттың принциптері, 

мақсаттары, стратегия мен функционалды міндеттері. Мемлекеттік басқару 

жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету.    

 

Мемлекеттік ұлттық саясат және дін аясындағы саясат 

Мемлекеттік ұлттық саясаттың негізі мен негізгі міндеттері. Ұлттық 

азшылықтарды қорғау мәселесі. Ұлттық азшылық құқығы. Қазіргі 

мемлекеттердегі ұлттық азшылық құқығы мен  мәселелерін шешудің түрлері. 

Мемлекеттік тіл. Тілдік саясат. ҚР тілдерді дамыту мен жүзеге асыру 

бағдарламасы. Шет мемлекеттерде тұратын отандастарымызға көмек көрсету 

бағдарламасы. 

Дін саясатын анықтау, оның мақсаты мен міндеттері. Мемлекеттік-

конфессиялық қарым-қатынас. Әлеуметтік қауымдастықтар мен 

конфессиялардың құрылуы, сонымен қатар, діни, дінаралық және қоғамдық 

ұйымдар. «Дін еркіндігі мен діни бірлестіктер туралы» ҚР Заңы. 

 

Мемлекеттік экологиялық саясат және оның негізгі бағыттары 

Мемлекеттік экологиялық саясат: түсінігі мен бағыттары.  экологиялық 

саясаттың дамуы мен қалыптасуы. Экологиялық саясат концепциясы. 

Тұрақты даму тұжырымдамалары. Тұрақты даму тұжырымдамаларының ас-

пекттері. Табиғат пен оның ресурстарына адами қоғамның тұтынушылық 

қатынастарының тұжырымдамасы. Экологиялық талаптар (императивтар). 

Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Қазақстандық 

экологиялық саясаттың негізгі бағыттары. ҚР табиғи ресурстарын пайдалану 

мен қорғауды басқарудың қазіргі жүйесі. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Мемлекеттік саясаттың ұғымы, мазмұны, принциптері мен 

тәсілдері. 

2.  Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері. 

3.  Мемлекеттік саясатты жоспарлау мен бағдарлау. 

4. Мемлекеттік саясатты жасау мен жоспарлау. 

5. Мемлекеттік саясат мониторингі мен жүзеге асыру. 
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6.  Мемлекеттік саясатты бағдарлаудағы модельдер. 

7.  Мемлекеттік мақсаттағы бағдарламалар мен қызмет көрсету.  

8. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру саяси шешім формасы ретінде 

9. Саяси тәуекелді басқару мен талдау. 

10.  Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат. 

11.  Мемлекеттің демографиялық және отбасылық саясаты. 

12. Мемлекеттік дағдарысқа қарсы бағдарламасы. 

13. Мемлекеттік жемқорлыққа қарсы саясаты. 

14. Мемлекеттік антимонопольды саясаты. 

15. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясаты. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Мемлекеттік саясат ғылыми пән ретінде: тарихы және қазіргі 

жағдайы. 

2. Қазіргі мемлекеттердегі саяси және әкімшілік өзара әрекеттер. 

3. ҚР қазіргі экономикалық саясатының негізгі бағыттары.  

4. Мемлекеттік ұлттық саясат: ұлтаралық мәселелерді шешу 

стратегиялары.  

5. Мемлекеттік әлеуметтік саясат: басымдықты таңдау мәселесі. 

6. Мемлекеттің халықаралық саясаты: жаһандану жағдайындағы жаңа 

басымдықтар.  

7. Мемлекеттік жастар саясаты: нәтижені және салдарын сараптау. 

8. ҚР қоршаған ортаны қорғау аясындағы негізгі тенденциялар және 

мәселелер.  

9. Ұлт денсаулығы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуші фактор 

ретінде.  

10. ҚР отбасылық және жастар саясатын саяси-құқықтық қамтамасыз 

ету.  

11. ҚР электронды үкімет тұжырымдамасы.  

12. Экологиялық қауіпсіздік өзекті мәселелері. 

13. Адамның дін еркіндігі мен сену құқықтары мен дін саласындағы 

мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері. 

14. «Қазақстан 2050» стратегиясы мен ҚР Мемлекеттік саясаттың 

негізгі басымдықтары. 

 15. «Қазақстан 2050» стратегиясы аясындағы әлеуметтік саясаттың 

жаңа принциптері. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. БАҚ саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары. 

2. Мемлекеттің нарықтық құрылымды қалыптастырудағы рөлі. 
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3. Нарықтық кәсіптің институционалды аспектілері. 

4. Қазіргі экономикадағы мемлекеттің  инвестициялық саясаты. 

5. Инновациялық қызмет және оның мемлекеттік реттелуі. 

6. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. 

7. ҚР зейнетақы жүйесін реформалауы. 

8. Қазіргі кезеңдегі мемлекеттік экономикалық реттеудің міндеттері. 

9. Мемлекеттік антимонопольды саясаты. 

10. Аймақтық саясаттың негізгі мазмұны мен мақсаттары. 

11. Мемлекеттің әлеуметтік саясаттағы негізгі бағыттары. 

12. Саясаттағ мемлекеттік шешім қабылдауы мен таңдауы. 

13. ҚР тіл дамыту мен функцияланудағы мемлекеттік бағдарламары. 

14. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды жасаудың әдістері мен 

бағалануы. 

15. «Қазақстан 2050» стратегиясы. ХХІ ғасырдағы жаһандық он қауіп. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫҢ  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Лобанов В. В. Государственная политика: разработка и реализация.  - 

М., 2000. 

2. Ачкасов В.А. Волчкова Л.Т. Сморгунов Л.В. Государственная 

политика и управление: Уровни, технологии, зарубежный опыт 

государственной политики и управления: М.: РОССПЭН, 2007. – 495. 

3. Холостова Е.И. Социальная политика. М., 2002. 

4. Государственное управление. Основы теории и организации /Под 

ред. В. А. Козбаненко. - М., 2000. 

5. Демократизация политического процесса и перспективы развития 

института общественной политики в Республике Казахстан. — Алматы, 2000. 

 

Қосымша: 

1.Социальная политика государства в рыночной экономике: Учебное 

пособие.  СПб., 2002. 

2.Жақсыбеков Ә.С. Қазақстан Республикасындағы жалпы 

және қосымша білім беруді модернизациялаудың мемлекеттік саясаты 

(саясаттанулық талдау). Алматы: Қазақ университеті, 2010. - 46 с 

3.Олейникова Е.Г. Социальная политика государства: эволюция 

моделей и приоритетов в ХХ – нач. ХХI вв. М. 2006. 

4.Алияров Е.Қ. Казақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігінің 

жағдайы. Алматы: Қазақ университеті, 2004 - 68 с. 

5.Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика. М., 2010. 

6. Hill, Michael, Public Policy Process. - Pearson. - 2005. 

7. Heidenheimer A., Heclo H., Adams C. Comparative Public Policy: The 

Politics of Social Choice in America, Europe and Japan. New York: St. Martin 

Press, 2004. 

http://www.bolero.ru/person-468263.html
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8. Thei, Geurts, Public Policy: The 21st Century Perspective. - Be Informed, 

- 2010. 

9. David B. Audretsch, Grilo, Isabel, Thurik, A. Roy  Explaining 

entrepreneurship and the role of policy: a framework. - Edward Elgar Publishing, 

2007. 

10. Open Society Institute related public policy centers. Activity Reports. 

Budapest: OS1, 2002. 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_B._Audretsch
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MS 5301 – МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ 

(бейінді бағыт) 
 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Әбдіғалиева Г.Қ. – философия ғылымдарының докторы, саясаттану 

және саяси технологиялар кафедрасының профессоры  

Сейсебаева Р.Б. – саяси ғылымдарының кандидаты, және саяси 

технологиялар кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Сеңгірбай М.Ж. – доктор PhD, Демирел атындағы Университеттегі 

қоғамдық пәндер кафедрасының меңгерушісі 

Мекебаева М.А. – саяси ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Мемлекеттік саясат» пәні 

бойынша типтік оқу бағдарламасы жоғарғы оқу орнының «6М050200  – 

Саясаттану» мамандығының кәсіби бағытына арналып жасалған. Пәнді 

зерттеудің түпкі мақсаты болашақ мамандарда мемлекеттің мемлекеттік 

саясатының мазмұны және түрлері, оны әзірлеудегі ғылыми негіздері және 

трансформациясының заңдылықтары, сонымен қатар, қазіргі заманға сай 

басқарудың тәжірибелік дағдыларын дәлелдеу, мемлекеттің мемлекеттік 

саясатын жүзеге асыру және әзірлеу жайлы терең теориялық білімді 

қалыптастыру болып табылады. «Мемлекеттік саясат» курсы «саясаттану» 

мамандығындағы білім алушы студенттерде мемлекеттік саясат аясы және 

мемлекеттік басқару жайлы, мемлекеттің құрылу, құрастыру, талдау және 

мемлекеттік саясатты жоспарлау процесін зерттейтін ғылыми бағыт жайлы, 

мемлекеттік саясаттың институционалды аспекттері жайлы, қоғамның түрлі 

саласындағы негізгі мемлекеттік саясаттың мәселесі және тенденциялары 

жайлы ғылыми жүйелік білімді қалыптастуруға бағытталған. Ол 

саясаттанушылық магистратура пәндерінің әдіснамалық және әдістемелік 

негізін құрайды. «Мемлекеттік басқару», «ҚР сыртқы және ішкі саясаты», 

«Салыстырмалы саясаттану» секілді курстармен және пәндермен 

саясаттанушылық білім алуда сабақтастықты қамтамасыз ететін 

саясаттанушылық білімнің маңызды біріккен құрамдас бөлігі болып 

табылады.  

Пәнді зерттеу процесінде магистрант  

Білу керек: 

- Мемлекеттік саясат және басқарудың мәні және түрлері; 
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- қазіргі жағдайдағы мемлекеттік саясаттың әртүрлі түрлері және 

бағыттары; 

- мемлекеттік саясатты құрастыру механизмдері; 

- саясат және басқарудың өзара байланысы. 

Істей алу керек: 

-мемлекеттік саясат және басқару аясында категориялық-зейінді 

аппаратты пайдалана алу;  

- ұжымда жұмыс жасау, жанжалдық жағдайларда басқарушылық 

шешімдерді қабылдау. 

Игеру керек: 

Ұжымда қарым-қатынас орнатуды дағдылану, жанжалдық жағдайларда 

басқарушылық шешімдерді қабылдау алу; 

Іскерлік ойындар және мемлекеттік басқару аясындағы басқа да 

белсенді білім беру әдістерін дағдылану. 

Пререквизиттер: ҚР ішкі және сыртқы саясаты  

Постреквизиттер: Мемлекеттік басқару 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 
 МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ МӘНІ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗІ 

1. Мемлекеттік саясаттың мәні, пәні және міндеттері 

2. Мемлекеттік саясаттың негізгі құраушылары мен мәні  

3. Мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың механизмдері 

4. Саясат және басқару 

5. Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері 

6. Мемлекеттік саясатты типологиялау және институционализациялау 

7. Мемлекеттік мақсаттық бағдарламалар 

 МЕМЛЕКЕТТІК  САЯСАТТЫҢ  ТҮРЛЕРІ 

8. Мемлекеттік аймақтық саясаттың негіздері 

9. Мемлекеттік экономикалық саясаттың қалыптасуы 

10. Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары 

11. Мемлекеттік жастар саясатының негіздері 

12. Білім беру және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат 

13. Мемлекеттік ақпараттық саясат негіздері 

14 Мемлекеттік ұлттық саясат және дін аясындағы саясат  

15. Мемлекеттік экологиялық саясат және оның негізгі бағыттары 

     

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Мемлекеттік саясат» түсінігі жалпы көпжақты және әртүрлі 

аспекттерін мазмұнды талдауды қажет етеді. Басқару контекстінде 
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мемлекеттік саясат өзіне қоғам өмірінің нақты аймақтарында ұжымдық 

мақсаттарды анықтауды, ресурстарды біріктіру және шешім қабылдауды, 

осыған жетуге қажет мақсаттарды қосады. Олар жариялық билік арқылы 

жүзеге асады. Жариялық биліктің қызметтер жинағы әртүрлі – қауіпсіздікті 

қамтасыз етуден бастап, тоталды регламентацияға дейін.  

