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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 (236 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 236).   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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МВТТ 5301 – МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН 

ТӘЖІРИБЕСІ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Оқу мерзімі 2 жыл 

 

Авторлары: 

Мұхтарова Қ.С. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің Менеджмент және маркетинг кафедрасының 

профессоры  

Смағұлова Г.С. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің Менеджмент және маркетинг 

кафедрасының доценті  

 

Пікір жазғандар: 
Саханова А.Н. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, Абылай 

хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 

Купешова С.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасындағы мемлекет құрлысының теориясы мен 

тәжірибесі мемлекеттік органдар жүйесі қызметі мен қалыптасуы саласында 

бірқатар жаңа мәселелер туғызып отыр, өйткені оның объектілері ел 

экономикасына нарықтық механизімдерді кеңінен енгізу салдарынан барынша 

серпінді сипатпен ерекшеленеді. Бұл орайда, Қазақстан Республикасының 

демократиялық, зиялы, әлеуметтік бағыттағы мемлекет болуына арналған 

стратегиялық міндеттердің іске асуына көмектесетін құқықтық реттеу және 

басқару механизмін қалыптастыру маңызды болып табылады.  

Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті барынша дамыту үшін құқықтық, 

экономикалық, интеллектуалдық және ұйымдастырушылық сипатта керекті 

жағдайларды мемлекеттің ұйымдастыруы мен оған қолдау көрсетуі барысында 

қалыптасатын қарым-қатынастар пәнді оқып үйренудің негізгі объектісі болып 

табылады. 

Курстың мақсаты – мемлекеттік басқарудың теориялық және тәжірибелік 

аспектілерін оқыту  болып табылады.  

Аталған мақсатқа сай оқу курсының соңында магистрант: 
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түсінігі болуы керек: 

- нарықтық экономика жағдайында басқару субъектісі ретіндегі мемлекет  

туралы; 

- мемлекеттік басқару жүйесі мен оның құрамдас бөліктері: үрдісі, 

мақсаттары, функциялары, қағидалары, әдістері, органдары, мемлекеттік қызмет 

кадрлары туралы; 

- кәсіби қызмет ретіндегі  мемлекеттік басқарудың мәні, мемлекеттік және 

басқа да басқару түрлері  арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтар туралы; 

білуі керек: 

- әртүрлі басқару деңгейлеріндегі мемлекеттік экономикалық саясатты 

жүзеге асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың спецификасын, механизмдерін 

және қағидаларын; 

- барлық басқару деңгейлеріндегі басқару органдары жүйесінің құрылымын 

менгереалуы керек: 

- мемлекеттік билік органдары қызметі барысында білікті  болуы керек: 

Пререквизиттер: «Менеджмент», «Мемлекеттік басқару теориясы», 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Ағылшын тілі», «Құқық негіздері». 

Постреквизиттер: Аталған пәндерді оқу мамандарға тиімді мемлекеттік 

шешім қабылдауға көмектесетін мемлекеттік басқарудың теориялық және 

тәжірибелік аспектілерінің базасын терең игеруге мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік басқару негіздері мен оның жетілдірілу бағыттарын оқып білу-

кәсіби мемлекет құруға бағытталған кәсіби басқарушылардың жаңа ұрпағын 

дайындау, «Қазақстан-2030» стратегиясын жүзеге асырудың басым бағыттарының 

бірі болып табылады.  

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Тақырыптың аты  

1 Мемлекеттік басқару мазмұны 

2 Мемлекеттік басқарудың нарықтық тәсілі 

3 Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік 

4 Мемлекеттік басқару және ұйымдастырылған мүдделер 

5 Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы 

6 Жемқорлыққа қарсы саясат және мемлекеттік басқару мақсаттары 

7 Мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру  

8 Мемлекеттік басқару жүйесіндегі шешім әзірлеу және қабылдау 

9 Басқарушылық қызмет және оның кезеңдері 

10 ҚР-ғы мемлекеттік басқару жүйесін орталықсыздандыру 
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11 ҚР-ғы  мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің тұжырымдамасы  

12 Қазақстандағы мемлекеттік басқару реформасы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың негізгі мақсаты - магистранттарға мемлекеттік басқарудағы 

классикалық және қазіргі кездегі тәсілдер жайлы білім беру, әкімшілік 

реформалардың негізгі жаңа бағыттарын көрсету, ҚР мемлекеттік басқару 

дамуының негізгі сценарийлерін талдау. Ұсынылған курсты оқу нәтижесінде 

магистранттар кәсіби қызмет жүйесі ретіндегі мемлекеттік басқарудың күрделі 

саяси, экономикалық және әлеуметтік контексті жайлы білім алады. 

Магистранттар ҚР мемлекеттік басқару саласындағы нақты мәселелер мен 

жағдайларды бағалау мен саяси және басқарушылық талдау жасау құралдарын 

пайдалануды үйренеді. 

Аталған курс шеңберінде басқарушылық қызметтің қоғамдық – азаматтық 

мағынасы мен әлеуметтік бағытталуын түсінуді қалыптастыру маңызды болып 

табылады, сонымен қатар курс барысында басқарушылық міндеттерді шешу 

үрдісіне халықтың қатысуының демократиялық құндылығын игеруді қамтамасыз 

ету керек.  

Пәнді оқу магистранттарға мемлекеттік басқару қағидалары мен 

конститутциялық негіздер саласында білім жүйесін қалыптастырумен қатар, 

жергілікті билік органдарының функционалдық міндеттер шеңберінің кеңеюіне 

байланысты біртіндеп  қоғамдық өмірдің демократиялануы жағдайында 

мемлекеттік басқаруды жетілдіру қажеттілігі саласында білім алуға мүмкіндік 

береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мемлекеттік басқару мазмұны 

Мемлекеттің мәні, пайда болуы және негізгі сипаттамалары. Мемлекеттің 

пайда болуы жайындағы теорияның негізгі бағыттары мен саяси режим, 

мемлекеттік құрылым және басқару түрі бойынша мемлекеттер жіктемесі. 

Мемлекеттік басқарушылық қызметінің теориялық аспектісі және оның құрамдас 

бөліктері. Азаматтық қоғамдағы мемлекеттік саясаттың маңызы мен қалыптасуы.  

 Мемлекеттік басқарудың объектілері мен субъектілері және олардың жүйесі. 

Мемлекеттік басқарудың негізгі әдістері және олардағы басымдылық мәселелері. 

Мемлекеттік басқарудың саяси, экономикалық, әкімшілік, идеологиялық, 

моральді-этикалық, әлеуметтік-психологиялық, ұйымдастырушылық, ақпараттық 

әдістері. 
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Мемлекеттік басқарудағы нарықтық әдіс 
 Мемлекеттік басқарудың қазіргі тұжырымдамасының әдістемелік 

негіздерінің қалыптасуы. Басқару әлеуметтік институт ретінде. Басқарудың 

ұйымдастырушылық және реттеушілік мәні. Билеушілік – басқару белгісі ретінде. 

Мемлекеттік басқарудың негізгі белгілері. Мемлекеттік басқарудың сапалық 

ерекшеліктері. Мемлекеттік және қоғамдық басқарудың бірлігі мен ара-қатынасы. 

Саяси партиялар, кәсіби қоғамдар қоғамдық ұйымдар мысалдары ретінде. 

Ынтымақтастық – мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың өзара іс-

әрекет ету формасы ретінде.Әлеуметтік – экономикалық және еңбек қатынастары 

саласындағы әлеуметтік серіктестік жүйесі. Қоғамдық ұйымдарды мемлекеттік 

тіркеу және қайта тіркеу.  

 

Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік 

Қоғамдық қатынастарды реттеуші құқықтық заңдар. Әлеуметтік басқару, 

басқару мен реттеуді күшейту, басқару мен билік орталықтарын бөліп 

жайғастыру, мемлекеттік басқару жүйелілігі, мемлекеттік басқарудың дамуы-

қоғамдық өмір дамуының объективті заңдылығы ретінде. 

Мемлекеттік басқарудағы саяси құқық және бостандық түсінігі, мәні және 

ерекшелігі. Мемлекеттік шешімдерді жүзеге асыру шарты ретіндегі мемлекеттік 

басқарудағы жауапкершілік. 

«Жауапкершілік» және «міндеттілік» түсінігі, мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі өзара байланысты түсінік ретінде.Міндеттілік,мемлекеттік 

қызметшінің міндеттері мен құқықтары.Мемлекеттік басқарудағы персоналды 

жауапкершілік. Құқықтық жүйедегі персоналды міндеттіліктің басқарудағы 

мінездемесі. Мемлекеттік функцияларын орындаудағы мемлекеттік 

қызметтұлғаларының жауаптылығы  мен өкілеттілігі. 

Министрлердің өкілеттілігі мен жуауапкершілігі. 

 

Мемлекеттік басқару және ұйымдастырылған мүдделер 

Мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі элементтері және олардың өзара 

байланысы. Мемлекеттік басқару субъектісінің басқарылатын қоғамдық жүйемен 

байланысы. Мемлекеттік басқарудың онтологиялық гносеологиялық, әдістемелік 

элементтер жүйесі.  

Лоббизм. Қазақстанда қолданылатын лоббистік іс-әрекет әдістері. 

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тікелей және кері байланыс. Артықшылықты 

басқарушылық ықпал ету-мемлекеттік басқару жүйесіндегі тікелей байланыстар 

негізі ретінде. Ынтымақтастық, өзара байланыс, төменнен инициативаның болуы, 

тікелей байланыстарды қабылдау және олардың нәтижелілігі мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі кері байланыс мысалы ретінде.      
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Басқару аппаратының құрылуы, еңбек үрдістері және қызметтік қатынастар, 

қоғаммен қатынас – мемлекеттік басқарудың типтік мысалдары мемлекеттік 

басқару жүйесіндегі бірегейлік.  Мемлекеттік басқарудағы типтік және бірегейлік 

– мемлекеттік басқарудың сапалық жетілдіру бағыты ретінде. Мемлекеттік және 

бірегейлік – мемлекеттік басқаруды сапалы жетілдіру көзі ретінде. 

  

Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы 

 Мемлекеттік орган – мемлекеттік басқарудың  ұйымдық құрылымының 

жүйе құрушы элементі ретінде. Мемлекеттік орган сипаттамалары: 

Функционалдық, құқықтық, ұйымдастырушылық мемлекеттік органдардың 

статустық белгілері. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымына әсер етуші 

факторлар. Мемлекет функциялары, мемлекеттік орган кадрлары. 

Мемлекеттік шешімдерді орындаушы негізгі институттар мемлекеттік 

органдарды түрлі негіздер бойынша жіктеу: мемлекеттік қызметі, құзыреттер, іс-

әрекеттердің территориялдық масштабы бойынша. 

 Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын жасау. Ұйымдық 

құрылымның қалыптасуы: сызықтық, функционалдық, сызықтық-функционалдық, 

бағдарламалық-мақсаттық, матрицалық. Мемлекеттік орган құрылымы. 

Мемлекеттік орган құрылымына қойылатын талаптар: мобильділік, оперативтілік, 

экономдылық.  

 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымы. Мемлекеттік басқаруды жетілдіру бағыттары. 

 

Жемқорлыққа қарсы саясат және мемлекеттік басқару мақсаттары 

Жемқорлықпен күрес құралдары. Жемқорлықтың алдын-алу (жұмсақ) және 

реакциялық (қатаң) әдістері. Оқыту, персоналды саясат, ұйымдастырушылық-

мәдени даму жемқорлықпен күресудің жұмсақ әдістері. Жемқорлықпен 

байланысты құқық бұзушылықтар субъектілері. Жемқорлықпен күрестің негізгі 

қағидалары.  

Мемлекеттік басқару субъектілерінің ұйымдастырушылық-нұсқаулық 

қызметі ретіндегі көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларда көрінетін 

ұжымды жалпы басқару, кадрларды іріктеу және орналастыру, бағынушыларды 

ұйымдастыру және бақылау, тәртәп орнату.  

Мемлекеттік басқару субъектілерінің әкімшілік-шаруашылық қызметі 

ретіндегі мүлікті басқару мен иеленудегі материалдық жауапкершілік. 

ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы Заңы және оның мазмұны. Заңның 

негізгі мақсаттары. Кадрларды жалдау, дайындау және жылжыту жүйелерінің 

жетілдірілуі.  
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Мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру 

Қоғамның тұрақты дамуына қажетті позитивті мақсаттарға жету мен ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қоғамға маңызды мәселелерді шешу 

жолындағы мемлекеттік басқарудың мақсатты бағытталған қызметі ретіндегі 

мемлекеттік саясат.  Мемлекеттік саясат құрылымы мемлекеттік басқарудың 

міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыру қызметі ретінде. Мемлекеттік мүдделер 

және ұлттық қауіпсіздік.  

Мемлекеттік саясатты жіктеу мәселесі жіне оның жүйелік сипаттамалары. 

Мемлекеттік басқарудың жалпы, ішкі және сыртқы айқындаушы факторлары және 

олардың мемлекеттік саясатқа әсері.  

Мемлекеттік саясаттың конституциялық негіздері мен құқықтық базасы.  

Саясаттың басым бағыттарын анықтау. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру 

механизмі. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысатын басқару органдары. 

Мемлекеттік саясат түрлері мен бағыттары.  

 

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі шешім әзірлеу және қабылдау 

Мемлекеттік шешім – ғылыми түсінік ретінде. Саяси және әкімшілік 

мемлекеттік шешімдер. Мемлекеттік шешім сипаттамалары – бедел, ауқым 

(диапазон), ақпаратпен қамтамасыз етілу, технология және стиль, түрлері, 

тәжірибелік маңыздылық. Меммлекеттік шешімдердің тиімділігін бағалау. 

ҚР-ғы нормативті – құқықтық актілер түсінігі мен жіктемесі. Негізгі және 

туынды нормативті – құқықтық актілер. Заңдық және заңнан туындаған актілер. 

Регламент, ереже, нұсқау нормативті-құқықтық актілердің туынды түрлері 

ретінде. 

 Нормативті - құқықтық актілердің жобаларының жоспарлануы, дайындалуы, 

келісілуі. Нормативті-құқықтық актілердің спецификалық ерекшеліктері. ҚР-ғы 

нормативті – құқықтық актілері мәтінінің баяндалу стилі, құрылымы, 

реквизиттері. Нормативті-құқықтық актілердің қабылдану және жариялану тәртібі. 

Нормативті-құқықтық актілердің уақыт, кеңістік және тұлғалар бойынша әрекет 

етуі. Нормативті-құқықтық актілердің орталық және атқарушы органдарда 

мемлекеттік тіркелуі. 

