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1. Пәннің сипаттамасы 
 

Пәнді оқыту мақсаты. «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсын 

оқытудың мақсаты студенттерді экономиканы мемлекеттік реттеуді 

ұйымдастыру мен оның әәдістемесін, теориялық негіздерін, механизмдерін, 

тәсілдері мен мәнін, оларды нақты табиғи-тарихи және әлеуметтік-

экономикалық жағдайларда қандай да болмасын елді дамытуда қолдана білуге 

үйрету. 

Пәннің негізгі міндеттері: 
− ел экономикасын мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілеріоқып 

үйрену; 

− экономикалық өмірдің белсенді мүшесі ретінде мемлекет жайлы, оның 

экономикада атқаратын сан қырлы рөлі туралы түсінікті қалыптастыру; 

− студенттерді талдау мен болжамдау дағдыларына үйрету, ұлттық 

экономика салаларының қызметінің тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруге 

баулу; 

− мемлекеттің ықпал ету нысандарының, әдістерінің және құралдарының 

өзгеру тенденцияларын саралап-талдау мен болжау бағытында білімін 

қалыптастыру; 

− экономиканы мемлекеттік реттеудің отандық және әлемдік 

тәжірибелерін зерделеу. 

Презеквизиттер: «Экономикалық ілімдер тарихы», «Мемлекеттік басқару 

теориясы», «Макроэкономика». 

Постреквизиттер: «Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру», «Монополияға 

қарсы реттеу», «Стратегиялық басқару». 

Оқыту нәтижесі: 
«Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсын меңгергеннен кейін 

студенттер экономиканы мемлекеттік реттеу аясындағы мемлекеттің атқаратын 

қызметтерін, Қазақстан Республикаында экономиканы реттеу және басқару 

органдарының жүйесін, экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері мен 

механизмдерін, заманауи мемлекеттік экономикалық саясаттың концептуалды 

және нормативтік базасын, экономиканы мемлекеттік реттеудің аясындағы 

негізгі ғылыми зерттеулер мазмұнын, материалдық өздерістік инвестицияны, 

еңбек нарығын, әлеуметтік ортаны, қоршаған ортаны, сыртқы экономикалық 

қызметті ұйымдастыру мен реттеу негіздерін білуі тиіс; 

экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелеріне қатысты терминологияны 

қолдана білуге, заманауи мемлекеттік экономикалық саясатты бағалай білуге, 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық саласын реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілер жүйесінен хабардар болуға, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді 

салыстырмалы талдай білуге, әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен 

құбылыстардың өзгеру тенденцияларын анықтауға қабілетті болуы тиіс; 

басқару шешімдерін дайындауға, негіздеуге мемлекеттік саясатты 

жасақтауға, сондай ақ экономиканы мемлекеттік реттеу аясындағы мәселелерді 

талдауға қажетті ақпараттарды іздеу, өңдеу және талдау дағдыларын меңгеруі 
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қажет. 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәнінің әдіснамасы ерекше зерттеу 

және айқындау әдістеріне ие. Осыған байланысты оқу үрдісінде оқудың 

дәстүрлік және инновациялық әдістері, дәріс – презентациялар, дискуссиялар, 

тестілер және жағдайлық мәселерді шешу әдістері қолданылады. 

Пәнінің әдістемелік негізі болып диалектикалық әдіс табылады. 

Экономиканың өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі аспектілері 

мемлекеттік тұрғыдан өзара байланыс пен даму үрдісінде талданады. 

Диалектикалық әдіс негізінде осы пәнді жүргізуде танудың жеке әдістері кең 

қолданылады. Олардың қатарына экономикалық талдау мен синтез, баланстық, 

жүйелік әдіс, экономика-математикалық және басқа да әдістер жатады.   
 

1. Пәннің бағдарламасы 
Кесте 2.1 – Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырып атауы 
Сағаттар 

Дәріс Семинар БӨЖ ОБӨЖ 
Модуль 1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми-әдістемелік 

және ұйымдық-институционалдық негіздері 
1 Экономиканы мемлекеттік реттеудің 

теориялық астары мен оның 

объектісі  

2 1 5 1 

2 Экономиканы мемлекеттік реттеудің 

методологиясы жөніндегі ұғым және 

оның элементтері 

2 1 5 1 

3 Экономиканы реттеудің 

ұйымдастырушылық негіздері мен 

оның шетелдік тәжірибесі 

2 1 5 1 

Модуль 2. Аралас экономиканың негізгі заңдылықтары, өсу 
факторлары және оны реттеу 

4 Транзиттік экономиканың негізгі 

мінездемесі және оның 

заңдылықтары 

2 1 5 1 

5 Экономикалық өсудің негізгі 

факторлары мен оны қамтамасыз 

етудегі мемлекеттік шаралар 

2 1 5 1 

6 Экономиканы мемлекеттік реттеу 

қызметінің басты сатысы – 

әлеуметтік-экономикалық болжау, 

мен жоспарлау 

2 1 5 1 

Модуль 3. Қоғамның өндірістік және интеллектуалдық потенциалын 
пайдалануды реттеу 

7 Ғылыми-техникалық прогрестің 

бағыттары мен оны жеделдетудегі 

мемлекеттің рөлі 

2 1 5 1 
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8 Халықты еңбекпен ұтымды қамту 

мен әлеуметтік қорғауды 

мемлекеттік реттеу 

2 1 5 1 

9 Мемлекеттің инвестициялық 

саясатының қалыптастыру мен оны 

жүзеге асыру механизмдері 

2 1 5 1 

10 Жер ресурстарын тиімді 

пайдаланудағы мемлекеттік шаралар 

жүйесі 

2 1 5 1 

Модуль 4. Мемлекеттің қаржы-несиелік, аймақтық және сыртқы 
экономикалық саясатын жүзеге асыру механизмдері 

11 Экономиканы реттеудің қаржы-

бюджеттік әдістері 

2 1 5 1 

12 Мемлекеттің ақша-несие саясатын 

жүзеге асырудың негізгі 

механизмдері 

2 1 5 1 

13 Қазақстан аймақтарының 

әлеуметтік-экономикалық дамуын 

мемлекеттік реттеу 

2 1 5 1 

14 Мемлекеттің табиғатты қорғау және 

сыртқыэкономикалық іс-әрекеттерін 

реттеу 

4 2 10 2 

Барлығы 30 15 75 15 

 

2. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 
тәртіптері 

Кесте 3.1 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 
Бақылау 

түрі 

Тақырып номері Тапсырмалар тізімі 

(бақылау түрі) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдық 

бақылау 

Тақырып 1  1. Күнделікті жаңа-

лықтарға шолу 

2. Берілген сұрақтарға 

конспект жазу 

3. Кітапты конспектілеу 

1 апта 

 Тақырып 2 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2. Берілген 

сұрақтарға конспект 

жазу 

3.Кестені толтыру 

2 апта 
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 Тақырып 3 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2. Берілген 

сұрақтарға конспект 

жазу 

3.Баяндама дайындау 

3 апта 

 Тақырып 4 1. Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2. Берілген 

сұрақтарға конспект 

жазу 

3.Макроэкономикалы

қ көрсеткіштерді 

талдау 

4 апта 

 Тақырып 5 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2.Мемлекеттік 

стратегиялық 

бағдарламаларды 

конспектілеу 

3. Мультимедиалық 

таныстырылым 

5 апта 

 Тақырып 6  1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2. Статистикалық 

көрсеткіштерді талдау 

3. Эссе жазу 

6 апта 

 Тақырып 7 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2.Заңды конспектілеу 

3.Бағдарламаны 

конспектілеу 

4. Ролдік ойын 

7 апта 

 Тақырып  8 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2.Конспект жазу 

3. Бағдарламаны 

конспектілеу 

4.Ролдік ойын 

8 апта 

Шептік 
бақылау Р1 

1-8 тақырыптар 
бойынша 

Өткен тақырыптар 
бойынша 
коллоквиум 

8 апта 
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 Тақырып  9 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2. Конспект жазу 

3. Эссе жазу 

9 апта 

 Тақырып 10 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2.Бағдарламаны 

конспектілеу 

3.Кестені толтыру 

4. Сараптамалық 

талдау жасау 

10 апта 

 Тақырып 11 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2. Заңды конспектілеу 

