
 



«ФИРМАНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ» ПӘНІ 

 

Тақырып 1. «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі» курсының 

пәні, әдісі және міндеттері 

«Фирманың экономикалық қауіпсіздігі» курсының пәні, әдісі және 

міндеттері. Курстың мазмұны және басқа пәндермен байланысы. Қауіпсіздік 

пен экономикалық қауіпсіздіктің пайда болуының объективті негізі мен 

дамуы. Экономикалық қауіпсіздіктің негізі.Экономикалық қауіпсіздіктің 

әлеуметтік-экономикалық мазмұны мен ерекшелігі. 

 

Тақырып 2. Экономикалық қауіпсіздіктің мәні мен принциптері 

Қауіпсіздік пен экономикалық қауіпсіздіктің мәні мен түсінігі. 

Экономикалық қауіпсіздіктің түрлері мен принциптері. Экономикалық 

қауіпсіздіктің мақсаты мен міндеттері. Экономикалық қауіпсіздіктің 

қалыптасуы мен дамуы. 

 

Тақырып 3. Экономикалық қауіпсіздіктің әрекет ету негізі мен 

дамуы 

Экономикалық қауіпсіздік жүйесінің субъектілері мен объектілері. 

Экономикалық қауіпсіздік қатерінің жіктелуі. Ішкі және сыртқы қатерлер. 

Экономикалық қауіпсіздіктің субъектілері мен объектілерінің жіктелуі. 

Көзқарастар мен экономикалық басымдықтары. 

 

Тақырып 4. Экономикалық қауіпсіздіктің индикаторлары мен 

көрсеткіштері 

Экономикалық қауіпсіздіктің қатерін анықтайтын көрсеткіштердің, 

критериилердің және индикаторлардың түрлері. 

Экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерінің жүйесі. Экономикалық 

қауіпсіздік көрсеткіштерінің жіктелуі. Экономикалық қауіпсіздіктің 

шектелген белгілері мен деңгейі. 

 

Тақырып 5. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмі 

Экономикалық қауіпсіздікке әсер ететін әлеуметтік-экономикалық, 

табиғи-экологиялық және саяси факторлар және олардың жіктелуі. 

Экономикалық қауіпсіздікті қалыптастыру мен реттеудің экономикалық, 

ұйымдастырушылық, әлеуметтік және саяси механизмі. 

 

Тақырып 6. Фирманың технико-технологиялық қауіпсіздік негізі 

Қауіпсіздік пен тұрақтылық. Экономиканың нақты секторын ұдайы 

өндірудің технико-технологиялық ресурстары. Экономиканың нақты 

секторының және фирмалардың технико-технологиялық ресурстарын 

қамтамасыз ету және тиімді пайдалану көрсеткіштері. Ресурстардың 

(шикізаттық, материалды-техникалық, адами, қаржылық және т.б.) құрамы 

мен құрылымы. Экономикалық қауіпсіздік пен фирма ресурстарының 

белсенді құрамын қалыптастыру. 



Тақырып 7.Экономикалық көзқарастарды қорғау мен 

коммерциялық құпияны сақтау 

Көзқарастар менэкономикалық қауіпсіздік. Коммерциялық құпия. 

Кәсіпорынның коммерциялық құпиясын құраушы мәліметтер тізімін 

дайындау. Кәсіпорында коммерциялық құпияны анықтау әдісі. 

Көзқарастардың түрлері, жүйесі және жіктелуі. Фирманың экономикалық 

көзқарастары. Кәсіпорынның коммерциялық құпиясын қорғау. Көзқарастар 

есебінің және талдаудың көрсеткіштері. Фирманың коммерциялық құпиясын 

қорғау мен сақтаудың қажеттілігі мен механизмі. Коммерциялық құпияны 

әділетсіз бәсекеден қорғаудың тетігі мен әдістері. 

 

Тақырып 8. Фирма қауіпсіздігінің инновациялы-инвестициялық 

механизмі 

Экономикалық қауіпсіздік және инновациялы-инвестициялық даму. 

Инвестициялық қауіпсіздік экономикалық қауіпсіздіктің жүйешігі ретінде. 

Инновациялық, инвестициялық және экономикалық қауіпсіздіктің 

индикаторлары және оларды анықтау әдістемесі. Инновациялы-

инвестициялық даму негізінде экономиканың нақты секторының 

экономикалық қауіпсіздігінің мәселелері. 

 

Тақырып 9. Экономикалық қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық-

ақпараттық аспектісі 

Фирма қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық-техникалық құрылымының 

жүйесі. Жұмыс режимі мен фирманы қорғау. Ақпарат ағымының ішкі және 

сыртқы каналдары. Ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету құралдарының 

сипаттамасы. Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету. Ақпараттық объектілер қаупінің түрлері. 

 

Тақырып 10. Экономикалық қауіпсіздікті қолдаудың мемлекеттік 

механизмі 

Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің нормативті-құқықтық 

негізі. Экономикалық қауіпсіздік және тұрақты экономикалық дамуды 

қамтамасыз етудің мемлекеттік механизмі. Экономикалық қауіпсіздік және 

тұрақты экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағыттары.  

Фирманың экономикалық қауіпсіздігін мемлекеттік қолдау мен реттеудің 

шетел тәжірибесі.Фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

бойынша мемлекеттік саясат. 

 

Тақырып 11. Фирманың дағдарысқа қарсы басқару бойынша 

стратегиясын қалыптастыру 

Дағдарыстық жағдайдың негізгі факторлары және оларды бағалау. 

Бизнесте мүмкін болатын қатерлер және тәуекелді бағалау. Фирманы 

дағдарысқа қарсы басқару бойынша стратегия мақсатын қалыптастыру. 

