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1 Пәннің мақсаттары және міндеттері

(дата)

«Салааралық кешенді мемлекеттік басқару» пәні «Мемлекеттік
және жергілікті басқару» мамандығының жоғары оқу орын
компоненті блогының құрамдас бөлігі.
Салааралық
кешенді
мемлекеттің
басқаруы
курсын
зерделеудің мақсаты – студенттердің жүйеленген білімді меңгеруі
және салааралық кешенді мемлекеттің басқаруы саласындағы
тәжрибелік мәселелерді талдауға машықтануы. Алған білімдері
олардың экономист ретіндегі болашақ жұмысына негіз қалайды,
оларға қазіргі кездегі
өмірде болып жатқан құбылыстрады,
процесстерді сауатты, кәсіби деңгейде талдауға мүмкіндік береді.
Пәнді оқудың негізгі міндеті студенттерді салааралық кешенді
мемлекеттік басқарудың зерделеу нәтижесін білуге және үйренуге
бағыттайды. Пәнді зерделеу нәтижесінде студенттер:
- салааралық кешеннің түрлері;
- салааралық кешенді басқару концепциясын жасауды;
- салааралық кешенді басқару әдістерін;
- салааралық қатынастарды шешудегі мәселелерді;
- салааралық кешенді дамытудағы жалпы заңдылықтарды;
- әр кешеннің инвестициялық тиімділігі туралы жайларды;
- салааралық кешен мәселерін шешудегі қолданылатын
шешімдерді;
- салааралық кешенді басқарудың тиімді әдістері мен
принциптерін ойластыруды;
- кешендерге жалпы баға беруді;
мемлекеттің
құрылымды
инвестициялық
құрастырғанда салааралық балансты қолдануды;

саясатын

- салааралық кешеннің инвестициялық белсенділігіне баға
беруді үйренеді.

2 Пререквизиттер
Бұл курсты меңгеру
келесі пәндерді оқуды қажет етеді:
«Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Әлемдік экономика», «Сыртқы экономикалық қатынастар»,
«Өндіріс экономикасы», «Экономиканы мемлекеттік басқару».

Пәннің тақырыптық
жоспары

Ұ СФ ПМУ 7.18.2/07

3 Пәннің мазмұны
3.1.1 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
мамандығының жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түрі
(2005 жылы түскен) студенттеріне арналған пәннің
тақырыптық жоспары

№ р/қ

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Сағаттар саны
Тақырыптың атауы

Дәріс

Тәж.

СӨЖ

1

Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың жалпы негіздері

2

2

8

2

Салааралық
кешендер
олардың түрлері

2

2

8

3

Салааралық кешенді
әдістемелік негіздері

2

2

8

және

басқарудың

4

Салааралық
балансты
құрудағы
мемлекеттің
құрылымдыинвестициялық саясаты

2

2

8

5

Салааралық кешенге инвестиция
тартудың әдістемелік негіздері

2

2

8

6

Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың ұйымдастыру-құқықтық
негіздері

3

3

12

7

Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың шетел тәжірбиесі

2

2

8

15

15

60

БАРЛЫҒЫ

Пәннің тақырыптық
жоспары
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3.1.2 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
мамандығының жалпы орта білім негізінде сырттай оқу
түрі (2005 жылы түскен) студенттеріне арналған пәннің
тақырыптық жоспары

№ р/қ

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Сағаттар саны
Тақырыптың атауы

Дәріс
Тәж.