3. Талдау жасау 

11 апта 

 Тақырып 12 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2.Әрбір облыстың 

әлеуметтік-

экономикалық дамуын 

талдау 

3. Бағдарламаны 

конспектілеу 

12 апта 

 Тақырып 13 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2.Заңдарды 

конспектілеу 

3. Талдау жасау 

13 апта 

 Тақырып 14 1.Күнделікті 

жаңалықтарға шолу 

2.Заңдарды 

конспектілеу 

3.Талдау жасау 

14 – 15 

апта 

Шептік 
бақылау Р2 

9-14 тақырыптар 
бойынша 

Өткен тақырыптар 
бойынша 
коллоквиум 

15 апта 

Қорытынды 
бағалау 

 Ауызша билет 
бойынша емтихан 

Емтихан 
кестесіне 

сәйкес 
 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 
Бақылау типі Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы Конспект Жалпы кітаптан, басқа да керекті ресми сайт болсын, 

журнал болсын, сол жердегі нақты әрі қысқа мәлімет 
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жазу ретінде дәптерге, басқа нәрсеге көшіріп жазу 

 Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, ақпараттарды 

талдау және бағалау, пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; 

бірегейлік (95%-дан кем емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), әдебиеттер 

көздерін таңдаудың негізділігі, сұрақтың маңызын ашу 

дәрежесі, безендіруге қойылатын талаптарды сақтау; 

көлемі – 8-10 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, ғылыми 

және арнайы аппараттың болуы, қорытындылардың 

анықтығы; бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-6 бет. 

Сұрақ-жауап 

жасау 

Қоғамның көзқарасын анықтау үшін зерттеушілермен, 

талдамашылармен жасалатын жауабы экономикалық 

зерттеу жасауға мүмкіндік беретін параққа түсірілген 

сұрақтар тізімі, бірегейлік (80%-дан кем емес), көлемі 2-4 б  

Презентация 

дайындау 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін слайд түрінде аудиторияға жеткізіп көрсете 

білу; тақырып бойынша 10 слайдтан кем емес. 

Кейсті 

талдау және 

шешу 

Материалды баяндау логикасы, кәсіби терминологияны 

еркін меңгеру; өзіндік пайымдауларының негізділігі; 

теориялық сұрақтарға жауаптардың анықтығы, толықтығы, 

дұрыстығы; теорияның тәжірибемен байланысын 

ұйымдастыру 

Экономикал

ық талдау 

Берілген тақырып бойынша статистикалық мәліметтерден 

қажетті деректер алу мақсатымен оның қаржы-

шаруашылық қызметін бақылау, қорытындылау және 

бейнелеу әдістемесі мен жүйесі; Ол қабылданған ережелер 

бойынша құжаттардың белгіленген нысандарын пайдалана 

отырып жүргізіледі. 

Мультимедиал

ық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін ауызша түрде аудиторияда жеткізіп айта білу; 

тақырып бойынша 6 слайдтан көп емес. 

Шептік  Коллоквиум Силлабустың пән бойынша тапсырмаларды орындау және 

тапсыру кестесіне сәйкес сұрақтарға ауызша жауап беру 

Қорытынды Емтихан  Билет сұрақтарына жауап беру, дайындық уақыты – 15 

минут. 
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3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 
 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбан қойылады. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың 

цифрлық эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 
«А», «А-» («өте жақсы») – егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес 

оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, 

қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, 

қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық жұмыстарды 

орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, 

материалды өздігінен жинақтап қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») – егер білімгер бағдарламалық материалды 

жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 

дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 

практикалық міндеттерді орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») – егер білімгер тек 

қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 

дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық 

материалды баяндау және практикалық тапсырманы орындау барысында 

қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») – егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 
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3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 
Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат 

беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды 

бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік бақылаудың 

бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық (семинар) 

сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы бақылаудың 

орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай студент алған барлық ағымдағы 

бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1) немесе 15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы уақытқа 

дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын коллоквиумдар, бақылау 

жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 50%-ға 

50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша 

олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін 

тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 60% және 

қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% құрайды, яғни 

қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

% ×+×
+

=  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е – емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-ға 

дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 
3.5 Апелляция рәсімі 
Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы өтініш 

бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа рейтингін енгізіп, 

апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің өтініштері апелляциялық 

ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу бөлімінің 

қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия қарау үшін 

кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде 

қарайды. Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен 

ведомості мен хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін 

Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған ведомостілер 
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деканатқа қайтарылады. 
 

4. Курс саясаты 
1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 

семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және 

семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, шептік 

бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, толық 

көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, деканаттың 

рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ 

кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа іскер 

киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 

мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, 

бағалар жойылады. 

Рұқсат берілмейді: 
− Сабаққа кешігуге және сабақтан кетіп қалуға; 

− Сабақ үстінде ұялы телефонды пайдалануға; 

− Алдауға және плагиатқа.  
 

МОДУЛЬ 1. ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ 
ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖӘНЕ ҰЙЫМДЫҚ-

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
ТАҚЫРЫП 1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары 

мен оның объектісі 
Дәріс жоспары (2 сағат)  

Дәріс 1 
1. Экономиканы мемлекеттік реттеу пәнінің құрылымы мен оны оқып-

үйренудің негізгі тапсырмалары 

2. Мемлекеттің экономиканы реттеуінің объективті қажеттілігі мен оның 

мәні 

3. Нарықтық экономиканың қалыптасуы мен дамуындағы мемлекеттің рөлі 

4. Ұдайы өндіріс процессі мен экономиканың циклділігі, оның объективті 

және субъективті себептері 

Әдебиеттер: 1, 23; 22 
 

Дәріс 2  
1. Мемлекеттік реттеудің объектілері: макросфера, экономиканың 

өндірістік, инфрақұрылымдық, әлеуметтік сфералары мен олардың аймақтық 

құраушылары 

2. ЭМР субъектілері, олардың әлеуметтік-экономикалық және 

шаруашылық мүдделері 
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3. Экономика мен әлеуметтік сферадағы дағдарыстан шығудағы 

мемлекеттің іс-әрекеті 

Әдебиеттер: 1, 23; 22 
 

Семинар сабағының жоспары  
Сабақ  1  

1. Қоғамдық- экономикалық жүйенің типологиясы мен шаруашылық жүргізудің 

негізгі үлгілері 

2. Мемлекеттің экономикалық рөлі жөніндегі мәселелердің негізгі ғылыми 

бағыттары: неоклассикалық және кейнсиандық ағым, монетаризм, 

институционализм және т.б. 

3. Ресурстардың, тауар мен ақшаның толассыз ағымдары және фирмалардың, 

шаруалар мен үй шаруашылықтарының сәттілігін қамтамасыз етудегі 

мемлекеттің рөлі  

4. Электронды тест сұрақтарына жауап беру 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 
1. Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2. Берілген сұрақтарға конспект жазу 

3. Кітапты конспектілеу 
 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 
1. Экономикалық жаңалықтарға шолу жасау және талқылау 

2. Берілген сұрақтар бойынша конспектіні тексерту және талқылау: 

− Нарықтық қатынастар ареалы мен оның шектері 

− Мемлекеттің экономикалық функциясы және оның транзитті және 

нарықтық экономика жағдайындағы іс әрекеттің ерекшеліктері 

− Институционализм және оның негізін салушылар 

− Күрделі институционалдық құрылымдар және олардың өндіріс пен 

тауар (қызмет) айналымы тиімдігімен өзара байланысы 

− Трансакциялық шығындардың мәні (Нобель сыйлғының лауреаты Р. 