 

Басқарушылық қызмет және оның кезеңдері 

Әкімшілік процедуралар. Басқарушылық үрдістің негізгі кезеңдері. Жеке 

құқықтық актілер. Басқарушылық қатынастар және оның түрлері. Мемлекеттік 

органдар мен азаматтар арасындағы қатынастар. Мемлекеттік орандар мен 

бағынышты объектілер арасындағы қатынастар. Мемлекеттік органдар мен 

бағынышты емес объектілер арасындағы қатынастар, мемлекеттік органдардағы 

аппарат ішіндегі қатынастар, сала ішіндегі қатынастар, сала аралық қатынастар. 
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Басқарушылық қатынастарды құқықтық реттеу. Басқарушылық үрдістерді 

орталықтандырылған және орталықсыздандырылған түрде реттеу. Өктемді 

(императивті), рұқсат етілген,ұсынбалы құқықтық нормалар. Басқарушылық 

қатынастардың пайда болу, өзгеру және жойылу негіздері. Құқықтық қолданбалы 

актілер, құқықтық шарттар. 

 

ҚР-ғы мемлекеттік басқару жүйесін орталықсыздандыру  

Мемлекеттік басқарудың орталықтандырылуы мен орталықсыздандырылуы 

мәселесі.  Мемлекеттік басқарудың түрлері мен үрдісі. Билік деконцентрациясы.  

Орталық және жергілікті билік өкілеттіліктері бөлінуінің концептуалды 

моделі. Министрліктер, орталықтан аймақтарға және мемлекеттен жеке секторға 

орталықсыздандыру.  Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару 

дамуының тұжырымдамасы (№ 438, 28 қараша 2012 ж). Тұжырымдаманы жүзеге 

асыру кезеңдері. 2013-2020 жылдар аралығында тұжырымдаманы жүзеге асыру 

бойынша шаралар жоспары. Қазақстан Республикасында жүргізілген әкімдерді 

сайлау нәтижелері.  ҚР «Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару 

туралы» Заңының негізгі ережелері. Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге 

халықтың қатысуын қамтамасыз ету. Жергілікті өзін-өзі басқаруға халықтың 

қатысу нысандары.   Жергілікті өзін-өзі басқару қызметін мемлекеттік реттеудің 

қағидалары мен нысандары. Жергілікті өзін-өзі басқаруды мемлекеттік қолдау.  

 

ҚР-ғы  мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің тұжырымдамасы 

ҚР-ғы мемлекеттік қызмет міндеттері мен функциялары. Меритократия, 

тиімділік, нәтижелік, транспаренттілік және қоғам алдындағы есептілік 

мемлекеттік қызмет жүйесін кәсібилендіру негізі ретінде.  

Мемлекеттік қызметке орналасу үрдісі. Мемлекеттік қызметті өткеру мен 

қызметтік мансап. Мемлекеттік қызметкерлерді оқыту. Әкімшілік қызметкерлерді 

аттестациялау. Мемлекеттік қызметкерлерді мотивациялау. Мемлекеттік 

қызметкерлердің қызметін тоқтатуы. Мемлекеттік қызметкерлер этикасы мен 

имиджі.  

Мемлекеттік қызметтер көрсету және олардың сапасын арттыру бағыттары.  

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті басқару. ҚР-ғы 

мемлекеттік қызметтің реформалануы. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

қызметтің жаңа моделінің міндеттері мен мақсаттары.  

  

Қазақстандағы мемлекеттік басқару реформасы 

Әртүрлі елдердегі мемлекеттік басқару реформалары. Жергілікті өзін-өзі 

басқару – мемлекеттік басқарудың демократиялық негізі ретінде. Мемлекеттік 

басқару органдарының жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен әрекет етуінің 

бағыттары. Мемлекеттік басқару органдарының жергілікті өзін-өзі басқарумен 



 10 

өзара әрекеттесуінің механизмі. Мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-

өзі басқару органдарының өзара байланысын реттеу. Электрондық үкімет – 

мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру шарты ретінде.  

Үкіметті реформалау стратегиясының басты қағидасы. Шағын және кәсіби 

үкімет қалыптастыру.Стратегия негізінде бағдарламалардың жүзеге асуы.Дәлме-

дәл ведомствааралық үйлестіру. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Мемлекеттердің пайда болуы, мәні және негізгі сипаттамалары 

2. Мемлекеттік басқарудың әкімшілік, экономикалық, әлеуметтік-саяси, 

моральді-этикалық әдістері және олардың басымдылық мәселелері 

3. Мемлекеттік және қоғамдық басқарудың бірлігі мен ара-қатынасы. 

Қазақстандағы мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын талқылау. 

4. ҚР - ғы мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы.  

5. Нормативті – құқықтық актілер жобаларын жоспарлануы, дайындалуы 

және келісілуі 

6. ҚР нормативті – құқықтық актілердің мәтінінің баяндалу стилі, 

құрылымы және реквизиттер. Кез-келген құқықтық акт презентациясы. 

7. Әкімшілік процедуралар: түсінігі, мәні. 

8.  «Қазақстан -2030» ұзақ мерзімді стратегиясын жүзеге асыру 

аясындағы адам потенциалының маңызы мен ролі. 

9. Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару: мәселелер, 

оларды шешу жолдары. 

10. Электрондық үкімет мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру шарты 

ретінде. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Басқару түрлері мен олардың ерекшеліктері. 

2. Мемлекеттің қоғамдық функциялары және олардың ел дамуындағы 

рөлі. 

3. Мемлекеттік басқарудың стратегиялық деңгейінің мәні мен мазмұны.  

4. ҚР-ғы мемлекеттік билік органдарының құрылымы және оны 

жетілдіру бағыттары.  

5. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттері 

6. Мемлекеттік басқару деңгейлері мен жүйелері 
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7. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі электрондық үкімет 

8. Мемлекеттік басқарудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі 

9. ҚР –да мемлекеттік басқаруды жетілдіру 

10. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің реформалану 

бағыттары.  
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государственного управления: учебное пособие / - Алматы : Қазақ университеті, 

2015. - 318 с. - (МВА). - ISBN 978-601-04-1135-7 

2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. 

Изд. 2-е, доп. – М.: Омега-Л, 2004. 

3. Атамачук Г.В.  Теория государственного управления: учебник. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 525 с. 

4. Добрынин Н.М. Теория и практика государственного управления: 

учебник. – Новосибирск: Наука, 2006. – 510 с. 

5. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного 

управления: Курс лекций. Изд.3-е, доп. и перераб. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-

Дону: издательский центр «МарТ, 2007. – 544 с. 

6. Ихданов Ж.О., Сансызбаева Г.Н., Есенжигитова Р.Г. Мемлекеттік 

басқару теориясы. – М.: Экономика, 2007. –  216 с. 

 

Қосымша: 

1 Батчикова С.А., Глазеева С.Ю. Эффективность государственного 

управления. – М., 1998. 

 2 Государственное управление и политика. - СПб., 2002. 

3 Государственное управление: основы теории и организации. - М.: Статут, 

2000. 

 4 Дамитов С.К. Основы современного менеджмента: учебник. – Алматы, 

2012. – 566 с. 

5 Классики теории государственного управления: американская школа. - М.: 

Изд-во МГУ, 2003 

6 Козбаненко В. Формы и методы государственного управления// Проблемы 

теории и практики управления. – 2000. – № 2. – С. 46-49. 

  7 Концепция новой модели государственной службы . Утвержден 

Указом ПрезидентаРеспублики Казахстанот 21 июля 2011 года № 119. 

8 К.Е. Кубаев.  Эффективное государственное управление. Монография. – 

Алматы:  Қазақ университеті, 2006. -  220с. 
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 9Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Государственный менеджмент. - М.: Новый 

учебник. 2004. 

10Мухтарова К. С. Принципы и функции местного самоуправления 

//Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия экономическая. – № 5. - 2007. - С. 76-83. 

11Мухтарова К. С. Электронное правительство как фактор организации 

государственного управления в Республике Казахстан//Вестник КазНУ им. аль-

Фараби. Серия экономическая. – 2007. – № 6. 

12 Уваров В.Н. Государственная служба и управление: Учебник. – 

Петропавловск: Сев.Каз. юрид. Академия, 2004. 
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ARB 5301 – АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Оқу мерзімі 1,5 жыл 

 

Автор:   

Нурсейтова Г.Б. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің Менеджмент және маркетинг 

кафедрасының доценті  

Тажиева С.К. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің Менеджмент және маркетинг кафедрасының 

доценті  

Жұмамбаев С.К. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің Менеджмент және маркетинг 

кафедрасының доценті  

 

Пікір берушілер: 

Сансызбаева Г.Н. –экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті 

Закирова А.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, Алматы 

Менеджмент Университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «Адам  ресурстарын  басқару» пәні заманауи менеджерлерді дайындауда 

жетекші орын алады, өйткені әр ұйымның жетістіктері адам факторына  

стратегиялық статус беру  арқасында орын тебеді. Қазіргі менеджмент  – ең  

алдымен адамдарды басқару.  

Адам ресурстарын басқару (АРБ) белсенді зерттелініп жатқан оқылатын 

және ғылыми пән, көптерді өзіне  тартатын кәсіби қызмет саласы.  

Берілген пәннің алдында оқылатын пәндер тізімі: «Өндірістік 

менеджмент», «Стратегиялық менеджмент», «Бизнесті ұйымдастыру», 

«Ұйымдастырушылық мінез-құлық», «Фирма экономикасы» және басқалар. 

Курсты оқып біткеннен  кейінгі білім: 

- қызметкерлерді басқару әдістерін таңдай білу; 

- қызметкерлер орындайтын  жұмысты анықтау; 

- орындалған жұмыстың тиімділігін бағалау; 
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- қызметкерлерді марапаттау әдістерін белгілеу; 

- іскерлік және халықаралық  қарымқатынастарды реттеу;  

- өзіне бағыныштылардың мансабын моделдеу және  оларды кәсіби дамуға  

ынталандыру. 

Магистранттар  бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек:  

- адам ресурстарын басқару (АРБ) мәні, басқару ой дамуы және басқаруға 

деген көзқарастар; 

- АРБ  функциялары, еңбек қатынастарын реттеу бағыттары, кадрлық 

шешімдерді қабылдағанда мәдени ерекшеліктерді ескеру мәселелері; 

- қызметкерлерді тарту және жұмыспен қамтамасыз етуді реттеу; 

- адам ресурстарын басқару саласындағы шетелдің озық тәжірибесі; 

- қызметкерлерді  пайдалану, оқыту және дамыту; 

- іс жүзіне асырылған кадрлық шешімдердің тиімділігі, АРД аудиті мәні 

және мазмұны. 

Игеруі керек: 

- қалыптасқан АРБ жағдайын бағалағанда жүйелі ойлану тұрғысынан 

қарауы; 

- алған теориялық білімін компанияда туған нақты АРБ мәселесін шешуге 

жұмсауы; 

- ұтымды АРБ шешімдерін дайындап, іске асыруы; 

- ұйымның нәтижелігі мен тиімділігін қамтамасыз ететін АРБ ұстанымдары 

мен әдістерін таңдап қолдану. 

Қалыптасатын дағдылары:  

- тиімді  АРБ  шешімін табатын талдау әдістері; 

- қызметкерлерді ұйым мен жеке мақсаттарға  жұмылдыратын жұмыс 

әдістері мен тәсілдері; 

- қызметкерлерді тарту, іріктеу және пайдаланудың тиімді шешімдерін 

табуға көмектесетін әдістер; 

- АРБ қызмет орнын тиімді құру жолдары; 

- АРБ стратегиясын жоспарлау, қызметкерлерді жоғары өнімді еңбекке 

итеретін ынталандыру жүйелерін, тиімді бақылауды құру және іс жүзіне асыру 

әдістері және т.б.    

Міндетті түрде оқылатын материал - негізгі әдебиеттер тізімі.   

Қосымша оқылатын материал -  қосымша әдебиеттер тізімі. 

 

Постреквизит – «Менеджмент» 

Прериквизит – «Стратегиялық басқару» 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

 

Тақырып аты 

 АДАМ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

1 Адам ресурстарын  басқару және бизнесті дамыту стратегиясы  

2 Адам  ресурстарын  басқару қызметі 

3 Кадрлық  шешімдерді  қабылдаудың мәдени ерекшеліктері 

4 Қызметкерлерді жұмысқа алуға жинастыру 

5 Қызметкерлерді іріктеу 

6 Қызметкерлерді жұмыстан босату 

 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 

7 Қызметкерлерді  бағалау 

8 Өтемақылық саясат 

9 Қызметкерлерді көтермелеу. Компания еңбеккерлеріне арналған 

жеңілдіктер 

10 Қызметкерлерді оқыту 

11 Мансапты жоспарлау 

 КАДРЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ АРБ АУДИТІ 

12 Кадрлық шешімдердің тиімділігін бағалау 

13 Адам ресурстарын басқару аудиті 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – адам ресурстарын басқару (АРБ) мәселелерімен  

таныстыру және отандық пен шетел компанияларында оларды шешу тәжірибесін 

қарастыру, адам ресурстарын басқаруда салалық басқарушылар мен кадр 

қызметінде істейтін жұмыскерлер арасында жауапкершілікті бөлу жөнінде түсінік 

беру. Осыған орай пән алдына келесі  міндеттер қойылады: 

- адам ресурстарын басқару теориялық негіздерін және АРБ мәселелеріне 

қызығушылық себептерін зерттеу;  

- ұйымда адам ресурстарын басқару  саласындағы стратегиялық, тактикалық 

және оперативтік шешімдерін қабылдау әдістерін игеру; 

- ұйымда адам ресурстарын басқару  саласындағы анализ пен синтез және 

басқа әдістерін игеру, АРБ саласындағы өзгерістердің басқа салада болып жатқан 

өзгерістермен ара байланысын ұғыну және ондай өзгерістерді жоспарлай білу; 
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- адам ресурстарын басқару  саласында шешім қабылдау әдістері мен 

құралдарының кең спектрін пайдалану тәсілдеріне үйрету. 

Осыған байланысты оқу жоспарына берілген пәннің енуі магистранттарды  

АРБ ойлар дамытатын жаңа философия мен тәжірибеге үйретуге жол береді.  

Берілген курс  тыңдаушыларға АРБ бойынша негізгі теориялар мен өмірдегі озық 

тәжірибені өзі атқаратын қызметінде тиімді қолдануға негіз тудырады. 

Кадрларды басқаруға дәстүрлі көзқарас Х1Х ғасырдың аяғында қалыптаса 

бастаған, көбінесе, ол кезде қызметкерлердің белгілі тәртіпті сақтауына көп көңіл 

бөлген. Дамудың келесі сатысында Ф.У.Тейлордың еңбегін ерекше атау керек. 