СӨЖ

1

Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың жалпы негіздері

1

1

-

2

Салааралық
кешендер
олардың түрлері

1

1

-

3

Салааралық кешенді
әдістемелік негіздері

1

1

-

және

басқарудың

4

Салааралық
балансты
құрудағы
мемлекеттің
құрылымдыинвестициялық саясаты

1

1

-

5

Салааралық кешенге инвестиция
тартудың әдістемелік негіздері

1

-

-

6

Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың ұйымдастыру-құқықтық
негіздері

1

-

-

7

Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың шетел тәжірбиесі

-

-

-

6

4

-

БАРЛЫҒЫ

Пәннің тақырыптық
жоспары
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3.1.3 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
мамандығының жалпы орта білім негізінде сырттай оқу
түрі (2004 жылы түскен) студенттеріне арналған пәннің
тақырыптық жоспары

№ р/қ

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

1

Тақырыптың атауы
Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың жалпы негіздері

Сағаттар саны
Дәріс

Тәж.

СӨЖ

2

2

8

2

Салааралық
кешендер
олардың түрлері

3

Салааралық кешенді
әдістемелік негіздері

және

1

1

9

2

1

9

4

Салааралық
балансты
құрудағы
мемлекеттің
құрылымдыинвестициялық саясаты

1

1

9

5

Салааралық кешенге инвестиция
тартудың әдістемелік негіздері

2

1

9

6

Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың ұйымдастыру-құқықтық
негіздері

2

2

9

7

Салааралық кешенді мемлекеттік
басқарудың шетел тәжірбиесі

2

2

9

12

10

62

БАРЛЫҒЫ

басқарудың

3.2 Теоретикалық курстың мазмұны
3.2.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
1
тақырып
Салааралық
кешенді
мемлекеттік
басқарудың негіздері
Мемлекеттің экономиканы басқаруының ғылыми-теориялық
аспектілері. Салааралық кешен ұғымы. Салааралық қатынастар
ерекшеліктері. Салааралық кешеннің интеграциялық негізі.
Салааралық кешенді сипаттайтын көрсеткіштер.
2 тақырып Салааралық кешендер және олардың
түрлері
"Қазақстан-2030" "Нарықтық экономика жағдайындағы
шетел инвестицияларының жоғарғы деңгейіне негізделген
экономикалық өсім" туралы Президенттің Қазақстан халқына
жалдауы. Салааралық кешен түрлері.
3
тақырып
Салааралық
кешенді
басқарудың
әдістемелік негіздері
Басқарудың
әкімшілік
және
экономикалық
әдістері.
Салааралық кешеннің дамуына тура әсер етуші және қосалқы
әсер етуші әдістер.
4 тақырып Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық
саясатын құруда салааралық балансты пайдалану
Салааралық баланс ұғымы. Экономикалық дамуды болжауда
салааралық балансты қолдану. Инвестициялық үдеріс әлеуметтік-экономикалық өсудің қайнар көзі. Салааралық баланс
негізінде есептелетін көрсеткіштер
5 тақырып Салааралық кешенге инвестицияларды
тартудың әдістемелік негіздері
Инвестициялық
белсенділік
және
инвестициялық
тартымдылық үғымдары. Шетел инвестицияларының өсуіне әсер
етуші факторлар. Өндіріс салаларының басым салалары. Шетел
инвестицияларын жүзеге асырумен байланысты ұлттық мүддені
қорғау. Шетел инвестицияларын тарту стратегиясы және тарту
түрлері. Мемлекеттің экономикасына шетел инвестицияларының
әсері.