Коуз) 

− Трансакциялық шығындар экономикалық агенттердің мінез-құлқының 

бейнесі және экономикалық келіспеушіліктер ретінде 

− Трансакциялық шығындар өсуінің негізгі себептері мен оны 

төмендетудегі мемлекеттің рөлі 

− Трансакциялық шығындардың институт құрамын маңдау мен 

меншіктегі құқықтың анықталуына тәуелділігі 

− Әлеуметтік-экономикалық және шаруашылық мүдделері бір арнаға 

бағыттау мемлекеттің маңызды міндеттері 

3. Кітапты конспектілеу:  

Джон Мейнард Кейнстің «Общая теория занятости, процента и денег» 

атты кітабын конспектілеу және талқылау 
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ТАҚЫРЫП 2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы 
жөніндегі ұғым және оның элементтері 

Дәріс жоспары  (2 сағат) 
Дәріс 1  

1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қағидасы мен принциптерін 

негіздеу, олардың өзгермелілігі 

2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдісі мен механизмі 

3. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістерінің құрамы және оларды 

объектісі мен мақсаттарынан туындайтын басымдылығы 

Әдебиеттер: 7, 24, 25 
 

Дәріс 2 
1. Макроэкономикалық, институционалдық, ақпараттық, ресурстық 

әдістері 

2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы және оны 

әрдайым жетілдіріп отырудың қажеттілігі 

3. Ресурстар динамикасы мен экономикалық өсудің концептуалдық негізі 

Әдебиеттер: 7, 24, 25 
 

Семинар сабағының жоспары  
Сабақ 1 

1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы және оны 

әрдайым жетілдіріп отырудың қаджеттілігі 

2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің субъектілері, олардың әлеуметтік 

экономикалық және шаруашылық мүдделері 

3. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістерінің құрамы және оларды 

объектісі мен мақсаттарынан туындайтын басымдылығы 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2. Берілген сұрақтарға конспект жазу 

3. Кестені толтыру 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Экономикалық жаңалықтарға шолу жасау және талқылау 

2. Берілген сұрақтар бойынша конспектіні тексерту және талқылау: 

− Жиынтық сұраныс пен ұсыныс, олардың өзара байланысы 

− Жиынтық сұраныстың, пайданың факторлық табыстар мен инвестиция 

көлемі 

− Акселератор, мультипликатор түсініктері және олардың ЭМР-дегі рөлі 

− Мемлекеттік реттеу жүйесінде экономика ғылымының негізін 

жүйелендіру арқылы оның концепцияларын ұтымды пайдалану 

− Экономиканы мемлекеттік реттеудегі көзқарастар жиыны  
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− Ұдайы өндіріс айналымы және экономикалық құбылыстардың өзара 

байланысы 

− Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі құралдарына сипаттама 

3. Кестені толтыру. Экономиканы мемлекеттік реттеуді қалыптастырудың 

даму ғылыми мектептері 

Ғылыми мектептер Ғылыми мектептің 

өкілдері 

Ғылыми мектеп өкілдерінің 

тұжырымдамалары 

 

ТАҚЫРЫП 3. Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері 
мен оның шетелдік тәжірибесі 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастырудың теориялық 

негіздері 

2. Мемлекеттің экономикалық функцияларын құқықтық негізбен 

қамтамасыз ету 

3. Республиканың өкілетті, заң шығарушы және атқарушы органдарының 

жүйесі және олардың экономиканы мемлекеттік реттеу процесінде алатын орны  

4. Халық шаруашылығын басқарудың орталық органдарының негізгі 

функционалдық міндеттері 

Әдебиеттер: 1, 2, 14, 25 
 

Дәріс 2  
1. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі мемлекеттік реттеуді жүзеге 

асырудың ерекшеліктері 

2. Экономикада нарықтық қатынастардың дамуы мен оны Оңтүстік –

Шығыс Азия мен Шығыс Европа елдеріндегі мемлекеттік реттеу 

3. Қазақстан жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік 

тәжірибелерін пайдаланудың мүмкіндектері мен проблемалары 

Әдебиеттер: 1, 2, 14, 25 
 

Семинар сабағының жоспары  
1 сабақ  

1. Аймақтық басқару органдары және олардың әлеуметтік-экономикалық 

дамуды реттеудегі рөлі 

2. Мемлекеттік меншікті жекешелендірудің мәні, процесі және оны 

ұйымдастыру 

3. Шағын бизнес пен кәсіпкерлікті қолдауды ұйымдық-құқықтық жағынан 

қамтамасыз ету және оның мелекеттік бағдарламасы 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1.Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2. Берілген сұрақтарға конспект жазу 

3.Баяндама дайындау 
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ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 
1. Экономикалық жаңалықтарға шолу жасау және талқылау 

2. Берілген сұрақтар бойынша конспектіні тексерту және талқылау: 

− Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің өзара қатынастарының 

ұйымдастырушылық-этикалық астары 

− Экономиканы реттеудегі мемлекеттік емес субъектілері:азаматтық 

қоғам институттары, кәсіби және қоғамдық бірлестіктер мен одақтар, 

ассоциациялар және т.б. 

− Нарықтық қағидалар негізінде мемлекет пен жеке сектор арасындағы 

экономикалық қарым-қатынастың тиімділігін арттыру 

− Әкімшілік реформалар есебінен мемлекеттік араласуды оңтайландыру 

− Контрактілік міндеттердің орындалмағандығы үшін экономикалық 

және әкімшілік жауапкершілікке тарту 

− Мемлекеттік кәсіпкерліктің мәні, жалпы белгілері, даму тенденциясы 

және оның қоғамдық капиталдың және таза қоғамдық тауарлардың ұдайы 

өндірістегі рөлі 

− Экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастырудың маңызды 

теориялық проблемасы – мультипликаторларды таңдауды негіздеу  
− Мемлекеттің экономикалық функцияларын құқықтық негізбен 

қамтамасыз ету 

− Шет елдердегі жалпыэкономикалық және стратегиялық жоспарлау; 

оның Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінде нарықтық қатынастардың 

даму жағдайындағы рөлі 

− Нарықтық қатынастарға өтуде Қазақстанда өзінің эволюциялық жолын 

таңдаудың объективті негіздері 

− Қазақстан Республикасының Конституциясы ЭМР-ді ұйымдастырудың 

негізі ретінде 

− Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі мемлекеттік реттеуді 

жүзеге асырудың ерекшеліктері 

3. Нарықтық экономикасы дамыған әр елдің экономиканы мемлекеттік 

реттеу тәжірибесін жеке-жеке зерттеп, баяндама жасау және презентация жасау 

арқылы қорғау 

 

МОДУЛЬ 2. АРАЛАС ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗГІ 
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ, ӨСУ ФАКТОРЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУ  

ТАҚЫРЫП 4. Транзиттік экономиканың негізгі мінездемесі және оның 
заңдылықтары 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Транзиттік экономика: мәні, негізгі сипаттамасы және 

трансформациялық процестердегі мемлекеттің рөлі 

2. Өтпелі кезеңдегі жалпыэкономикалық және макроэкономикалық 

тенденциялар; олардың даму бағытын таңдау 

3. Нарықтық құрылымдарды қалыптастырудағы мемлекеттің рөлі мен 
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олардың дамуын реттеу әдістері  

Әдебиеттер: 7, 9, 12, 17 
 

Дәріс 2 
1. Нарықтың сенімді дамуына мемлекет тарапынан жасалатын жағдайлар 

2. Тауар өндірісі және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету 

3. Еңбек нарығы 

Әдебиеттер: 7, 9, 12, 17 
 

Семинар сабағының жоспары 
1 сабақ 

1. Транзиттік экономиканың үлгілері және олардың жүйесі: «жұмсақ 

ревалюция», «әлеуметтік-нарықтық шаруашылық», «есінен тандыру 

терапиясы» және т.б. белгілі бір үлгіні пайдалану негіздері 

2. Жоспарлау мен тауар-ақша қатынастарының диалектикалық өзара 

байланысы.  

3. Нарық құрылымы 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 
1. Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2. Берілген сұрақтарға конспект жазу 

3.Макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 
1. Экономикалық жаңалықтарға шолу жасау және талқылау 

2. Берілген сұрақтар бойынша конспектіні тексерту және талқылау: 

− Ауыспалы экономиканың заңдылықтары: либерализация және 

мемлекет меншігін жекешелендіру, нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру, 

экономиканы демонополизациялау және бәсекені мадақтау, экономиканың 

құрылымын оптимизациялау, әлеуметтік көмек берудің адрестік жүйесіне 

көшу, қаржылық тұрақтылық және басқалар 

− Бағалы қағаздар нарығы 

− IS-LM үлгісі 

− Капитал және ғылыми-техникалық жасақтамалар нарығы 

− Еңбек нарығы 

 

ТАҚЫРЫП 5. Экономикалық өсудің негізгі факторлары мен оны 
қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар  

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Мемлекеттің экономикалық саясатын қалыптастыру негіздері мен 

факторлары және оның әлеуметтік бағытталуы 

2. Макроэкономикалық көрсеткіштер жүйесі мен олардың өзара 

байланысы 
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3. Макроэкономикалық тұрақтылық және оған қол жеткізудегі 