Қазақстандық қоғамның модернизациясының қазіргі кезеңі саясаттану 

аймағында мамандардың мемлекеттік саясат негіздерін игеруді мақсат қойып 

отыр. Курс шеңберіндегі білім мемлекеттік саясаттың құрылымын теориялық 

тұрғыдан түсіндіруге, мемлекеттік басқарудың принциптерін нақтырақ 

қарастыруға және қоғамдық саясатқа сараптама жасауға, мемлекеттік билік 

органдары мен азаматтық қоғам арасындағы құрылымның тәсілдерін, 

сонымен қатар, мемлекеттік саясат қалыптасуындағы саяси партиялар, 

мүдделі топтар, БАҚ және қоғамдық пікірдің рөлін, мемлекеттік мақсаттық 

және қызмет көрсету бағдарламаларын жасауды зерттеуге негіз болады. 

Сондықтан мемлекеттік саясат жайлы белгілі деңгейде білім алу, мемлекеттік 

бағдарламаны жасай алуды қабілеттілік және икемділік, жаспарлау және 

талдау, мемлекетік басқаруға қатысу, саясаттану аймағындағы маман үшін 

қажет.   

«Мемлекеттік саясат» курсы магистранттың келесідей құзыреттілігін 

қалыптастыру керек: категориалды аппаратты пайдалана алу, ғылыми 

идеялар, саясаттанушылық білімнің концепциялары, ғылыми әдебиеттерді 

талдау қабілеттілігі, тарихи деректерге комментарий бере алу, ғылыми 

әдебиетті талдау алу қабілетін дамыту, сендіру қабілеттілігі, аргументтеу, 

қорытынды жасай алу, жаңа мәліметті контекстілеу және оған түсініктеме 

беру, Қазақстандағы мәдени-тарихи, әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерімен саяси даму процестерін салыстыра алу қабылеті, контекстілеу, 

түсіндіру және қазіргі заман саяси мәліметін, саяси ғылымның тәжірибелік 

және теориялық жаңа жетісітіктерін сыни бағалай алу қабілеті. 

Пәннің мақсаты - Мемлекеттік саясат қоғамның барлық өзара 

байланысты өмір салаларына мақсат пайымдаушылық ықпалын зерттеу, 

мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқару аясы жайлы магистранттарда 

жүйелік ғылыми білімді қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

 Мемлекеттік саясаттың жүзеге асу шынайы механизмдерін 

зерттеу;  

 Мемлекеттік саясат және басқаруды дербес талдау дағдысын 

игеру; 

 Қазіргі заман жағдайында мемлекеттік саясаттың бағыттарымен 

және әртүрлі түрлерімен танысу.  

Курсты зерттеудің объектісі: мемлекеттік саясат және оның түрлері 

болып табылады 

Курсты зерттеудің әдістері: тарихи, логикалық, жүйелік, 

құрылымдық-функционалды, салыстырмалы.  
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ МӘНІ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗІ 

 

Мемлекеттік саясаттың мәні, пәні және міндеттері 
Мемлекет әлеуметтік процестерді басқару субъектісі ретінде.  

Мемлекеттің әлеуметтік қызметтері және мемлекеттік басқарудың түрлері: 

мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері. Мемлекеттік басқару жүйесі 

(мемлекеттік басқару жүйесінің субъектісі және объектісі). Мемлекеттік 

басқарудың иерархиялық деңгейлері. Мемлекеттік саясат мемлекеттік 

басқарудың маңызды элементі ретінде. Мемлекеттік саясатты 

классификациялау мәселесі және оның жүйелік мінездемелері. Қоғамдық 

саясаттың (Public Policy), жариялық (politics)  және мемлекеттік саясаттың 

ұғымы, маңызы мен айырмашылығы.  Мемлекеттік саясаттың элементтері. 

Мемлекеттік саясатың мақсаты және басымдықтары. Мемлекеттің саясаттың 

даму кезеңдері. Саяси және әлеуметтік орта және процестер.  Қоғамдық 

саясаттың әкімшілік және саяси кеңістігі.  Жаһандану және аймақтану қазіргі 

заманның әлемдік дамудың екі басым тенденциялары ретінде мемлекеттік 

саясаттың жағдайы. Мемлекеттік саясаттың конституциялық негізі және 

құқықтық базасы. 

 

Мемлекеттік саясаттың негізгі құраушылары мен мәні 
Мелекеттік саясаттың негізгі түсініктері мен категориялары. 

Мемлекеттік саясат және қоғамдық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың негізгі 

басым бағыттары мен мақсаттарын анықтау. Мемлекеттік саясатты жасау. 

Мемлекеттік билік органдары мен басқару. Мемлекеттік саясаттың басым 

бағыттары. Мемлекеттік саясатты жоспарлау және іске асыру механизмдері. 

Мемлекеттік саясаттың концепциясы. Қоғамдық, мемлекеттік және 

жариялық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың тәсілдері, әдістері және 

құралдары. 

Мемлекеттік-басқару шешімдер және олардың классификациялары. 

Мемлекеттік-басқару шешімдерінің жүйелік белгілері. Мемлекеттік-басқару 

шешімдерін қабылдау процесі. Мемлекеттік билік органдарының құрылымы.  

Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негізі. Құқықтық 

реттеу механизмі. Мемлекеттік саясатты құқықтық реттеу деңгейлері. 

Мемлекеттік саясат аумағындағы заң шығарушы және нормативті актілердің 

негізгі элементтері. Заң шығару процедурасы ұғымы. Заң шығару процесінің 

кезеңдері. Мемлекеттік қаржы. Мемлекеттік қор. Мемлекеттік кірісті 

мобилизациялау тәсілдері. 

 

Мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың механизмдері 

Мемлекеттік саясат және қоғамдық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың 

басымдықтары мен мақсаттарын анықтау. Мемлекеттік саясатты жасау. 
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Мемлекеттік басқару мен билік органдары. Қоғамдық, Мемлекеттік және 

жариялы мәселелер. Мемлекеттік саясат концепциясы. Мемлекеттік саясат 

басымдықтары. Мемлекеттік саясатты жоспарлау мен жүзеге асыру 

механизмдері. Мемлекеттік саясаттың құралдары мен әдістері.  

 

Саясат және басқару 

Мемлекеттік басқарулық шешім мен олардың шешу түрлері. 

Мемлекеттік басқарулық шешімнің жүйелік белгілері: субъект объекттік 

қатынастардың бар болуы, басқарулық ықпалдың түрлері мен деңгейлері, 

шешім қабылдау процедурасы, шешім қабылдаудағы легитимация 

процедурасы, шешімді жүзеге асырудың нәтижелері мен басқарулық бақылау 

барысының түрлері мен формалары. Мемлекеттік басқарулық шешім 

қабылдау үрдісі: стратегиялық және жедел мемлекеттік саясатты жоспарлау, 

мониторинг және ақпараттық талдау қызметі, басқарулық баламалардың 

сарапшылар бағасы. Мемлекеттік билік органдарының құрылымы. 
 

Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері 

Құқықтық реттеудің мәні мен принциптері. Құқықтық реттеудің 

механизмдері. Мемлекеттік саясатты құқықтық реттеудің деңгейлері.  

Мемлекеттік саясат саласындағы заң және нормативті актілердің негізгі 

элементтері. Экономикалық реттеудің мәні мен принциптері. Мемлекеттік 

қаржылар. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік кірістерді мобилизациялау 

әдістері. Мемлекеттің экономиканы реттеуге қатысуының деңгейі мен 

сипаты. Экономикалық үрдістерді реттеудің мемлекеттік және нарықтық 

қатынасын тиімді жолын іздеу. 

 

Мемлекеттік саясатты типологиялау және институционалдау  

Азаматтық қоғам институттары. Азаматтардың мемлекттік саясатқа 

қатысу формалары. Мемлекеттік билік органдары және мемлекеттік саясат. 

Саяси партиялар және олардың қоғам мүдделерін жүзеге асырудағы қатысуы. 

Бұқаралық ақпарат құралдары және қоғам пікірін қалыптастыру.   

Мемлекеттік саясаттың негізгі түрлері және бағыттары. Мемлекеттік 

саясатты салыстырмалы талдау. Шет елдегі мемлекеттік саясатты жүзеге 

асырудағы ерекшеліктер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

саясатының негізгі бағыттары.  

 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалар 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалар жасау және қалыптасудың 

теориялық аспктілері. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалардың түрлері мен 

мәні. мақсаттық Мемлекеттік бағдарламаларды жасаудың әдістері мен 

бағалауы. Мақсаттық бағдарламалардың бағыттары мен қаржы көздері, 

мәселенің деңгейі мен сипаты, жүзеге асыру уақыты бойынша түрлері. 

Мақсаттық бағдарламаларды жасау мен жүзеге асырудың құқықтық 

негіздері. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды жасау мен жүзеге асыру. 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды бағалау әдістері. 
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МЕМЛЕКЕТТІК  САЯСАТТЫҢ  ТҮРЛЕРІ 

 

Мемлекеттік аймақтық саясаттың негіздері 

Аймақтық саясаттың объектісі мен субъектісі. Мемлекеттік аймақтық 

саясаттың мақсаты мен міндеттері. Аймақтық саясаттың қалыптасуы. 

Аймақтық саясат құралдарының сипаты. Қоғамдық қатынастарының 

демократизациялау негізі ретінде аймақтың өзін өзі дамытуы. Аймақтың 

әлеуметтік экономикалық даму құралдарының жүйесі. Аймақтық дамудың 

мемлекеттік реттеу. 

 

Мемлекеттік экономикалық саясаттың қалыптасуы 

Мемлекеттік экономикалық саясаттың теориялық негіздері. 

Мемлекеттік экономикалық реттеу. Мемлекеттік экономикалық саясатты 

құрастыруды ұйымдастыру және жүзеге асыру. Мемлекеттік экономикалық 

саясатының негізгі бағыттары. Мемлекеттің экономикаға араласу түрлері мен 

әдістері: тіке және жанама араласу.  2003-2015 жылдарға арналған ҚР-ның 

индустриалды-инновациялық даму стратегиясы. Шағын және орта 

кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясат. Шағын және орта кәсіпкерлік 

саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыты, мәні және түсінігі. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудағы нормативті құқықтық реттеу 

 

Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары 

Мемлекеттік әлеуметтік саясат: негізі, мазмұны, қызметтері. 

Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың экономикалық негіздері. Өзара байланыс 

механизмі  және әлеуметтік және экономикалық саясаттың өзара әсері. 

Әлеуметтік саясаттың негізгі түрлері және олардың өзара байланысы. 

Әлеуметтік қорғау: мәні, формалары, негізгі технологиялары. Әлеуметтік 

саясаттың бөлімдері: салықтық, бюджеттік саясат, еңбек нарығындағы 

саясат, тұрғын үй, денсаулық сақтау саласындағы саясат. Әлеуметтік құқық, 

әлеуметтік құқықты кепіл ету және қорғау. 

 

Мемлекеттік жастар саясатының негіздері 

Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың негіздері, түсінігі мен 

мәні. Мемлекеттік жастар саясатты жүзеге асырушы атқарушы билік 

органдарының қызметі. Жастар мен жас отбасыларды әлеуметтік қолдау. 

Білім, еңбек және жұмыспен қамту саласында кепілдіктер беру. 

Жастардың физикалық, интеллектуалдық және эстетикалық тәрбиені 

дамыту. Жастардың әлеуметтік экономикалық мәселелерін шешу. ҚР 

мемлекеттік жастар саясаты концепциясы. Мемлекеттік жастар саясаты 

негізгі мақсаттары мен басымдықтары.  

 

Білім беру және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат, оның негізі, негізгі 

бағыттары мен іске асу ерекшеліктері. Шет мемлекеттердегі білім беру 
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саясаты. Қазақстанның мемлекеттік білім беру саясатының ерекшеліктері. 

Білім сапасын көтеру.  

Мәдени саясаттың негізі мен негізгі мазмұны. Мәдени саясаттыт 

мәдени-құқықтық қамтамасыз ету. Ұлттық-мәдени құндылықтарды дамыту 

мен сақтап қалу құқығы, эстетикалық және т.б. құндылықтарды еркін таңдау 

 

Мемлекеттік ақпараттық саясат негіздері  

Ақпараттық саясат: түсінігі, мәні, түрлері және формалары. 