Атақты ғалым және практик басқару  жұмысшылардың еңбегін жоспарлауға,  

оларды іріктеуге және оқытуға, үйретуге жауапты деп санаған. Басқрушылар 

жұмысты орындаудың тиімді жолын белгілейді, басшылар мен жұмысшылар 

арасында ынтымақтастық орнатады. Тейлор және оның ізбасарлары еңбек ақы 

төлеудің көтерме жүйелерін ұсынады. Ұйымдардағы адамдардың өзара 

қатынастар мәселелерін  зерттеу Э.Мэйо мен оның ізбасарларының ғылыми 

еңбектерінде көрсетілген. Оларда әлеуметтік қатынастардың және топтың қуатты 

творчестволық күш ретінде маңыздылығы көрсетілген.екені силы. Новый подход 

в управлении персоналом в 1980-1990-жылдары қызметкерлерді басқаруда жаңа 

көзқарас туады, ол team management – командалық менеджмент деген ат алады. 

ҒТР заманауи кезеңі  өндірісте адам ролінің күрт өзгеруіне алып келді, адам 

компанияның бәсекелеске қабілеттігің қамтамасыз етудегі шешуші факторына 

айналды.  Адам әулетінің құндылығы жаһанданудың күшейуіне, ақпараттық 

технологияның  дамуына қарай өсуде. 

Қазақстанда  компаниялар басшылары,  нарықты қатынастарға ауысқаннан, 

адам ресурстарын басқаруының заманауи жүйесін, әлемдік ғылым мен 

практикасында туған көптеген озық әдістерін қолданбаса, жоғары жетістікке жете 

алмайтындығын сезінді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУҒА ЗАМАНАУИ КӨЗҚАРАСТАР 

 

Адам ресурстарын  басқару және бизнесті дамыту стратегиясы. 

«Адам ресурстарын  басқару» (АРБ) түсінігі. Адам ресурстарын  басқарудың 

жалпы және арнайы мақсаттары. Адам ресурстарын  басқару  концепциясының 

даму кезеңдері. Адам ресурстарын  басқару мен қызметкерлерді басқару (ҚБ) 

арасындағы айырмашылықтар. Кадрлық шешімдерді сипаттау және оларды 

әртүрлі нышандармен жіктеу: функционалдық, өндірістік, қабылданған 

шешімдердің мазмұны және ұйымды басқарудағы ролі,  стратегиялық бағыттау 

дәрежесі бойынша. Адам ресурстарын  басқару функциялары. «Миссия», 
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«стратегия», «саясат» және «қызмет бағыттары» түсініктерінің ара қатынасы. 

Стратегияны жасау және іске асыру деңгейлері. Адам ресурстарын  басқару 

стратегиясын таңдау. Адам ресурстарын  басқару    стратегиясын белгілейтін 

негізгі факторлар. Ұйымның өмірлік циклі және адам ресурстарын  басқару.  

Шағын кәсіпорындарында қызметкерлерді басқару ерекшеліктері. Қоршаған орта 

және адам ресурстарын  басқару ерекшеліктері. Адам ресурстарын  басқару 

саясаты. Ұйымның кадрлық саясатының мақсаты, мазмұны және оны жасаудың 

негізгі кезеңдері.  

 

Адам ресурстарын  басқару қызметі 

Адам ресурстарын  басқару қызметінің функциялары. Адам ресурстарын  

басқару қызметіндегі мамандардың рольдері және олардың мазмұны.  Кадрлық 

қызметі мен линиялық менеджерлердің өкілеттері. Кадрлық шешімдерді қабылдау 

процедурасының негізгі кезеңдері. Кадрлық шешімдерді қабылдауға ықпал 

жасайтын жағдайлар: сыртқы жағдайлар, ұйымнан тәуелді жағдайлар және 

қызметкерден тәуелді жағдайлар. Ұйымның қаржы жағдайы мен кадрлық 

шешімдерінің ара байланысы.  

 

Кадрлық шешімдерді қабылдаудың мәдени ерекшеліктері 

«Ұлттық мәдениет» түсінігі. Басқарудың ұлттық ерекшеліктеріне 

көзқарастардың дамуы. Исследования Г.Хофштеде зерттеулері және ол ұсынған 

қоғам мен өндіріс дамуының мәртебесін, басқару ерекшеліктерін  анықтайтын 

критерийлер: индивидуализм/ұжымдық,  билік дистанциясы, тәуекелдіктен қашу, 

қоғамдағы әйелдер роліне көзқарас. Талданатын көрсеткіштердің сандық 

бағалауының бесдеңгейлік жүйесі. Қазақстанның ұлттық  ерекшеліктеріне 

сипаттама. Қазақстанның негізгі әлеуметтік-мәдени құндылықтары. Франциядағы 

халықаралық кеңесші Д.Боллингердің зерттеулері.  Қазақстан, Ресей мен АҚШ 

ұлттық ерекшеліктерін салыстырып сипаттау. Қазақстанның ұлттық 

ерекшеліктерінің басқа елдермен ұқсастығы. Қазақстан мен басқа елдердегі 

басқару құндылықтарының иерархиясы. Мәдени шок мәселесі, оның негізгі 

кезеңдері. Қазақстанда адам ресурстарын басқару ерекшеліктері. 

Жаһандану және адам ресурстарын басқару. Адам ресурстарын басқаруда 

шетел тәжірибесі: АРБ халықаралық параметрлері,  әр елде АРБ тәжірибесіндегі 

айырмашылықтрды белгілейтін  факторлар. Европалық одақтағы  елдерде,  АҚШ,  

Жапонияда адам ресурстарын басқару тәжірибелері. Халықаралық компанияларда 

АРБ негізгі бағыттары. Халықаралық кадрлық стратегияны жасау қажеттілігі. 

Халықаралық бизнесте ұлттық факторды ескеру, негізгі және еншілес 

компаниялар арасындағы қатынастарды жіктеу компаниями. Мәдениаралық 

айырмашылықтарды басқарудың үш негізгі стратегиясы: елемеу, минимизациялау 

и максималды пайдалану. Жаһандық менеджерге тән сипаттар. 



 18 

АДАМ РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Қызметкерлерді жұмысқа алуға жинастыру 
Адам ресурстарын жоспарлау және оның негізгі кезеңдері. Қызметкерлерді 

жұмысқа алуға жинастыру  мен оларды іріктеу кезеңдері. Қызметкерлерді тарту 

мен іріктеу бойынша қабылданатын шешімдердің тиімділігін бағалайтын жалпы 

критерийлер. Үміткерлерді іздеуді  және қорытынды шешімді қабылдауды 

жеңілдететін талаптар. Қойылатын талаптарды маңыздылығына қарай жіктеу. 

Шешуші құзыреттер арқылы болашақ үміткерлерге талаптарды белгілеу. 

Қызметкердің  психологиялық сипаттарына қойылатын талаптар.   Майерс-Бриггс 

торы. Үміткерлерді тарту үдерісіне ықпал жасайтын факторлар. Ұйымның 

үміткерді таңдау логикасы. Қызметкерлерді тартудың ішкі және сыртқы көздері: 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Қызметкерлерді тартумен 

айналысатын  жеке меншіктегі агентствоны таңдау: олар көрсететін қызметті 

бағалаудың жалпы және арнайы критерийлері. Агентствомен жұмыс істеу 

ұстанымдары. Жұмысқа алу туралы ақпаратты орналастыруының негізгі 

ұстанымдары.  

 

Қызметкерлерді іріктеу 

Іріктеудің негізгі кезеңдері: алдын ала іріктеу, сұхбат, тесттеу және т.б. 

Үміткерлерді алдын ала іріктеуге қажет негізгі ақпарат көздері.  Алдын ала іріктеу 

стадиясында  үміткер туралы шешім қабылдау. Сұхбат жүргізу варианттары. 

Құрылымданған және құрылымданбаған, мінез-құлықтық және жағдайлық сұхбат. 

Сұхбат нәтижесі бойынша қабылданатын шешімдерге тән қателіктер. Тест түрлері 

және олардың алдына қойылған мақсаттар. Жұмыс алуға үміткерлер мен жұмыс 

берушілер арасында мудделер дауы. Бос жұмыс орнын қызметкерге ауызша және 

жазбаша ұсыну. Үміткерлер туралы ақпаратты тексеру жолдары. Жаңа жұмыс 

орнына қызметкерді бейімдеу мақсаттары. Жалпы бейімдеу және арнайы 

бейімдеу. 

 

Қызметкерлерді жұмыстан босату 

Жұмыстан босату басқарушылық қызметінің түрі ретінде. Жұмыс 

берушілер, қызметкерлер мен қоғам арасында босату тәуекелдігі мен салдарын 

бөлу. Еңбек нарығын реттеу және босатылған қызметкерлерді қолдау бағыттары. 

Қызметкерлерді жұмыстан босату туралы шешім қабылдағанда кең таралған 

қателіктер. Қызметкерлер санын қысқарту туралы шешім қабылдаудың кезеңдері. 

Өндірісті қысқарту кезінде қабылданатын шешімдер варианттары. 

Қызметкерлерді қысқартуды жоспарлы негізге қою. Қызметкерлерді қысқартудың 

балама шешімдері: «жұмысты барлығына бөлу», қысқартылған жұмыс аптасы, 

демалысқа мәжбүр ету және т.б. Қызметкерлерді қысқартудың әлеуметтік-
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экономикалық салдары. Ұйымнан өз еркімен кетуге итеретін шешімдер. 

Жұмыстан босатылатын үміткерлерді іріктеу критерийлері. Босату туралы 

шешімді қызметкерге жеткізу. Босатылған қызметкерлерге арналған қолдау 

шаралары. Жаңа жұмысқа орналасуға көмектесу. Жұмыста қалғандар мен кадрлық 

қызметінде  істейтін мамандарға бағытталған  қолдау шешімдері. 

  

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 

 

Қызметкерлерді бағалау  
Қабылданатын кадрлық шешімдерінің тиімділігін бағалау жүйесінде 

қызметкерлерді бағалаудың орны. Мәселе бар екені туралы хабарлайтын төрт кең 

тараған жаідай. Бағалау міндеттері, қызметкерлерді бағалау  объекті мен әдістерін 

таңдау.  МВО әдісі.  Парето заңы.  SMART ұстанымы. Қызметкерлерді бағалауды 

жүргізетін  субъектілер. «360 градус ұстанымы». Қызметкерлерді бағалау 

барысында кездесетін қиындықтар мен мәселелер. Қызметкерлерді бағалау 

барысында орын алатын субъективизмден арылу жолдары.  Бағалау шешімдерін 

орындаушыларға жетткізу туралы кеңестер. 

 

Өтемақылық саясат 

Марапаттау жүйесі: тура, жанама және материалдық емес формалары. Ішкі 

және сыртқы өтемақылар. Материалдық өтемақыларның шешуші ролі және оның 

түрлері. Еңбек ақы саласындағы үш негізгі стратегия: олардың артықшылықтары 

мен кемшіліктері. Еңбек ақы туралы шолу мазмұны. Еңбек ақы төлеудегі ішкі 

теңдік: орындалатын жұмыстың мазмұны және и қызметкердің потенциалы.  

Баллдық бағалаудың негізгі факторлары («HAY-GROUP» көзқарасы).  Біліктілігі 

үшін төлеу жүйесі. Еңбек ақы ара қатынастарындағы ұлттық ерекшеліктер.  

 

Қызметкерлерді көтермелеу. Компания қызметкерлеріне арналған 

жеңілдіктер 

Еңбек ақы формалары мен жүйелері: оларды қолдану шарттары. 

Қызметкерлерді көтермелеудің жеке және ұжымдық формалары.  Өтемақылық 

төлемдер: артықшылықтары мен кемшіліктері. Басшылар мен мамандарға сыйақы 

төлеу формалары. Еңбек ақы төлеу және еңбекке ынталандыру саласында АРБ 

мамандары мен линиялық менеджерлердің өкілеттерін ажырату. Жеңілдіктер мен 

өтемақылар беру формалары: қатаң, икемді және аралас. 

 

Қызметкерлерді оқыту 

Оқыту қажеттілігін анықтау және оны үш аспектіде қарастыру: бүкіл ұйым, 

нақтылы жұмыс орны мен қызметкер үшін.  Оқытудың нақты мақсаттарын қою. 

Қызметкерлерді оқыту формалары: олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 
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Қызметкерлерді оқыту әдістері: олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Тиімді оқыту үдерісінің негізінде жатқан ережелер. 

 

Мансапты жоспарлау 

Мансап түсінігі кең және тар мағынада. Ұйым қызметкерлерінің мансап 

сатысымен өсуіне ықпал жасайтын негізгі факторлар: сыртқы, ұйымдық және 

жеке тұлғаға байланысты. Мансапты басқару саясаты. Голланд  бойынша 

мансапты таңдау схемасы. Мансап өсу стадиялары. Мансап өсу мәселелері. 

Қызметкердің өзін өзі бағалауы және мансабын жеке жоспарлау кезеңдері. Өз 

қызметкерлерінің мансаптарын өсіруін жоспарлауда басшының ролі. АРБ-да 

резервпен жұмыс істеу мақсаты мен орны. Резерв типтері және оны қалыптастыру 

ұстанымдары. Резервпен жұмыс істеу кезеңдері мен әдістері. Резервпен жұмыс 

істеу формалары.  

 

КАДРЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ АРБ АУДИТІ 

 

Кадрлық шешімдердің тиімділігін бағалау 

Қабылданған кадрлық шешімдердің тиімділігін бағалаудың негігі 

функциялары. АРБ саласындағы экономикалық және әлеуметтік тиімділік. 

Қабылданған кадрлық шешімдердің тиімділігін бағалау көзқарасының үш  

компоненті. АРБ саласындағы бағалау объектілері. Кадрлық шешімдердің 

тиімділігін бағалау ұстанымдары.  Кадрлық шешімдерді объект, субъектілер және 

нәтижелер тұрғысынан бағалау. Кадрлық шешімдердің экономикалық және 

әлеуметтік нәтижелері. Қабылданған кадрлық шешімдерді бағалаудың  сандық 

және сапалық нәтижелері. Кадрлық қызметінің  кадрлық шешімдердің тиімділігін 

бағалаудағы ролі. Қызметкерлерді тарту және іріктеу, қызметкерлерді  қысқарту 

туралы шешімдердің, қызметкерлерді оқыту бағарламасының тиімділігін бағалау.  

Қызметкерлерді оқыту бағарламасының тиімділігін бағалау кезінде айырылған 

табысты есептеу. 