Фирманы дағдарысқа қарсы басқару бойынша стратегиясын қалыптастыру. 

Экономикалық қауіпсіздік және фирманы дағдарысқа қарсы басқару 



бойынша стратегиясының сипаттамасы. Фирманы дағдарысқа қарсы басқару 

бойынша стратегиясының құрамы мен құрылымы.  

 

Тақырып 12. Фирманың экономикалық қауіпсіздігін бағалау 
Экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерін талдау және мониторинг. 

Өндіріс және қауіпсіздік факторларының экономикалық қауіпсіздікке әсері. 

Экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерін талдау. Өндіріс факторлары мен 

фирма қауіпсіздігінің тәуелділігі. 
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«ФИРМАНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ»ПӘНІ 

БОЙЫНША СҰРАҚТАР 

 

 

1. Қауіпсіздік және экономикалық қауіпсіздік санатының түсінігі және мәні. 

Экономикалық қауіпсіздіктің түрлері мен принциптері. 

3. Экономикалық қауіпсіздіктің мақсаттары мен міндеттері. 

4. Экономикалық қауіпсіздік жүйесінің субъектілері мен объектілері және 

оларды жіктеу 

5. Экономикалық қауіпсіздікке қауіп-қатерлерді жіктеу. 

Экономикалық қауіпсіздіктің шекті мәндерін анықтайтын көрсеткіштердің, 

критерийлер мен көрсеткіштердің түрлері. 

7. Экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерінің жүйесі мен жіктелуі 



8. Экономикалық қауіпсіздікке әсер ететін әлеуметтік-экономикалық 

факторлар. 

9. Экономикалық қауіпсіздікті қозғайтын табиғи-экологиялық және саяси 

факторлар. 

10. Экономикалық қауіпсіздікті реттеудің экономикалық және 

ұйымдастырушылық тетіктері. 

11. Экономикалық қауіпсіздікті реттейтін қоғамдық-саяси механизмдер. 

12. Қауіпсіздік, тұрақтылық және экономикалық басымдықтар. 

13. Компанияның мүдделері мен экономикалық қауіпсіздігі 

14. Сауда құпиялары және компанияның экономикалық мүдделерін қорғау 

15. Инвестициялық және инновациялық даму және экономикалық қауіпсіздік. 

16. Экономикалық қауіпсіздіктің шағын жүйесі ретінде инвестициялық 

қауіпсіздік. 

17. Компанияның қауіпсіздік жүйесінің ұйымдастыру-техникалық 

құрылымы. 

18. Экономикалық қауіпсіздіктің нормативтік-құқықтық базасы. 

19. Тұрақты экономикалық даму мен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудің мемлекеттік тетіктері. 

20. Компанияның дағдарыс жағдайының негізгі факторлары және оларды 

бағалау. 

21. Ықтимал қатерлер мен іскерлік тәуекелдерді бағалау. 

22. Өндіріс пен қауіпсіздік факторларының қоғамның экономикалық 

қауіпсіздігінің тиімді көрсеткіштері деңгейіне әсері 

23. Компанияның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

24. Шекті шамалар және экономикалық қауіпсіздік деңгейі 

25. Бизнесті ұйымдастыру мен экономикалық қауіпсіздіктің нысандары мен 

түрлерін жетілдіру 

26. Компанияның техникалық және технологиялық ресурстарын ұстау мен 

пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері 

27. Қорлардың құрамы мен құрылымы (шикізат, материалдық-техникалық, 

адами, қаржылық және т.б.) фирмалар. Компания ресурстары мен 

экономикалық қауіпсіздіктің оңтайлы құрамы 

28. Компанияның мүдделерін, түрлері мен жіктелуі 

29. Компанияның экономикалық мүдделері. Бухгалтерлік көрсеткіштер және 

пайыздарды талдау 

30. Қоғамның коммерциялық құпиясын қорғау мен қорғаудың қажеттілігі 

мен механизмдері 

31. Қылмыссыз әділетсіздіктен қорғау тәсілдері 

32. Инновациялық және инвестициялық қызметтің көрсеткіштері және 

олардың компанияның экономикалық қауіпсіздігіне әсері 

33. Инновациялық, инвестициялық және экономикалық қауіпсіздік 

көрсеткіштері және оларды анықтау әдістері. 

34. Ішкі және сыртқы ақпараттық ағып кету арналары және фирмалық 

ақпарат қауіпсіздігі. 



35. Мемлекеттік қолдаудың және компанияның экономикалық қауіпсіздігін 

реттеудің шетелдік тәжірибесі 

36. Дағдарыс менеджменті фирмалары стратегиясының құрамы мен 

құрылымы 

37. Компанияның экономикалық қауіпсіздігін бағалау әдістемесі 

38. Компанияның дағдарысты басқарудың қазіргі заманғы жолдары мен 

бағыттары 

39. Компанияның банкроттық деңгейін анықтау бойынша диагностика 

40. Компанияның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі 

мемлекеттің рөлі. 

41. Кепілдік компанияның инновациялық және инвестициялық 

компоненттері 

42. Экономикалық қауіпсіздіктің көрсеткіштері: жалпы түсініктер мен 

түрлері. Экономикалық қауіпсіздік факторлары 

43. Экономикалық қауіпсіздік ақпарат ресурстары 

44. Сауда құпиясының негізгі компоненттері. 

45. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және компанияның 

мүдделерін қорғау 

46. Компанияның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық және 

технологиялық ресурстар 

47. Компанияның дағдарысты басқару стратегиясын қалыптастыру 

48. Көлеңкелі экономиканың пайда болуының алғышарттары мен шарттары 

49. Көлеңкелі экономиканың құрылымы 

50. Көлеңкелі экономиканың түрлерін жіктеу 

51. Көлеңкелі экономиканың факторлары 

52. Көлеңкелі экономика - экономикалық қауіпсіздікке қауіп төндіреді 

53. Көлеңкелі экономиканың түрлері мен ерекшеліктері 

54. Көлеңкелі экономиканың түсінігі және мәні 

55. Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының ерекшеліктері мен факторлары. 