мемлекеттік шаралар 

Әдебиеттер: 1, 2, 19, 20, 26 
 

Дәріс 2  
1. Экономикалық өсу: факторлары, көрсеткіштері және оларды анықтау 

әдістері  

2. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі мемлекет іс-әрекетінің негізгі 

бағыттары 

3. Өндіріс факторларын тиімді пайдаланудың негізгі көрсеткіштері мен 

оны ынталандыру жүйесі 

Әдебиеттер: 1, 2, 19, 20, 26 
 

Семинар сабағының жоспары 
1 сабақ  

1. Экономикалық өсу үлгілерін салыстыру 

2. Еңбек өнімділігі мен қор қайтарымдылығы деңгейін өлшеуге 

макроэкономикалық жағынан келу 

3. Электронды тест сұрақтарына жауап беру 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2. Берілген сұрақтарға конспект жазу 

3.Макроэкономикалық көрсеткіштерге талдау 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Экономикалық жаңалықтарға шолу жасау және талқылау 

2. Берілген сұрақтар бойынша конспектіні тексерту және талқылау: 

− Мемлекеттің құрылымдық саясатының қажеттілігі мен негіздемесі 

− Қоғамдық өндіріс: көрсеткіштер, өсу қарқыны және құрылымдар 

− Өндірістік бағдарламаларды әзірлеу принциптері 

− Ағымдар мен запастар, оларды реттеуде Үкіметтің рөлі 

− Мемлекеттің индустриалдық және аграрлық саясатының қалыптасу 

ерекшеліктері 

− Салалардың басыңқылығын анықтаудың ұйымдастырушылық 

әдістемелік астары 

− Өндірістік күштерді ұтымды орналастыру проблемасы және оны шешу 

барысында мемлекет мүддесін есепке алу 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі статистика 

комитетінің мәліметтеріне сүйене отырып, еліміздің макроэкономикалық 

көрсеткіштеріне талдау жасау және оны қорғау 

 
ТАҚЫРЫП 6.  Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты 

сатысы – әлеуметтік-экономикалық болжау, мен жоспарлау 
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Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Экономикалық болжаудың мәні және ғылыми-методологиялық 

негіздері 

2. Болжаудың қағидалары мен әдістері 

3. Болжаудың әзірлену мерзімі, функционалдық блоктары мен ірілендіру 

деңгейіне байланысты түрлері 

Әдебиеттер: 17, 18, 19, 21 
 

Дәріс 2 
1. Мемлекеттің ұлттық бағдарламалары экономиканың басыңқы 

бағыттармен дамуының мемлекеттік стратегиясын іске асыру негізі мен халық 

шаруашылығы жоспарының құрамды бөлігі ретінде 

2. Экономикалық ортамерзімді және стратегиялық даму жоспарының 

мәні, ғылыми негізі мен белгілері 

3. Стратегиялық жоспарлау методологиясының түсінігі 

Әдебиеттер: 17, 18, 19, 21 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат)  
1 сабақ   

1. Халық шаруашылығын кешенді болжауды жасақтауды ұйымдастыру 

және оның теориялық негіздері 

2. Мемлекеттің ұлттық бағдарламаларды әзірлеу мен бекіту 

3. Экономиканың өндірістік, инфрақұрылымдық салаларының дамуын 

стратегиялық және ортамерзімді жоспарлау; оның негізгі әдістері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2. Мемлекеттік стратегиялық бағдарламаларды конспектілеу 

3. Мультимедиалық таныстырылым 

4. Берілген сұрақтарға конспект жазу 
 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Экономикалық жаңалықтарға шолу жасау және талқылау 

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

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына жолдауын (2012 жылдың 14 желтоқсаны) конспектілеу 

және талқылау. 

3. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарын (Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы 

№ 922 Жарлығы) конспектілеу және талқылау.  

4. Берілген сұрақтарға конспект жазу: 

− Экономика дамуының индикативті және стратегиялық жоспарларының 

мәні, ғылыми негізі мен белгілері  

− Жоспарлаудың мәні және негізгі әдістері 
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− Жоспарлаудың түрлері: директивті, индикативті, стратегиялық 

− Болжаудың әдістері 

− Әлеуметтік сфераның дамуын жоспарлау негіздері 

− Білім берудің, денсаулық сақтаудың, мәдениеттің негізгі көрсеткіштері 

және оларды дәлелдеу әдістері  

 

МОДУЛЬ 3. ҚОҒАМНЫҢ ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ПОТЕНЦИАЛЫН ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ  

ТАҚЫРЫП 7.  Ғылыми – техникалық прогрестің бағыттары және оны 
жеделдетудегі  мемлекеттің рөлі  

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1  

1. Мемлекеттің ғылыми-техникалық және инновациялық саясатының 

қалыптасу негіздері 

2. Ғылыми-техникалық прогрестің әлеуметтік-экономикалық пастары мен 

оның негізгі бағыттары 

3. ҒТП жеделдету мен оның тиімділігін арттыру мақсатында жүргізілетін 

мемлекеттік шаралар жүйесі 

Әдебиеттер:  12, 13, 15 
 

Дәріс 2  
1. Ғылыми техникалық саясаттың негізгі мақсаттары: өмір сүрудің сапасын 

арттыруға бағытталған зерттеуді дамыту; ғылымсыйымды; ресурс үнемдеуші, 

экологиялық таза өндірісті әзірлеу; экономиканың шикізаттық бағытын сатылап 

азайту және сапасы, бәсекеге қабілетті түпкілікті өнім шығаруға бағыт алу 

2. Болашақта ҒТП-ті жеделдетуді ынталандыру жүйесі мен бағытын 

таңдау 

3. ҒТП жетістіктерін павйдаланудың мемлекеттік және нарықтың 

механизмдері  

Әдебиеттер:  12, 13, 15 
 

Семинар сабағының жоспары  
Сабақ 1  

1. Ғылыми және ғылыми-техникалық дамудың басыңқылықты бағыттарын 

ұлттық мүддеге, елдің әлеуметтік-экономикалық даму сұраныстарына сәйкес 

мемлекеттік қолдау және ынталастыру 

2. Ресурстарды басыңқылықты ғылыми бағыттарға шоғырландыру 

3. Мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыру шараларының 

жүйесі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1.Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2.Бағдарламаны  конспектілеу 

3.Экономикалық талдау жасау 
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Берілген сұраұқтарға конспект жазу 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Күнделікті әлеуметтік-экономикалық жаңалықтарға шолу 

2. Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму 

стратегиялық бағдарламасын (1-кезеңі – 2010-2014 жж. Және 2-ші кезең 2015-

2019 жж.) конспектілеу және талқылау 

«Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы 

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 30 наурыздағы N 146-IV Заңын 

конспектілеу және талқылау 

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің 

статистика комитетінің мәліметтеріне сүйене отырып, еліміздің инновациялық 

дамуына талдау жасау және қорытындылау 

 

Берілген сұраұқтарға конспект жазу 

1. Экономиканы басқарудың маңызды тапсырмасы – қоғамның ғылыми-

техникалық потенциалын арттыру 

2. Венчурлық кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытуды ынталандыру 

3. ҒТП-ке әсер ететін мемлекеттің әкімшілік құқықтық және 

экономикалық механизмдері 

4. Ғылыми-зерттеу, жобалау, іздену және тәжірибелі-құрастыру 

жұмыстарын  тікелей қаржыландыру көздері мен шарттары. 

5. ҒТП-ті несиелік және салықтық реттеу механизмдерінің маңызы 

6. Ғылым мен техника бойынша мемлекеттік тапсырысты конкурстық 

негізде қалыптастыру және ұйымдастыру; ғылыми-техникалық саясаттың 

қалыптасуы және жүзеге асу барасында ғылым мен ғылыми-техникалық саясат 

саласында мемлекеттік органдар мен ғылыми қауымдастықтың өзара 

байланысын демократияландыру және қамтамасыз ету.  

7. Ғылыми, ғылыми-техникалық шығармашылықтың еркіндігін 

қамтамасыз ету, ғылыми қызметкердің еңбек жағдайын жақсарту 

8. Ғылымды, өндірісті, білім беруді интеграциялауды қамтамасыз етудің 

мемлекеттік шаралары  

9. Ақпараттық-телекоммуникациялық төңкеріс жағдайындағы ұлттық 

мемлекеттердің даму ерекшеліктері.  

10. 2 Ақпараттық технологиялардың адам факторына әсері. 