 

Адам ресурстарын басқару аудиті 

Ұйымның кадрлық жұмысының аудитінің түрлері. АРБ аудитінің 

маңыздылығын өсірген себептер. Кадрлық үдерістердің ұйымның стратегиясына 

және мақсаттарына сәйкестігін  талдау. Кадрлық үдерістер аудитінің 

параметрлері,  ұйымдастырушылық құрылым  аудитінің параметрлері, кадрлық 

құрам мен кадрлық потенциал аудитінің параметрлері. Ұйымның кадрлық 

қызметіне аудит жүргізуге қатысушылар. Аудиттік тексерудің қорытындысына 

арналған жазбаша есептің мазмұны.  
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CЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. «Заманауи ұйымда қызметкерлер орны. Адам ресурстарын басқару 

жүйесі». 

2. «АРБ саяси және ұйымдастырушылық  аспектілері». 

3. «Адам ресурстарын басқару  қызметін ұйымдастыру және құрылымын 

белгілеу». 

4. «Жаһандану және адам ресурстарын басқару. Жаһан заманының  

менеджері».  

5. «Адам ресурстарын басқаруының шетел тәжірибесі». 

6. «Үміткерлерді жұмысқа тарту». 

7. «Үміткелерді жұмысқа алар кезде бағалау». 

8. «Қызметкерлерді іріктеу және еңбек шартын бекіту». 

9. «Қызметкерлер санын қысқарту». 

10. «Қызметкерлердің еңбек тиімділігін бағалау». 

11. «Қызметкерлердің еңбек ақы жүйесін ұйымдастыру». 

12. «Ынталандыру жүйесін құру». 

13. «Ұйымның адам ресурстарын оқыту және дамыту». 

14. «Дағдарыс жағдайында адам ресурстарын басқару». 

15. «Ұйымның АРБ қызметінің жұмысын бағалау». 

Аталған тақырыптарға сәйкес әр семинар сабағында отандық және шетел 

ұйымдарының тәжірибесінен алынған бір немесе бірнеше нақты жағдайлар 

міндетті түрде талқыланады.  

 

Магистранттың өзіндік жұмысы тапсырмалары және сабақ болу 

түрлері 

Магистранттардың өзіндік жұмыстары әртүрлі сабақ жүргізу және 

тапсырмаларды орындау  түрінде өтуі мүмкін. Сабақ түрлеріне жобаны 

презенттеу, рефератты қорғау,  шағын топта жұмыс істеу, жазбаша шолу мен  эссе, 

күрделі есептерді шығару және т.б. жатады. Аталған сабақтағы тапсырмалар 

толық нақты кәсіпорындар мен ұйымдардың материалдарына  сүйену керек. 

Оқулық пен жарияланған материалдың көшірмелерін жасауға қатаң тыйым 

салынады. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Адам ресурстарын басқаруының халықаралық параметрлері. 

2. Қазақстандағы халықаралық компанияларда адам ресурстарын 

басқаруының негізгі бағыттары. 
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3. Қазақстандағы, Ресейдегі және Қытайдағы  адам ресурстарын басқару 

ерекшеліктеріне салыстырмалы талдау жасау. 

4. Г. Хофштеде ұсынған критерийлер бойынша Қазақстанның әлеуметтік-

мәдени құндылықтарын бағалау. 

5. Қазақстандық кәсіпорындарының қызметкерлерді жұмысқа тарту 

тәжірибесі. 

6. Қазақстанда қызметкерлерді жұмысқа тартумен шұғылданатын жеке 

меншіктегі агентстволардың дамуы. 

7. Қазақстан ұйымдарында қызметкерлерді іріктеуде қолданатын әдістері. 

8. 2008-2009 жж. дағдарыс жағдайында Қазақстанда қызметкерлерді 

қысқарту мәселелерін шешу тәжірибесі. 

9. 2008-2009 жж. дағдарыс жағдайында дамыған елдерде қызметкерлерді 

қысқарту мәселелерін шешу. 

10. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде қызметкерлерді 

қысқартудың құқылық жақтарын көрсету. 

11. Қызметкерлерді қысқарту баламалары. 

12. Қазақстанның жеке меншікті секторында еңбек ақы төлеуді 

ұйымдастыру (нақты компаниялар мысалында). 

13. Қазақстанның бюджеттік секторында еңбек  ақы төлеу. 

14.  Қазақстанның кәсіпорындары мен ұйымдарында еңбек ақы төлеудің 

көтерме жүйелері. 

15. Ұйым есебінен берілетін жеңілдіктер мен өтемақылар туралы 

Қазақстанда жиналған тәжірибе. 

16. Қызметкерлерді оқыту бағдарламасының тиімділігін бағалау (нақты 

мысалда). 

17. Адам ресурстарын басқару аудитін жүргізу бағдарламасын жасау 

(нақтылы ұйым мыалында). 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. АРБ саяси және ұйымдастырушылық аспектілері 

2. Адам ресурстарын басқару және бизнесті дамыту стратегиясы 

3. Адам  ресурстарын  басқару қызметі 

4. Кадрлық шешімдерді қабылдаудың мәдени ерекшеліктері 

5. Персоналды тарту және таңдау 

6. Жұмысқа аларда үміткерлерді бағалау 

7. Персоналды іріктеу  

8. Персоналды қызметтен босату 

9. Қызметкерлердің еңбек тиімділігін бағалау 
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10. Компенсациялық саясат 

11. Мотивациялық жүйе 

12. Адам ресурстарын дамыту 

13. Карьераны жоспарлау 

14. АРБ қызмет орны жұмысын бағалау 

15. Дағдарыс жағдайында АРБ 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Управление человеческими ресурсами. Модуль 4: В. В. Травин, М. И. 

Магура, М. Б. Курбатова — Москва, Издательский дом "Дело" , 2013 г.- 128 с. 

2. Управление человеческими ресурсами. Модуль 7: В. В. Травин, М. И. 

Магура, М. Б. Курбатова — Москва, Издательский дом "Дело" , 2013 г.- 104 с. 

3. Управление человеческими ресурсами. Социально-психологический 

подход: В. И. Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин — Санкт-Петербург, КДУ, 

2009 г.- 360 с. 

4. Управление человеческими ресурсами. Учебник: — Санкт-Петербург, 

Юрайт, 2014 г.- 528 с. 

5. Управление человеческими ресурсами. Учебник: В. В. Лукашевич, Ю. 

Г. Одегов, С. А. Карташов, А. Е. Шкляев — Москва, КноРус, 2014 г.- 222 с. 

6. Жұмамбаев С.К. Адам ресурстарын басқару. Оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2011. 

 

Қосымша: 

1. Проектно-ориентированное управление человеческими ресурсами 

организации: Р.Р. Гутнов — Санкт-Петербург, Книга по Требованию, 2008 г.- 216 

с. 

2. Современная концепция управления человеческими ресурсами: Р.Р. 

Гутнов — Санкт-Петербург, Книга по Требованию, 2007 г.- 206 с. 

3. Управление персоналом: — Санкт-Петербург, Юрайт, 2013 г.- 448 с. 

4. Управление персоналом: Н. В. Кротова, Е.В. Клеппер — Санкт-

Петербург, Финансы и статистика, 2006 г.- 320 с. 

5. Управление человеческими ресурсами в бизнес-организации. 

Стратегические основы: А. А. Хачатурян — Москва, ЛКИ, 2010 г.- 272 с. 

6. Управление человеческими ресурсами в европейском гостиничном 

бизнесе: — Санкт-Петербург, Финансы и статистика, 2002 г.- 120 с. 

7. Управление человеческими ресурсами. Модуль 4. Учебно-практическое 

пособие: В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. Курбатова — Москва, Издательский 

дом "Дело" , 2014 г.- 158 с. 
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MBTT 5301 – МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ  

ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 1 кредит 

 

Оқу мерзімі 1 жыл 

 

Авторлар: 

Мұхтарова Қ.С. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің Менеджмент және маркетинг кафедрасының 

профессоры  

Смағұлова Г.С. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің Менеджмент және маркетинг 

кафедрасының доценті  

 

Пікір жазғандар: 
Саханова А.Н. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, Абылай 

хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 

Купешова С.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасындағы мемлекет құрлысының теориясы мен 

тәжірибесі мемлекеттік органдар жүйесі қызметі мен қалыптасуы саласында 

бірқатар жаңа мәселелер туғызып отыр, өйткені оның объектілері ел 

экономикасына нарықтық механизімдерді кеңінен енгізу салдарынан барынша 

серпінді сипатпен ерекшеленеді. Бұл орайда, Қазақстан республикасының 

демократиялық, зиялы, әлеуметтік бағыттағы мемлекет болуына арналған 

стратегиялық міндеттердің іске асуына көмектесетін құқықтық реттеу және 

басқару механизмін қалыптастыру маңызды болып табылады. 

Курстың мақсаты – мемлекеттік басқарудың теориялық және тәжірибелік 

аспектілерін оқыту  болып табылады.  

Аталған мақсатқа сай оқу курсының соңында магистрант: 

түсінігі болуы керек: 

- нарықтық экономика жағдайында басқару субъектісі ретіндегі мемлекет  

туралы; 
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- мемлекеттік басқару жүйесі мен оның құрамдас бөліктері: үрдісі, 

мақсаттары, функциялары, қағидалары, әдістері, органдары, мемлекеттік қызмет 

кадрлары туралы; 

- кәсіби қызмет ретіндегі  мемлекеттік басқарудың мәні, мемлекеттік және 

басқа да басқару түрлері  арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтар туралы; 

білуі керек: 

- әртүрлі басқару деңгейлеріндегі мемлекеттік экономикалық саясатты 

жүзеге асырудың негізгі құралдарын пайдаланудың спецификасын, механизмдерін 

және қағидаларын; 

- барлық басқару деңгейлеріндегі басқару органдары жүйесінің құрылымын 

менгереалуы керек: 

-  мемлекеттік билік органдары қызметі барысында білікті  болуы керек: 

 Пререквизиттер: «Менеджмент», «Мемлекеттік басқару теориясы», 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Ағылшын тілі», «Құқық негіздері». 

Постреквизиттер: Аталған пәндерді оқу мамандарға тиімді мемлекеттік 

шешім қабылдауға көмектесетін мемлекеттік басқарудың теориялық және 

тәжірибелік аспектілерінің базасын терең игеруге мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік басқару негіздері мен оның жетілдірілу бағыттарын оқып білу-

кәсіби мемлекет құруға бағытталған кәсіби басқарушылардың жаңа ұрпағын 

дайындау, «Қазақстан-2030» стратегиясын жүзеге асырудың басым бағыттарының 

бірі болып табылады.  

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

ТАҚЫРЫПТЫҢ АТЫ  

1 Мемлекеттік басқарудың нарықтық тәсілі 

2 Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік 

3 Мемлекеттік басқару және ұйымдастырылған мүдделер 

4 Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы 

5 Жемқорлыққа қарсы саясат және мемлекеттік басқару мақсаттары 

6 Мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру  

7 Мемлекеттік басқару жүйесіндегі шешім әзірлеу және қабылдау 

8 ҚР-ғы мемлекеттік басқару жүйесін орталықсыздандыру 

9 ҚР-ғы  мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің тұжырымдамасы  

10 Қазақстандағы мемлекеттік басқару реформасы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың негізгі мақсаты - магистранттарға  мемлекеттік басқарудағы 

классикалық және қазіргі кездегі тәсілдер жайлы білім беру, әкімшілік 

реформалардың негізгі жаңа бағыттарын көрсету, ҚР мемлекеттік басқару 

дамуының негізгі сценарийлерін талдау. Ұсынылған курсты оқу нәтижесінде 

магистранттар кәсіби қызмет жүйесі ретіндегі мемлекеттік басқарудың күрделі 

саяси, экономикалық және әлеуметтік контексті жайлы білім алады. 

Магистранттар ҚР мемлекеттік басқару саласындағы нақты мәселелер мен 

жағдайларды бағалау мен саяси және басқарушылық талдау жасау құралдарын 

пайдалануды үйренеді. 

Аталған курс шеңберінде басқарушылық қызметтің қоғамдық – азаматтық 

мағынасы мен әлеуметтік бағытталуын түсінуді қалыптастыру маңызды болып 

табылады, сонымен қатар курс барысында басқарушылық міндеттерді шешу 

үрдісіне халықтың қатысуының демократиялық құндылығын игеруді қамтамасыз 

ету керек.  

          Пәнді оқу магистранттарға мемлекеттік басқару қағидалары мен 

конститутциялық негіздер саласында білім жүйесін қалыптастырумен қатар, 

жергілікті билік органдарының функционалдық міндеттер шеңберінің кеңеюіне 

байланысты біртіндеп  қоғамдық өмірдің демократиялануы жағдайында 

мемлекеттік басқаруды жетілдіру қажеттілігі саласында білім алуға мүмкіндік 

береді. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мемлекеттік басқарудағы нарықтық әдіс 
 Мемлекеттік басқарудың қазіргі тұжырымдамасының әдістемелік 

негіздерінің қалыптасуы. Басқару әлеуметтік институт ретінде. Басқарудың 

ұйымдастырушылық және реттеушілік мәні. Билеушілік – басқару белгісі ретінде. 

Мемлекеттік басқарудың негізгі белгілері. Мемлекеттік басқарудың сапалық 

ерекшеліктері. Мемлекеттік және қоғамдық басқарудың бірлігі мен ара-қатынасы. 

Саяси партиялар, кәсіби қоғамдар қоғамдық ұйымдар мысалдары ретінде. 

Ынтымақтастық – мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың өзара іс-

әрекет ету формасы ретінде.Әлеуметтік – экономикалық және еңбек қатынастары 

саласындағы әлеуметтік серіктестік жүйесі. Қоғамдық ұйымдарды мемлекеттік 

тіркеу және қайта тіркеу.  

 

Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік 

Қоғамдық қатынастарды реттеуші құқықтық заңдар. Әлеуметтік басқару, 

басқару мен реттеуді күшейту, басқару мен билік орталықтарын бөліп 
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жайғастыру, мемлекеттік басқару жүйелілігі, мемлекеттік басқарудың дамуы-

қоғамдық өмір дамуының объективті заңдылығы ретінде. 

Мемлекеттік басқарудағы саяси құқық және бостандық түсінігі, мәні және 

ерекшелігі. Мемлекеттік шешімдерді жүзеге асыру шарты ретіндегі мемлекеттік 

басқарудағы жауапкершілік. 

«Жауапкершілік» және «міндеттілік» түсінігі, мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі өзара байланысты түсінік ретінде.Міндеттілік,мемлекеттік 

қызметшінің міндеттері мен құқықтары.Мемлекеттік басқарудағы персоналды 

жауапкершілік. Құқықтық жүйедегі персоналды міндеттіліктің басқарудағы 

мінездемесі. Мемлекеттік  функцияларын орындаудағы мемлекеттік 

қызметтұлғаларының жауаптылығы  мен өкілеттілігі. 

Министрлердің өкілеттілігі мен жуауапкершілігі. 