56. Бизнес субъектілерінің тәуекелдері 

57. Компанияның экономикалық қауіпсіздік деңгейін талдау және бағалау. 

58. Компанияның экономикалық қауіпсіздігінің сапалық және сандық 

көрсеткіштері. 

59. Компания ресурстары мен әлеуметтік қорғау көрсеткіштері 

60. Компанияның экономикалық қауіпсіздігі және оны дамыту әдістемесі 



«МИКРО-МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ»ПӘНІ 

 

Тақырып 1.Заманауи микро-макроэкономика және оның 

әдіснамасы 

«Микро-макроэкономикалық талдау» курсының пәні. Микро және 

макроэкономикалық талдаудың әдістемесі. Микро және макроэкономикалық 

теорияның маңыздылығы, міндеттері және практиалық  маңызы. 

Оптимизациялық және тепетеңдік модельдер. Макроэкономикалық 

саясаттың теориялары. Мақсаттық көрсеткіштер мен құралдар. 

 

Тақырып 2. Ұсыныс пен сұраныстың икемділік теориясы 

Икемділік туралы түсінік. Сұраныстың бағалық  икемділігі. Сұраныстың 

икемділігі және түсімнің өзгеруі. Сұраныстыңтабыстылық икемділігі. 

Қиылысу икемділігі. Ұсыныс икемділігі 

 

Тақырып 3. Тұтынушы талғамы теориясы 

Тұтынушының мінез-құлқын  талдаудың кардиналистік және 

ординалистікыңғайлар. Тұтынушылардың қалауы және талғамсыздық 

қисығы. Тұтынушының бюджеттік шектеулері.Тұтынушының оптимумы. 

Хикс және Слуцкий бойынша  табыс әсері және алмастыру әсері. 

 

Тақырып 4. Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары 

Өндіріс теориясы. Өндіру технологиясы және изокванталар. Кобба-

Дуглас фунциясы. Өндіріс шығындары және олардың түрлері. Ауқым әсері. 

Өндірістік функция. Технологиялық алмастырудың шекті нормасы. Өндіріс 

факторлардыңкему өнімділігі. Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі өндіріс 

шығындары. Өндірістік технологияны таңдау 

 

Тақырып 5. Ұсыныс жағдайында жетілген бәсекелестік. Монополия 

Ұсыныс жағдайында жетілген бәсеке. Пайданы максимизациялау. Қысқа 

мерзімді кезеңде бәсекелес фирманың ұсыныс қисығы. 

Монополияныңэкономикалық табиғаты мен түрлері. Монополиялық биліктің 

көздері мен нәтижелері. Фирма жетілген бәсекелесретінде. Монополия. 

Монополиялық биліктің көрсеткіштері. Фирма – монополистің ұзақ және 

қысқа мерзімдегі тепе-теңдік. Монополияларды реттеудегі мемлекеттік 

саясаттың ролі. 

 

Тақырып 6. Монополистік бәсеке. Олигополия 

Монополистік бәсеке: белгілері және өмір сүру жағдайы. Олигополия. 

Белгілері және болу шарттары, түрлері мен таралуы. Олигополиялардың 

кооперативтік мінез-құлық және кооперативтік емес мінез-құлық моделдері. 

Монополистік бәсеке: қысқа және ұзақ мерзімді тепе-теңдік. Бағалық емес 

бәсеке. Өнімді саралау. Олигополиялық нарықтың сипаттамасы. Олигополия 

моделдері. Бағалық дискриминация және бәсекенің бағалық факторлары. 

 



Тақырып 7. Өндіріс факторлар нарығы 

Өндіріс факторлар нарығындағы сұраныс және ұсыныс. Бәсекелестік 

және бәсекелестік емесөндіріс факторлар нарығы. Өндіріс факторларының 

нарығы. Бәсекелестік өндіріс факторларнарығындағы тепе-теңдік. 

Ресурстардың икемділігі және ұтқырлығы. Монопсония және монополия 

 

Тақырып 8. Макроэкономикалық өлшеуіштер 

Қосылған құн бойынша жалпы ішкі өнімді өлшеу, шығыстар және 

кірістер бойынша.ЖҰӨ. Номиналды және нақты айнымалылар. Дефлятор 

және баға индекстері. Кірістер мен шығыстар айналымы. Ұлттық есеп 

жүргізу жүйесі. ҰШЖ принциптері. Макроэкономикалық көрсеткіштер 

 

Тақырып 9. Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық 

циклдер, жұмыссыздық, инфляция 

Экономикалық цикл және макроэкономикалық динамикасы. 

Жұмыссыздық нысандары Оукен заңы. Ұсыныс инфляцияциясы және 

соққылар. Филлипс қисығы. Ашық экономикада инфляциямен күрес. 

Шығындар инфляциясы. 

 

Тақырып 10. Ұлттық табыс: өндіру, бөлу және тұтыну 

 

Ұлттық табыс: өндіріс, тұтыну және тұтыну қызметі. Талдау 

инвестициялар және моделі акселератора инвестициялық процесс. Ұлттық 

табысты өндіру. Өндірістік функция және оның қасиеттері. Ұлттық табысты 

бөлу және тұтыну. Инвестицияларды талдау және инвестициялық процесстің 

акселератор моделі. Тобинның g-теориясы.  ҚР инвестициялық саясат. 

 

Тақырып 11. Жиынтық сұраныс және ұсыныс.  