6
тақырып
Салааралық
кешенді
мемлекеттік
басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері
Салааралық кешенді құқықтық қамтамасыз ету. Салааралық
кешенді дамыту мәселелерін шешуді құқықтық қамтамасыз етуді
жетілдіру.
7
тақырып
Саларалық
кешенді
мемлекеттік
басқарудың шетел тәжірбиесі
ТМД мемлекеттеріндегі салааралық кешенді мемлекеттің
басқаруы.
Ұлыбритания
және
басқа
мемлекеттеріндегі
салааралық кешенді мемлекеттің басқаруы.
3.2.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1
тақырып
Салааралық
кешенді
мемлекеттік
басқарудың жалпы негіздері
1 Салааралық кешеннің интеграциялық негізі.
2 Салааралық кешеннің қызметін сипаттайтын көрсеткіштер.
3 Салааралық кешенді басқару негіздері.
2 тақырып Салааралық кешендер және олардың
түрлері
1 "Нарықтық
экономика
жағдайында
шетел
инвестицияларының
жоғарғы
деңгейіне
негізделген
экономикалық өсу" туралы Президенттің халыққа жолдауы.
2
Салааралық
кешеннің
түрлері
(энергетикалық,
металлургиялық, АӨК, мұнай-химиялық, әлеуметтік-мәдениет,
машина жасау, көлік, коммуникациялық).
3
тақырып
Салааралық
кешенді
басқарудың
әдістемелік негіздері
1 Басқарудың әдістемелік және экономикалық әдістері
2 Салааралық кешеннің дамуына тура әсер етуші әдістер.
3 Салааралық кешеннің дамуына жанама әсер етуші әдістер
4 тақырып Мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық
саясатын құруда салааралық балансты пайдалану
1 Экономикалық дамуды болжаудағы салааралық баланс.
2 Әр сектор бойынша (индустриалды, аграрлық, әлеуметтік)
инвестициялардың салалық стратегиясы
3
Әлеуметтік-экономикалық
жүйенің
өсуінің
көзі
инвестициялық процесс.

5 тақырып Салааралық кешендердің инвестициялық
тартымдылығының әдістемелік негіздері
1 Инвестициялық белсенділік және тартымдылық ұғымы.
2 Шетел инвестицияларының өсуіне әсер ететін факторлар
3 Өндірістің басым салалары.
4 Шетел инвестицияларын іске асырумен байланысты
ұлттық шаруашылықты қорғау.
6 тақырып Салааралық кешендердің инвестициялық
тартымдылығының әдістемелік негіздері
1 Ел экономикасына шетел инвестицияларының әсері
2 Агроөнеркәсіптік кешенді құқықтық қамтамасыз ету.
7
тақырып
Салааралық
кешенді
мемлекеттік
басқарудың шетел тәжірбиесі
1 ТМД мемлекеттеріндегі салааралық кешенді мемлекеттік
басқару.
3.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
3.3.1 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
мамандығының жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу
түрі (2005 жылы түскен) студенттің өздік жұмысының
мазмұны
№
1
2
Тә
жі
р
и
бе
са
ба
ғ
ы
н
а

СӨЖ түрі
Дәріс
сабағына
дайындық
Жұмыс дәптері

Есеп беру
қалыбы
Жұмыс
дәптері
Сабаққа
қатысу,және
жауап беру

Бақылау
түрі
Сабаққа
қатысу
12

Көлемі
, сағат
12

д
а
й
ы
н
д
ы
қ,
үй
та
пс
ы
р
м
ас
ы
н
ж
ә
н
е
ж
ек
е
та
пс
ы
р
м
а
н
ы
ор
ы
н
д
ау
3 Аудиториялық
сабақтарда
қарастырылмаған
материалдарды

Конспект

Коллоквиу
м

18

4

қарастыру
Бақылау
шараларына
дайындық

МБ1, МБ2

БАРЛЫҒЫ

18
60

3.3.2
050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
мамандығының жалпы орта білім негізінде сырттай
оқу түрі (2004 жылы түскен) студенттің өздік
жұмысының мазмұны
№
1

2

3

4

СӨЖ түрі
Дәріс сабағына
дайындық
Тәжірибе сабағына
дайындық, үй
тапсырмасын және
жеке тапсырманы
орындау
Аудиториялық
сабақтарда
қарастырылмаған
материалдарды
қарастыру
Бақылау шараларына
дайындық