 

Мемлекеттік басқару және ұйымдастырылған мүдделер 

Мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі элементтері және олардың өзара 

байланысы. Мемлекеттік басқару субъектісінің басқарылатын қоғамдық жүйемен 

байланысы. Мемлекеттік басқарудың онтологиялық гносеологиялық, әдістемелік 

элементтер жүйесі.  

Лоббизм. Қазақстанда қолданылатын лоббистік іс-әрекет әдістері. 

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тікелей және кері байланыс. Артықшылықты 

басқарушылық ықпал ету-мемлекеттік басқару жүйесіндегі тікелей байланыстар 

негізі ретінде. Ынтымақтастық, өзара байланыс, төменнен инициативаның болуы, 

тікелей байланыстарды қабылдау және олардың нәтижелілігі мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі кері байланыс мысалы ретінде.      

Басқару аппаратының құрылуы, еңбек үрдістері және қызметтік қатынастар, 

қоғаммен қатынас – мемлекеттік басқарудың типтік мысалдары мемлекеттік 

басқару жүйесіндегі бірегейлік.  Мемлекеттік басқарудағы типтік және бірегейлік 

– мемлекеттік басқарудың сапалық жетілдіру бағыты ретінде. Мемлекеттік және 

бірегейлік – мемлекеттік басқаруды сапалы жетілдіру көзі ретінде. 

  

Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы 

 Мемлекеттік орган – мемлекеттік басқарудың  ұйымдық құрылымының 

жүйе құрушы элементі ретінде. Мемлекеттік орган сипаттамалары: 

Функционалдық, құқықтық, ұйымдастырушылық мемлекеттік органдардың 

статустық белгілері. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымына әсер етуші 

факторлар. Мемлекет функциялары, мемлекеттік орган кадрлары. 

Мемлекеттік шешімдерді орындаушы негізгі институттар мемлекеттік 

органдарды түрлі негіздер бойынша жіктеу: мемлекеттік қызметі, құзыреттер, іс-

әрекеттердің территориялдық масштабы бойынша. 
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 Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын жасау. Ұйымдық 

құрылымның қалыптасуы: сызықтық, функционалдық, сызықтық-функционалдық, 

бағдарламалық-мақсаттық, матрицалық. Мемлекеттік орган құрылымы. 

Мемлекеттік орган құрылымына қойылатын талаптар: мобильділік, оперативтілік, 

экономдылық.  

 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымы. Мемлекеттік басқаруды жетілдіру бағыттары. 

 

Жемқорлыққа қарсы саясат және мемлекеттік басқару мақсаттары 

Жемқорлықпен күрес құралдары. Жемқорлықтың алдын-алу (жұмсақ) және 

реакциялық (қатаң) әдістері. Оқыту, персоналды саясат, ұйымдастырушылық-

мәдени даму жемқорлықпен күресудің жұмсақ әдістері. Жемқорлықпен 

байланысты құқық бұзушылықтар субъектілері. Жемқорлықпен күрестің негізгі 

қағидалары.  

Мемлекеттік басқару субъектілерінің ұйымдастырушылық-нұсқаулық 

қызметі ретіндегі көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларда көрінетін 

ұжымды жалпы басқару, кадрларды іріктеу және орналастыру, бағынушыларды 

ұйымдастыру және бақылау, тәртәп орнату.  

Мемлекеттік басқару субъектілерінің әкімшілік-шаруашылық қызметі 

ретіндегі мүлікті басқару мен иеленудегі материалдық жауапкершілік. 

ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы Заңы және оның мазмұны. Заңның 

негізгі мақсаттары. Кадрларды жалдау, дайындау және жылжыту жүйелерінің 

жетілдірілуі.  

 

Мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру 

Қоғамның тұрақты дамуына қажетті позитивті мақсаттарға жету мен ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қоғамға маңызды мәселелерді шешу 

жолындағы мемлекеттік басқарудың мақсатты бағытталған қызметі ретіндегі 

мемлекеттік саясат.  Мемлекеттік саясат құрылымы мемлекеттік басқарудың 

міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыру қызметі ретінде. Мемлекеттік мүдделер 

және ұлттық қауіпсіздік.  

Мемлекеттік саясатты жіктеу мәселесі жіне оның жүйелік сипаттамалары. 

Мемлекеттік басқарудың жалпы, ішкі және сыртқы айқындаушы факторлары және 

олардың мемлекеттік саясатқа әсері.  

Мемлекеттік саясаттың конституциялық негіздері мен құқықтық базасы.  

Саясаттың басым бағыттарын анықтау. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру 

механизмі. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысатын басқару органдары. 

Мемлекеттік саясат түрлері мен бағыттары.  
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Мемлекеттік басқару жүйесіндегі шешім әзірлеу және қабылдау 

Мемлекеттік шешім – ғылыми түсінік ретінде. Саяси және әкімшілік 

мемлекеттік шешімдер. Мемлекеттік шешім сипаттамалары – бедел, ауқым 

(диапазон), ақпаратпен қамтамасыз етілу, технология және стиль, түрлері, 

тәжірибелік маңыздылық. Меммлекеттік шешімдердің тиімділігін бағалау. 

ҚР-ғы нормативті – құқықтық актілер түсінігі мен жіктемесі. Негізгі және 

туынды нормативті – құқықтық актілер. Заңдық және заңнан туындаған актілер. 

Регламент, ереже, нұсқау нормативті-құқықтық актілердің туынды түрлері 

ретінде. 

 Нормативті - құқықтық актілердің жобаларының жоспарлануы, дайындалуы, 

келісілуі. Нормативті-құқықтық актілердің спецификалық ерекшеліктері. ҚР-ғы 

нормативті – құқықтық актілері мәтінінің баяндалу стилі, құрылымы, 

реквизиттері. Нормативті-құқықтық актілердің қабылдану және жариялану тәртібі. 

Нормативті-құқықтық актілердің уақыт, кеңістік және тұлғалар бойынша әрекет 

етуі. Нормативті-құқықтық актілердің орталық және атқарушы органдарда 

мемлекеттік тіркелуі. 

 

ҚР-ғы мемлекеттік басқару жүйесін орталықсыздандыру  

Мемлекеттік басқарудың орталықтандырылуы мен орталықсыздандырылуы 

мәселесі.  Мемлекеттік басқарудың түрлері мен үрдісі. Билік деконцентрациясы.  

Орталық және жергілікті билік өкілеттіліктері бөлінуінің концептуалды 

моделі. Министрліктер, орталықтан аймақтарға және мемлекеттен жеке секторға 

орталықсыздандыру.  Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару 

дамуының тұжырымдамасы (№ 438, 28 қараша 2012 ж). Тұжырымдаманы жүзеге 

асыру кезеңдері. 2013-2020 жылдар аралығында тұжырымдаманы жүзеге асыру 

бойынша шаралар жоспары. Қазақстан Республикасында жүргізілген әкімдерді 

сайлау нәтижелері.  ҚР «Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару 

туралы» Заңының негізгі ережелері. Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге 

халықтың қатысуын қамтамасыз ету. Жергілікті өзін-өзі басқаруға халықтың 

қатысу нысандары.   Жергілікті өзін-өзі басқару қызметін мемлекеттік реттеудің 

қағидалары мен нысандары. Жергілікті өзін-өзі басқаруды мемлекеттік қолдау.  

 

ҚР-ғы  мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің тұжырымдамасы 

ҚР-ғы мемлекеттік қызмет міндеттері мен функциялары. Меритократия, 

тиімділік, нәтижелік, транспаренттілік және қоғам алдындағы есептілік 

мемлекеттік қызмет жүйесін кәсібилендіру негізі ретінде.  

Мемлекеттік қызметке орналасу үрдісі. Мемлекеттік қызметті өткеру мен 

қызметтік мансап. Мемлекеттік қызметкерлерді оқыту. Әкімшілік қызметкерлерді 

аттестациялау. Мемлекеттік қызметкерлерді мотивациялау. Мемлекеттік 
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қызметкерлердің қызметін тоқтатуы. Мемлекеттік қызметкерлер этикасы мен 

имиджі.  

Мемлекеттік қызметтер көрсету және олардың сапасын арттыру бағыттары.  

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті басқару. ҚР-ғы 

мемлекеттік қызметтің реформалануы. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

қызметтің жаңа моделінің міндеттері мен мақсаттары.  

  

Қазақстандағы мемлекеттік басқару реформасы 

Әртүрлі елдердегі мемлекеттік басқару реформалары. Жергілікті өзін-өзі 

басқару – мемлекеттік басқарудың демократиялық негізі ретінде. Мемлекеттік 

басқару органдарының жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен әрекет етуінің 

бағыттары. Мемлекеттік басқару органдарының жергілікті өзін-өзі басқарумен 

өзара әрекеттесуінің механизмі. Мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-

өзі басқару органдарының өзара байланысын реттеу. Электрондық үкімет – 

мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру шарты ретінде.  

Үкіметті реформалау стратегиясының басты қағидасы. Шағын және кәсіби 

үкімет қалыптастыру.Стратегия негізінде бағдарламалардың жүзеге асуы.Дәлме-

дәл ведомствааралық үйлестіру. 

. 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Мемлекеттердің пайда болуы, мәні және негізгі сипаттамалары 

2. Мемлекеттік басқарудың әкімшілік, экономикалық, әлеуметтік-саяси, 

моральді-этикалық әдістері және олардың басымдылық мәселелері 

3. Мемлекеттік және қоғамдық басқарудың бірлігі мен ара-қатынасы. 

Қазақстандағы мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын талқылау. 

4. ҚР - ғы мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы. 

5. Нормативті – құқықтық актілер жобаларын жоспарлануы, дайындалуы 

және келісілуі 

6. ҚР нормативті – құқықтық актілердің мәтінінің баяндалу стилі, 

құрылымы және реквизиттер. Кез-келген құқықтық акт презентациясы. 

7. Әкімшілік процедуралар: түсінігі, мәні. 

8. «Қазақстан -2030» ұзақ мерзімді стратегиясын жүзеге асыру 

аясындағы адам потенциалының маңызы мен ролі. 

9. Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару: мәселелер, 

оларды шешу жолдары. 

10. Электрондық үкімет мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру шарты 

ретінде. 
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МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Басқару түрлері мен олардың ерекшеліктері. 

2. Мемлекеттің қоғамдық функциялары және олардың ел дамуындағы 

рөлі. 

3. Мемлекеттік басқарудың стратегиялық деңгейінің мәні мен мазмұны.  

4. ҚР-ғы мемлекеттік билік органдарының құрылымы және оны 

жетілдіру бағыттары.  

5. Мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттері 

6. Мемлекеттік басқару деңгейлері мен жүйелері 

7. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі электрондық үкімет 

8. Мемлекеттік басқарудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі 

9. ҚР –да мемлекеттік басқаруды жетілдіру 

10. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің реформалану 

бағыттары.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Теория и практика государственного строительства в Республике Казахстан 

ставят ряд новых проблем в области формирования и функционирования системы 

органов государственного управления, поскольку его объекты отличаются 

достаточной динамичностью из-за широкомасштабного внедрения рыночных 

механизмов в экономику страны. Здесь важным является разработка такого 

механизма управления и правового регулирования, который способствовал бы 

осуществлению стратегических задач Республики Казахстан как 

демократического, светского, социально ориентированного государства. 

Целью курса является изучение теоретических и практических аспектов 

государственного управления. В соответствии с данной целью ставятся 

следующие задачи: 

иметь: 

- целостное представление о государстве как субъекте управления в 

условиях рыночной экономики; 

- комплексное представление о системе государственного управления и 

понимать сущность ее составляющих: процесс, цели, функции, принципы, методы, 
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органы, кадры государственной службы; 

-представление о сущности государственного управления как вида 

профессиональной деятельности для определения сходств и различий между 

государственным и другими видами управления; 

знать: 

- принципы, механизм, специфику использования основных инструментов 

реализации государственной экономической политики на разных уровнях 

управления; 

уметь: 

- разбираться в структуре системы органов управления на всех уровнях; 

владеть: 

- практическими навыками работы в органах государственной власти. 

Для повышения результативности освоения данного курса магистрантам 

необходимо знать содержание следующих дисциплин: «Менеджмент», «Теория 

государственного управления», «Государственное регулирование 

экономики»,«Английский язык», «Основы права».  Изучение этих дисциплин 

представляет собой базу для углубленного освоения теоретических и 

практических аспектов государственного управления, которое позволит 

специалистам принимать эффективные государственные решения.Знание основ 

государственного управления и направлений его совершенствования необходимо 

для подготовки нового поколения профессионалов-управленцев с целью 

реализации одного из важнейших приоритетов стратегии «Казахстан-2030» - 

построения профессионального государства. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

1 Содержание государственного управления 

2 Рыночный подход к государственному управлению 

3 Ответственность в государственном управлении 

4 Государственное управление и организованные интересы 

5 Организационная структура государственного управления 

6 Антикоррупционная политика и цели государственного управления 

7 Формирование и реализация государственной политики 

8 Разработка и принятие решений в системе государственного управления 

9 Управленческая деятельность и ее стадии 

10 Децентрализация  государственного управления и развитие местного 

самоуправления в РК 
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11 Концепция новой модели государственной службы в  Республике Казахстан 

12 Реформа государственного управления в Республике Казахстан 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Теория и практика государственногоуправления» 

предусмотрена для экспериментальной программы подготовки магистрантов по 

специальности 6М051000 -Государственное и местное управление.  

Основная цель курса – сформировать у магистрантов представление о 

классических и современных подходах к государственному управлению, показать 

основные направления административных реформ в современном мире, дать 

анализ состояния и основных сценариев развития государственного управления в 

Республике Казахстан.  В результате изучения предлагаемого курса магистранты 

получат знания о чрезвычайно сложном политическом, экономическом и 

социальном контексте государственного управления как системы 

профессиональной деятельности. Магистранты научатся использовать 

инструментарий политического и управленческого анализа для оценки реальных 

ситуаций в Республике Казахстан и решения конкретных проблем 

государственного управления. 

           В рамках данного курса представляется важным сформировать 

понимание социального назначения, общественно-гражданского смысла 

управленческих функций и обеспечить усвоение демократических ценностей 

участия населения в процессах решения управленческих задач. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам овладеть целостной системой 

знаний в области конституционных основ и принципов государственного 

управления, постоянной необходимости его совершенствования в условиях 

дальнейшей демократизации общественной жизни и постепенного расширения 

круга функциональных обязанностей местных органов власти.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Содержание государственного управления 

Политика и цели государственного управления. Государство как ведущий 

субъект социального управления. Теоретическая и практическая направленность 

государственного управления.  Общественные источники выработки целей 

государственного управления. Правовая форма закрепления целей 

государственного управления. Классификация и иерархия  целей 

государственного управления в зависимости от источников их формирования, 
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компетенции государственных органов, их территориальных и временных 

аспектов. 

Специфика и классификация функций государственного управления. 