«AD-AS» Моделі 

Жиынтық сұраныс және оны құраушылар. Жиынтық ұсыныс: 

классикалықжәне кейнстік модельдері. AD-AS моделі: қысқа және орта 

мерзімдік тепе-теңдік. Мультипликатор- акселератордың қарым-қатынас  

моделі. Жиынтық ұсынысты талдаудағы классикалық и кейнстікыңғайлары. 

 

Тақырып 12. Тауарлық және ақша нарықтарындағы 

макроэкономикалық тепе-теңдік. «IS-LM» Моделі 

Игілік нарығындағы тепе-теңдік. IS моделі. Ақша нарығындағы тепе-

теңдік. LM қисығы. Тауарлық және ақша нарықтарындағы 

макроэкономикалық тепе-теңдік. «IS-LM»үлгісі. МоделіAD-AS және IS-LM 

моделдірін өзара-байланысы. Кейнс кресті. Нақты және жоспарланған 

шығындар. Игіліктер нарығындағымакроэкономикалық тепе-теңдік. Ақша 

нарығындағы тепе-теңдік. LM моделі. IS-LM - BR моделі бойынша. 

макроэкономикалық саясатты талдау 

 

 



ТАҚЫРЫП 13. Ашық экономика 

Ашық экономикадағы төлем балансы. Валюталық курс. Сатып алу 

қабілетінің паритеті.Шығару және айырбас бағамына  фискалдық және ақша 

саясатының әсері. Ашық экономика. Манделла-Флемингмоделі. Тауарлар 

мен капиталдардың халықаралық ағындары: экспорт, импорт, шетел 

инвестициялары. Төлем балансы. Халықаралық келісімдерде бағалар: нақты 

және номиналды айырбас бағамы.  

 

ТАҚЫРЫП 14. Экономикалық өсу 

Экономикалық өсу: экономикалық өсудің көздері. Өсудің факторлық 

моделі.Солоу моделі. Ашық экономикажәне конвергенциясындағы  

экономикалық өсу. 

В. Леонтьевтің«шығындар – шығарылым» моделі.Халық санының өсуі 

мен технологиялық процеске ықпалы  

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 

"Қазақстан-2050" Қазақстан –халқына Жолдауы Стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты" атты Қазақстан халқына Жолдауы. 

2. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы "Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ". 

3. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың "Нұрлы 

жол - болашаққа бастар жол" атты Қазақстан халқына Жолдауы 

4. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Бес институционалды 

реформасын жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам, 2015 жылғы 6 мамыр. 

5.Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 

"Қазақстан жаңа жаһандық шындықта: өсу, реформалар, даму" атты 

жолдауы.  

6. Қазіргі заманғы мемлекет барлығы үшін: бес институционалдық 

реформа. Қазақстан Республикасының Президенті, "Нұр Отан" партиясының 

Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2015 жылғы 11 наурыздағы партияның 

XVI съезінде сөйлеген сөзі. 

7. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Ю.В. Тарануха; под 

общ.ред. проф. А.В. Сидоровича. М.: Издательство «Дело и Сервис», 2006. 

8. Вечканов Г.С, Вечканова Г.Р. Микроэкономика. - СПб.:Питер, 2016. 

9. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л., Микроэкономика. Промежуточный 

уровень. Учебник. М., Инфра - М, 2008. 

10. Макроэкономика. Учебник. Под ред. А.А. Абишева и К.А. Хубиева- 

Алматы, «Экономика», 2007.  

11. Туманова Е.А., Шагас Н.А. Макроэкономика. Элементы 

продвинутого подхода. Учебн. М., 2007.  

12. Туманова Е.А., Шагас Н.А. Макроэкономика - 2 .. Учебник. М., 2006. 



13. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М.: «ДиС», 

2007. 

14.Экономическая теория. Микроэкономика-

1,2.под.ред.Г.П.Журавлевой, Издательский дом «Дашков и К», 2008.  

15. Журавлева Г,Чередниченко Л. Микроэкономика. Учебник. 

Издательство: Инфра-М, 2015. 

16. Тарануха Ю.В., Микроэкономика: тесты, графики, упражнения, 

задачи, 2013. 

17. Нуреев Р. М., Курс микроэкономики: учебник для вузов // 

Р.М.Нуреев. - М: Норма,Инфра-М, 2016. 

18. Малкина М.Ю. Микроэкономика. Учебник, Издательство: Инфра-М, 

2014. 

19.«Макроэкономика» Автор: Л.С.Тарасевич П.И.Гребенников  

А.И.Леусский Издательство: «Высшее Образование», 2008. 

20.«Макроэкономика» Автор: Т.А., Агапова, С.Ф.Серегина.Экономика 

Издательство: Синергия, 2013. 

21. «Макроэкономика» Автор:Абель Э.,Бернанке Б,2010. 

22. «Макроэкономика» Автор: Кузнецов Б.Т.Издательство: Юнити-Дана, 

2012. 

23. «Макроэкономика: практикум» Авторы:Резник Г.А.,Чувакова С.Г. 

Издательство:Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 

24. «Макроэкономика: Продвинутый уровень» Автор: Бродский Б.Е. 

Издательство: Инфра-М, 2012.  

25. Родионова В.Г. Микро-и макроэкономика. Учебное пособие, 

Издательство: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. 

26. Марыганова Е. А. Макроэкономика: экспресс-курс: учеб.пособие / Е. 

А. Марыганова, С. А. Шапиро. Издательство:КноРус 2008. 

27. Микроэкономика: практический подход. (ManagerialEconomics): 

Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова, М.: КноРус. – 2007, 

2008, 2009, 2010. 

28. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учеб. – М.: Маркет 

ДС,2009 (Университетская серия). 

29. Серяков С.Г. Микроэкономика. Учебник, Инфра-М,Магистр, 2016г, 

с.416. 