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүзеге асыру әдістемесі және жүйелеік 

факторлары. Ақпаратқа қол жетімділік. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету. Электронды БАҚ. ҚР мемлекеттік ақпараттық саясаттың принциптері, 

мақсаттары, стратегия мен функционалды міндеттері. Мемлекеттік басқару 

жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету    

 

Мемлекеттік ұлттық саясат және дін аясындағы саясат 

Мемлекеттік ұлттық саясаттың негізі мен негізгі міндеттері. Ұлттық 

азшылықтарды қорғау мәселесі. Ұлттық азшылық құқығы. Қазіргі 

мемлекеттердегі ұлттық азшылық құқығы мен  мәселелерін шешудің түрлері. 

Мемлекеттік тіл. Тілдік саясат. ҚР тілдерді дамыту мен жүзеге асыру 

бағдарламасы. Шет мемлекеттерде тұратын отандастарымызға көмек көрсету 

бағдарламасы. 

Дін саясатын анықтау, оның мақсаты мен міндеттері. Мемлекеттік-

конфессиялық қарым-қатынас. Әлеуметтік қауымдастықтар мен 

конфессиялардың құрылуы, сонымен қатар, діни, дінаралық және қоғамдық 

ұйымдар. «Дін еркіндігі мен діни бірлестіктер туралы» ҚР Заңы. 

 

Мемлекеттік экологиялық саясат және оның негізгі бағыттары 
Мемлекеттік экологиялық саясат: түсінігі мен бағыттары.  экологиялық 

саясаттың дамуы мен қалыптасуы. Экологиялық саясат концепциясы. 

Тұрақты даму тұжырымдамалары. Тұрақты даму тұжырымдамаларының ас-

пекттері. Табиғат пен оның ресурстарына адами қоғамның тұтынушылық 

қатынастарының тұжырымдамасы. Экологиялық талаптар (императивтар). 

Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Қазақстандық 

экологиялық саясаттың негізгі бағыттары. ҚР табиғи ресурстарын пайдалану 

мен қорғауды басқарудың қазіргі жүйесі. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Мемлекеттік саясаттың ұғымы, мазмұны, принциптері мен тәсілдері. 

2. Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері. 

3.  Мемлекеттік саясатты жоспарлау мен бағдарлау. 

4.Мемлекеттік саясатты жасау мен жоспарлау. 

5.Мемлекеттік саясат мониторингі мен жүзеге асыру. 

6.  Мемлекеттік саясатты бағдарлаудағы модельдер. 
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7.  Мемлекеттік мақсаттағы бағдарламалар мен қызмет көрсету. 

8.Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру саяси шешім формасы ретінде. 

9.Саяси тәуекелді басқару мен талдау. 

10. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат. 

11.  Мемлекеттің демографиялық және отбасылық саясаты. 

12.Мемлекеттік дағдарысқа қарсы бағдарламасы. 

13.Мемлекеттік жемқорлыққа қарсы саясаты. 

14.Мемлекеттік антимонопольды саясаты. 

15.Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясаты. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Мемлекеттік саясат ғылыми пән ретінде: тарихы және қазіргі 

жағдайы. 

2. Қазіргі мемлекеттердегі саяси және әкімшілік өзара әрекеттер. 

3. ҚР қазіргі экономикалық саясатының негізгі бағыттары.  

4. Мемлекеттік ұлттық саясат: ұлтаралық мәселелерді шешу 

стратегиялары.  

5. Мемлекеттік әлеуметтік саясат: басымдықты таңдау мәселесі. 

6. Мемлекеттің халықаралық саясаты: жаһандану жағдайындағы жаңа 

басымдықтар.  

7. Мемлекеттік жастар саясаты: нәтижені және салдарын сараптау. 

8. ҚР қоршаған ортаны қорғау аясындағы негізгі тенденциялар және 

мәселелер.  

9. ҚР отбасылық және жастар саясатын саяси-құқықтық қамтамасыз 

ету.  

10. ҚР электронды үкімет тұжырымдамасы.  

11. Экологиялық қауіпсіздік өзекті мәселелері. 

12. «Қазақстан 2050» стратегиясы мен ҚР Мемлекеттік саясаттың 

негізгі басымдықтары. 

13. «Қазақстан 2050» стратегиясы аясындағы әлеуметтік саясаттың 

жаңа принциптері. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК  

ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. БАҚ саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары. 

2. Мемлекеттің нарықтық құрылымды қалыптастырудағы рөлі. 

3. Қазіргі экономикадағы мемлекеттің  инвестициялық саясаты. 

4. Инновациялық қызмет және оның мемлекеттік реттелуі. 

5. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. 

6. ҚР зейнетақы жүйесін реформалауы. 

7. Қазіргі кезеңдегі мемлекеттік экономикалық реттеудің міндеттері. 
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8. Мемлекеттік антимонопольды саясаты; 

9. Аймақтық саясаттың негізгі мазмұны мен мақсаттары. 

10. Саясаттағ мемлекеттік шешім қабылдауы мен таңдауы. 

11. ҚР тіл дамыту мен функцияланудағы мемлекеттік бағдарламары. 

12. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды жасаудың әдістері мен 

бағалануы. 

13. «Қазақстан 2050» стратегиясы. ХХІ ғасырдағы жаһандық он қауіп. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Лобанов В. В. Государственная политика: разработка и реализация.  - 

М., 2000. 

2. Ачкасов В.А. Волчкова Л.Т. Сморгунов Л.В. Государственная 

политика и управление: Уровни, технологии, зарубежный опыт 

государственной политики и управления: М.: РОССПЭН, 2007. – 495. 

3. Холостова Е.И. Социальная политика. М., 2002. 

4. Государственное управление. Основы теории и организации /Под 

ред. В. А. Козбаненко. - М., 2000. 

5. Демократизация политического процесса и перспективы развития 

института общественной политики в Республике Казахстан. — Алматы, 2000. 

 

Қосымша: 
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және қосымша білім беруді модернизациялаудың мемлекеттік саясаты 

(саясаттанулық талдау). Алматы: Қазақ университеті, 2010. - 46 с 

3. Олейникова Е.Г. Социальная политика государства: эволюция 

моделей и приоритетов в ХХ – нач. ХХI вв. М. 2006. 

4. Алияров Е.Қ. Казақстан Республикасының Ақпараттық 

қауіпсіздігінің жағдайы. Алматы: Қазақ университеті, 2004 - 68 с. 

5. Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика. М., 2010. 

6. Hill, Michael, Public Policy Process. - Pearson.-2005. 

7. Heidenheimer A., Heclo H., Adams C. Comparative Public Policy: The 

Politics of Social Choice in America, Europe and Japan. New York: St. Martin 

Press, 2004. 

8. Thei, Geurts, Public Policy: The 21st Century Perspective. - Be Informed, 

- 2010. 

9. David B. Audretsch, Grilo, Isabel, Thurik, A. Roy  Explaining 

entrepreneurship and the role of policy: a framework. - Edward Elgar Publishing, 

2007. 

10. Open Society Institute related public policy centers. Activity Reports. 

Budapest: OS1, 2002. 
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Авторлар: 

Әбдіғалиева Г.Қ. – философия ғылымдарының докторы, саясаттану 

және саяси технологиялар кафедрасының профессоры  

Сейсебаева Р.Б. – саяси ғылымдарының кандидаты, саясаттану және 
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Пікір жазғандар: 

Сеңгірбай М.Ж. – доктор PhD, Демирел атындағы Университеттегі 

қоғамдық пәндер кафедрасының меңгерушісі 

Мекебаева М.А. – саяси ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Мемлекеттік саясат» пәні 

бойынша типтік оқу бағдарламасы жоғарғы оқу орнының «6М050200  – 

Саясаттану» мамандығының кәсіби бағытына арналып жасалған. Пәнді 

зерттеудің түпкі мақсаты болашақ мамандарда мемлекеттің мемлекеттік 

саясатының мазмұны және түрлері, оны әзірлеудегі ғылыми негіздері және 

трансформациясының заңдылықтары, сонымен қатар, қазіргі заманға сай 

басқарудың тәжірибелік дағдыларын дәлелдеу, мемлекеттің мемлекеттік 

саясатын жүзеге асыру және әзірлеу жайлы терең теориялық білімді 

қалыптастыру болып табылады. «Мемлекеттік саясат» курсы «саясаттану» 

мамандығындағы білім алушы студенттерде мемлекеттік саясат аясы және 

мемлекеттік басқару жайлы, мемлекеттің құрылу, құрастыру, талдау және 

мемлекеттік саясатты жоспарлау процесін зерттейтін ғылыми бағыт жайлы, 

мемлекеттік саясаттың институционалды аспекттері жайлы, қоғамның түрлі 

саласындағы негізгі мемлекеттік саясаттың мәселесі және тенденциялары 

жайлы ғылыми жүйелік білімді қалыптастуруға бағытталған. Ол 

саясаттанушылық магистратура пәндерінің әдіснамалық және әдістемелік 

негізін құрайды. «Мемлекеттік басқару», «ҚР сыртқы және ішкі саясаты», 

«Салыстырмалы саясаттану» секілді курстармен және пәндермен 

саясаттанушылық білім алуда сабақтастықты қамтамасыз ететін 

саясаттанушылық білімнің маңызды біріккен құрамдас бөлігі болып 

табылады.  

Пәнді зерттеу процесінде магистрант  

Білу керек: 

- Мемлекеттік саясат және басқарудың мәні және түрлері; 
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- қазіргі жағдайдағы мемлекеттік саясаттың әртүрлі түрлері және 

бағыттары; 

- мемлекеттік саясатты құрастыру механизмдері; 

- саясат және басқарудың өзара байланысы. 

Істей алу керек: 

-мемлекеттік саясат және басқару аясында категориялық-зейінді 

аппаратты пайдалана алу;  

- ұжымда жұмыс жасау, жанжалдық жағдайларда басқарушылық 

шешімдерді қабылдау. 

Игеру керек: 

Ұжымда қарым-қатынас орнатуды дағдылану, жанжалдық жағдайларда 

басқарушылық шешімдерді қабылдау алу; 

Іскерлік ойындар және мемлекеттік басқару аясындағы басқа да 

белсенді білім беру әдістерін дағдылану. 

Пререквизиттер: ҚР ішкі және сыртқы саясаты  

Постреквизиттер: Мемлекеттік басқару 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

 Кіріспе 
 МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ МӘНІ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗІ 

1. Мемлекеттік саясаттың мәні, пәні және міндеттері 

2. Мемлекеттік саясаттың негізгі құраушылары мен мәні  

3. Мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың механизмдері 

4. Саясат және басқару 

5. Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері 

6. Мемлекеттік саясатты типологиялау және институционализациялау 

7. Мемлекеттік мақсаттық бағдарламалар 

 МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ ТҮРЛЕРІ 

8. Мемлекеттік аймақтық саясаттың негіздері 

9. Мемлекеттік экономикалық саясаттың қалыптасуы 

10. Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары 

11. Мемлекеттік жастар саясатының негіздері 

12. Білім беру және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат 

13. Мемлекеттік ақпараттық саясат негіздері 

14 Мемлекеттік ұлттық саясат және дін аясындағы саясат  

15. Мемлекеттік экологиялық саясат және оның негізгі бағыттары 

     

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Мемлекеттік саясат» түсінігі жалпы көпжақты және әртүрлі 

аспекттерін мазмұнды талдауды қажет етеді. Басқару контекстінде 
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мемлекеттік саясат өзіне қоғам өмірінің нақты аймақтарында ұжымдық 

мақсаттарды анықтауды, ресурстарды біріктіру және шешім қабылдауды, 

осыған жетуге қажет мақсаттарды қосады. Олар жариялық билік арқылы 

жүзеге асады. Жариялық биліктің қызметтер жинағы әртүрлі – қауіпсіздікті 

қамтасыз етуден бастап, тоталды регламентацияға дейін.  

Қазақстандық қоғамның модернизациясының қазіргі кезеңі саясаттану 

аймағында мамандардың мемлекеттік саясат негіздерін игеруді мақсат қойып 

отыр. Курс шеңберіндегі білім мемлекеттік саясаттың құрылымын теориялық 

тұрғыдан түсіндіруге, мемлекеттік басқарудың принциптерін нақтырақ 

қарастыруға және қоғамдық саясатқа сараптама жасауға, мемлекеттік билік 

органдары мен азаматтық қоғам арасындағы құрылымның тәсілдерін, 

сонымен қатар, мемлекеттік саясат қалыптасуындағы саяси партиялар, 

мүдделі топтар, БАҚ және қоғамдық пікірдің рөлін, мемлекеттік мақсаттық 

және қызмет көрсету бағдарламаларын жасауды зерттеуге негіз болады. 