Функции государственных органов.  

Методы государственного управления. Административно-правовые, 

экономические, идеологические методы государственного управления и их 

сущность. 

Формы государственного управления.  

 

Рыночный подход к государственному управлению 

Формирование методологических основ современной концепции 

государственного управления. Управление как социальный институт. 

Организующая, регулирующая сущность управления. Властность как признак 

управления. Основные признаки государственного управления. Механизм 

государственного управления. Качественные особенности государственного 

управления. Демократия как основа рыночного подхода к государственному 

управлению. 

Единство и соотношение государственного и общественного управления. 

Политические партии, профессиональные союзы как примеры общественных 

объединений. Сотрудничество как форма взаимодействия государственных 

органов и общественных объединений. Система социального партнерства в 

области социально-экономических и трудовых отношений. Государственная 

регистрация и перерегистрация общественных объединений. 

 

Ответственность в государственном управлении 

Правовые законы, регулирующие общественные отношения.   Социальное 

управление, усиление регулирования и управления, рассредоточение центров 

власти и управления, системность государственного управления, развитие 

государственного управления как объективные законы государственного 

управления.  

Сущность, понятие и особенности политических прав и свобод в 

государственном управлении. Ответственность в государственном управлении как 

необходимое условие реализации государственных решений. 

Понятия «ответственность» и «обязанность»  как взаимосвязанные понятия 

в системе государственного управления. Обязанности, ответственность и права 

государственного служащего. Персональная ответственность в государственном 

управлении. Характеристика персональной ответственности в управлении, ее 

виды и место в правовой системе. Ответственность лиц, уполномоченных на 

выполнение государственных функций.  
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Полномочия и ответственность министров, их подотчетность и 

стратегический контроль за их деятельностью. 

 

Государственное управление и организованные интересы 

Основные элементы системы государственного управления, их взаимосвязь.  

Взаимосвязь субъекта государственного управления с управляемой общественной 

системой. Система онтологических, гносеологических,методологических 

элементов государственного управления. 

Лоббизм. Методы лоббистской деятельности, используемые в Казахстане. 

Виды лоббизма. Внешний лоббизм, внутренний лоббизм, косвенный 

лоббизм.Прямые и обратные связи в системе государственного управления. 

Преимущественно управляющее воздействие как основа прямых связей в системе 

государственного управления. Сотрудничество, взаимодействие, инициатива 

снизу, восприятие прямых связей, их результативность как пример обратных 

связей в системе государственного управления.  

Построение аппарата управления, трудовые процессы и служебные 

отношения, отношения с обществом – примеры типичного в государственном 

управлении. Уникальное в системе государственного управления как направление 

его совершенствования. Типичное и уникальное в государственном управлении – 

источники качественного совершенствования государственного управления. 

 

Организационная структура государственного управления 

Государственный орган как системообразующий элемент организационной 

структуры государственного управления. Характеристики государственного 

органа: функциональные, юридические, организационные. Статутные признаки 

государственного органа. Факторы, оказывающие влияние на организационную 

структуру государственного управления. Функции государства. Кадры 

государственного органа. 

Основные институты выполнения государственных решений. 

Классификация государственных органов по различным основаниям: функциям 

государства, компетенции, территориальным масштабам деятельности. 

Построение организационной структуры государственного управления. 

Линейное, функциональное, линейно-функциональное, программно-целевое, 

матричное основания формирования структур управления. Структура 

государственного органа. Требования, предъявляемые к структуре 

государственного органа: мобильность, оперативность, экономичность. 

Организационная структура государственного управления в Республике 

Казахстан.Направления совершенствования государственного управления.  
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Антикоррупционная политика и цели государственного управления 

Средства борьбы с коррупцией. Предупредительные (мягкие) и реакционные 

(жесткие) методы борьбы с коррупцией. Обучение, персональная политика и 

организационно-культурное развитие как мягкие методы борьбы с коррупцией. 

Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией. Основные принципы борьбы 

с коррупцией.Общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, 

организация и контроль труда подчиненных, поддержание дисциплины, 

выражающееся в применении мер поощрения и наложении дисциплинарных 

взысканий как организационно-распорядительные функции субъектов 

государственного управления. Материальная ответственность по управлению и 

распоряжению имуществом как административно-хозяйственная функция 

субъектов государственного управления.  

Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» и его содержание. 

Цели закона.Улучшение системы найма, подготовки и продвижения кадров.  

 

Формирование и реализация 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.  

Проблемы классификации государственной политики и ее системные 

характеристики. Детерминирующие факторы общей, внутренней и внешней среды 

системы государственного управления и их воздействие на государственную 

политику.  

Конституционные основы и правовая база государственной политики.  

Выделение приоритетных направлений политики.  Механизм реализации 

государственной политики. Органы управления, участвующие в реализации 

государственной политики. Виды и направления государственной политики. 

 

Разработка и принятие решений в системе государственного 

управления 

Государственное решение как научное понятие. Политические и 

административные государственные решения. Характеристики государственного 

решения: авторитет, диапазон, информационная обеспеченность, технология и 

стиль, типы, практическая значимость.Оценка эффективности государственных 

решений. 

Понятие и классификация нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Иерархия нормативных правовых актов. Основные и производные 
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нормативные правовые акты. Законодательные и подзаконные акты. Регламент, 

положение, правила, инструкция как производные виды нормативных правовых 

актов. 

Планирование, подготовка и согласование проектов нормативных правовых 

актов. Специфические особенности нормативного правового акта. Реквизиты, 

структура и стиль изложения текста нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Порядок принятия и опубликования нормативных правовых актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по лицам. 

Государственная регистрация нормативных правовых актов центральных и других 

исполнительных органов. 

 

Управленческая деятельность и ее стадии 

Административные процедуры. Основные стадии управленческого 

процесса. Индивидуальные правовые акты. Управленческие отношения и их 

классификация. Отношения между государственными органами и гражданами. 

Отношения между государственными органами и непосредственно подчиненными 

объектами. Отношения между государственными органами и несоподчиненными 

объектами, внутриаппаратные отношения в государственных органах, 

внутриотраслевые отношения, межотраслевые отношения. 

Правовое регулирование управленческих отношений. Централизованное и 

децентрализованное регулирование управленческих процессов. Императивные, 

дозволительные, рекомендательные правовые нормы. 

Понятие субъективного права. Акты реализации субъективных прав и 

обязанностей. Основания возникновения, изменения и прекращения 

управленческих правоотношений. Правоприменительные акты, правовые 

состояния. 

 

Децентрализация  государственного управления и развитие местного 

самоуправления в РК 

Проблема централизации и децентрализации государственного 

управления.Процесс и виды децентрализации государственного управления. 

Деконцентрация власти. Концептуальная модель разграничения полномочий 

центральной и местной власти.Децентрализация внутри министерств, от центра к 

регионам и от государства в частный сектор.Концепция развития местного 

самоуправления в Республике Казахстан от 28 ноября 2012 года № 438. Этапы 

реализации концепции. План мероприятий по реализации Концепции на 2013-2020 

годы. Результаты проведения выборов акимов в Республике Казахстан. Основные 

положения закона Республики Казахстан «О местном государственном 

управлении и самоуправлении».  Обеспечение участия населения в решении 

вопросов местного значения.Формы участия граждан в местном 
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самоуправлении.Принципы и формы государственного регулирования 

деятельности местного самоуправления. Государственная поддержка местного 

самоуправления.  

 

Концепция новой модели государственной службы в  Республике 

Казахстан 

 Задачи и функции государственной службы в РК. 

Принципы меритократии, эффективности, результативности, транспарентности и 

подотчетности обществу как основа профессионализации системы 

государственной службы.  

Процессы поступления на государственную службу. Прохождение 

государственной службы и служебная карьера. Обучение государственных 

служащих. Аттестация административных государственных служащих. 

Мотивация государственных служащих. Прекращение государственной службы 

государственными служащими.  Этика и имидж государственных служащих. 

Оказание государственных услуг и направления повышения их качества. 

 Управление государственной службой в Республике Казахстан. 

Реформирование государственной службы в Республике Казахстан. Цели и задачи 

новой модели государственной службы в Республике Казахстан. 

 

Реформа государственного управления в Казахстане 

Реформы государственного управления в различных странах. Региональное 

и местное управление. Местное самоуправление как демократическая основа 

государственного управления. Направлениявзаимодействия органов 

государственной власти с местным самоуправлением. Механизм взаимодействия 

органов государственного управления с местным самоуправлением. 

Регулирование взаимоотношений между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти. Электронное правительство как условие 

повышения эффективности государственного управления. 

Основные принципы стратегии реформирования правительства. Компактное 

и профессиональное правительство. Реализация программ действий на основе 

стратегий. Четко налаженная межведомственная координация.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Происхождение, сущность и основные характеристики государства. 

2. Административные, экономические, социально-политические, морально-

этические методы государственного управления и проблемы их приоритетности.  

3. Единство и соотношение государственного и общественного управления.  

4. Организационная структура государственного управления в Казахстане. 
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5.  Реквизиты, структура и стиль изложения текста нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. Презентация какого-либо правового акта. 

6. Административные процедуры: понятие, сущность. 

7. Информация как источник совершенствования государственного 

управления. Привести примеры. 

8. Роль и значение человеческого потенциала в свете реализации 

долгосрочной стратегии «Казахстан-2030». 

9. Государственное управление и местное самоуправление: проблемы, пути 

решения. 

10. Электронное правительство как условие повышения эффективности 

государственного управления.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Виды управления и их различия. 

2. Содержание общественных функций государства и их роль в развитии 

страны. 

3. Сущность и содержание стратегического уровня государственного 

управления.  

4. Структура органов государственной власти в РК и направления ее 

совершенствования. 

5. Служебные права и обязанности государственных служащих. 

6. Уровни и подсистемы государственного управления. 

7. Электронное правительство в системе государственного управления. 

8. Экономическая и социальная эффективность государственного 

управления. 

9. Совершенствование государственного управления в РК. 

10. Основные направления реформирования государственной службы в 

Республике Казахстан 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 

2-е, доп. – М.: Омега-Л, 2004. 

2. Атамачук Г.В.  Теория государственного управления: учебник. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 525 с. 

3.Добрынин Н.М. Теория и практика государственного управления: 

учебник. – Новосибирск: Наука, 2006. – 510 с. 
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4.Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: 

Курс лекций. Изд.3-е, доп. и перераб. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: 

издательский центр «МарТ, 2007. – 544 с. 

5.Ихданов Ж.О., Сансызбаева Г.Н., Есенжигитова Р.Г. Мемлекеттік басқару 

теориясы. – М.: Экономика, 2007. –  216 с. 

 

Дополнительная: 

1 Батчикова С.А., Глазеева С.Ю. Эффективность государственного 

управления. – М., 1998. 

 2 Государственное управление и политика. - СПб., 2002. 

3 Государственное управление: основы теории и организации. - М.: Статут, 

2000. 

 4 Дамитов С.К. Основы современного менеджмента: учебник. – Алматы, 

2012. – 566 с. 

5 Классики теории государственного управления: американская школа. - М.: 

Изд-во МГУ, 2003 

6 Козбаненко В. Формы и методы государственного управления// Проблемы 

теории и практики управления. – 2000. – № 2. – С. 46-49. 

 7 Концепция новой модели государственной службы . Утвержден Указом 

ПрезидентаРеспублики Казахстанот 21 июля 2011 года № 119. 

8 К.Е. Кубаев.  Эффективное государственное управление. Монография. – 

Алматы:  Қазақ университеті, 2006. -  220с. 

 9Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Государственный менеджмент. - М.: Новый 

учебник. 2004. 

10Мухтарова К.С. Принципы и функции местного самоуправления 

//Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия экономическая. – № 5. - 2007. - С. 76-83. 

11Мухтарова К. С. Электронное правительство как фактор организации 

государственного управления в Республике Казахстан//Вестник КазНУ им. аль-

Фараби. Серия экономическая. – 2007. – № 6. 

12 Уваров В.Н. Государственная служба и управление: Учебник. – 

Петропавловск: Сев.Каз. юрид. Академия, 2004. 
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ARB 5301 – УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Срок обучения 1,5 год 

 

Автор: 

Нурсейтова Г.Б. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга КазНУ им. аль-Фараби 

Тажиева С.К. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
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Джумамбаев С.К. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
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Рецензенты: 

Сансызбаева Г.Н. – доктор экономических наук Казахского национального 

университета имени аль-Фараби 

Закирова А.Т. – кандидат экономических наук,  

Алматы Менеджмент Университет 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» занимает ведущее 

место в подготовке современных менеджеров и специалистов государственного и 

местного управления, что обусловлено стратегическим статусом человеческого 

фактора в успехе любой организации. Менеджмент сегодня – это прежде всего 

управление людьми.  

Перечень дисциплин,  предшествующих изучению данной дисциплины: 

«Производственный менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Организация 

бизнеса», «Организационное поведение», «Экономика фирмы» и др. 

После освоения курса «Управление человеческими ресурсами» магистранту 

необходимо знать: 

- сущность управления человеческими ресурсами (УЧР), эволюцию теории 

УЧР и развитие подходов к УЧР; 

- функции УЧР, направления регулирования трудовых отношений, 

проблемы учета культурологических особенностей при принятии кадровых 

решений; 

- регулирование набора и обеспечения занятости работников; 



 44 

- передовой зарубежный опыт в области УЧР; 

- использование, обучение  и развитие персонала; 

- эффективность принятых кадровых решений,  суть и содержание аудита 

УЧР. 

Магистр должен уметь: 

- выбирать методы управления персоналом; 

- определять работу, которую должен выполнять персонал; 

- оценивать эффективность выполнения работы; 

- определять способы вознаграждения персонала;  

- регулировать деловые и международные  отношения; 

- моделировать карьеру своих подчиненных и поддерживать их стремление к 

профессиональному развитию. 

    Магистр должен овладеть: 

- методикой и приемами оценки УЧР при сложившихся условиях с позиций 

системного подхода; 

- навыками применения полученных теоретических знаний при решении 

конкретных проблем УЧР в  компании; 

- методами подготовки эффективных решений по УЧР и их реализацией; 

- выбором принципов и методами УЧР, обеспечивающих высокую 

результативность и эффективность функционирования организации. 

Материал для обязательного ознакомления -  список основной 

литературы. 

Материал для дополнительного чтения – список дополнительной 

литературы. 