11. 3. 2015-2020 жж. Дейінгі Қазақстан Республикасының индустриалды-

инновациялық даму стратегиясы 

12. ҒТП-ті болжаудың ұйымдастыру-әдістемелік астары мен оны 

бағдарламалы-мақсатты жоспарлау.  

13. Негізгі капиталдың жеделдетілген амортизациясының маңызы 

 

ТАҚЫРЫП 8.  Халықты еңбекпен ұтымды қамту мен әлеуметтік 
қорғауды мемлекеттік реттеу 

Дәріс жоспары  
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1. Қоғамның еңбек әлеуеті мен демографиялық жағдайы 

2. Еңбекке қабілетті тұрғындарды жұмыспен қамтамсыз етудегі 

мемлекеттік шаралар жүйесі 

3. Жұмыссыздықтың түрлері мен негізгі себептері және оны 

төмендетудегі мемлекеттің іс-әрекеті 

Әдебиеттер: 3, 4, 15, 16, 17 

 
2 сабақ   

1. Еңбек нарығының қалыптасу процесі мен оны дамытуға мемлекет 

тарапынан жасалатын шаралары 

2. Әлеуметтік инфрақұрылымның экономикалық рөлі мен оның 

салаларында нарықтық қатынастардың дамуы 

3. Әлеуметтік инфрақұрылымның дамуын мемлекеттік реттеу және оның 

механизмі 

Әдебиеттер: 3, 4, 15, 16, 17 

 
Семинар сабағының жоспары  

1 сабақ  
4. Еңбек ресурстарының гендерлік және интеллектуалдық деңгейінің 

маңызы 

5. Әлеуметтік салалардың адамзаттық даму индексінің деңгейімен өзара 

байланысы 

6. Қазақстан Республикасы мүгедектер мен жұмысшыларды әлеуметтік 

қорғау сферасындағы мемлекеттік саясат  

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1.Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2.Бағдарламаны конспектілеу 

3.Кестені толтыру 

4. Сараптамалық талдау жасау 
 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1.Күнделікті әлеуметтік-экономикалық жаңалықтарға шолу 

2. «Жұмысбастылық – 2020» мемлекеттік бағдарламасының жүзеге 

асырылуын конспектілеу және талқылау 

3. Кестені толтыру 

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар сомасы 

 
Мемлекеттік 

жәрдемақының аталуы 

Мөлшері, тенге  

Базистік жыл Есепті жыл 

 
7. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі 

статистика комитетінің мәліметтеріне сүйене отырып енжар халықтың 

құрамына сараптамалық талдау жасау 

Берілген сұрақтарға конспект жазу: 
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− Еңбек өнімділігі мен ақы төлеудің өсім қарқынының ара қатынасына 

мемлекеттік әсер етудің механизмдері 

− Оукен заңы мен Филлипс қисығы 

− Инфляция, жұмыссыздық, еңбек ақы төлеу еңбек ресурстарын ұтымды 

пайдалану проблемалары 

− Халықтың әртүрлі топтарын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етудегі 

жалпымемлекеттік саясатты жүзеге асыру тәсілдері мен ұйымдастыру – 

құқықтық негіздері 

− Күнкөріс минимумы және кедейшілікпен күресу проблемасы 

− Табысты бөлудің әділеттілігі 

− Халықтың өмір сүру деңгейін мемлекеттік реттеу қағидалары мен 

әдістері 

 

ТАҚЫРЫП 9. Мемлекеттің инвестициялық саясатының 
қалыптастыру мен оны жүзеге асыру механизмдері  

Дәріс жоспары (2сағат) 
Дәріс 1 

1. Постиндустриалдық типтегі экономика құрылымы 

2. Мемлекеттің құрылымдық саясаты және негізгі көрсеткіштері: ұдайы 

өндірісті реттеу, мотор-салаларды анықтау  
3. Құрылымдық және өнеркәсіптік саясаттағы инвестициялық сфераның ролі 

Әдебиеттер: нег.: 12-16, 20  
Дәріс 2 

1. Белсенді өнеркәсіптік саясатты қалыптастырудың қажеттігі 

2. Ұзақ мерзімге арналған өнеркәсіптік саясаттың негізгі міндеттері, 

мақсаттары, қағидалары  

3. Инвестициялық іс-әрекеттері мемлекеттік реттеу нысандары: инвестициялық 

бағдарлама, мемлекеттік инвестицияларды тікелей басқару 

Әдебиеттер: нег.:12-16, 20  
 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 
1 сабақ 

1. Инвестицияның негізгі пайда болу көздері 

2. Инвестициялық сфераға ықпал ету нысандары: салық жүйесі, қаржылық 

көмек, несие және амортизациялық саясат 

3. Ұлттық шаруашылық құрылымын өзгертудің қажеттігі – Қазақстанның 

бәсекеге қабілетті дамыған 50 елдің қатарына қосылуының маңызды шарты 

Постиндустриалдық типтегі экономика құрылымы.  

 

СӨЖ арналған тапсырмалары 
1.Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2. Конспект жазу 

3. Эссе жазу 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 
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2. Конспект жазу: 

1.“Инвестициялар” және “инвестициялық саясат” категорияларына 

анықтама беріңіз 

2. Инвестициялардың түрлерін сипаттаңыз 

3. Мемлекеттің инвестициялық саясаты сүйенетін ережелерді атап 

шығыңыз 

4. Инвестициялық ахуалдың факторларын атаңыз  

5. ҚР – ң инвестициялық саясаттың бағыттарын атап шығыңыз 

6. Қандай инвестициялар тиімдірек “тікелей” немесе “қоржынды”?  

7.Шетелдік тікелей инвестициялар мен халықаралық қарыздар 

арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар қандай?  

 

Эссе жазу: 
1. А. П. Парильтің “чему Россия не Америка” кітабын оқып шығыңыз. 

(www. due). ru / puplish / parshev / index. htm / (1999 – 2000 ж.)  

Автордың қорытындылармен келісесіз бе? Жауабыңызды дәлелдеңіз. Егер 

сіз автормен келіссеңіз, онда автордың мемлекет дамуына әсер ететін 

факторлар жүзінде ҚР – ның жағдайын қалай бағалайсыз? Осы тақырыпта эссе 

жазыңыз. 

2. ҚР – ның негізгі капиталын салынатын инвестициялар мен шетелдік 

инвестициялардың динамикасына талдау жасаңыз 

3. Шетелдік инвестициялар динамикасына ҚР – ң салалары бойынша 

талдау жасаңыз. Қорытынды жасаңыз. 

4.ҚР – ғы ірі инвесторлардың тізімін құраңыз. Қорытынды жасаңыз. 

5.Сіздің көзқарасыңыз бойынша инвестициялық саясаттың қандай 

шаралары отандық инвесторларды ынталандырар еді?  

6.Мемлекеттік органдардың инвестициялық саясат облысындағы 

нәтижелігі, қызметтері мен мақсаттарын сипаттаңыз. 

7. “Euromoney” журналының зерттеулері бойынша ҚР – ң инвестициялық 

тартымдылығы соңғы 10 жылда қалай өзгерген? 

 

ТАҚЫРЫП 10. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік 
шаралар жүйесі  

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Сабақ 1 

1. Ұлттық экономикадағы аграрлы өндіріс ерекшелігі 

2. Елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі аграрлық 

сфераның ролі 

3. Агроөнеркәсіптік кешенде тұрақты өндірісті қамтамасыз ету бойынша 

мемлекеттің негізгі міндеттері  

Әдебиеттер: 18, 19, 27, 28 
 

Сабақ 2  
1. Ауылшаруашылық өндірушілерді мемлекеттік қолдаудың негізгі 

формалары: ауыл шаруашылық өнімдеріне сұраныс пен ұсынысқа ықпал ету 
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2. Мемлекеттің аграрлық саясат шаралары 

3. Жоспарлау – экономиканың аграрлық секторын реттеудің негізгі 

механизмі ретінде  

Әдебиеттер: 18, 19, 27, 28 
 

Семинар сабағының жоспары  
Сабақ 1  

1. Ауылды кіші индустриализациялауды ынталандыру мен оның 

тиімділігін арттыру бойынша мемлекеттік шаралар жүйесі 

2. Ұлттық экономикадағы аграрлы өндіріс ерекшелігі 

3. Елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі аграрлық 

сфераның ролі 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1.Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2.Заңды конспектілеу 

3. Ролдік ойын 
 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1.Күнделікті жаңалықтарға шолу жасау 

2. «Қазақстан Республикасының Жер кодексі». Қазақстан 

Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы N 442 Кодексін талдап, 

қорытынды жасау 

3. «Агробизнес - 2020» бағдарламасын конспектілеу және талқылау  

4.Топ ішінен Ауыл шаруашылық министрін сайлау. Министр соңғы жылға 

ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау бойынша баяндама жасау 

(презентация жасау) және студенттердің сұрақтарына жауап беру. 

