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Дипломдық жұмысқа (зерттеу жоба)  

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА 

 

 

«Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет жүйесін әкімшілік-құқықтық 

басқарудағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жетілдіру: шет ел тәжірибесімен 

салыстырмалы-құқықтық талдау»  

 

 

I. Зерттеу жобасының маңыздылығы, жаңалығы және жеке даралығы 

 

2015 жылғы 20 мамырдағы ҚР Президентi - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Ұлт жоспары - 

бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың «100 нақты қадам» атты 

бағдарламасында мемлекеттік қызметті құқықтық реттеу жүйесін әрі қарай жетілдіру 

қажеттілігі мәлімденді. «100 нақты қадам» – бұл жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап 

және сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған мемлекеттердің 

отыздығына кіруі жөніндегі «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттiң жаңа 

саяси бағыты атты ҚР Президентi - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 

желтоқсандағы Қазақстан халқына Жолдауында айқындалған жоспары. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік кызметі жаңа моделінің тұжырымдамасы 

қабылданды. Сонымен қатар 2015 жылы 23 қарашада Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік қызметі туралы Заңы қабылданды. Аз ғана уақыт аралығында мемлекеттік 

қызмет жүйесін құқықтық реттеуге және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа байланысты 

құқықтық және тұжырымдамалық тұрғыда қарқынды өзгерістердің болуы, осы салада 

зерттеулер жүрізудің маңыздылығын айқындайды. 

Аталған нормативтік құқықтық актілерде Қазақстан Республикасында мемлекеттік 

қызмет жүйесін әкімшілік-құқықтық реттеуге байланысты өлшемдер нақтыланбаған. Осыған 

байланысты әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің осы саладағы тәжірибелерін мемлекеттік 

қызметті құқықтық реттеу барысында қолдану маңызды болып табылады. 

Аталмыш дипломдық жобаның мақсаты мемлекеттік қызметті құқықтық реттеу мен 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы шет ел тәжірибелерін зерттеу.  

 

II. Жоба мақсаты 

 

Жобаның мақсаты Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет жүйесін 

әкімшілік-құқықтық басқарудағы стандарттарға және мемлекеттік қызмет саласындағы 

сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізуді саясатын құқықтық реттеудегі шет ел 

тәжірибесімен салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізу және оның негізінде мемлекеттік 

қызметті құқықтық реттеу тиімділігінің арттыруға байланысты ұсыныстарды әзірлеу. 
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Сонымен қатар мүмкіндігінше мемлекеттік қызметті құқықтық реттеудің тиімділігінің 

көрсеткіштерін (шет ел тәжірибелерін басшылыққа ала отыра) анықтау.  
 

III. Дипломдық жобаның көлемі, орындалу тәртібі және мерзімдері 

 

Аталмыш жобаны жүзеге асыру келесі кезеңдерді қамтиды: 

1 кезең. Дипломдық жұмыс (жоба) техникалық тапсырмасын анықтау, Scrum-

команданың тұрақты мүшелері арасында талдау және кафедра отырысында талқылауға 

ұсыну (қараша-желтоқсан 2016 ж.). 

 

2 кезең. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет жүйесі мен мемлекеттік 

қызметті құқықтық реттеудің негіздерін зерттеу. Қазақстан Республикасы мен шет елдердің 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына қолданыстағы ұлттық заңнама негізінде талдау 

жасау. Сонымен қатар осы саладағы нормативтік-құқықтық актілерге талдау жүргізу. 

Мемлекеттік қызмет саласындағы уәкілетті органның қызметімен танысу.  

Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеу үрдісінде тәжірибе барысындағы 

құқыққолданумен байланысты нормативтік сипаттағы проблемаларды мүмкіндігінше 

анықтау, зерттеу. Мемлекеттік қызмет саласындағы нормативтік актілердің пәндік 

қатынастарды реттеудегі тиімділігіне мүмкіндігінше зерттеу (қараша-желтоқсан 2016 ж.). 

 

3 кезең. Мемлекеттік қызмет жүйесін құқықтық реттеуде демократиялық принциптерді 

басшылыққа ала отыра жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген шет мемлекеттердің саяси-

конституциялық, әкімшілік-құқықтық тәжірибелерін қарастыру. Сонымен қатар Қазақстан 

Республикасындағы аталмыш институттармен салыстыру (қараша-желтоқсан 2016 ж.). 