Сондықтан мемлекеттік саясат жайлы белгілі деңгейде білім алу, мемлекеттік 

бағдарламаны жасай алуды қабілеттілік және икемділік, жаспарлау және 

талдау, мемлекетік басқаруға қатысу, саясаттану аймағындағы маман үшін 

қажет.   

Пәннің мақсаты - Мемлекеттік саясат қоғамның барлық өзара 

байланысты өмір салаларына мақсат пайымдаушылық ықпалын зерттеу, 

мемлекеттік саясат және мемлекеттік басқару аясы жайлы магистранттарда 

жүйелік ғылыми білімді қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

 Мемлекеттік саясаттың жүзеге асу шынайы механизмдерін 

зерттеу;  

 Мемлекеттік саясат және басқаруды дербес талдау дағдысын 

игеру; 

 Қазіргі заман жағдайында мемлекеттік саясаттың бағыттарымен 

және әртүрлі түрлерімен танысу.  

Курсты зерттеудің объектісі: мемлекеттік саясат және оның түрлері 

болып табылады 

Курсты зерттеудің әдістері: тарихи, логикалық, жүйелік, 

құрылымдық-функционалды, салыстырмалы.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ МӘНІ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗІ 

 

Мемлекеттік саясаттың мәні, пәні және міндеттері 

Мемлекет әлеуметтік процестерді басқару субъектісі ретінде. 

Мемлекеттің әлеуметтік қызметтері және мемлекеттік басқарудың түрлері: 

мемлекеттің ішкі және сыртқы қызметтері. Мемлекеттік басқару жүйесі 

(мемлекеттік басқару жүйесінің субъектісі және объектісі). Мемлекеттік 
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басқарудың иерархиялық деңгейлері. Мемлекеттік саясат мемлекеттік 

басқарудың маңызды элементі ретінде. Мемлекеттік саясатты 

классификациялау мәселесі және оның жүйелік мінездемелері. Қоғамдық 

саясаттың (Public Policy), жариялық (politics)  және мемлекеттік саясаттың 

ұғымы, маңызы мен айырмашылығы. Мемлекеттік саясаттың элементтері. 

Мемлекеттік саясатың мақсаты және басымдықтары. Мемлекеттің саясаттың 

даму кезеңдері. Саяси және әлеуметтік орта және процестер.  Қоғамдық 

саясаттың әкімшілік және саяси кеңістігі.  Жаһандану және аймақтану қазіргі 

заманның әлемдік дамудың екі басым тенденциялары ретінде мемлекеттік 

саясаттың жағдайы. Мемлекеттік саясаттың конституциялық негізі және 

құқықтық базасы. 

 

Мемлекеттік саясаттың негізгі құраушылары мен мәні 

Мелекеттік саясаттың негізгі түсініктері мен категориялары. Мемлекеттік 

саясат және қоғамдық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың негізгі басым 

бағыттары мен мақсаттарын анықтау. Мемлекеттік саясатты жасау. 

Мемлекеттік билік органдары мен басқару. Мемлекеттік саясаттың басым 

бағыттары. Мемлекеттік саясатты жоспарлау және іске асыру механизмдері. 

Мемлекеттік саясаттың концепциясы. Қоғамдық, мемлекеттік және 

публикалық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың тәсілдері, әдістері және 

құралдары. 

Мемлекеттік-басқару шешімдер және олардың классификациялары. 

Мемлекеттік-басқару шешімдерінің жүйелік белгілері. Мемлекеттік-басқару 

шешімдерін қабылдау процесі. Мемлекеттік билік органдарының құрылымы.  

Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негізі. Құқықтық 

реттеу механизмі. Мемлекеттік саясатты құқықтық реттеу деңгейлері. 

Мемлекеттік саясат аумағындағы заң шығарушы және нормативті актілердің 

негізгі элементтері. Заң шығару процедурасы ұғымы. Заң шығару процесінің 

кезеңдері. Мемлекеттік қаржы. Мемлекеттік қор. Мемлекеттік кірісті 

мобилизациялау тәсілдері. 

 

Мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың механизмдері 

Мемлекеттік саясат және қоғамдық мәселелер. Мемлекеттік саясаттың 

басымдықтары мен мақсаттарын анықтау. Мемлекеттік саясатты жасау. 

Мемлекеттік басқару мен билік органдары. Қоғамдық, мемлекеттік және 

жариялы мәселелер. Мемлекеттік саясат концепциясы. Мемлекеттік саясат 

басымдықтары. Мемлекеттік саясатты жоспарлау мен жүзеге асыру 

механизмдері. Мемлекеттік саясаттың құралдары мен әдістері.  

 

Саясат және басқару 

Мемлекеттік басқарулық шешім мен олардың шешу түрлері. 

Мемлекеттік басқарулық шешімнің жүйелік белгілері: субъект объекттік 

қатынастардың бар болуы, басқарулық ықпалдың түрлері мен деңгейлері, 

шешім қабылдау процедурасы, шешім қабылдаудағы легитимация 
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процедурасы, шешімді жүзеге асырудың нәтижелері мен басқарулық бақылау 

барысының түрлері мен формалары. Мемлекеттік басқарулық шешім 

қабылдау үрдісі: стратегиялық және жедел мемлекеттік саясатты жоспарлау, 

мониторинг және ақпараттық талдау қызметі, басқарулық баламалардың 

сарапшылар бағасы. Мемлекеттік билік органдарының құрылымы. 
 

Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері 
Құқықтық реттеудің мәні мен принциптері. Құқықтық реттеудің 

механизмдері. Мемлекеттік саясатты құқықтық реттеудің деңгейлері.  

Мемлекеттік саясат саласындағы заң және нормативті актілердің негізгі 

элементтері. Экономикалық реттеудің мәні мен принциптері. Мемлекеттік 

қаржылар. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік кірістерді мобилизациялау 

әдістері. Мемлекеттің экономиканы реттеуге қатысуының деңгейі мен 

сипаты. Экономикалық үрдістерді реттеудің мемлекеттік және нарықтық 

қатынасын тиімді жолын іздеу. 

 

Мемлекеттік саясатты типологиялау және институционалдау  

Азаматтық қоғам институттары. Азаматтардың мемлекттік саясатқа 

қатысу формалары. Мемлекеттік билік органдары және мемлекеттік саясат. 

Саяси партиялар және олардың қоғам мүдделерін жүзеге асырудағы қатысуы. 

Бұқаралық ақпарат құралдары және қоғам пікірін қалыптастыру.   

Мемлекеттік саясаттың негізгі түрлері және бағыттары. Мемлекеттік 

саясатты салыстырмалы талдау. Шет елдегі мемлекеттік саясатты жүзеге 

асырудағы ерекшеліктер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

саясатының негізгі бағыттары.  

 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалар 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалар жасау және қалыптасудың 

теориялық аспктілері. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламалардың түрлері мен 

мәні. мақсаттық Мемлекеттік бағдарламаларды жасаудың әдістері мен 

бағалауы. Мақсаттық бағдарламалардың бағыттары мен қаржы көздері, 

мәселенің деңгейі мен сипаты, жүзеге асыру уақыты бойынша түрлері. 

Мақсаттық бағдарламаларды жасау мен жүзеге асырудың құқықтық 

негіздері. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды жасау мен жүзеге асыру. 

Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды бағалау әдістері. 

 

МEМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ ТҮРЛЕРІ 

 

Мемлекеттік аймақтық саясаттың негіздері  

Аймақтық саясаттың объектісі мен субъектісі. Мемлекеттік аймақтық 

саясаттың мақсаты мен міндеттері. Аймақтық саясаттың қалыптасуы. 

Аймақтық саясат құралдарының сипаты. Қоғамдық қатынастарының 

демократизациялау негізі ретінде аймақтың өзін өзі дамытуы. Аймақтың 

әлеуметтік экономикалық даму құралдарының жүйесі. Аймақтық дамудың 

мемлекеттік реттеу 
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Мемлекеттік экономикалық саясаттың қалыптасуы 

Мемлекеттік экономикалық саясаттың теориялық негіздері. 

Мемлекеттік экономикалық реттеу. Мемлекеттік экономикалық саясатты 

құрастыруды ұйымдастыру және жүзеге асыру. Мемлекеттік экономикалық 

саясатының негізгі бағыттары. Мемлекеттің экономикаға араласу түрлері мен 

әдістері: тіке және жанама араласу.  2003-2015 жылдарға арналған ҚР-ның 

индустриалды-инновациялық даму стратегиясы. Шағын және орта 

кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясат. Шағын және орта кәсіпкерлік 

саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыты, мәні және түсінігі. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудағы нормативті құқықтық реттеу 

 

Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары 

Мемлекеттік әлеуметтік саясат: негізі, мазмұны, қызметтері. 

Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың экономикалық негіздері. Өзара байланыс 

механизмі  және әлеуметтік және экономикалық саясаттың өзара әсері. 

Әлеуметтік саясаттың негізгі түрлері және олардың өзара байланысы. 

Әлеуметтік қорғау: мәні, формалары, негізгі технологиялары. Әлеуметтік 

саясаттың бөлімдері: салықтық, бюджеттік саясат, еңбек нарығындағы 

саясат, тұрғын үй, денсаулық сақтау саласындағы саясат. Әлеуметтік құқық, 

әлеуметтік құқықты кепіл ету және қорғау. 

 

Мемлекеттік жастар саясатының негіздері 

Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың негіздері, түсінігі мен 

мәні. Мемлекеттік жастар саясатты жүзеге асырушы атқарушы билік 

органдарының қызметі. Жастар мен жас отбасыларды әлеуметтік қолдау. 

Білім, еңбек және жұмыспен қамту саласында кепілдіктер беру. 

Жастардың физикалық, интеллектуалдық және эстетикалық тәрбиені 

дамыту. Жастардың әлеуметтік экономикалық мәселелерін шешу. ҚР 

мемлекеттік жастар саясаты концепциясы. Мемлекеттік жастар саясаты 

негізгі мақсаттары мен басымдықтары.  

 

Білім беру және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат, оның негізі, негізгі 

бағыттары мен іске асу ерекшеліктері. Шет мемлекеттердегі білім беру 

саясаты. Қазақстанның мемлекеттік білім беру саясатының ерекшеліктері. 

Білім сапасын көтеру.  

Мәдени саясаттың негізі мен негізгі мазмұны. Мәдени саясаттыт 

мәдени-құқықтық қамтамасыз ету. Ұлттық-мәдени құндылықтарды дамыту 

мен сақтап қалу құқығы, эстетикалық және т.б. құндылықтарды еркін таңдау. 

 

Мемлекеттік ақпараттық саясат негіздері  

Ақпараттық саясат: түсінігі, мәні, түрлері және формалары. 

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүзеге асыру әдістемесі және жүйелеік 

факторлары. Ақпаратқа қол жетімділік. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
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ету. Электронды БАҚ. ҚР мемлекеттік ақпараттық саясаттың принциптері, 

мақсаттары, стратегия мен функционалды міндеттері. Мемлекеттік басқару 

жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету.    

 

Мемлекеттік ұлттық саясат және дін аясындағы саясат 

Мемлекеттік ұлттық саясаттың негізі мен негізгі міндеттері. Ұлттық 

азшылықтарды қорғау мәселесі. Ұлттық азшылық құқығы. Қазіргі 

мемлекеттердегі ұлттық азшылық құқығы мен  мәселелерін шешудің түрлері. 

Мемлекеттік тіл. Тілдік саясат. ҚР тілдерді дамыту мен жүзеге асыру 

бағдарламасы. Шет мемлекеттерде тұратын отандастарымызға көмек көрсету 

бағдарламасы. 

Дін саясатын анықтау, оның мақсаты мен міндеттері. Мемлекеттік-

конфессиялық қарым-қатынас. Әлеуметтік қауымдастықтар мен 

конфессиялардың құрылуы, сонымен қатар, діни, дінаралық және қоғамдық 

ұйымдар. «Дін еркіндігі мен діни бірлестіктер туралы» ҚР Заңы. 

 

Мемлекеттік экологиялық саясат және оның негізгі бағыттары 

Мемлекеттік экологиялық саясат: түсінігі мен бағыттары.  экологиялық 

саясаттың дамуы мен қалыптасуы. экологиялық саясат концепциясы. 