 

Модуль 4. МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ-НЕСИЕЛІК, АЙМАҚТЫҚ 
ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

МЕХАНИЗМДЕРІ  
ТАҚЫРЫП 11. Экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Сабақ 1 

1. Фискалды саясат қаржылық-бюджеттік реттеудің негізі ретінде: 

мақсаттары мен негізгі құралдары 

2. Мемлекеттік бюджет – экономиканы бюджеттік реттеудің негізі 

3. Бюджеттік жүйені құру қағидалары: айқындық, ғылымилық, 

толықтылық, адрестік. 

Әдебиеттер: 11, 12, 13, 14 
 

Сабақ  2 
1. Мемлекеттік бюджеттің функциялары 

2. Салық жүйесі мемлекеттік экономикалық саясаттың әдісі ретінде 
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3. Салық саясатын қалыптастыру принциптері, негізгі құралдары, салық 

жеңілдіктері, салықтық несиелер, жеделдетілген амортизация. 

Әдебиеттер: 11, 12, 13, 14 
 

Семинар сабағының жоспары 
Сабақ 1 

1. Бюджеттік дефицит және мемлекеттік қарыз – экономиканы реттеу 

құралы ретінде 

2. Фискалды саясат қаржылық-бюджеттік реттеудің негізі ретінде: 

мақсаттары мен негізгі құралдары 

3. Салық жүйесі мемлекеттік экономикалық саясаттың әдісі ретінде 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1.Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2. Заңды конспектілеу 

3. Талдау жасау 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1.Күнделікті әлеуметтік-экономикалық жаңалықтарға шолу 

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы 

(Салық кодексі). Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 

N 99-IV Кодексін конспектілеу және талқылау 

3. «Қазақстан Ренспубликасының бюджет Кодексі» (өзгертулер мен 

толықтырулар 09.04.2016) заңын конспектілеу және талқылау 

4. Қазақстан Республикасының 2015-2017 жылдарға арналған бюджетін 

талдау  

 
ТАҚЫРЫП 13.  Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық 

дамуын мемлекеттік реттеу 
Дәріс жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 
1. Аймақтардың тиімді экономикалық мамандандырылуын қамтамасыз 

ету және оның 2015 жылға дейінгі Қазақстанның аумақтық даму 

стратегиясында көрініс табуы 

2. Жергілікті шаруашылық және жергілікті өзін – өзі басқару 

3. Аймақтық саясатты жүргізу мақсаты: әлеуметтік-экономикалық 

деңгейлеріндегі аймақтар арасындағы бар ерекшеліктерді төмендету 

Әдебиеттер: 27, 28, 30 

 
Сабақ 2 

1. Аймақтық саясатты жүргізу мақсаты: жекелеген аймақтарды қолдау 

саясатымен үйлестіре отырып халықтың өмір сүру деңгейін жоғарылату 

2. Өндіргіш күштерді оңтайлы орналастыруда мемлекеттік және аймақтық 

мүдделерді үйлестіру негіздері 

3. Жергілікті мемлекеттік басқару жүйесі 

Әдебиеттер: 27, 28, 30 
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Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
Сабақ 1 

1. Жергілікті шаруашылық және жергілікті өзін – өзі басқару 

2. Аймақтық саясатты жүргізу мақсаты 

3. Электронды тест сұрақтарына жауап беру 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1.Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2.Әрбір облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау 

3. Бағдарламаны конспектілеу 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1.Күнделікті әлеуметтік-экономикалық жаңалықтарға шолу 

2.Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі статистика 

комитетінің мәліметтеріне сүйене отырып, әр облыстың әлеуметтік-

экономикалық даму жағдайына салыстырмалы талдау жасау және 

қорытындылау 

3. «Қазақстан Ренспубликасы аймақтарын 2020 жылға дейін дамыту» 

мемлекеттік бағдарламасын (Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 22 

қаңтардағы N 15қаулысы) конспектілеу және талқылау 

 
ТАҚЫРЫП 14.  Мемлекеттің табиғатты қорғау және 

сыртқыэкономикалық іс-әрекеттерін реттеу 
Дәріс жоспары (4 сағат) 

Дәріс 1  
1. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты дұрыс пайдаланудың 

әлеуметтік-экономикалық маңызы 

2. Табиғи ресурстарды қорғауды және оның ұтымды пайдалануын 

экономикалық реттеу 

Әдебиеттер: 28, 29, 30, 31 

 
Дәріс 2 

1. Мемлекеттің табиғатты қорғау шараларын (бағдарламаларын) 

жасақтау мен жүзеге асыру әдістері 

2. Ресурсты үнемдеу стратегиясы мен оны ынталандыру мақсатындағы 

мемлекеттік шаралар 

Әдебиеттер: 28, 29, 30, 31 
 

Дәріс 3 
1. Жақындағы және алыстағы шет елдермен Қазақстанның экономикалық 

байланысын орнатудың объективті негіздері мен қағидалары. 

2. Мемлекеттің экономикалық және азық-түліктік тәуекелдігіне кол 

жеткізу мақсатында Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыстарының 

тиімділігін арттыру проблемасы. 

Әдебиеттер: 1, 2, 28, 29, 30 
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Дәріс 4 

1. Сыртқы экономикалық байланыстардың дамуы мен экспорттық 

бағдарламалардың стратегиясын қалыптастыру 

2. Қазақстан жағдайында кедендік және лицензиялық саясаттарды жүзеге 

асыру түрлері мен әдістері 

Әдебиеттер: 1, 2, 28, 29, 30 

 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

Сабақ 1 
1. Табиғи ресурстарды қорғауды және оның ұтымды пайдалануын 

экономикалық реттеу 

2. Мемлекеттің табиғатты қорғау шараларын жасақтау мен жүзеге асыру 

әдістері 

 

Сабақ 2 
1. Шетел инвестициясын пайдалануды мемлекеттік реттеу 

2. Төлем балансы мен валюталық реттеудің негіздері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1.Күнделікті жаңалықтарға шолу 

2.Заңдарды конспектілеу 

3. Экономикалық талдау жасау 
 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1.Күнделікті әлеуметтік-экономикалық жаңалықтарға шолу 

2.Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы», 

«Экологиялық сараптама туралы», «Халықтың санитарлы-эпидемиялық 

ауқаттылығы туралы» заңдарын конспектілеу және талқылау 

3. Реферат дайындау және қорғау 

− Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты дұрыс пайдаланудың 

әлеуметтік және экономикалық маңызы. 

− Қоршаған ортаға зиянды әсер етуді төмендету мен ресурс үнемдеуді 

ынталандырудың негізгі жолдары және мемлекеттік шаралары. 

 

РЕФЕРАТ ПЕН ҒЫЛЫМИ БАЯНДАМАЛАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАР 
ТІЗІМІ 

1. Транзиттік экономика және нарықтық қатынастар сферасының кеңеюі 

жағдайындағы мемлекеттің экономикалық функциясын жүзеге асыру және оны 

күшейту проблемалары. 

2. Трансакциялық шығындар экономикадағы келеңсіздіктер көрінісі 

ретінде және оларды азайтудағы мемлекеттік шаралар. 

3. Экономиканы реттеуге макроэкономикалық және ресурстық жағынан 

келу мәселелері. 

4. ЭМР-дің басыңқы тәсілін негіздеуді оның объектісімен байланыстыра 

қарастыру. 
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5. ЭМР-ді ұйымдастыруды жетілдіру проблемалары. 

6. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде ЭМР-дің пайдалы 

тәжірибелері. 

7. Нарықтық  құрылымның  қалыптасуындағы мемлекеттің рөлі. 

8. ҚР-ның қазіргі кездегі аграрлы саясатының қалыптасуы мен іске 

асырылуының ерекшеліктері. 

9. Өндіріс факторларын тиімді пайдалануды ынталандырудағы 

мемлекеттің міндеттері мен оны орындау жолдары. 