Есеп беру
қалыбы
Жұмыс
дәптері

Бақылау
түрі
Сабаққа
қатысу

Жұмыс
дәптері

Сабаққа
қатысу,жә
не жауап
беру

12

Конспект

Коллоквиу
м

19

МБ1

19

БАРЛЫҒЫ
3.5 Сырттай оқитын студенттердің бақылау
жұмыстарының тақырыптары

Көлемі
, сағат
12

62

1 Қазақстанда металлургияның комплкстің даму және
қалыптасу факторлары
2 Мұнай-химикалық кешендің даму фавкторлары
3 Машина жасау кешенінің даму тенденциялары
4 Салааралық кешентерді мемлекеттік реттеудің әкімшілік
және экономикалық әдістері
5 Минералды-шикізат
кешентеріні
экологиялықэкономикалық әсерінің методологиялық бағалау негізі

6 Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына мұнайгаз кешенінің әсері
7 Аудандық
халық
шаруашылық
кешентерінің
метоологиялық жүйелер негізі
8 Аудандық Халық шаруашылық кешендірінің қызметі
9 Ауыр өнеркәсіп салааралык территориялық қатынас
көрсеткіші және оның бағасы
10Ауыл шаруашылық кешендің экономикалық дамуы
11Ішкі республикалық транспорттық – экономикалық
қатынастардың кеңесі және шаруашылықтың кешендік дамуы
12Агроөнеркәсіптік интеграция түрлері мен рационалды
формалары және ауылдық жерлердегі АӨК-тің өнеркәсіп
кооперациягы
13Қазақстан агроөнеркәсіптісі және ауыл шаруашылықты
өзіндіқ басқару құрылымы
14Мемлекеттің
саяси
инвестициялық-құрылымдық
қалыптасуының салааралық балансы
15Салааралық
кешентерді
мемлекеттік
басқарудың
ұйымдық-құқықтық негізі
16АӨК дамуын заңдық қамтамассыздамуын жақарту
17Жанар май-энергетикалық кешендің дамуын заңдық
қамтамассыз етуін қалыптастыру
18Достастық мемлекеттердегі жанар май-энергетикалық
кешендің дамуы
19Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік басқару
20Жер ресурстарын мемлекеттік басқару жүйесін жаңарту
21Аудандық телекоммуникациялық компаниялық даму
стратегиясы АҚ «Қазақтелеком» мысалында
22Транспорттың жиынтықтағы инвестициялық құралдарды
бсқару
23Қызымет
саласындағы
сыртқы
орта
және
инфрақурылымдық жиынтықтық дамуы
24АСЕАН елдеріндегі металлургиялық сала
25Қазақстан
Республикасы
жанармай-энергетикалық
жиынтықты мемлекеттік басқару жүйесін жақсарту
26Қазақстандағы әлеуметтік процесстерді мемлекеттік
басқару
27Аграрлық саладағы инвестициялардың орны мен ролі
28Қазақстандағы ақпараттық қызымет саласындағы жүйелік
қайта құрулары

29Америкадағы
әлеуметтік
процесстерді
мемлекеттік
басқарудың шетел тәжірибесі
30Қазақстан Республикасындағы газ саласы: дамудың
мәселелері мен жолдары
31Машина жасау кешен дамуындағы инвестициялық жағы
32Қазақстан Республикасындағы 2015 жылға дейінғі өндіріс
күштерінің дамуы мен орналастыру схемасындағы Қазақстанның
транспорттық-коммуниациялық жиынтығы кешен
33Мұнай өндеу секторының дамуы – мұнайды жиынтық
түрде пайдаланудың жоғарлатуының негізі
34Қазақстаның ауыл-шаруашылығын мемлекеттік қолдау
35Өндірістіқ
диверсификациясы
агрокәсіпорындардың
қаржылық тұрақтылығы ретінде
36Австралия, Канада және Жаңа Зеландия елдеріндегі ауыл
шаруашылықтағы зерттеу жүйелері туралы халықаралық
тәжірибе
37ТМД-дағы транспорттық-коммуникациялық жиынтықтық
дамуы
38Салааралық
жиынтықтардың
инвестициялық
тартымдылығы
39Инвестициялық ресурстарды ақтайлы пайдаланудың
салалық стратегиясы
40Мұнайгаз кешенін
мемлекеттік
басқарудың
шетел
тәжірибесі
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4 Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынанкөшірме
4.1 050510 "Мемлекеттік және жергілікті басқару" мамандығының оқу жұмыс
жоспарының көшірмесі
Пәннің атауы "Салааралық кешенді мемлекеттік басқару" пәні бойынша

ЖОБ негізінде
күндізгі, 2005ж.т.