Тұрақты даму тұжырымдамалары. Тұрақты даму тұжырымдамаларының ас-

пекттері. Табиғат пен оның ресурстарына адами қоғамның тұтынушылық 

қатынастарының тұжырымдамасы. Экологиялық талаптар (императивтар). 

Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Қазақстандық 

экологиялық саясаттың негізгі бағыттары. ҚР табиғи ресурстарын пайдалану 

мен қорғауды басқарудың қазіргі жүйесі. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Мемлекеттік саясаттың ұғымы, мазмұны, принциптері мен 

тәсілдері. 

2.  Мемлекеттік саясаттың құқықтық және экономикалық негіздері. 

3.  Мемлекеттік саясатты жоспарлау мен бағдарлау. 

4. Мемлекеттік саясатты жасау мен жоспарлау. 

5. Мемлекеттік саясат мониторингі мен жүзеге асыру. 

6.  Мемлекеттік саясатты бағдарлаудағы модельдер. 

7.  Мемлекеттік мақсаттағы бағдарламалар мен қызмет көрсету.  

8. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру саяси шешім формасы ретінде. 

9. Саяси тәуекелді басқару мен талдау. 

10.  Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат. 
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11.  Мемлекеттің демографиялық және отбасылық саясаты. 

12. Мемлекеттік дағдарысқа қарсы бағдарламасы. 

13. Мемлекеттік жемқорлыққа қарсы саясаты. 

14. Мемлекеттік антимонопольды саясаты. 

15. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясаты. 

 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Қазіргі мемлекеттердегі саяси және әкімшілік өзара әрекеттер. 

2. ҚР қазіргі экономикалық саясатының негізгі бағыттары.  

3.Мемлекеттік ұлттық саясат: ұлтаралық мәселелерді шешу 

стратегиялары.  

4. Мемлекеттік әлеуметтік саясат: басымдықты таңдау мәселесі. 

5. Мемлекеттің халықаралық саясаты: жаһандану жағдайындағы жаңа 

басымдықтар.  

6. Мемлекеттік жастар саясаты: нәтижені және салдарын сараптау. 

7. ҚР қоршаған ортаны қорғау аясындағы негізгі тенденциялар және 

мәселелер.  

8. ҚР отбасылық және жастар саясатын саяси-құқықтық қамтамасыз 

ету.  

9. «Қазақстан 2050» стратегиясы мен ҚР Мемлекеттік саясаттың негізгі 

басымдықтары. 

10. «Қазақстан 2050» стратегиясы аясындағы әлеуметтік саясаттың 

жаңа принциптері. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. БАҚ саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары. 

2. Қазіргі экономикадағы мемлекеттің  инвестициялық саясаты. 

3. Инновациялық қызмет және оның мемлекеттік реттелуі. 

4. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. 

5. ҚР зейнетақы жүйесін реформалауы. 

6. Қазіргі кезеңдегі мемлекеттік экономикалық реттеудің міндеттері. 

7. Мемлекеттік антимонопольды саясаты. 

8. ҚР тіл дамыту мен функцияланудағы мемлекеттік бағдарламары. 

9. Мақсаттық мемлекеттік бағдарламаларды жасаудың әдістері мен 

бағалануы. 

10. «Қазақстан 2050» стратегиясы. ХХІ ғасырдағы жаһандық он қауіп. 
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GP 5301 – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Абдигалиева Г.К. – доктор философских наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий 

Сейсебаева Р.Б. – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и политических технологий 

 

Рецензенты: 

Сенгирбай М.Ж. – доктор PhD,  заведующий кафедрой общественных 

дисциплин Университета им. Демиреля 
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политологии и политических технологий Казахского национального 

университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Краткое  описание курса: Типовая  учебная программа предназначена 

для изучения специальной учебной дисциплины "Государственная политика" 

студентами вузов по специальности-6М050200 «Политология» по научно-

педагогическому направлению обучения. Конечной целью изучения 

дисциплины является формирование у будущих специалистов глубоких 

теоретических знаний о типах и содержании государственной политики 

государства, научных основах ее разработки и закономерностях 

трансформации, а также соответствующих современным требованиям 

управления практических навыков по обоснованию, разработке и реализации 

государственной политики государства. Курс «Государственная политика» 

нацелен на формирование системных научных знаний студентов, 

обучающихся по специальности «Политология», о сфере государственной 

политики и государственного управления, о научном направлении, 

изучающем процессы государственного строительства, разработке, анализе и 

планировании государственной политики, о институциональных аспектах 

государственной политики, основных тенденциях и проблемах  

государственной политики  в различных сферах общества. Она создает 

методологическую и методическую основу политологических дисциплин 

магистратуры. Курс обеспечивает преемственность в политологическом 

образовании с такими курсами и дисциплинами, как «Государственное 

управление», «Внутренняя и внешняя политика РК» «Сравнительная 

политология», и является важной составной частью интегрированного 

политологического образования. 
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В процессе изучения дисциплины магистрант  

должен знать: 

-  сущность и виды государственной политики и управления; 

- различные виды и направления государственной политики в 

современных условиях. 

- механизмы разработки государственной политики; 

- взаимосвязь политики и управления  

должен уметь: 

-применять категориально-понятийный аппарат в области 

государственной политики и управления, 

- работать в коллективе, принимать управленческие решения в 

конфликтных ситуациях. 

должен овладеть: 

Навыками общения в коллективе,  уметь принимать управленческие 

решения в конфликтных ситуациях; 

Навыками деловых игр и других активных методов образования в 

области государственного управления. 

Пререквизиты: внутренняя политика РК, внешняя политика и 

национальная безопасность РК. 

Постреквизиты: написание магистерской диссертации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Предмет, задачи и специфика государственной политики 

2. Сущность и основные составляющие   государственной политики 

3. Механизмы  разработки  государственной  политики 

4.  Политика и управление 

5. Правовые и экономические основы государственной политики 

6. Типология и институционализация государственной политики  

7. Государственные целевые программы 

 ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

8. Основы государственной региональной политики  

9. Формирование государственной экономической политики 

10. Основные направления государственной социальной политики 

11. Основы государственной молодежной политики 

12 Государственная политика в сфере образования и  культуры 

13. Основы государственной информационной политики 

14 Государственная политика в сфере религии и национальных 

отношений 

15 Государственная экологическая политика и  ее направления 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  
Понятие «государственная политика» достаточно многогранно и 

нуждается в содержательном анализе его различных аспектов. В контексте 

управления государственная политика включает определение коллективных 

целей в конкретных областях жизни общества, мобилизацию ресурсов и 

принятие решений, необходимых для достижения этих целей. Их реализация 

осуществляется посредством публичной власти. Набор функций публичной 

власти варьируются – от обеспечения безопасности до тотальной 

регламентации.  

Современный этап модернизации казахстанского общества ставит 

задачу овладения  специалистов в области политологии основами 

государственной политики. Излагаемый в курсе набор знаний и умений 

составляет теоретическую основу для построения понимания 

государственной политики, принципов и анализа общественной политики, 

методов построения взаимоотношения органов государственной власти и 

гражданского общества, а также роли политических партий, групп интересов, 

СМИ и общественного мнения в формировании государственной политики, 

вопросам разработки государственных целевых программ и оказания услуг. 

Поэтому овладение определенным уровнем знаний о государственной 

политике, умение и способность разрабатывать, планировать и анализировать 

государственные программы, участвовать в государственном управлении, 

необходимо специалисту в области политологии.  

Курс «Государственная политика» призван формировать  следующие 

компетенции магистранта: умение  использовать категориальный аппарат, 

научные идеи, теории, концепции политологического знания, развивать 

способность к анализу научной литературы, комментированию исторических 

источников, развивать способность к анализу научной литературы, 

способность убеждать, аргументировать, делать выводы, способность 

контекстуализировать новую информацию и давать ей толкование, 

способность соотносить процессы политического развития  с социально-

экономической, культурно-исторической ситуацией в Казахстане, 

способность  интерпретировать и критически оценивать современную 

политическую информацию, новейшие достижения теории и практики 

политической науки. 

Цель дисциплины - изучение государственной политики как 

целеполагаемое воздействие на общество во всех взаимосвязанных сферах 

жизни, формирование системных научных знаний магистрантов о сфере 

государственной политики и государственного управления.  

Задачи дисциплины:  

  изучение реальных механизмов осуществления государственной 

политики;   
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 получение навыков самостоятельного анализа государственной 

политики и управления. 

 знакомство с различными видами и направлениями 

государственной политики в современных условиях. 

Обьектом изучения курса являются сущность государственной  

политики и  его виды   

Методы изучения курса: системный, структурно-функциональный, 

сравнительный, исторический, логический. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Предмет, задачи и специфика государственной политики  
Место курса в структуре политологического образования. Логика 

курса, предмет и основные задачи государственной политики. Ключевые 

категории и понятия государственной политики. Государственная политика 

как целенаправленная деятельность органов государственного управления по 

решению общественно значимых проблем и достижению позитивных целей 

устойчивого развития общества и обеспечения национальной безопасности. 

Структура государственной политики как деятельности по реализации целей 

и задач государственного управления. Государственные интересы и 

национальная безопасность. Методология и методика анализа 

государственной политики. Актуальность изучения проблем 

государственной политики. 
 

Сущность и основные составляющие государственной политики 

Государство как субъект управления социальными процессами. 

Социальные функции государства и виды государственного управления: 

внутренние и внешние функции государства. Система государственного 

управления (субъекты и объекты системы государственного управления). 

Иерархические уровни государственного управления. Государственная 

политика как важнейший элемент системы государственного управления. 

Проблемы классификации государственной политики и ее системные 

характеристики. Сущность, понятие и различие государственной политики, 

общественной политики (Public Policy) и публичной политики (politics). 

Элементы государственной политики. Цели и приоритеты государственной 

политики. Этапы развития государственной политики. Политическая и 

социальная среда и процессы. Политическое и административное 

пространство общественной политики. Государственная политика в условиях 

глобализации и регионализации как двух доминирующих тенденций 

современного мирового развития. Конституционные основы и правовая база 

государственной политики.  
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Механизмы разработки государственной политики  

Государственная политика и общественные проблемы. Определение 

целей и приоритетов государственной политики. Разработка государственной 

политики. Органы государственной власти и управления. Общественные, 

государственные и публичные проблемы. Концепция государственной 

политики. Приоритеты государственной политики. Механизм планирования 

и реализации государственной политики. Инструменты, методы и средства 

государственной (общественной) политики.  

 

Политика и управление 

Государственно-управленческое решения и виды их классификации. 

Системные признаки государственно-управленческих решений: наличие 

субъект-объектных отношений, виды и уровни управленческого воздействия, 

процедура принятия решения, процедура легитимации принятого решения, 

процедура реализации решения, виды и формы управленческого контроля за 

ходом и итогами реализации решения. Процесс принятия государственно-

управленческого решения: стратегическое и оперативное планирование 

государственной политики, мониторинг и информационно-аналитическая 

деятельность, экспертные оценки управленческих альтернатив. Структура 

органов государственной власти. 

  

Правовые и экономические основы государственной политики 

Сущность и принципы правового регулирования.  Механизм правового 

регулирования. Уровни правового регулирования государственной политики. 

Основные элементы законодательных и нормативных актов в области 

государственной политики. Сущность и принципы экономического 

регулирования. Государственные финансы. Государственный бюджет. 

Методы мобилизации государственных доходов. Изменение характера и 

степени участия государства в регулировании экономики. Поиск 

оптимального соотношения рыночных и государственных механизмов 

регулирования экономических процессов. 

 

Типология и институционализация государственной политики  

Институты гражданского общества. Формы участия граждан в 

государственной политике. Органы государственной власти и 

государственная политика. Политические партии и их участие в реализации 

интересов общества. Средства массовой информации и формирование 

общественного мнения.  

Основные типы и направления государственной политики. 

Сравнительный анализ государственной политики. Особенности реализации 

государственной политики в зарубежных странах. Основные направления 

государственной политики в Республике Казахстан. 
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Государственные целевые программы 

Теоретические аспекты формирования и разработки целевых 

государственных программ. Сущность и виды целевых государственных 

программ. Методы разработки и оценки целевых государственных программ. 

Классификация целевой программы по направленности и источнику 

финансирования,  по уровню и характеру проблем, по срокам реализации. 