30. Киселева, Елена Александровна. Макроэкономика [Текст]:экспресс-

курс :учебное пособие для вузов/Е. А. Киселева.-2-е изд., стереотип.-

М.:КНОРУС,2009. 

31. Микроэкономика: практический подход / под ред. А. Г. Грязновой, 

А. Ю. Юданова. – Москва, 2008. 

32. «Макроэкономика»  Абишева А.А. и Хубиева К.А. 2009 год Алматы. 

33. Микроэкономика - Вечканова Г.Р. – Учебное пособие. Издательство: 

«Питер» 2010. 

34. Щепачева Н. Микроэкономика, Оренбургский государственный 

университет, 2012. 

https://www.ozon.ru/person/281650/
https://www.ozon.ru/brand/856523/
https://www.ozon.ru/brand/856658/
https://www.ozon.ru/brand/856523/
https://www.ozon.ru/person/26395353/
https://www.ozon.ru/brand/856523/
http://www.knigafund.ru/authors/20622
http://www.knigafund.ru/authors/20623
https://www.ozon.ru/person/269387/
https://www.ozon.ru/brand/857212/
https://www.ozon.ru/person/1209965/
https://www.ozon.ru/brand/856523/
https://www.ozon.ru/brand/856819/
http://www.knigafund.ru/authors/37349


35. Бродский Б.Е. Макроэкономика: продвинутый уровень М.: Изд-во 

ИНМ 2012. 

 

«МИКРО-МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ» ПӘНІ  

 

1. «Микро-макроэкономикалық талдау» курсының пәні.  

2. Микро және макроэкономикалық талдаудың әдістемесі 

3. Микро және макроэкономикалық теорияның маңыздылығы, 

міндеттері және практиалық  маңызы 

4. Сұраныстың икемділігі және түсімнің өзгеруі.  

5. Сұраныстың табыстылық икемділігі. Қиылысу икемділігі. 

6. Ұсыныс икемділігі  

7. Тұтынушының мінез-құлқын  талдаудың кардиналистік және 

ординалистік ыңғайлар.  

8. Тұтынушылардың қалауы және әрекетсіздік қисығы.Тұтынушының 

бюджеттік шектеулері  

9. Тұтынушының оптимумы. Хикс және Слуцкий бойынша  табыс әсері 

және алмастыру әсері.  

10.  Өндіріс теориясы. Өндіру технологиясы және изокванталар 

11. Өндіріс шығындары және олардың түрлері 

12. Ауқым әсері 

13. Ұсыныс жағдайында жетілген бәсеке. 

14. Пайданы максимизациялау. Қысқа мерзімді кезеңде бәсекелес 

фирманың ұсыныс қисығы.  

15. Монополияның экономикалық табиғаты мен түрлері.  

16. Олигополия. Белгілері және болу шарттары, түрлері мен таралуы.  

17. Олигополиялардың кооперативтік мінез-құлық моделдері  

18. Олигополиялардың кооперативтік емес мінез-құлық моделдері. 

19. Өндіріс факторлар нарығындағы сұраныс және ұсыныс 

20.  Бәсекелестік және бәсекелестік емес өндіріс факторлар нарығы.  

21. Қосылған құн бойынша жалпы ішкі өнімді өлшеу, шығыстар және 

кірістер бойынша. ЖҰӨ 

22. Номиналды және нақты айнымалылар. Дефлятор және баға 

индекстері.  

23. Экономикалық цикл және макроэкономикалық динамика.  

24. Жұмыссыздық нысандары Оукен заңы.  

25. Ұсыныс инфляцияциясы және соққылар. Филлипс қисығы. Ашық 

экономикада инфляциямен күрес. Шығындар инфляциясы. 

26. Ұлттық табыс өндірісі.Өндірістік функция 

27. Тұтыну. Тұтыну функциясы. 

28. Инвестициялық процесстің акселератор моделі және 

инвестицияларды талдау  

29. Жиынтық сұраныс және оны құраушылар  

30. Жиынтық ұсыныс: классикалық и кейнстік модельдері.  

31. AD-AS моделі: қысқа және орта мерзімдік тепе-теңдік.  



32. Игілік нарығындағы тепе-теңдік. IS моделі.  

33. Ақша нарығындағы тепе-теңдік. LM қисығы.  

34. Ақша нарығындағы тепе-теңдік. LM моделі.  

35. AD-AS және IS-LM моделдерінің өзара-байланысы.  

36. Ашық экономикадағы төлем балансы  

37. Валюталық курс. Сатып алу қабілетінің паритеті. 

38. Шығару және айырбас бағамына  фискалдық және ақша саясатының 

әсері. 

39. Экономикалық өсу: экономикалық өсудің көздері. Өсудің факторлық 

моделі. 

40. Солоу моделі. 

41. Ашық экономика және конвергенциясындағы  экономикалық өсу.  

42. Микро және макроэкономикалық талдаудың әдістемесі 

43. Микро және макроэкономикалық теорияның маңыздылығы, 

міндеттері және практиалық  маңызы 

44. Сұраныстың икемділігі және түсімнің өзгеруі.  

45. Сұраныстың табыстылық икемділігі. Қиылысу икемділігі. 

46. Ұсыныс икемділігі. 

47. Өндіріс теориясы. Өндіру технологиясы және изокванталар 

48. Кобба-Дуглас функцияцы.Өндіріс шығындары және олардың түрлері  

49. Ауқымдылық әсері . 

50. Ауқым әсері 

51. Ұсыныс жағдайында жетілген бәсеке. 

52. Пайданы максимизациялау. Қысқа мерзімді кезеңде бәсекелес 

фирманың ұсыныс қисығы.  

53. Монополияның экономикалық табиғаты мен түрлері.  

54. Олигополия. Белгілері және болу шарттары, түрлері мен таралуы.  