Постреквизит – «Менеджмент» 

Прериквизит – «Стратегический менеджмент» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ 

1 Управление человеческими ресурсами и стратегия развития бизнеса 

2 Служба управления человеческими ресурсами 

3 Культурологические особенности принятия кадровых решений 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

4 Набор персонала 
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5 Отбор персонала 

6 Высвобождение персонала 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

7 Оценка персонала 

8 Компенсационная политика 

9 Поощрение работников. Льготы для сотрудников компании 

10 Обучение персонала 

11 Планирование карьеры 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ И АУДИТ УЧР 

12 Оценка эффективности реализации кадровых решений 

13 Аудит управления человеческими ресурсами 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью преподавания дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

является ознакомление магистрантов  с современными  проблемами управления 

человеческими ресурсами и изучение  опыта их решения в отечественных и 

зарубежных компаниях и государственных органах. В соответствии с этой целью 

ставятся следующие задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ управления человеческими ресурсами и  

причин интереса к проблемам УЧР; 

- освоение методов принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в сфере управления человеческими ресурсами организации; 

- овладение методами анализа и синтеза и другими методами в сфере 

управления человеческими ресурсами организации, понять взаимосвязь 

изменений в области УЧР с переменами в других областях и уметь планировать 

эти изменения; 

- получение навыков использования широкого спектра методов и 

инструментов  принятия решений в области управления человеческими 

ресурсами, в том числе на базе современных информационных технологий. 

Объектами изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

являются предприятия, фирмы, компании, объединения, государственные органы 

и другие организации. Большинство подходов, принципов и методов рассмотрено 

на примере промышленных предприятий, но они могут быть легко адаптированы 

к другим сферам народного хозяйства.  

Предметом данной дисциплины является изучение современного подхода к 

управлению человеческими ресурсами, принципов и методов управления 

процессами формирования и эффективного использования человеческих ресурсов 
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в организациях. 

Основные методы, применяемые при изучении «Управление человеческими 

ресурсами»: системный подход, анализ и синтез, дедукция и индукция, частности 

и обобщение, экономико-математическое моделирование, стратегическое и 

тактическое планирование, классификация и сегментирование и др.  В ходе  

изучения данного курса предпочтение будет отдано стимулированию умственной 

деятельности, дискуссии, кейс-стадиям,  презентациям, ситуационным задачам, 

интервью в парах. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Управление человеческими ресурсами и стратегия развития бизнеса 

 Понятия «управление человеческими ресурсами» (УЧР). Общие и 

специфические цели управления человеческими ресурсами. Этапы развития  

концепции управления человеческими ресурсами. Отличия управления 

человеческими ресурсами и управления персоналом (УП). Характеристика 

кадровых решений и их классификация по различным признакам: 

функциональному, производственному, содержанию принимаемых решений и их 

роли в управлении организацией, степени стратегической направленности. 

Функции  управления человеческими ресурсами. Соотношение понятий «миссия», 

«стратегия», «политика» и «направления деятельности». Уровни разработки и 

реализации стратегии. Выбор стратегии управления человеческими ресурсами. 

Основные факторы, определяющие стратегию управления человеческими 

ресурсами. Жизненный цикл организации и управление человеческими ресурсами. 

Особенности управления персоналом на малых предприятиях. Окружающая среда 

и особенности управления  человеческими ресурсами. Политика управления 

человеческими ресурсами. Назначение, содержание и основные этапы разработки 

кадровой политики организации.  

 

Служба управления человеческими ресурсами 

Функции службы управления человеческими ресурсами. Основные роли 

сотрудников службы УЧР и их содержание. Полномочия кадровой службы и 

линейных менеджеров. Основные этапы процедуры принятия кадровых решений. 

Условия, влияющие на принятие кадровых решений: внешние, зависящие от 

организации и зависящие от работников. Взаимосвязь финансового состояния 

организации и кадровых решений. Кадровое, методическое и правовое 

обеспечение службы УЧР. 
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Культурологические особенности принятия кадровых решений 

Понятие «национальная культура». Развитие взглядов на национальные 

особенности управления. Исследования Г.Хофштеде и предложенные им 

критерии, определяющие статус развития общества и производства, особенности 

его управления: индивидуализм/коллективизм, дистанция власти, избежание 

риска, отношение к роли женщины в обществе. Пятиуровневая система 

количественных оценок анализируемых показателей. Характеристика 

национальных особенностей Казахстана. Основные социально-культурные 

ценности Казахстана. Исследования международного консультанта из Франции 

Д.Боллингер. Сравнительные характеристики национальных особенностей 

Казахстана, России и США. Сходства национальных особенностей Казахстана с 

другими странами. Иерархия управленческих ценностей в РК и других странах. 

Проблема культурного шока, основные его этапы. Особенности управления 

человеческими ресурсами в Казахстане. 

Глобализация и управление человеческими ресурсами. Зарубежный опыт 

управления человеческими ресурсами: международные параметры УЧР,  факторы, 

обусловливающие различия в практике УЧР в разных странах. Управление 

человеческими ресурсами в странах Европейского союза, США, Японии. 

Основные направления УЧР в международных компаниях. Необходимость 

разработки международной кадровой стратегии. Учет национального  фактора в 

международном бизнесе, классификация отношений между материнской и 

дочерними компаниями. Три основные стратегии управления межкультурными 

различиями: игнорирование, минимизация и максимальное использование. 

Характерные черты глобального менеджера. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Набор персонала 

Планирование человеческих ресурсов и основные его этапы. Планирование 

состава персонала: метод Маркова. Основные этапы набора и отбора персонала. 

Общие критерии оценки эффективности принимаемых решений по привлечению и 

отбору персонала. Требования,  облегчающие поиск кандидатов и принятие 

заключительного решения. Группы требований к кандидатам в зависимости от 

важности их учета при принятии окончательных решений. Определение 

требований к будущим кандидатам через ключевые компетенции. Требования к 

психологическим характеристикам работника. Решетка Майерс-Бриггс. Факторы, 

влияющие на процесс набора кандидатов. Логика выбора кандидатом 

организации. Внутренние и внешние источники набора: их достоинства и 

недостатки. Выбор частных агентств по подбору персонала: общие и 

специфические критерии оценки предоставляемых ими услуг. Доводы «за» и 
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«против» привлечения частных агентств.  Принципы работы с агентством. 

Основные принципы размещения информации о приеме на работу.  

Поступление на политическую государственную службу. Требования и 

ограничения при поступлении на государственную службу. 

 

Отбор персонала 

Основные этапы отбора: предварительный отбор, интервью, тестирование и 

др. Основные источники информации для предварительного отбора кандидатов. 

Принятие решения на стадии на стадии предварительного отбора претендентов. 

Возможные варианты интервью. Структурированное и неструктурированное, 

поведенческое и ситуационное интервью. Типичные ошибки и предубеждения при 

принятии решений по итогам интервью. Виды тестов и их назначение. Конфликт 

интересов кандидатов при приеме на работу и интересов работодателей. Устная и 

письменная форма предложения занять вакантное место. Способы проверки 

информации о кандидатах.  Цели адаптации работников на новом месте. Общая 

ориентация и специфическая ориентация. Прием на работу административного 

государственного служащего. Оформление личных дел государственного 

служащего. 

 

Высвобождение персонала 

Высвобождение как вид управлен-ческой деятельности. Распределение 

рисков и последствий между работодателями, работниками и обществом. 

Направления регулирования рынка труда и поддержки высвобождаемых 

работников. Типичные ошибки, допускаемые при принятии о сокращении 

численности занятых работников. Этапы принятия решения о сокращении 

персонала. Возможные варианты решений при сокращении производства. 

Необходимость планомерного подхода к сокращению персонала. Решения, 

альтернативные сокращению персонала: «раздел работы на всех», сокращенная 

рабочая неделя, вынужденные отпуска и др.  Социально-экономические 

последствия сокращения персонала. Решения, направленные на добровольный 

уход из организации и на принудительное сокращение персонала.   Критерии 

отбора претендентов на высвобождение. Оповещение высвобождаемых 

работников. Меры поддержки высвобождаемых работников. Содействие в новом 

трудоустройстве. Решения, направленные на поддержку работников, не 

подлежащих высвобождению, и на поддержку кадровых служб. Прекращение 

государственной службы. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

Оценка персонала 

Планирование использования персонала: математические и эвристические 
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методы, метод сравнения профилей. Оценка персонала в системе оценки 

эффективности принимаемых кадровых решений. Четыре наиболее 

распространенные ситуации, сигнализирующие о существовании проблемы. 

Задачи оценки, выбор объекта и методы оценки персонала. Метод МВО. Закон 

Парето. Принцип SMART. Субъекты проведения оценки персонала. «Принцип 360 

градусов». Трудности и проблемы в процессе оценки персонала. Пути 

преодоления субъективизма при проведении оценки персонала. Доведение 

решений до исполнителей: рекомендации. Оценка на соответствие занимаемой 

должности государственного служащего. 

 

Компенсационная политика 

Система вознаграждений: прямые, косвенные и нематериальные формы. 

Внутренние и внешние компенсации. Определяющая роль материальных 

компенсаций и их виды. Внешнее равенство в оплате. Три основные стратегии в 

области заработной платы: их достоинства и недостатки. Содержание обзоров 

зарплат. Внутреннее равенство в оплате: содержание выполняемой работы и 

потенциал работника. Основные факторы балльной оценки (подход «HAY-

GROUP»). Система ОЗК. Национальные особенности в соотношении заработной 

платы. Оплата труда работников Республики Казахстан, содержащихся за счет 

государственного бюджета. 

 

Поощрение работников. Льготы для сотрудников компании 

Формы и системы заработной платы: условия их применения. 

Индивидуальные и коллективные формы поощрения работников. Комиссионные 

выплаты: достоинства и недостатки. Формы премирования руководителей и 

специалистов. Разграничение  полномочий менеджеров по УЧР и линейных 

менеджеров в области оплаты и стимулирования труда. Формы предоставления 

льгот и компенсаций: жесткая, гибкая и смешанная. 

 

Обучение персонала. 

Определение потребности в обучении и  рассмотрение ее в трех аспектах: 

организации в целом, конкретного рабочего места и работника. Планирование 

развития персонала. Портфель заказов квалификации сотрудника по Нэйджлу. 

Портфель заказов персонала по Одиорне. Планирование развития персонала. 

Портфель заказов квалификации сотрудника по Нэйджлу. Портфель заказов 

персонала по Одиорне. Постановка конкретных целей обучения. Формы обучения 

персонала: достоинства и недостатки. Методы обучения персонала: достоинства и 

недостатки. Правила, лежащие в основе эффективного процесса обучения. 

Планирование карьеры 

Понятие карьеры в узком и широком смысле слова. Основные факторы, 
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влияющие на карьерный рост сотрудников организации: внешние, 

организационные и личностные. Политика управления карьерой. Схема выбора 

карьеры по Голланду. Стадии карьерного роста. Проблемы карьерного роста. 

Самооценка работника и этапы индивидуального планирования карьеры. Роль 

руководителя в планировании карьерного роста своих сотрудников. Цели и место 

работы с резервом в УЧР. Типы и принципы формирования резерва. Этапы и 

методы работы с резервом. Формы работы с резервом.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ И АУДИТ УЧР 

 

Оценка эффективности реализации кадровых решений 

Основные функции оценки эффективности принимаемых кадровых 

решений. Экономическая и социальная эффективность в области УЧР. Три 

компонента подхода к оценке эффективности принимаемых кадровых решений. 

Объекты оценки в сфере УЧР. Принципы оценки эффективности  кадровых 

решений.  Оценка  кадровых решений с позиций: объекта, субъектов и 

результатов. Экономические и социальные результаты кадровых решений. 

Количественные и качественные показатели оценки результатов принимаемых 

кадровых решений. Последовательность оценки. Роль кадровой службы в 

осуществлении оценки эффективности кадровых решений. Оценка 

эффективности: набора и отбора персонала, решений по сокращению персонала, 

программ обучения персонала. Показатель упущенной выгоды при проведении 

оценки принимаемых решений в области обучения персонала. 

 

Аудит управления человеческими ресурсами 

Разновидности аудита кадровой работы организации. Причины, 

обусловливающие возрастание значения аудита УЧР. Этапы проведения аудита. 

Анализ соответствия кадровых процессов стратегиям и целям развития 

организации. Параметры аудита кадровых процессов, параметры аудита 

организационной структуры, параметры аудита кадрового состава и кадрового 

потенциала. Показатели использования бюджета кадровой службы. Стороны, 

принимающие участие в аудите деятельности кадровой службы организации. 

Содержание письменного отчета по итогам аудиторской проверки.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. «Персонал в современной организации. Система управления челове-

ческими ресурсами». 

2. « Политические и организационные аспекты УЧР». 

3. «Организация и структурирование службы управления человеческими 
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ресурсами в компаниях и органах государственной структуры».  

4. «Глобализация и управление человеческими ресурсами. Глобальный 

менеджер».  

5. «Зарубежный опыт управления человеческими ресурсами». 

6. «Привлечение и набор кандидатов в компаниях и органах государ-

ственного управления». 

7. «Оценка кандидатов при приеме на работу». 

8. «Отбор персонала и заключение трудового договора». 

9. «Сокращение персонала». 

10. «Оценка эффективности труда работников». 

11. «Организация системы оплаты труда работников». 

12. «Мотивационная система». 

13. «Обучение и развитие человеческих ресурсов организации». 

14. «Управление человеческими ресурсами в ситуации кризиса». 

15. «Оценка работы службы УЧР в компаниях и органах государственной 

структуры». 

На каждом семинарском занятии в соответствии с темой предусматривается 

обязательное обсуждение одной или нескольких  конкретных ситуаций, взятых из 

практики как отечественных, так и зарубежных организаций, а также органов 

государственного управления.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Международные параметры управления человеческими ресурсами. 

2. Основные направления управления человеческими ресурсами в 

международных компаниях, функционирующих в Казахстане. 

3. Сравнительный анализ особенностей управления человеческими 

ресурсами в Казахстане, России и Китае. 

4. Оценка социально-культурных ценностей в Казахстане по критериям Г. 

Хофштеде. 

5. Практика работы по набору персонала на казахстанских предприятиях и в 

органах государственного управления. 

6. Развитие частных агентств по подбору персонала в РК. 

7. Методы отбора персонала в компаниях и органах государственного 

управления страны. 

8. Подходы к сокращению персонала в развитых странах в условиях кризиса 

2008-2009 гг. 

9. Решение проблем сокращения персонала в компаниях и государственных 

служащих в Казахстане в условиях кризиса 2008-2009 гг. 



 52 

2.     Отражение правовых сторон высвобождения персонала в Трудовом 

кодексе РК. 

3.  Альтернативы сокращению персонала. 

12. Организация оплаты труда в частном секторе Казахстана (на примере 

отдельных компаний). 

13. Оплата труда в бюджетной сфере РК. 

14.  Поощрительные системы оплаты труда на казахстанских предприятиях 

и органах государственного управления. 

15. Казахстанский опыт предоставления льгот и компенсаций за счет 

организаций. 

16. Оценка эффективности программ обучения персонала (на конкретном 

примере). 