Правовые основы разработки и реализации целевых программ. Разработка и 

осуществление государственной целевой программы. Методики оценки 

государственных целевых программ. 

 

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Основы государственной региональной политики  

Объект и субъекты региональной политики.  

Цели и задачи государственной региональной политики.  

Формирование региональной политики. Характеристика инструментов 

региональной политики. Саморазвитие региона как основа демократизации 

общественных отношений.  Система инструментов социально-

экономического развития региона. Государственное регулирование 

регионального развития.  

 

Формирование государственной экономической политики 
Теоретические основы государственной экономической политики.  

Государственная хозяйственная политика. Государственное экономическое 

регулирование. Организация разработки и реализации государственной 

экономической политики. Основные направления государственной 

экономической политики.  Формы и методы вмешательства государства в 

экономику: прямое вмешательство, косвенное вмешательство. 

Государственная антикоррупционная политика. Государственная 

антимонопольная политика. Государственная политика в сфере малого и 

среднего предпринимательства. Понятие, сущность и основные направления 

государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Основные направления государственной социальной политики 
Социальная политика государства: сущность, содержание, функции. 

Экономическая основа социальной политики государства. Механизмы 

взаимосвязи и взаимовлияния социальной и экономической политики 

Основные виды социальной политики и их взаимосвязь. Социальная защита: 

сущность, формы, основные технологии. Подразделы социальной политики: 

налоговая, бюджетная политики, политика на рынке труда, жилищная, 

политика в области здравоохранения. Социальные права, гарантии и защита 

социальных прав. Программа антикризисных мер. Основные механизмы 
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реализации социальной  политики. Социальное партнёрство как необходимое 

условие успешного решения социально-трудовых проблем 

современного Казахстана, эффективности её социальной политики. Роль 

социальной политики в обеспечении достойного уровня и качества жизни 

населения. 

 

Основы государственной молодежной политики 

Понятие, сущность и основные направления реализации молодежной 

политики государства. Деятельность органов исполнительной власти по 

реализации государственной молодежной политики. Социальная поддержка 

молодежи и молодых семей. Обеспечение гарантий в сфере образования, 

труда и занятости. 

 Эстетическое воспитание, интеллектуальное и физическое развитие 

молодежи. Решение социально-экономических проблем молодежи. 

Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан. 

Основные цели и приоритеты государственной молодежной политики 

 

Государственная политика в сфере образования и  культуры  

Государственная политика в сфере образования, ее сущность, основные 

направления и особенности реализации. Образовательная политика в 

зарубежных странах. Особенности государственной образовательной 

политики Казахстана. Повышение качества образования. Государственная 

программа развития образования в Республике Казахстан. 

Сущность и основное содержание культурной политики. Политико-

правовое обеспечение культурной политики. Право на сохранение и 

развитие национально-культурной самобытности, защиту, восстановление 

и сохранение культурно-исторической среды обитания, свободный выбор 

нравственных, эстетических и других ценностей.  

 

Основы государственной информационной политики  
Информационная политика: понятие, сущность, виды, типы и формы. 

Системообразующие факторы и методология реализации государственной 

информационной политики. Доступ к информации. Обеспечение 

информационной безопасности. Электронные средства массовой 

коммуникации. Цели, стратегия, функциональные задачи и принципы 

государственной информационной политики в Республике Казахстан. 

Информационное обеспечение системы государственного управления. 

 

Государственная политика в сфере религии и национальных 

отношений 
Сущность и основные задачи государственной национальной политики. 

Проблема защиты национальных меньшинств. Права национальных 

меньшинств и пути решения проблем национальных меньшинств в 

современных государствах. Государственный язык. Языковая политика. 
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Государственная программа функционирования и развития языков в 

Республике Казахстан. Государственная программа поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Определение религиозной политики, ее цель и задачи. Государственно-

конфессиональные отношения. Становление социального партнерства 

государства и конфессий, а также религиозных, межрелигиозных и 

общественных организаций. Конфессии и политические организации в 

Казахстане. Закон РК "О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях". 

 

Государственная экологическая политика и ее направления  

Экологическая политика: понятие и направления. Формирование и 

развитие экологической политики.  Концепции государственной 

экологической политики.  Концепция устойчивого развития. Аспекты 

Концепции устойчивого развития. Концепция потребительского отношения 

человеческого общества к природе и ее ресурсам. Экологические требования 

(императивы). Экологическая политика Республики Казахстан. Основные 

направления казахстанской экологической политики. Современная система 

управления охраной и использованием природных ресурсов в РК. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие, сущность, принципы и методы государственной политики  

2. Правовые и экономические основы государственной политики. 

3. Разработка и планирование государственной политики. 

4. Способы и методы анализа государственной политики 

5. Реализация и мониторинг государственной политики 

6. Модели разработки государственной политики 

7. Государственные целевые программы и услуги 

8. Политические решения как форма реализации государственной 

политики 

9. Анализ и управление политическими рисками 

10. Государственная политика в сфере здравоохранения 

11. Демографическая и семейная политика государства  

12 Государственная антикризисная программа 

13. Государственная антикоррупционная политика 

14. Государственная антимонопольная политика 

15 Государственная политика в области окружающей среды 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

 

1.Государственная политика как научная дисциплина: история и 

современное состояние 
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2.Взаимодействие политической и административной власти в 

современных государствах 

3. Основные направления современной экономической политики РК 

4. Государственная национальная политика: стратегии разрешения 

межнациональных проблем 

5. Государственная социальная политика: проблема выбора 

приоритетов 

6. Международная политика государства: новые приоритеты в 

условиях глобализации 

7. Государственная молодежная политика: оценка результатов и 

последствий. 

8. Основные тенденции и проблемы в сфере защиты окружающей 

среды в РК 

9. Здоровье нации как фактор обеспечения национальной безопасности 

Республики Казахстан 

10. Политико-правовое обеспечение семейной и молодежной  политики 

в РК 

11. Концепция электронного правительства РК 

12. Концептуальные проблемы экологической безопасности 

13. Основные принципы государственной политики в сфере религии и 

право человека на свободу совести и вероисповедания 

14. Стратегия «Казахстан-2050» и основные приоритеты 

государственной политики РК 

15. Новые принципы социальной политики в рамках Стратегии 

«Казахстан-2050» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. Основные направления государственной политики в области СМИ 

2. Роль государства в формировании рыночных структур   

3. Институциональные аспекты рыночного хозяйства 

4. Инвестиционная политика государства в современной экономике 

5. Инновационная деятельность и ее государственное регулирование 

6. Государственная поддержка малого предпринимательства 

7. Реформирование пенсионной системы в РК 

8. Задачи государственного регулирования экономики на современном 

этапе. 

9. Государственная антимонопольная политика 

10. Цели и основные положения региональной политики. 

11. Основные направления социальной политики государства 

12. Выбор и принятие государственных решений в политике  
13. Государственная программа функционирования и развития языков в 

Республике Казахстан. 
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14. Методы разработки и оценки целевых государственных программ. 

15. Стратегия «Казахстан-2050».  Десять глобальных вызовов ХХI века 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
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GP 5301 – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Абдигалиева Г.К. – доктор философских наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий 

Сейсебаева Р.Б. – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и политических технологий 

 

Рецензенты: 

Сенгирбай М.Ж. – доктор PhD,  заведующий кафедрой общественных 

дисциплин Университета им. Демиреля 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Краткое  описание курса: Типовая  учебная программа предназначена 

для изучения учебной дисциплины "Государственная политика" студентами 

вузов по специальности и направлению подготовки  – 6М050200 

Политология по профильному направлению обучения. Конечной целью 

изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

глубоких теоретических знаний о типах и содержании государственной 

политики государства, научных основах ее разработки и закономерностях 

трансформации, а также соответствующих современным требованиям 

управления практических навыков по обоснованию, разработке и реализации 

государственной политики государства. Курс «Государственная политика» 

нацелен на формирование системных научных знаний студентов, 

обучающихся по специальности «Политология», о сфере государственной 

политики и государственного управления, о научном направлении, 

изучающем процессы государственного строительства, разработке, анализе и 

планировании государственной политики, о институциональных аспектах 

государственной политики, основных тенденциях  и проблемах  

государственной политики  в различных сферах общества. Она создает 

методологическую и методическую основу политологических дисциплин 

магистратуры. Курс обеспечивает преемственность в политологическом 

образовании с такими курсами и дисциплинами, как «Государственное 

управление», «Внутренняя и внешняя политика РК» «Сравнительная 

политология», и является важной составной частью интегрированного 

политологического образования. 
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В процессе изучения дисциплины магистрант  

 должен знать: 

-  сущность и виды государственной политики и управления; 

- различные виды и направления государственной политики в 

современных условиях. 

- механизмы разработки государственной политики; 

- взаимосвязь политики и управления  

должен уметь: 

-применять категориально-понятийный аппарат в области 

государственной политики и управления, 

- работать в коллективе, принимать управленческие решения в 

конфликтных ситуациях. 

Должен овладеть: 

Навыками  общения в коллективе,  уметь принимать управленческие 

решения в конфликтных ситуациях; 

Навыками деловых игр и других активных методов образования в 

области государственного управления. 

Пререквизиты: внутренняя политика РК внешняя политика и 

национальная безопасность РК. 

Постреквизиты: написание магистерской диссертации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Предмет, задачи и специфика государственной политики 

2. Сущность и основные составляющие   государственной политики 

3. Механизмы  разработки  государственной  политики 

4.  Политика и управление 

5. Правовые и экономические основы государственной политики 

6. Типология и институционализация государственной политики  

7. Государственные целевые программы 

 ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

8. Основы государственной региональной политики  

9. Формирование государственной экономической политики 

10. Основные направления государственной социальной политики 

11. Основы государственной молодежной политики 

12 Государственная политика в сфере образования и  культуры 

13. Основы государственной информационной политики 

14 Государственная политика  в сфере религии и национальных 

отношений 

15 Государственная экологическая политика и  ее направления 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Понятие «государственная политика» достаточно многогранно и 

нуждается в содержательном анализе его различных аспектов. В контексте 

управления государственная политика включает определение коллективных 

целей в конкретных областях жизни общества, мобилизацию ресурсов и 

принятие решений, необходимых для достижения этих целей. Их реализация 

осуществляется посредством публичной власти. Набор функций публичной 

власти варьируются – от обеспечения безопасности  до тотальной 

регламентации.  

Современный этап модернизации казахстанского общества ставит 

задачу  овладения  специалистов в области политологии основами 

государственной политики. Излагаемый в курсе набор знаний и умений 

составляет теоретическую основу для построения понимания 

государственной политики, принципов и анализа общественной политики, 

методов построения взаимоотношения органов государственной власти и 

гражданского общества, а также роли политических партий, групп интересов, 

СМИ и общественного мнения в формировании государственной политики, 

вопросам разработки государственных целевых программ и оказания услуг. 

Поэтому овладение определенным уровнем знаний о государственной 

политике, умение и способность разрабатывать, планировать и анализировать 

государственные программы, участвовать в государственном управлении, 

необходимо специалисту в области политологии.  

Курс «Государственная политика» призван формировать  следующие 

компетенции магистранта: умение  использовать категориальный аппарат, 

научные идеи, теории, концепции политологического знания, развивать 

способность к анализу научной литературы, комментированию исторических 

источников, развивать способность к анализу научной литературы, 

способность убеждать, аргументировать, делать выводы, способность 

контекстуализировать новую информацию и давать ей толкование, 

способность соотносить процессы политического развития  с социально-

экономической, культурно-исторической ситуацией в Казахстане, 

способность  интерпретировать и критически оценивать современную 

политическую информацию, новейшие достижения теории и практики 

политической науки. 

Цель дисциплины - изучение государственной политики как 

целеполагаемое воздействие на общество во всех взаимосвязанных сферах 

жизни, формирование системных научных знаний магистрантов о сфере 

государственной политики и государственного управления.  

Задачи дисциплины:  

  изучение реальных механизмов осуществления государственной 

политики;   
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 получение навыков самостоятельного анализа государственной 

политики и управления. 

 знакомство с различными видами и направлениями 

государственной политики в современных условиях. 

Обьектом  изучения курса являются  сущность государственной  

политики и  его виды   

Методы изучения курса: системный, структурно-функциональный, 

сравнительный, исторический, логический. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Предмет, задачи и специфика государственной политики. Место 

курса в структуре политологического образования. Логика курса, предмет и 

основные задачи государственной политики. Ключевые категории и понятия 

государственной политики. Государственная политика как целенаправленная 

деятельность органов государственного управления по решению 

общественно значимых проблем и достижению позитивных целей 

устойчивого развития общества и обеспечения национальной безопасности. 