10. Әртүрлі меншік формалары арақатынастарындағы өзгермелілік 

жағдайында әлеуметтік-экономикалық болжау методологиясын жетілдіру. 

11. Стратегиялық жоспарлаудың талдау сатысы және оның маңызы. 

12. Мемлекеттің инновациялық саясатының маңызы, өзектілігі және оны 

жүзеге асыру әдістері. 

13. Қазақстандағы демографиялық жағдай және қоғамның еңбек әлеуетін 

қалыптастырудың болашағы. 

14. Кедейлікпен күрес және адамзаттық даму индексінің деңгейін көтеру 

проблемалары. 

15. Шаруашылық субъектілердің инвестициялық белсенділігін мемлекеттік 

ынталандырудың жолдары мен негізгі механизмдері. 

16. Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету 

жолдары. 

17. Жерді ұтымды пайдалану және экономиканың аграрлы секторына 

мемлекеттік колдау көрсету проблемалары. 

18. Бюджетаралық қатынастарды жетілдіру және оның бюджет 

тапшылығын қаржыландыру жағдайындағы қажеттілігі. 

19. Мемлекеттің монетарлы саясатын жүзеге асырудың маңызы мен 

жағдайлары. 

20. Дағдарысты аймақтарға мемлекет тарапынан қолдау көрсету әдістері. 

21. Жергілікті мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің өзектілігі 

22. Табиғатты тиімді пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық маңызы. 

23. Мемлекеттің сыртқыэкономикалық саясатын қалыптастыру 

концепциясы мен қағидалары. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
Нормативтік актілер 

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

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан 10 қаңтар 

2018 

2. ҚР индустриалды-инновациялық даму стратегиялық бағдарламасы 

3. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім). – 2004, 

27 желтоқсан 

4. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. 2015 жылғы 23 қарашада 

қабылданған Қазақстан Республикасының № 414-V 
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5. «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 

туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 тамыздағы N 815 

Қаулысы 

6. «Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік Кодексі» Қазақстан 

Республикасының Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ  

7. «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 ж. 8 

қаңтардағы N 373-II Заңы  

8. «Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы 

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 30 наурыздағы N 146-IV Заңы 

9. Қазақстан Республикасының «Инновациялық қызметті мемлекеттік 

қолдау туралы» Заңы. - 2006, 23 наурыз. 

10. «Кредиттік серіктестер туралы» Егемен Қазақстан, 2 сәуір, 2003ж. 

11.  «Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған Үдемелі 

индустриалды-инновациялық даму Стратегиясы». 

12. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының 

стратегиялық жоспары.  

13. «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы. 

14. Қазақстанның және оның өңірлерінің өнеркәсібі. Статистикалық 

жинақ. – Астана  

15. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 

Қазақстан республикасының Кодексі, (Салық кодексі),  

16. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 

2011 – 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасы  

17. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігінің зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы деректер 

18. Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету 

жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналаған «Балапан» бағдарламасы  

19. Халықты жұмыспен қамту туралы Қазақстан Республикасының 2001 ж. 

23 қаңтардағы № 149-ІІ Заңы  

20. «Мүгедектердің құқықтары туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының 

Конвенциясын ратификациялау туралы» заң 

21. «Даму» кәсіпкерлік дамыту Қорының ақпараттық материалдары 

22. Қазақстан Республикасының 2012-2014 жылға жол жүру қауіпсіздігінің 

қамтамасыз ететін салалық бағдарламасы 

23. Мүгедектердің өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 

жылдарға арналған жоспары 

24. «Медиация туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 

қаңтардағы Заңы 

25. Қазақстан Республикасының «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 

Заңы 

26. «Халықтың әлеуметтік денсаулық көріністері» ғылыми электронды 

журнал, www.vestnik.mednet.ru 

27. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы 
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28. «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамын» Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

баяндамасы 

 
Негізгі әдебиеттер 

1. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояние всех казахстанцев: Послание Президента страны 

народу Казахстана. -Алматы, 1999. 

2. Сальжанова З.А., Омарханова Ж.М., Садвокасова Ж.М. и др. 

Государственное регулирование экономики. Учебник. – Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза. Г. Караганда, КЭУК. 2016г.  

3. Аттапханов К.А. Фискальная система государства: роль и вопросы 

совершенствования. Международная экономическая академия Евразии. 

Алматы. Ғылым, 2012 

4. .Государственное регулирование рыночной экономики (Под общ. ред. 

д.э.н..проф.В.И. Купоина и д.э.н.. проф. Н.А. Волгина). М.: Экономика. 2010 

5. Государственное регулированис рыночной экономики. (Под ред. 

Петрова Р.П.) Санкт-Петербург. 2009 

6. Елемесов Р. Жатканбаев Е. Государство и рынок: Учебное пособие. 

Алматы: Каржы-Каражат. 2012 

7. Мухабетова З.С. Экономиканы мемлекеттік реттеу, ҚҚЭУ, 2009 

8. Доскалиева Б.Б., Сальжанова З.А., Омарханова Ж.М. и др 

Государственное регулирование экономики. Учебник. КЭУК. – 2016 г. 

9. Ибитанова К.К. Әлеуметтік экономика. Оқулық. Қарағанды. ҚҚЭУ – 

2016ж. 

10. Сихымбаев М.Р., Сихимбаева Д.Р. және басқалары. Ғылыми зерттеу 

инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау. Оқулық. Қарағанды. 

ҚарМТУ, 2016 – 205 б. 

11. Аймагамбетов Е.Б., Невматулина К.А. Пути совершенствования 

деятельности специальных экономических зон в Республике Казахстан. 

Монография. КЭУК – 2016 

12. Таубаев А.А., Орынбасарова Е.Д. Қазастанның үдемелі индустриалды-

инновациялық дамуы жағдайында инвестициялық қызметті басқару жүйесін 

жетілдіру. Монография. Қарағанды. ҚҚЭУ – 2016 

13. Омарханова Ж.М., Сальжанова З.А. Индустриально-инновационная 

модернизация регионов экономики Казахстана. Монография. Караганда. КЭУК 

– 2016 

14. Аймағамбетов Е.Б., Байбосынов С.Б. Инновациялық жүйені 

қалыптастыру мен дамыту. Монография. Қарағанды. ҚҚЭУ – 2 в Казахстане. 

Монография. Караганда КЭУК. - 2016 

15. Porter M. Clusters and the New Economics of competition, Harvard 

Business Review, Nov-Dec, 1998 
16. Greenberg, Jerald; Robert A. Baron (2010): Behavior in organizations. 9.ed. 

London 

17. Caponigro J.R. The crisis counselor:  a step by step to managing a business. 

Chicago 2011 
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18. Мэнкью Г. «Экономикс» оқулық. «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры. Астана, 2018 

19. Гриффин Т. «Менеджмент» оқулық. «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры. Астана, 2018 

20. Куратко Д. «Кәсіпкерлік: теория, процесс және практика» оқулық 

оқулық. «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. Астана, 2018 

 

Қосымша  әдебиеттер 
1. Робинсон Дж, Экономическая теория несовершенной конкуренции, М 

Прогресс 2012. 

2. Конкуренция и антимонопольное регулирование М Логос. 2011 

3. Днишев Ф.М. Модернизация национальных производительных сил при 

переходе к инновационному их типу // В книге «Интеграция Казахстана в 

мировую экономику: проблемы и перспективы. – Алматы, Институт экономики 

МОН РК, 2012» 

4. «Бизнестің жол картасы - 2020» Мемлекеттік бағдарламасы 

5. «Жұмысбастылық - 2020» Мемлекеттік бағдарламасы 

6. «Агробизнес - 2020» Мемлекеттік бағдарламасы 

7. «Ақ бұлақ» Мемлекеттік бағдарламасы 

8. «Өнімділік - 2020» Мемлекеттік бағдарламасы 

9. Human development report 2009. http: hdr. undp. Org 

10. Государственная программа по формированию и развитию 

Национальной инновационной системы РК на 2005 – 2015 годы. 

11. Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. 

Конкурентоспособность в микро -, мезо -, и макроуровневом измерениях. / 

Российский экономически журнал, 2012, №3. – с. 67 – 77. 

12. Алимбаев А.А., Утешев С.Б., Ахметов С.Н., Таубаев А.А. Региональная 

социально – экономическая система. Караганда. 2009. – с.118 – 119. 