7 семестр
7

90

30

60

15

15
9 семестр

КОБ негізінде
сырттай, 2008ж.т.

9

9

10

10

6

семестр
45
семестр

4
9 семестр

семестр

СӨЖ

лаб

тәж.

дәр

СӨЖ

лаб

тәж.

Сағаттардың курс және
семестрге бөлінуі, сағат
дәр

СӨЖ

ауд

бақ.
жұм.

ЕСЖ

курс.
жоба
курс.
жұм.

емт.

Оқудың түрі

сынақ

Бақылаудың түрі

жал.

Студенттің
жұмыс көлемі,
сағат
барлығы

ЖОБ негізінде
сырттай, 2004ж.т.

9

9

84

22

62

12

10

62

3.4 Студенттің өз бетінше оқуына арналған тақырыптар
№ р/қ

050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтарының жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түрі (2007ж.т.)

СӨЖ түрі

Салааралық кешенді
1
мемлекеттік басқарудың
жалпы негіздері

2 Салааралық кешендер
және олардың түрлері

3

Салааралық кешенді
басқарудың әдістемелік
негіздері

Салааралық балансты
4 құрудағы мемлекеттің
құрылымдыинвестициялық саясаты
Салааралық кешенге
5 инвестиция тартудың
әдістемелік негіздері
Салааралық кешенді
мемлекеттік басқарудың
6
ұйымдастыру-құқықтық
негіздері

СӨЖ мазмұны
1 Салааралық кешеннің
интеграциялық негізі
2 Салааралық кешенді сипаттайтын
көрсеткіштер.
1 "Нарықтық экономика
жағдайындағы шетел
инвестицияларының жоғарғы
деңгейіне негізделген
экономикалық өсім" туралы
Президенттің Қазақстан халқына
жолдауы
1 Басқарудың әкімшілік және
экономикалық әдістері.
1 Экономикалық дамуды болжауда
салааралық балансты қолдану. 2
Салааралық баланс негізінде
есептелетін көрсеткіштер
1 Шетел инвестицияларының өсуіне
әсер етуші факторлар
2 Шетел инвестицияларын тарту
стратегиясы және тарту түрлері
1 Салааралық кешенді құқықтық
қамтамасыз ету

Бақылау
түрі және
формасы

Орынд
ау
уақыты

Көлемі
,
сағатп
ен

Конспект,
жазбаша

2 оқу
аптасы

5

Конспект,
жазбаша

4 оқу
аптасы

Конспект,
жазбаша

6 оқу
аптасы

5

Конспект,
жазбаша

9 оқу
аптасы

5

Конспект,
жазбаша

2 оқу
аптасы

Конспект,
жазбаша

2 оқу
аптасы

5

Ұсынылат
ын
әдебиетте
р
1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10,
15, 22, 23

1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10,
15, 21, 23

1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10,
14, 15, 17,
19, 20
1, 2, 3, 4, 8,
9, 10, 14,
17, 20, 22,
23

7

Салааралық кешенді
мемлекеттік басқарудың
шетел тәжірбиесі

1 Ұлыбритания және басқа
мемлекеттеріндегі салааралық
кешенді мемлекеттің басқаруы

Конспект,
жазбаша

2 оқу
аптасы

5

3, 4, 5, 8, 9,
11, 12, 16,
17, 20, 21,
23