Структура государственной политики как деятельности по реализации целей 

и задач государственного управления. Государственные интересы и 

национальная безопасность. Методология и методика анализа 

государственной политики. Актуальность изучения проблем 

государственной политики. 
 

Сущность и основные составляющие государственной политики 

Государство как субъект управления социальными процессами. Социальные 

функции государства и виды государственного управления: внутренние и 

внешние функции государства. Система государственного управления 

(субъекты и объекты системы государственного управления). Иерархические 

уровни государственного управления. Государственная политика как 

важнейший элемент системы государственного управления. Проблемы 

классификации государственной политики и ее системные характеристики. 

Сущность, понятие и различие государственной политики, общественной 

политики (Public Policy) и публичной политики (politics). Элементы 

государственной политики. Цели и приоритеты государственной политики. 

Этапы развития государственной политики. Политическая и социальная 

среда и процессы. Политическое и административное пространство 

общественной политики. Государственная политика в условиях глобализации 

и регионализации как двух доминирующих тенденций современного 

мирового развития. Конституционные основы и правовая база 

государственной политики.  
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Механизмы разработки государственной политики  

Государственная политика и общественные проблемы. Определение 

целей и приоритетов государственной политики. Разработка государственной 

политики. Органы государственной власти и управления. Общественные, 

государственные и публичные проблемы. Концепция государственной 

политики. Приоритеты государственной политики. Механизм планирования 

и реализации государственной политики. Инструменты, методы и средства 

государственной (общественной) политики.  

 

Политика и управление 

Государственно-управленческое решения и виды их классификации. 

Системные признаки государственно-управленческих решений: наличие 

субъект-объектных отношений, виды и уровни управленческого воздействия, 

процедура принятия решения, процедура легитимации принятого решения, 

процедура реализации решения, виды и формы управленческого контроля за 

ходом и итогами реализации решения. Процесс принятия государственно-

управленческого решения: стратегическое и оперативное планирование 

государственной политики, мониторинг и информационно-аналитическая 

деятельность, экспертные оценки управленческих альтернатив. Структура 

органов государственной власти. 
 

Правовые и экономические основы государственной политики 

Сущность и принципы правового регулирования. Механизм правового 

регулирования. Уровни правового регулирования государственной политики. 

Основные элементы законодательных и нормативных актов в области 

государственной политики. Сущность и принципы экономического 

регулирования. Государственные финансы. Государственный бюджет. 

Методы мобилизации государственных доходов. Изменение характера и 

степени участия государства в регулировании экономики. Поиск 

оптимального соотношения рыночных и государственных механизмов 

регулирования экономических процессов. 

 

Типология и институционализация государственной политики  
Институты гражданского общества. Формы участия граждан в 

государственной политике. Органы государственной власти и 

государственная политика. Политические партии и их участие в реализации 

интересов общества. Средства массовой информации и формирование 

общественного мнения.  

Основные типы и направления государственной политики. 

Сравнительный анализ государственной политики. Особенности реализации 

государственной политики в зарубежных странах. Основные направления 

государственной политики в Республике Казахстан. 

Государственные целевые программы 

Теоретические аспекты формирования и разработки целевых 

государственных программ. Сущность и виды целевых государственных 
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программ. Методы разработки и оценки целевых государственных программ. 

Классификация целевой программы по направленности и источнику 

финансирования,  по уровню и характеру проблем, по срокам реализации. 

Правовые основы разработки и реализации целевых программ. Разработка и 

осуществление государственной целевой программы. Методики оценки 

государственных целевых программ. 

 

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Основы государственной региональной  политики  

Объект и субъекты региональной политики. Цели и задачи 

государственной региональной политики. Формирование региональной 

политики. Характеристика инструментов региональной политики. 

Саморазвитие региона как основа демократизации общественных 

отношений.  Система инструментов социально-экономического развития 

региона. Государственное регулирование регионального развития.  

 

Формирование государственной  экономической политики 
Теоретические основы государственной экономической политики.  

Государственная хозяйственная политика. Государственное экономическое 

регулирование. Организация разработки и реализации государственной 

экономической политики Основные направления государственной 

экономической политики.  Формы и методы вмешательства государства в 

экономику: прямое вмешательство, косвенное вмешательство. 

Государственная антикоррупционная политика. Государственная 

антимонопольная политика. Государственная политика в сфере малого и 

среднего предпринимательства. Понятие, сущность и основные направления 

государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Основные направления государственной  социальной  политики 
Социальная политика государства: сущность, содержание, функции. 

Экономическая основа социальной политики государства. Механизмы 

взаимосвязи и взаимовлияния социальной и экономической политики 

Основные виды социальной политики и их взаимосвязь. Социальная защита: 

сущность, формы, основные технологии. Подразделы социальной политики: 

налоговая, бюджетная политики, политика на рынке труда, жилищная, 

политика в области здравоохранения. Социальные права, гарантии и защита 

социальных прав. Программа антикризисных мер. Основные механизмы 

реализации социальной  политики. Социальное партнёрство как необходимое 

условие успешного решения социально-трудовых проблем 

современного Казахстана, эффективности её социальной политики. Роль 

социальной политики в обеспечении достойного уровня и качества жизни 
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населения. 

 

Основы государственной  молодежной  политики 

Понятие, сущность и основные направления реализации молодежной 

политики государства. Деятельность органов исполнительной власти по 

реализации государственной молодежной политики. Социальная поддержка 

молодежи и молодых семей. Обеспечение гарантий в сфере образования, 

труда и занятости. 

 Эстетическое воспитание, интеллектуальное и физическое развитие 

молодежи. Решение социально-экономических проблем молодежи. 

Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан. 

Основные цели и приоритеты государственной молодежной политики 

 

Государственная политика в сфере образования и  культуры  

Государственная политика в сфере образования, ее сущность, основные 

направления и особенности реализации. Образовательная политика в 

зарубежных странах. Особенности государственной образовательной 

политики Казахстана. Повышение качества образования. Государственная 

программа развития образования в Республике Казахстан. 

Сущность и основное содержание культурной политики. Политико-

правовое обеспечение культурной политики. Право на сохранение и 

развитие национально-культурной самобытности, защиту, восстановление 

и сохранение культурно-исторической среды обитания, свободный выбор 

нравственных, эстетических и других ценностей.  

 

Основы государственной  информационной политики  

Информационная политика: понятие, сущность, виды, типы и формы. 

Системообразующие факторы и методология реализации государственной 

информационной политики. Доступ к информации. Обеспечение 

информационной безопасности. Электронные средства массовой 

коммуникации. Цели, стратегия, функциональные задачи и принципы 

государственной информационной политики в Республике Казахстан. 

Информационное обеспечение системы государственного управления. 

 

Государственная политика в сфере религии и национальных 

отношений 
Сущность и основные задачи государственной национальной политики. 

Проблема защиты национальных меньшинств. Права национальных 

меньшинств и пути решения проблем национальных меньшинств в 

современных государствах. Государственный язык. Языковая политика. 

Государственная программа функционирования и развития языков в 

Республике Казахстан. Государственная программа поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом. 
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Определение религиозной политики, ее цель и задачи. Государственно-

конфессиональные отношения. Становление социального партнерства 

государства и конфессий, а также религиозных, межрелигиозных и 

общественных организаций. Конфессии и политические организации в 

Казахстане. Закон РК "О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях". 

 

Государственная экологическая политика и ее направления 

Экологическая политика: понятие и направления. Формирование и 

развитие экологической политики.  Концепции государственной 

экологической политики.  Концепция устойчивого развития. Аспекты 

Концепции устойчивого развития. Концепция потребительского отношения 

человеческого общества к природе и ее ресурсам. Экологические требования 

(императивы). Экологическая политика Республики Казахстан. Основные 

направления казахстанской экологической политики. Современная система 

управления охраной и использованием природных ресурсов в РК. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие, сущность, принципы и методы государственной политики  

2. Правовые и экономические основы государственной политики. 

3. Разработка и планирование государственной политики. 

4. Способы и методы анализа государственной политики 

5. Реализация и мониторинг государственной политики 

6. Модели разработки государственной политики 

7. Государственные целевые программы и услуги 

8. Политические решения как форма реализации государственной 

политики 

9. Анализ и управление политическими рисками 

10. Государственная политика в сфере здравоохранения 

11. Демографическая и семейная политика государства  

12 Государственная антикризисная программа 

13. Государственная антикоррупционная политика 

14. Государственная антимонопольная политика 

15.  Государственная политика в области окружающей среды 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

 

1.Государственная политика как научная дисциплина: история и 

современное состояние. 

2. Взаимодействие политической и административной власти в 

современных государствах. 

3. Основные направления современной экономической политики РК 
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4. Государственная национальная политика: стратегии разрешения 

межнациональных проблем. 

5. Государственная социальная политика: проблема выбора 

приоритетов. 

6. Международная политика государства: новые приоритеты в 

условиях глобализации. 

7. Государственная молодежная политика: оценка результатов и 

последствий. 

8. Основные тенденции и проблемы в сфере защиты окружающей 

среды в РК 

9. Политико-правовое обеспечение семейной и молодежной  политики 

в РК 

10. Концепция электронного правительства РК 

11. Концептуальные проблемы экологической безопасности 

12. Стратегия «Казахстан-2050» и основные приоритеты 

государственной политики РК 

13. Новые принципы социальной политики в рамках Стратегии 

«Казахстан-2050» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. Основные направления государственной политики в области СМИ 

2. Роль государства в формировании рыночных структур.  

3. Инвестиционная политика государства в современной экономике 

4.Инновационная деятельность и ее государственное регулирование 

5.Государственная поддержка малого предпринимательства 

6.Реформирование пенсионной системы в РК 

7. Задачи государственного регулирования экономики на современном 

этапе. 

8. Государственная антимонопольная политика 

9. Цели и основные положения региональной политики. 

10. Выбор и принятие государственных решений в политике  
11. Государственная программа функционирования и развития языков в 

Республике Казахстан. 

12. Методы разработки и оценки целевых государственных программ. 

13. Стратегия «Казахстан-2050».  Десять глобальных вызовов ХХI века 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 

1. Лобанов В. В. Государственная политика: разработка и реализация.  - 

М., 2000. 
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2014. - 303 с. 

3. Холостова Е.И. Социальная политика. М., 2002. 

4. Государственное управление. Основы теории и организации /Под 

ред. В. А. Козбаненко. - М., 2000. 
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GP 5301 – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

(профильное направление) 

 

Объем 1 кредита 

 

Авторы: 

Абдигалиева Г.К. – доктор философских наук, профессор кафедры 

политологии и политических технологий 

Сейсебаева Р.Б. – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и политических технологий 

 

Рецензенты: 

Сенгирбай М.Ж. – доктор PhD,  заведующий кафедрой общественных 

дисциплин Университета им. Демиреля 

Мекебаева М.А. – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и политических технологий Казахского национального 

университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Краткое  описание курса: Типовая  учебная программа предназначена 

для изучения учебной дисциплины "Государственная политика" студентами 

вузов по специальности и направлению подготовки  – 6М050200 

«Политология» по профильному направлению обучения. Конечной целью 

изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

глубоких теоретических знаний о типах и содержании государственной 

политики государства, научных основах ее разработки и закономерностях 

трансформации, а также соответствующих современным требованиям 

управления практических навыков по обоснованию, разработке и реализации 

государственной политики государства. Курс «Государственная политика» 

нацелен на формирование системных научных знаний студентов, 

обучающихся по специальности «Политология», о сфере государственной 

политики и государственного управления, о научном направлении, 

изучающем процессы государственного строительства, разработке, анализе и 

планировании государственной политики, о институциональных аспектах 

государственной политики, основных тенденциях  и проблемах  

государственной политики  в различных сферах общества. Она создает 

методологическую и методическую основу политологических дисциплин 

магистратуры. Курс обеспечивает преемственность в политологическом 

образовании с такими курсами и дисциплинами, как «Государственное 

управление», «Внутренняя и внешняя политика РК» «Сравнительная 

политология», и является важной составной частью интегрированного 

политологического образования. 

В процессе изучения дисциплины магистрант  
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 должен знать: 

-  сущность и виды государственной политики и управления; 

- различные виды и направления государственной политики в 

современных условиях. 