55. Олигополиялардың кооперативтік мінез-құлық моделдері  

56. Олигополиялардың кооперативтік емес мінез-құлық моделдері. 

57. Өндіріс факторлар нарығындағы сұраныс және ұсыныс 

58.  Бәсекелестік және бәсекелестік емес өндіріс факторлар нарығы.  

59. Қосылған құн бойынша жалпы ішкі өнімді өлшеу, шығыстар және 

кірістер бойынша. ЖҰӨ 

60. Номиналды және нақты айнымалылар. Дефлятор және баға 

индекстері 

 

 



«ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН БАСҚАРУДЫҢ ЗАМАНАУИ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША СҰРАҚТАР 

 

Тақырып 1. Қазақстан экономикасының жаһандық экономикадағы 

бәсекеге қабілеттілігі (жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингі және 

басқа да бағалау әдістері) 

Менеджментті дамыту институтының бәсекеге қабілеттілік рейтингі. 

Дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік рейтингі. 

Дүниежүзілік экономикалық форум рейтингінің екі көрсеткішін салыстыру. 

Бәсекеге қабілеттілікті өлшеудің басқа тәсілдері. Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігін анықтау және оны арттыру проблемалары 

 

Тақырып 2. Қазақстанның өнеркәсіпті-инновациялық дамуы  

«Индустриялық» және «инновациялық» дамудың теориялық 

тұжырымдамалары. Индустриялық-инновациялық даму факторлары. Әлемдік 

елдердегі индустриялық-инновациялық даму модельдері. Инновациялық 

даму жолына көшуді жеделдетудегі мемлекеттік бағдарламалардың рөлі. 

Қазақстан экономикасындағы негізгі мемлекеттік бағдарламалар, мазмұны 

мен нәтижелерін бағалау 

 

Тақырып 3. Ұлттық және аймақтық инновациялық жүйелер: 

Қазақстандағы даму көзқарасы 

Инновация концепциясы және олардың нарықтық экономикадағы рөлі. 

Қазақстан экономикасындағы ғылымды қажетсінетін өндіріс. Қазақстанның 

экономикасын дамытудағы ұлттық инновациялық жүйе. Өңірлік 

инновациялық жүйелер: функционалдық және мекемелердің ерекшеліктері. 

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму тетіктері. 

 

Тақырып 4. Қазақстан Республикасының еңбек нарығы: әлемдік 

және әлемдік тәуекелдердің конституциясы. 

Заманауи еңбек нарығының институционалды негіздері: еңбек 

заңнамасы, ең төмен жалақы, жұмыссыздықты сақтандыру және кедейлік 

бойынша жәрдемақы, жұмыспен қамтудың белсенді бағдарламалары. 

Әлеуметтік әріптестік, оның әртүрлі елдердегі кірістерді реттеу және даму 

үрдістеріндегі рөлі. Әлемдік еңбек нарығында және Қазақстанда 

жұмыссыздық пен жұмыссыздықтың тенденциялары мен формалары. 

Заманауи экономикадағы еңбек нарығын реттеу ерекшеліктері 

 

Тақырып 5. Қазақстандағы интеграциялық процесс EAЭО 

саласындағы 

Әлемдік экономикадағы ұлттық экономикалардың және олардың 

салаларының интеграциясы туралы түсінік. Экономикалық жағдайдың 

институционалдық ерекшеліктері ұлттық экономикалық кеңістіктердің 

интеграциясының әртүрлі түрлерінде. ЕАЭО-дағы Қазақстанның өнеркәсіп 



салаларының бәсекеге қабілеттілігін бағалау. Қазақстанның ЕАЭО-дағы 

салаларын интеграциялау тиімділігін бағалау 

 

Тақырып 6. Қазақстандағы табыс және еңбекақы саясаты 

Халықтың кірісі мен шығыны: көздері, түрлері және құрылымы. 

Мемлекеттік кіріс саясатының негізгі бағыттары. Әлеуметтік қорғау 

институттары: еңбек нарығы, әлеуметтік көмек және әлеуметтік сақтандыру. 

Салық саясаты және халықтың табысына әсер ету әдістері. Ақша-кредит 

саясаты және халықтың табысына әсер ету әдістері. Мемлекеттік сектордың 

табиғи трансферттері мен халық табысының әсері: білім беру, денсаулық 

сақтау, мәдениет және спорт 

 

Тақырып 7. Қазақстандағы отбасы саясаты 

Заманауи экономикадағы отбасын әлеуметтік қорғаудың теориялық 

негіздері. Дамыған елдердегі отбасылық саясаттың модельдері мен 

механизмдерін жіктеу. Қазақстан экономикасындағы отбасын әлеуметтік 

қорғауды институттандыру. Қазақстан экономикасындағы балалары бар 

отбасылардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Балалар мен үй 

шаруашылығын әлеуметтік қорғауды күшейту механизмдері. Аз қамтылған 

отбасыларға әлеуметтік көмек көрсету түрлерін бөлу механизмін қайта құру 

 

Тақырып 8. Қазақстанның экономикалық дамуының кеңістіктік 

біртектілігі 

Экономиканың кеңістіктік ұйымдастырылуының теориялық негіздері. 

Әлеуметтік-экономикалық жүйелер тұжырымдамасындағы экономикалық 

кеңістік. Заманауи әлеуметтік-экономикалық жүйелердегі экономикалық 

кеңістіктің қасиеттері. Экономиканың кеңістіктік құрылымдық біртектілігі 

құбылысының мәні мен мазмұны. Постиндустриалды экономиканың 

кеңістіктік құрылымының бәсекелестік нысандары. Экономиканы кеңістіктік 

ұйымдастыруды және халықты реттеуді бағалаудың әдістемелік негізі 

 

Тақырып 9.Интеграциялықжәнежелілердіңаймақтары, 

экономикакластерлікмоделдіөндіру 

Әлемдікэкономикадағыкластерліккөзқараспенбіргеинтеграцияланғанжә

нежелілікаймақтардыңтұжырымдамасы. Әлемдегікластерлеумүмкіндіктері. 