17. Разработка и реализация программы проведения аудита в области 

управления человеческими ресурсами (на примере конкретной организации). 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Политические и организационные аспекты УЧР 

2. УЧР и стратегия развития бизнеса 

3. Служба УЧР 

4. Культурологические особенности принятия кадровых решений 

5. Привлечение и набор кандидатов 

6. Оценка кандидатов при приеме на работу 

7. Оценка кандидатов при приеме на работу 

8. Сокращение персонала 

9. Оценка эффективности труда работников 

10. Компенсационная политика 

11. Мотивационная система 

12. Развитие человеческих ресурсов 

13. Планирование карьеры 

14. Оценка работы СУЧР 

15. УЧР в ситуации кризиса 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Теория и практика государственного строительства в Республике Казахстан 

ставят ряд новых проблем в области формирования и функционирования системы 

органов государственного управления, поскольку его объекты отличаются 

достаточной динамичностью из-за широкомасштабного внедрения рыночных 

механизмов в экономику страны. Здесь важным является разработка такого 

механизма управления и правового регулирования, который способствовал бы 

осуществлению стратегических задач Республики Казахстан как 

демократического, светского, социально ориентированного государства. 

Целью курса является изучение теоретических и практических аспектов 

государственного управления.  

    В соответствии с данной целью ставятся следующие задачи: 

иметь:  

- целостное представление о государстве как субъекте управления в 

условиях рыночной экономики; 

- комплексное представление о системе государственного управления и 

понимать сущность ее составляющих: процесс, цели, функции, принципы, методы, 
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органы, кадры государственной службы; 

- представление о сущности государственного управления как вида 

профессиональной деятельности для определения сходств и различий между 

государственным и другими видами управления; 

знать: 

- принципы, механизм, специфику использования основных инструментов 

реализации государственной экономической политики на разных уровнях 

управления; 

уметь: 

- разбираться в структуре системы органов управления на всех уровнях; 

владеть: 

- практическими навыками работы в органах государственной власти. 

Для повышения результативности освоения данного курса магистрантам 

необходимо знать содержание следующих дисциплин: «Менеджмент», «Теория 

государственного управления», «Государственное регулирование экономики», 

«Английский язык», «Основы права».  Изучение этих дисциплин представляет 

собой базу для углубленного освоения теоретических и практических аспектов 

государственного управления, которое позволит специалистам принимать 

эффективные государственные решения. 

Знание основ государственного управления и направлений его 

совершенствования необходимо для подготовки нового поколения 

профессионалов-управленцев с целью реализации одного из важнейших 

приоритетов стратегии «Казахстан-2030» - построения профессионального 

государства. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

1 Содержание государственного управления 

2 Рыночный подход к государственному управлению 

3 Ответственность в государственном управлении 

4 Государственное управление и организованные интересы 

5 Организационная структура государственного управления 

6 Антикоррупционная политика и цели государственного управления 

7 Формирование и реализация государственной политики 

8 Разработка и принятие решений в системе государственного управления 

9 Управленческая деятельность и ее стадии 

10 Децентрализация  государственного управления и развитие местного 
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самоуправления в РК 

11 Концепция новой модели государственной службы в  Республике Казахстан 

12 Реформа государственного управления в Республике Казахстан 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Теория и практика государственного управления» 

предусмотрена для экспериментальной программы подготовки магистрантов по 

специальности 6М051000 - Государственное и местное управление.  

Основная цель курса – сформировать у магистрантов представление о 

классических и современных подходах к государственному управлению, показать 

основные направления административных реформ в современном мире, дать 

анализ состояния и основных сценариев развития государственного управления в 

Республике Казахстан.  В результате изучения предлагаемого курса магистранты 

получат знания о чрезвычайно сложном политическом, экономическом и 

социальном контексте государственного управления как системы 

профессиональной деятельности. Магистранты научатся использовать 

инструментарий политического и управленческого анализа для оценки реальных 

ситуаций в Республике Казахстан и решения конкретных проблем 

государственного управления. 

           В рамках данного курса представляется важным сформировать 

понимание социального назначения, общественно-гражданского смысла 

управленческих функций и обеспечить усвоение демократических ценностей 

участия населения в процессах решения управленческих задач. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам овладеть целостной системой 

знаний в области конституционных основ и принципов государственного 

управления, постоянной необходимости его совершенствования в условиях 

дальнейшей демократизации общественной жизни и постепенного расширения 

круга функциональных обязанностей местных органов власти.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Содержание государственного управления 

Политика и цели государственного управления. Государство как ведущий 

субъект социального управления. Теоретическая и практическая направленность 

государственного управления. Общественные источники выработки целей 

государственного управления. Правовая форма закрепления целей 

государственного управления. Классификация и иерархия  целей 

государственного управления в зависимости от источников их формирования, 
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компетенции государственных органов, их территориальных и временных 

аспектов. 

Специфика и классификация функций государственного управления. 

Функции государственных органов.  

Методы государственного управления. Административно-правовые, 

экономические, идеологические методы государственного управления и их 

сущность. 

Формы государственного управления.  

 

Рыночный подход к государственному управлению 

Формирование методологических основ современной концепции 

государственного управления. Управление как социальный институт. 

Организующая, регулирующая сущность управления. Властность как признак 

управления. Основные признаки государственного управления. Механизм 

государственного управления. Качественные особенности государственного 

управления. Демократия как основа рыночного подхода к государственному 

управлению. 

Единство и соотношение государственного и общественного управления. 

Политические партии, профессиональные союзы как примеры общественных 

объединений. Сотрудничество как форма взаимодействия государственных 

органов и общественных объединений. Система социального партнерства в 

области социально-экономических и трудовых отношений. Государственная 

регистрация и перерегистрация общественных объединений. 

 

Ответственность в государственном управлении 

Правовые законы, регулирующие общественные отношения.   Социальное 

управление, усиление регулирования и управления, рассредоточение центров 

власти и управления, системность государственного управления, развитие 

государственного управления как объективные законы государственного 

управления.  

Сущность, понятие и особенности политических прав и свобод в 

государственном управлении. Ответственность в государственном управлении как 

необходимое условие реализации государственных решений. 

Понятия «ответственность» и «обязанность»  как взаимосвязанные понятия 

в системе государственного управления. Обязанности, ответственность и права 

государственного служащего. Персональная ответственность в государственном 

управлении. Характеристика персональной ответственности в управлении, ее 

виды и место в правовой системе. Ответственность лиц, уполномоченных на 

выполнение государственных функций.  



 58 

Полномочия и ответственность министров, их подотчетность и 

стратегический контроль за их деятельностью. 

 

Государственное управление и организованные интересы 

Основные элементы системы государственного управления, их взаимосвязь.  

Взаимосвязь субъекта государственного управления с управляемой общественной 

системой. Система онтологических, гносеологических, методологических 

элементов государственного управления. 

Лоббизм. Методы лоббистской деятельности, используемые в Казахстане. 

Виды лоббизма. Внешний лоббизм, внутренний лоббизм, косвенный лоббизм. 

Прямые и обратные связи в системе государственного управления. 

Преимущественно управляющее воздействие как основа прямых связей в системе 

государственного управления. Сотрудничество, взаимодействие, инициатива 

снизу, восприятие прямых связей, их результативность как пример обратных 

связей в системе государственного управления.  

Построение аппарата управления, трудовые процессы и служебные 

отношения, отношения с обществом – примеры типичного в государственном 

управлении. Уникальное в системе государственного управления как направление 

его совершенствования. Типичное и уникальное в государственном управлении – 

источники качественного совершенствования государственного управления. 

 

Организационная структура государственного управления 

Государственный орган как системообразующий элемент организационной 

структуры государственного управления. Характеристики государственного 

органа: функциональные, юридические, организационные. Статутные признаки 

государственного органа. Факторы, оказывающие влияние на организационную 

структуру государственного управления. Функции государства. Кадры 

государственного органа. 

Основные институты выполнения государственных решений. 

Классификация государственных органов по различным основаниям: функциям 

государства, компетенции, территориальным масштабам деятельности. 

Построение организационной структуры государственного управления. 

Линейное, функциональное, линейно-функциональное, программно-целевое, 

матричное основания формирования структур управления. Структура 

государственного органа. Требования, предъявляемые к структуре 

государственного органа: мобильность, оперативность, экономичность. 

Организационная структура государственного управления в Республике 

Казахстан. Направления совершенствования государственного управления.  
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Антикоррупционная политика и цели государственного управления 

Средства борьбы с коррупцией. Предупредительные (мягкие) и реакционные 

(жесткие) методы борьбы с коррупцией. Обучение, персональная политика и 

организационно-культурное развитие как мягкие методы борьбы с коррупцией. 

Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией.  Основные принципы 

борьбы с коррупцией. Общее руководство коллективом, расстановка и подбор 

кадров, организация и контроль труда подчиненных, поддержание дисциплины, 

выражающееся в применении мер поощрения и наложении дисциплинарных 

взысканий как организационно-распорядительные функции субъектов 

государственного управления. Материальная ответственность по управлению и 

распоряжению имуществом как административно-хозяйственная функция 

субъектов государственного управления.  

Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» и его содержание. 

Цели закона. Улучшение системы найма, подготовки и продвижения кадров.  

 

Формирование и реализация 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.  

Проблемы классификации государственной политики и ее системные 

характеристики. Детерминирующие факторы общей, внутренней и внешней среды 

системы государственного управления и их воздействие на государственную 

политику.  

Конституционные основы и правовая база государственной политики.  

Выделение приоритетных направлений политики.  Механизм реализации 

государственной политики. Органы управления, участвующие в реализации 

государственной политики. Виды и направления государственной политики. 

 

Разработка и принятие решений в системе государственного 

управления 

Государственное решение как научное понятие. Политические и 

административные государственные решения. Характеристики государственного 

решения: авторитет, диапазон, информационная обеспеченность, технология и 

стиль, типы, практическая значимость. Оценка эффективности государственных 

решений. 

Понятие и классификация нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Иерархия нормативных правовых актов. Основные и производные 
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нормативные правовые акты. Законодательные и подзаконные акты. Регламент, 

положение, правила, инструкция как производные виды нормативных правовых 

актов. 

Планирование, подготовка и согласование проектов нормативных правовых 

актов. Специфические особенности нормативного правового акта. Реквизиты, 

структура и стиль изложения текста нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Порядок принятия и опубликования нормативных правовых актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по лицам. 

Государственная регистрация нормативных правовых актов центральных и других 

исполнительных органов. 

 

Управленческая деятельность и ее стадии 

Административные процедуры. Основные стадии управленческого 

процесса. Индивидуальные правовые акты. Управленческие отношения и их 

классификация. Отношения между государственными органами и гражданами. 

Отношения между государственными органами и непосредственно подчиненными 

объектами. Отношения между государственными органами и несоподчиненными 

объектами, внутриаппаратные отношения в государственных органах, 

внутриотраслевые отношения, межотраслевые отношения. 

Правовое регулирование управленческих отношений. Централизованное и 

децентрализованное регулирование управленческих процессов. Императивные, 

дозволительные, рекомендательные правовые нормы. 

Понятие субъективного права. Акты реализации субъективных прав и 

обязанностей. Основания возникновения, изменения и прекращения 

управленческих правоотношений. Правоприменительные акты, правовые 

состояния. 

 

Децентрализация государственного управления и развитие местного 

самоуправления в РК 

Проблема централизации и децентрализации государственного управления. 

Процесс и виды децентрализации государственного управления. Деконцентрация 

власти. Концептуальная модель разграничения полномочий центральной и 

местной власти.  Децентрализация внутри министерств, от центра к регионам и от 

государства в частный сектор. Концепция развития местного самоуправления в 

Республике Казахстан от 28 ноября 2012 года № 438. Этапы реализации 

концепции. План мероприятий по реализации Концепции на 2013-2020 годы. 

Результаты проведения выборов акимов в Республике Казахстан. Основные 

положения закона Республики Казахстан «О местном государственном 

управлении и самоуправлении».  Обеспечение участия населения в решении 

вопросов местного значения. Формы участия граждан в местном самоуправлении. 
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Принципы и формы государственного регулирования деятельности местного 

самоуправления. Государственная поддержка местного самоуправления. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с  органами государственной 

власти. Основные принципы и общие подходы развития местного самоуправления 

в Республике Казахстан. 

 

Концепция новой модели государственной службы в Республике 

Казахстан 

 Задачи и функции государственной службы в РК. Принципы меритократии, 

эффективности, результативности, транспарентности и подотчетности обществу 

как основа профессионализации системы государственной службы.  

Процессы поступления на государственную службу. Прохождение 

государственной службы и служебная карьера. Обучение государственных 

служащих. Аттестация административных государственных служащих. 

Мотивация государственных служащих. Прекращение государственной службы 

государственными служащими.  Этика и имидж государственных служащих. 

Оказание государственных услуг и направления повышения их качества. 

 Управление государственной службой в Республике Казахстан. 

Реформирование государственной службы в Республике Казахстан. Цели и задачи 

новой модели государственной службы в Республике Казахстан. 

 

Реформа государственного управления в Казахстане 

Реформы государственного управления в различных странах. Региональное 

и местное управление. Местное самоуправление как демократическая основа 

государственного управления. Направления взаимодействия органов 

государственной власти с местным самоуправлением. Механизм взаимодействия 

органов государственного управления с местным самоуправлением. 

Регулирование взаимоотношений между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти. Электронное правительство как условие 

повышения эффективности государственного управления. 

Основные принципы стратегии реформирования правительства. Компактное 

и профессиональное правительство. Реализация программ действий на основе 

стратегий. Четко налаженная межведомственная координация.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Происхождение, сущность и основные характеристики государства. 

2. Административные, экономические, социально-политические, морально-

этические методы государственного управления и проблемы их приоритетности.  

3. Единство и соотношение государственного и общественного управления.  
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4. Организационная структура государственного управления в Казахстане. 

5.  Реквизиты, структура и стиль изложения текста нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. Презентация какого-либо правового акта. 

6. Административные процедуры: понятие, сущность. 

7. Информация как источник совершенствования государственного 

управления. Привести примеры. 

8. Роль и значение человеческого потенциала в свете реализации 

долгосрочной стратегии «Казахстан-2030». 

9. Государственное управление и местное самоуправление: проблемы, пути 

решения. 

10. Электронное правительство как условие повышения эффективности 

государственного управления.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Виды управления и их различия. 

2. Содержание общественных функций государства и их роль в развитии 

страны. 

3. Сущность и содержание стратегического уровня государственного 

управления.  

4. Структура органов государственной власти в РК и направления ее 

совершенствования. 

5. Служебные права и обязанности государственных служащих. 

6. Уровни и подсистемы государственного управления. 

7. Электронное правительство в системе государственного управления. 

8. Экономическая и социальная эффективность государственного 

управления. 

9. Совершенствование государственного управления в РК. 
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