- механизмы разработки государственной политики; 

- взаимосвязь политики и управления  

должен уметь: 

-применять категориально-понятийный аппарат в области 

государственной политики и управления, 

- работать в коллективе, принимать управленческие решения в 

конфликтных ситуациях. 

Должен овладеть: 

Навыками  общения в коллективе,  уметь принимать управленческие 

решения в конфликтных ситуациях; 

Навыками деловых игр и других активных методов образования в 

области государственного управления. 

Пререквизиты: внутренняя политика РК внешняя политика и 

национальная безопасность РК 

Постреквизиты: написание магистерской диссертации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Предмет, задачи и специфика государственной политики 

2. Сущность и основные составляющие   государственной политики 

3. Механизмы  разработки  государственной  политики 

4.  Политика и управление 

5. Правовые и экономические основы государственной политики 

6. Типология и институционализация государственной политики  

7. Государственные целевые программы 

 ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

8. Основы государственной региональной политики  

9. Формирование государственной экономической политики 

10. Основные направления государственной социальной политики 

11. Основы государственной молодежной политики 

12 Государственная политика в сфере образования и  культуры 

13. Основы государственной информационной политики 

14 Государственная политика в сфере религии и национальных 

отношений 

15 Государственная экологическая политика и  ее направления 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Понятие «государственная политика» достаточно многогранно и 

нуждается в содержательном анализе его различных аспектов. В контексте 

управления государственная политика включает определение коллективных 

целей в конкретных областях жизни общества, мобилизацию ресурсов и 

принятие решений, необходимых для достижения этих целей. Их реализация 

осуществляется посредством публичной власти. Набор функций публичной 

власти варьируются – от обеспечения безопасности до тотальной 

регламентации.  

Современный этап модернизации казахстанского общества ставит 

задачу  овладения  специалистов в области политологии основами 

государственной политики. Излагаемый в курсе набор знаний и умений 

составляет теоретическую основу для построения понимания 

государственной политики, принципов и анализа общественной политики, 

методов построения взаимоотношения органов государственной власти и 

гражданского общества, а также роли политических партий, групп интересов, 

СМИ и общественного мнения в формировании государственной политики, 

вопросам разработки государственных целевых программ и оказания услуг. 

Поэтому овладение определенным уровнем знаний о государственной 

политике, умение и способность разрабатывать, планировать и анализировать 

государственные программы, участвовать в государственном управлении, 

необходимо специалисту в области политологии.  

Цель дисциплины - изучение государственной политики как 

целеполагаемое воздействие на общество во всех взаимосвязанных сферах 

жизни, формирование системных научных знаний магистрантов о сфере 

государственной политики и государственного управления.  

Задачи дисциплины:  

  изучение реальных механизмов осуществления государственной 

политики;   

 получение навыков самостоятельного анализа государственной 

политики и управления. 

 знакомство с различными видами и направлениями 

государственной политики в современных условиях. 

Обьектом  изучения курса являются  сущность государственной  

политики и  его виды   

Методы изучения курса: системный, структурно-функциональный, 

сравнительный, исторический, логический. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СУЩНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
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Предмет, задачи и специфика государственной политики  
Место курса в структуре политологического образования. Логика 

курса, предмет и основные задачи государственной политики. Ключевые 

категории и понятия государственной политики. Государственная политика 

как целенаправленная деятельность органов государственного управления по 

решению общественно значимых проблем и достижению позитивных целей 

устойчивого развития общества и обеспечения национальной безопасности. 

Структура государственной политики как деятельности по реализации целей 

и задач государственного управления. Государственные интересы и 

национальная безопасность. Методология и методика анализа 

государственной политики. Актуальность изучения проблем 

государственной политики. 
 

Сущность и основные составляющие   государственной политики  
Государство как субъект управления социальными процессами. Социальные 

функции государства и виды государственного управления: внутренние и 

внешние функции государства. Система государственного управления 

(субъекты и объекты системы государственного управления). Иерархические 

уровни государственного управления. Государственная политика как 

важнейший элемент системы государственного управления. Проблемы 

классификации государственной политики и ее системные характеристики. 

Сущность, понятие и различие государственной политики, общественной 

политики (Public Policy) и публичной политики (politics). Элементы 

государственной политики. Цели и приоритеты государственной политики. 

Этапы развития государственной политики. Политическая и социальная 

среда и процессы. Политическое и административное пространство 

общественной политики. Государственная политика в условиях глобализации 

и регионализации как двух доминирующих тенденций современного 

мирового развития. Конституционные основы и правовая база 

государственной политики.  

 

Механизмы разработки государственной политики  

Государственная политика и общественные проблемы. Определение 

целей и приоритетов государственной политики. Разработка государственной 

политики. Органы государственной власти и управления. Общественные, 

государственные и публичные проблемы. Концепция государственной 

политики. Приоритеты государственной политики. Механизм планирования 

и реализации государственной политики. Инструменты, методы и средства 

государственной (общественной) политики.  

 

Политика и управление 

Государственно-управленческое решения и виды их классификации. 

Системные признаки государственно-управленческих решений: наличие 
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субъект-объектных отношений, виды и уровни управленческого воздействия, 

процедура принятия решения, процедура легитимации принятого решения, 

процедура реализации решения, виды и формы управленческого контроля за 

ходом и итогами реализации решения. Процесс принятия государственно-

управленческого решения: стратегическое и оперативное планирование 

государственной политики, мониторинг и информационно-аналитическая 

деятельность, экспертные оценки управленческих альтернатив. Структура 

органов государственной власти. 

  

Правовые и экономические основы государственной политики 

Сущность и принципы правового регулирования.  Механизм правового 

регулирования. Уровни правового регулирования государственной политики. 

Основные элементы законодательных и нормативных актов в области 

государственной политики. Сущность и принципы экономического 

регулирования. Государственные финансы. Государственный бюджет. 

Методы мобилизации государственных доходов. Изменение характера и 

степени участия государства в регулировании экономики. Поиск 

оптимального соотношения рыночных и государственных механизмов 

регулирования экономических процессов. 

 

Типология и институционализация государственной политики  
Институты гражданского общества. Формы участия граждан в 

государственной политике. Органы государственной власти и 

государственная политика. Политические партии и их участие в реализации 

интересов общества. Средства массовой информации и формирование 

общественного мнения.  

Основные типы и направления государственной политики. 

Сравнительный анализ государственной политики. Особенности реализации 

государственной политики в зарубежных странах. Основные направления 

государственной политики в Республике Казахстан. 

 

Государственные целевые программы 

Теоретические аспекты формирования и разработки целевых 

государственных программ. Сущность и виды целевых государственных 

программ. Методы разработки и оценки целевых государственных программ. 

Классификация целевой программы по направленности и источнику 

финансирования,  по уровню и характеру проблем, по срокам реализации. 

Правовые основы разработки и реализации целевых программ. Разработка и 

осуществление государственной целевой программы. Методики оценки 

государственных целевых программ. 

 

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
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Основы государственной  региональной политики  

Объект и субъекты региональной политики.  

Цели и задачи государственной региональной политики.  

Формирование региональной политики. Характеристика инструментов 

региональной политики. Саморазвитие региона как основа демократизации 

общественных отношений.  Система инструментов социально-

экономического развития региона. Государственное регулирование 

регионального развития.  

 

Формирование государственной  экономической  политики 
Теоретические основы государственной экономической политики.  

Государственная хозяйственная политика. Государственное экономическое 

регулирование. Организация разработки и реализации государственной 

экономической политики Основные направления государственной 

экономической политики.  Формы и методы вмешательства государства в 

экономику: прямое вмешательство, косвенное вмешательство. 

Государственная антикоррупционная политика. Государственная 

антимонопольная политика. Государственная политика в сфере малого и 

среднего предпринимательства. Нормативное правовое регулирование 

развития малого и среднего предпринимательства.  

 

Основные направления государственной  социальной  политики 
Социальная политика государства: сущность, содержание, функции. 

Экономическая основа социальной политики государства. Механизмы 

взаимосвязи и взаимовлияния социальной и экономической политики 

Основные виды социальной политики и их взаимосвязь. Социальная защита: 

сущность, формы, основные технологии. Подразделы социальной политики: 

налоговая, бюджетная политики, политика на рынке труда, жилищная, 

политика в области здравоохранения. Социальные права, гарантии и защита 

социальных прав. Программа антикризисных мер. Основные механизмы 

реализации социальной  политики. Социальное партнёрство как необходимое 

условие успешного решения социально-трудовых проблем 

современного Казахстана, эффективности её социальной политики. Роль 

социальной политики в обеспечении достойного уровня и качества жизни 

населения. 

 

Основы государственной  молодежной  политики 

Понятие, сущность и основные направления реализации молодежной 

политики государства. Деятельность органов исполнительной власти по 

реализации государственной молодежной политики. Социальная поддержка 

молодежи и молодых семей. Обеспечение гарантий в сфере образования, 

труда и занятости. 

 Эстетическое воспитание, интеллектуальное и физическое развитие 

молодежи. Решение социально-экономических проблем молодежи. 
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Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан. 

Основные цели и приоритеты государственной молодежной политики 

 

Государственная политика в сфере образования и  культуры  

Государственная политика в сфере образования, ее сущность, основные 

направления и особенности реализации. Образовательная политика в 

зарубежных странах. Особенности государственной образовательной 

политики Казахстана. Повышение качества образования. Государственная 

программа развития образования в Республике Казахстан. 

Сущность и основное содержание культурной политики. Политико-

правовое обеспечение культурной политики. Право на сохранение и 

развитие национально-культурной самобытности, защиту, восстановление 

и сохранение культурно-исторической среды обитания, свободный выбор 

нравственных, эстетических и других ценностей.  

 

Основы государственной  информационной  политики  
Информационная политика: понятие, сущность, виды, типы и формы. 

Системообразующие факторы и методология реализации государственной 

информационной политики.  Доступ к информации. Обеспечение 

информационной безопасности. Электронные средства массовой 

коммуникации. Цели, стратегия, функциональные задачи и принципы 

государственной информационной политики  в Республике Казахстан. 

Информационное обеспечение системы государственного управления. 

 

Государственная политика в сфере религии и национальных 

отношений 

Сущность и основные задачи государственной национальной политики. 

Проблема защиты национальных меньшинств. Права национальных 

меньшинств и пути решения проблем национальных меньшинств в 

современных государствах. Государственный язык. Языковая политика. 

Государственная программа функционирования и развития языков в 

Республике Казахстан. Государственная программа поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Определение религиозной политики, ее цель и задачи. Государственно-

конфессиональные отношения. Становление социального партнерства 

государства и конфессий, а также религиозных, межрелигиозных и 

общественных организаций. Конфессии и политические организации в 

Казахстане. Закон РК "О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях". 

 

Государственная экологическая политика и ее направления 

Экологическая политика: понятие и направления. Формирование и 

развитие экологической политики.  Концепции государственной 

экологической политики. Концепция устойчивого развития. Аспекты 
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Концепции устойчивого развития. Концепция потребительского отношения 

человеческого общества к природе и ее ресурсам. Экологические требования 

(императивы). Экологическая политика Республики Казахстан. Основные 

направления казахстанской экологической политики. Современная система 

управления охраной и использованием природных ресурсов в РК. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие, сущность, принципы и методы государственной политики  

2. Правовые и экономические основы государственной политики. 

3. Разработка и планирование государственной политики. 

4. Способы и методы анализа государственной политики 

5. Реализация и мониторинг государственной политики 

6. Модели разработки государственной политики 

7. Государственные целевые программы и услуги 

8. Политические решения как форма реализации государственной 

политики 

9. Анализ и управление политическими рисками 

10. Государственная политика в сфере здравоохранения 

11. Демографическая и семейная политика государства  

12 Государственная антикризисная программа 

13. Государственная антикоррупционная политика 

14. Государственная антимонопольная политика 

15 Государственная политика в области окружающей среды 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

 

1.Взаимодействие политической и административной власти в 

современных государствах. 

2. Основные направления современной экономической политики РК 

3. Государственная национальная политика: стратегии разрешения 

межнациональных проблем. 

4. Государственная социальная политика: проблема выбора 

приоритетов. 

5. Международная политика государства: новые приоритеты в 

условиях глобализации. 

6. Государственная молодежная политика: оценка результатов и 

последствий. 
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в РК 



59 
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