 

4 кезең. Дипломдық жоба барысында алынған нәтижелердің жобаның құрылымдық 

элементтерімен тұтастығы, жүйелігі және байланыстылығы қаншалықты өзара сәйкес 

келетіндігін, сонымен қатар жоба мақсатына қаншалықты тиімді қол жеткізілетіндігін 

анықтау (сапа индикаторлары көрсеткіші, қаңтар-ақпан 2017 ж.). 

 

5 кезең. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет жүйесін әкімшілік-құқықтық 

басқарудағы стандарттарға шет ел тәжірибесімен салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізу 

және оның негізінде мемлекеттік қызметті құқықтық реттеу тиімділігінің арттыруға 

байланысты ұсыныстарды әзірлеу (наурыз-сәуір 2017 ж.). 

 

6 кезең. Дипломдық жұмысты (зерттеу жобасын) Agile әдістемесі негізінде дипломдық 

жобаларды икемді басқарудың академиялық саясаты (2007 ж. 27 шілдесіндегі Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» заңының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 ж. 23 

тамызындағы № 1080 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім 

стандартының, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 ж. 16 

қазанындағы № 420 бұйрығымен бекітілген) Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

ұйымдары қызметінің үлгі ережелерінің негізінде әзірленген және КАЗГЮУ 

Университетінің күндізгі және қашықта білім алу нысанында мамандықтар бойынша білім 

алатын студенттерінің диплом жобалары мен жеке жұмыстарын басқарудың жалпы 

талаптарына сәйкес рәсімдеу. 

 

III. Дипломдық жұмыс (зерттеу жобасы) сапа индикаторлары 

 

1. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет жүйесін әкімшілік-құқықтық 

басқарудағы стандарттарға шет ел тәжірибесімен салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізу 

және оның негізінде мемлекеттік қызметті құқықтық реттеу тиімділігінің арттыруға 
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байланысты әзірленген ұсыныстар аталмыш зерттеу жұмысының мақсатына сәйкес келуі 

тиіс.  

2. Дипломдық жұмыс (зерттеу жобасы) нәтижесінде әзірленген ұсыныстар нақты 

болуы тиіс. 

 

V. Scrum-команда құрамы:  

Тұрақты мүшелер:  

Ғылыми жетекші – А.С. Бейсембеков  

Орындаушылар – Б.Б. Аблаканова, Қ.Қ. Айымкулов, М.Н. Аңқабай  

Тапсырыс берушінің өкілі – Ж.Г. Калишева 

Қосымша (ассоцияланған) мүшелер:  

Оқытушы/доцент/профессор 

(ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясат департаментініңі Директоры)   С.С .Муксимов  

Оқытушы/доцент/профессор Ә.А.Оразбаева  

Рецензент -  

 

VI. Scrum-команда мүшелерінің жауаптылығының матрицасы 
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1 кезең. Дипломдық жұмыс (жоба) техникалық 

тапсырмасын анықтау, Scrum-команданың тұрақты 

мүшелері арасында талдау және кафедра 

отырысында талқылауға ұсыну (қараша-желтоқсан 

2016 ж.). 

 

Ж О О О ТБ N/A N/A 

2 кезең. Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік қызмет жүйесі мен мемлекеттік 

қызметті құқықтық реттеудің негіздерін, сонымен 

қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты 

мемлекеттік басқарудағы ұлттық және шет ел 

заңнамасы мен тәжірибесін басшылыққа ала отыра 

зерттеу. Осы саладағы нормативтік-құқықтық 

актілерге талдау жүргізу. Сонымен қатар 

мемлекеттік қызмет саласындағы уәкілетті 

органның қызметімен танысу. Мемлекеттік 

қызметті құқықтық реттеу үрдісінде тәжірибе 

барысындағы құқыққолданумен байланысты 

нормативтік сипаттағы проблемаларды 

мүмкіндігінше анықтау, зерттеу. Мемлекеттік 

қызмет саласындағы нормативтік актілердің пәндік 

қатынастарды реттеудегі тиімділігіне 

мүмкіндігінше зерттеу (қараша-желтоқсан 2016 ж.) 