Кластерқалыптастырушықұрылымдардыңөңірдіңдамуынаықпалынбағалау. 

Кластерлердідамытудың Sistagyryp мемлекеттікреттеу 

 

Тақырып 10.Қазақстандағыарнайыэкономикалықаймақтар: 

өңдеужәнедамумәселелері. 

«Арнайы экономикалық аймақ» (АЭА) тұжырымдамасының мазмұны. 

ЭЭА-ның жіктелуі. Әлемдік экономикадағы ЭЭА тарихы. Қазақстанда 

қолданыстағы арнайы экономикалық аймақтардың (АЭА) сипаттамасы. ЭЭА 

стратегиялық әлеуеті 

 



Тақырып 11. Қазақстанда аймақтық дамуға арналған институты 

әлеуметтік-кәсіпорын корпорациялары (ӘКК) 
ӘКК-нің институционалдық және экономикалық мазмұны және олардың 

қазіргі заманғы аймақтық экономикадағы орны. Шет елдерде тиімді және 

табысты SEC-ті білу. Қазақстандағы SEC-ның тарихы. ӘКК арқылы іске 

асырылатын жобалардың сипаттамасы. ӘКК-ны дамытудың 

перспективалары мемлекеттікбасқару жүйесіндегі олардың орындары 

 

Тақырып 12. Өндірістік күштерді құралдарды және көлікті қолдану 

жөніндегі  түрлері 

Экономиканың кеңістіктік ұйымдастырылуының қазіргі парадигмалары. 

Өндірістік күштерді бөлу және халықты қоныстандырудың негізгі 

процестері. Демографиялық процестер халықты реттеу көрсеткіші ретінде. 

Өндірістік күштерді бөлу түрлері және халықтың өнеркәсіптік және 

постиндустриалдық экономикадағы қоныс аударуы 

 

Тақырып 13.Халқы жүйесінің қазақстандағы агломерациясы және 

урбанистикалық концентрация. 

Экономикалық даму және урбанизация өзара байланысты процестер. 

Әлемдік урбанизация тарихы. Дамушы елдерде урбанизация ерекшеліктері. 

Қазіргі экономикадағы агломерациялар. Өндірістегі шоғырланудың екі түрі: 

локализацияның әсері және урбанизация әсері. Қазақстан экономикасындағы 

моноқалаларды дамыту: даму ерекшеліктері және реттеу мәселелері. 

«Моноқалаларды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы». 

 

Тақырып 14.Өнеркәсіптік инфрақұрылымының және өндірістік 

парктері: өндірістік экономикадағы рөлі. Қарағанды облысындағы 

«Сары-арқа» саябағы. 

Қазіргі экономикадағы бизнесті дамыту үшін өндірістік, инженерлік, 

көлік және басқа инфрақұрылымның мәні. Постиндустриалды 

экономикадағы бизнес үшін инфрақұрылымды құрудың әлемдік тәжірибесі. 

Индустриалды парктерде басқару модельдері. Өнеркәсіптік парктерді 

құрудағы әлемдік тәжірибе. Аймақтық экономиканы кластерлеуге арналған 

технопарктердің құны 

 

Тақырып 15.ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН ҚАЛАЛАР МЕН 

АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК 

ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: ІС-ҚИМЫЛ ҰҒЫМЫ 

ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯСЫ 

Халықты қоныстандырудың теңгерімді құрылымы ұғымы және осындай 

құрылымды қамтамасыз етудегі шағын қалалардың рөлі. Агломерациялық-

желілік типтегі қалалық орналасу. Елді мекеннің әлеуметтік тартымдылығы: 

бағалау өлшемдері мен көрсеткіштері. Қарағанды облысының елді 

мекендерін әлеуметтік тартымдылық дәрежесі бойынша жіктеу 
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«ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН БАСҚАРУДЫҢ ЗАМАНАУИ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША СҰРАҚТАР 

 

1. Менеджментті дамыту институтының бәсекеге қабілеттілігінің рейтингі 

2. Дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік рейтингі 

3. Дүниежүзілік экономикалық форум мен менеджментті дамыту институты 

индекстерін салыстыру: артықшылықтары мен кемшіліктері  

Экономиканы басқарудағы көрсеткіштерді пайдалану. 

4. Қазақстанның экономикасының бәсекеге қабілеттілігін және оны 

жоғарылату мәселелерін анықтау 

5. Әлемнің дамыған елдерімен салыстырғанда Қазақстан экономикасының 

құрылымдық сипаттамалары. 

6. «Индустриялық» және «инновациялық» дамудың теориялық 

тұжырымдамалары. Индустриялық-инновациялық даму факторлары. 

7. Әлем елдеріндегі индустриялық-инновациялық даму модельдері. 

8. Инновациялық даму жолына көшуді жеделдетудегі мемлекеттік 

бағдарламалардың рөлі. 
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9. Қазақстан экономикасындағы негізгі мемлекеттік бағдарламалар: мазмұны 

мен нәтижелерін бағалау. 

10. Инновация концепциясы және олардың нарықтық экономикадағы рөлі. 

Технологиялық құрылымдар мен «жаңа экономика». 

11. Қазақстан экономикасындағы жоғары технологиялы және жоғары 

технологиялық өндірістер. 

12. Цифрлық экономика және елдің технологиялық құрылымының деңгейін 

көтеру мүмкіндіктері. Сандық экономиканың белгілері. 