Ж О О О N/A К К 
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3 кезең. Мемлекеттік қызмет жүйесін және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты 

мемлекеттік-құқықтық реттеуде демократиялық 

принциптерді басшылыққа ала отыра жоғары 

көрсеткіштерге қол жеткізген шет мемлекеттердің 

саяси, конституциялық, әкімшілік-құқықтық 

тәжірибелерін қарастыру. (қараша-желтоқсан 2016 

ж.). 

Ж О О О N/A N/A К 

4 кезең. Дипломдық жоба барысында алынған 

нәтижелердің жобаның құрылымдық 

элементтерімен тұтастығы, жүйелігі және 

байланыстылығы қаншалықты өзара сәйкес 

келетіндігін, сонымен қатар жоба мақсатына 

қаншалықты тиімді қол жеткізілетіндігін анықтау 

(сапа индикаторлары көрсеткіші, қаңтар-ақпан 

2017 ж.) 

Ж О О О ТБ К К 

5 кезең. Қазақстан Республикасында мемлекеттік 

қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат 

жүйесін әкімшілік-құқықтық басқарудағы 

стандарттарға және өлшемдерге (бұл жерде 

стандарттар мен өлшемдер кең мағынада) шет ел 

тәжірибесімен салыстырмалы-құқықтық талдау 

жүргізу және оның негізінде мемлекеттік қызметті 

құқықтық реттеу тиімділігінің арттыруға 

байланысты ұсыныстарды әзірлеу (наурыз-сәуір 

2017 ж.). 

Ж О О О N/A К N/A 

6 кезең. Дипломдық жұмысты (зерттеу жобасын) 

Agile әдістемесі негізінде дипломдық жобаларды 

икемді басқарудың академиялық саясаты (2007 ж. 

27 шілдесіндегі Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» заңының, Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2012 ж. 23 тамызындағы № 1080 

қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға 

міндетті жоғары білім стандартының, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 

ж. 16 қазанындағы № 420 бұйрығымен бекітілген) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

ұйымдары қызметінің үлгі ережелерінің негізінде 

әзірленген және КАЗГЮУ Университетінің 

күндізгі және қашықта білім алу нысанында 

мамандықтар бойынша білім алатын 

студенттерінің диплом жобалары мен жеке 

жұмыстарын басқарудың жалпы талаптарына 

сәйкес рәсімдеу. 

 

Ж О О О ТБ N/A N/A 

 

Қысқартулар:  

Ж - жетекші 

О - орындаушы 

К - консультант 

ТБ - тапсырыс берушінің өкілі 

N/A - Not Applicable (қолданылмайды) 

 

VII. Дипломдық жұмыстың (зерттеу жобасының) аяқталу нысаны.  

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясат жүйесін әкімшілік-құқықтық басқарудағы стандарттарға және өлшемдерге (бұл жерде 

стандарттар мен өлшемдер кең мағынада) шет ел тәжірибесімен салыстырмалы-құқықтық 
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талдау жүргізу негізінде осы саладағы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру және 

олардың  тиімділігінің арттыруға байланысты ұсыныстар әзірлеу. 

 

Біз, төмендегі қол қойғандар, ғылыми жобаның техникалық тапсырмасын Scrum- 

команда мүшелерінің ҚазГЗУ УНИВЕРСИТЕТІМЕН жасалған  келісім шарт ретінде 

пайдалануға келісеміз; осыған сәйкес Scrum-команда мүшелері ҚазГЗУ УНИВЕРСИТЕТІНЕ 

ғылыми жұмысты құру үшін айрықша мүліктік құқықтарын, оған қоса жұмысты жаңғырту 

құқығын қоса алғанда, кез келген нысанда, оның қалауы бойынша және әлемнің кез келген 

елінде кез келген атаумен өнімді пайдалануға айрықша құқығы; жұмыстың түпнұсқадағы 

көшірмелерін беруге және үлгілерін таратуға, сатуға және өзге түрдегі меншік құқығын 

беруге; жұмыс көшірмелерінің импорттауға; жұмыстың түпнұсқасын немесе үлгісін жария 

түрде көрсетуге; жұмысты өзгеде түрлерде жариялауға; жұмысты өзге тілдерге аударуға; 

жұмысты өңдеуге немесе өзгертуге Қазақстан Республикасының заңдарында тиым 

салынбаған кез келген өзгеде түрдегі пайдалануға беруге міндеттенеді. 
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