13. Сандық экономикадағы бизнес экожүйелері, олардың түрлері мен 

қалыптасу ерекшеліктері. 

14. 2015-2019 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық дамудың 

мемлекеттік бағдарламасы: іске асыру нәтижелері. 

15. Қазақстанның экономикасын дамытуда ұлттық инновациялық жүйенің 

және оның институттарының рөлі. 

16. Өңірлік инновациялық жүйелер: жұмыс істеу ерекшеліктері мен 

мекемелер. 

17. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму тетіктері: 

түрлері мен мүмкіндіктері. 

18. Заманауи еңбек нарығының институционалды негіздері: еңбек заңнамасы, 

ең төменгі жалақы, жұмыссыздықты сақтандыру және кедейлік бойынша 

жәрдемақы, жұмыспен қамтудың белсенді бағдарламалары. 

19. Әлеуметтік әріптестік, оның әртүрлі елдердегі кірістерді реттеудегі және 

даму тенденцияларындағы рөлі. 

20. Әлемдік еңбек нарығында және Қазақстанда жұмыспен қамтудың және 

жұмыссыздықтың тенденциялары мен нысандары 

21. Қазіргі экономикадағы және Қазақстандағы еңбек нарығын реттеу 

ерекшеліктері. 

22. 2017-2021 жылдарға арналған өнімді жұмыспен қамтуды және шағын 

кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. 

23. Әлемдік экономикадағы ұлттық экономикалардың және олардың 

салаларының интеграциясы туралы түсінік 

24. Ұлттық экономикалық кеңістіктердің интеграциясының әртүрлі 

түрлеріндегі экономикалық жағдайдың институционалдық ерекшеліктері 

25. ЕАЭО-да Қазақстанның өнеркәсіп салаларының бәсекеге қабілеттілігін 

бағалау. Өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін басқару мүмкіндіктері. 

26. ЕАЭО-да Қазақстанның өнеркәсіп салаларының интеграциялық әсерін 

бағалау 

27. Халықтың табысы мен шығыстары: көздері, түрлері және құрылымы. 

Қазақстандағы табыс үрдісі. 

28. Мемлекеттік кіріс пен жалақының саясатының негізгі бағыттары 

29. Әлеуметтік қорғау институттары: еңбек нарығы, әлеуметтік көмек және 

әлеуметтік сақтандыру. 

30. Салық саясаты және халықтың табысына әсер ету әдістері 

31. Ақша-кредит саясаты және оның үй шаруашылық кірістеріне ықпал ету 

әдістері 



32. Халықтың табысына мемлекеттік сектордың табиғи трансфертінің әсері: 

білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт. 

33. Қазіргі заманғы экономикадағы отбасын әлеуметтік қорғаудың теориялық 

негіздері 

34. Дамыған елдердегі отбасылық саясаттың модельдері мен механизмдерін 

жіктеу. 

35. Қазақстан экономикасында отбасылардың әлеуметтік қорғалуын 

институционалдық қамтамасыз ету 

36. Экономиканың кеңістіктік ұйымдастырылуының теориялық негіздері. 

Елдің және оның аймақтарының аумақтық дамуын реттеу. 

37. Әлеуметтік-экономикалық жүйелер тұжырымдамасындағы экономикалық 

кеңістік. Заманауи әлеуметтік-экономикалық жүйелердегі экономикалық 

кеңістіктің қасиеттері. 

38. Экономиканың кеңістіктік құрылымдық біртектілігі құбылысының мәні 

мен мазмұны 

39. Ғаламдық экономикадағы кластерлік көзқараспен бірге интеграцияланған 

және желілік аймақтардың тұжырымдамасы. 

40. Қазіргі заманғы экономикадағы елдің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 

негізгі нысаны ретінде бизнес-желілер. 

41. Әлемдік экономикадағы кластерлердің түрлері және кластерлердің 

ерекшеліктері. 

42. Бизнес құрылымдардың негізгі параметрлерін талдау әдістері 

43. Кластерлік құрылымдардың аймақ пен елдің дамуына әсерін бағалау 

44. Кластерлерді дамытудың салалық және өңіраралық аспектілері 

45. Кластерді дамытуды мемлекеттік реттеу жүйесі 

46.Аймақтық кластерді қалыптастыру құрылымының өсу тетіктері 

47. «Арнайы экономикалық аймақ» ұғымының мазмұны 

48. Қазақстандағы АЭА тарихы 

49. Қолданыстағы арнайы экономикалық аймақтардың (АЭА) сипаттамалары 

50. АЭА стратегиялық әлеуеті 

51. ӘКК-нің институционалдық және экономикалық мазмұны және олардың 

қазіргі заманғы аймақтық экономикадағы орны 

52. Шет елдерде тиімді және табысты ӘКК-ті білу. 

53. Қазақстандағы ӘКК тарихы 

54. ӘКК арқылы жүзеге асырылатын жобалардың сипаттамасы. 

55. ӘКК-ны дамытудың мемлекеттікбасқару жүйесіндегі орны 

56. Экономиканың кеңістіктік ұйымдастырылуының қазіргі парадигмалары. 

Өндіруші күштерді бөлудің және халықты қоныстандырудың негізгі 

процестері 

57. Демографиялық процестер есеп айырысу индикаторы ретінде 

57. Демографиялық процестер - халықты қоныстандыру көрсеткіші. 

58. Өндірістік күштерді бөлу түрлері және халықтың өнеркәсіптік және 

постиндустриалдық экономикадағы қоныс аударуы 

59. Экономикалық даму және урбанизация. Қалалар және урбанизация: 

жалпы және арнайы. 



60. Әлемдік урбанизация тарихы. Дамушы елдерде урбанизация 

ерекшеліктері. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

экономики и предпринимательства                           Абдикаримова А.Т.  