 

Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 
бағалау құралдары 

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар 
1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

1. Нарық шаруашылығында экономиканы мемлекеттік реттеу: 

2. Елде тауардың тапшылығы пайда болып, баға өсуде. Мемлекет қандай 

экономикалық саясаттың шараларын жүзеге асырғаны дұрыс деп санайсыз: 

3. Экономикалық дамудың экстенсивті факторына мыналар жатады: 

4. Кірістерді индекстеу: 

5. Кірісті реттеудегі мемлекет саясаты – бұл: 

6. Нақты жалақы деңгейіндегі өзгеріс, белгілеген келесі көрсеткіштердің 

бірінің серпінімен салыстыру жолымен анықталады: 

7. Үкімет салықтардан түсетін мемлекеттің бюджетін шамамен – 10%-ға 

көбейтуді көздейді. Бірмезгілде бұл бюджет саласындағы қызметкерлердің 

жалақысын – 40%-ға, ал зейнетақыны – 30%-ға көтеруге әкеледі. Жоғарыда 
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аталған санаттарды қоса алғанда, осы шаралар халықтың нақты табысына қалай 

әсер етеді. Нақты табыс: 

8. Күтілетін инфляция зиян келтіреді: 

9. Трансферттік төлемдер – бұл: 

10. Осы заманғы ақша-несие саясатының негізгі мақсаты қандай: 

11. Ақша ұсынысы көбейеді, егер: 

12. «Есептік ставка» термині білдіреді: 

13. Мемлекет қарызы – бұл: 

14. Ашық нарықтағы Ұлттық банк операциялары дегеніміз не: 

15. Халықтың еңбекке қатысу мүмкіндігі қандай көрсеткіштермен өлшенеді: 

16. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әкімшілік құралдарын қолдану қандай 

міндеттерге сәйкес келеді: 

17. Есеп ставкасын өзгерте отырып, Ұлттық банк қандай мақсат көздейді: 

18. Экономикалық дамудың интенсивті факторларына мыналар жатады: 

19. Иелік ететін кіріс – бұл: 

20. Жоғары инфляция кезеңінде әлеуметтік категориялардың қайсысы 

кірістердің мемлекеттік саясатын неғұрлым көбірек қажетсінеді: 

21. Халықтың нақты табысын ұстап тұру мақсатында үкімет инфляцияға 

қарсы шаралар кешенін жүргізеді, атап айтқанда экономикаға мемлекеттік 

инвестицияларды қысқартады. Үкіметке төлем жасау үшін қосымша қаражат 

қажет бола ма: 

22. Халықтың ақшалай кірістерінің басты кезеңдерін атаңдар: 

23. Кері байланыс формасы болып не саналады: 

24. Экономиканы мемлекеттік реттеу объектілері болып саналады: 

25. Циклге қарсы саясаттың негізі мыналардан тұрады: 

26. Капитал жинақтау – бұл: 

27. Жұмыспен қамтушылықты реттеу – бұл: 

28. Экономиканы мемлекеттік реттеудің басты мақсаты болып саналады: 

29. Экономиканы мемлекеттік реттеудің экономикалық негізі болып саналады: 

30. Мемлекеттік кірістің өзінде белгілі бір салыстырмалы шекара өмір сүреді. 

Аталған шекаралардың қайсысы соған жатады: 

31. Өзін-өзі қаржыландырудың түпкі материалдық негізі болып саналады: 

32. Өзін-өзі қаржыландырудың басты элементі болып саналады: 

33. Аталған шекаралардың қайсысы негізгі капиталдан салық жинау мен 

амортизациялық мемлекеттік реттеуге ие: 

34. Экономикалық өсу мазмұны. Оған не жатады 

35. Экономикалық өсу көрсеткіштері. Аталған көрсеткіштердің қайсысы соған 

жатады: 

36. Экономикалық өсудің негізгі факторына мыналардың қайсысы жатады: 

37. Экономикалық өсуді қандай параметрлер сипаттайды 

38. Қоғамдық жылдық толассыз өндірісті анықтаудың негізі не болып 

саналады 

39. Макроэкономикалық көрсеткіштер келесі бағыттар бойынша жүйеленеді. 

Дұрыс бағытты көрсетіңдер: 

40. Ұлттық байлықтың құрамына мыналар кіреді: 
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41. Экономиканы мемлекеттік реттеу құралдарына келесілердің қайсысы 

жатады: 

42. Экономиканы мемлекеттік реттеудің экономикалық құралдары: 

43. Ақша-несие саясатының негізгі құралдары: 

44. Құрылымдық сәйкессіздіктердің себептері: 

45. Құрылымдық сәйкессіздіктерді жою жолдары: 

46. Дамудың экстенсивті үлгісі дегеніміз не 

47. Дамудың интенсивті жолы дегеніміз не 

48. Кеңес экономикасында экономикалық дамудың қандай үлгісі өмір сүрді 

49. Қазіргі нарықтық экономикаға экономикалық дамудың қандай үлгісі 

сәйкес келеді 

50. Технологиялық прогрестің маңызы: 

51. Есептік ставка – бұл: 

52. Арзан ақша саясаты жағдайында қандай әрекеттер жүзеге асырылады  

53. Қымбат ақша саясаты жағдайында келесідей шаралар жүзеге асырылады: 

54. Жұмыссыздықтың амалсыз түріне қайсысы жатады: 

55. Мемлекет шығыстарын жабу үшін басты құрал болып не саналады 

56. Салық салудың осы заманғы принциптері: 

57. Салықтардың реттеуші функциясы: 

58. Жедел амортизацияның маңызы: 

59. Амортизациялық есептен шығарудың түрлерін атап көрсету: 

60. Жедел амортизацияның мынадай зардаптары бар: 

61. Макроэкономикалық параметрлердің үлгілері: 

62. Болжамдар уақыт факторы бойынша мына түрлерге бөлінеді: 

63. Экономикалық бағдарламалау міндеттері: 

64. Жалпы экономикалық бағдарламалар қандай түрлерге бөлінед  

65. Нарықты жанама реттеудің кешенді шаралары: 

66. Еңбек биржасы: 

67. Жұмыс күшін жалдау ауқымы мен әдістері келесідей негізгі жағдайлармен 

анықталады: 

68. Еңбекті мотивациялау принциптері: 

69. Инфляция – бұл: 

70. Инфляцияның негізіне жатады: 

 

2 рубеждік бақылау жүргізуге арналған сұрақтар 
1. Экономистердің ішінен кім экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттігін 

алғаш рет негіздеді: 

2. Алғаш социалистік қоғамды құрушы кім болып саналады: 

3. Кеңес экономикасындағы тоқырау себептері: 

4. Посткеңестік экономиканың сауығуы мыналардың дамуымен байланысты: 

5. Жоспарлы экономиканың дағдарысы дегеніміз не: 

6. «Толықсытпалы ем» (шоковая терапия) негізі: 

7. «Толықсытпалы ем» (шоковая терапия) зардабы: 

8. Өтпелі экономика кезінде қандай процестер макроэкономикалық 

тұрақсыздық себебіне айналды: 
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9. Құрылымдық сәйкессіздіктер – бұл: 

10. Экономикалық прогресс – бұл: 

11. Әлеуметтік прогресс: 

12. Технологиялық, экономикалық және әлеуметтік прогресс қандай қажеттілік 

тізбекте болуы тиіс: 

13. Жоспарлы экономикадағы мемлекеттік реттеудің маңызы неде: 

14. Нарықтық экономикадағы мемлекеттік реттеудің маңызы неде: 

15. Өтпелі экономикадағы мемлекеттік реттеудің маңызы неде: 

16. Өтпелі кезеңде мемлекеттік реттеу жүйесін реформалаудың негізгі 

бағыттарына не жатады: 

17. Өтпелі экономикадағы мемлекеттік реттеу функциялары: 

18. Жоспарлы экономикадағы инфляцияның сипаты қандай 

19. Өтпелі кезеңдегі инфляция неден туындаған: 

20. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардабы: 

21. Өтпелі кезеңдегі инфляцияға қарсы саясаттың негізгі бағыттары: 

22. Өтпелі экономикадағы жекешелендірудің негізгі мақсаттары: 

23. Мемлекет иелігінен алу дегеніміз не: 

24. Жекешелендіру – бұл: 

25. Капитал жинақтау – бұл: 

26. Мемлекеттік мүлікті сенімді басқару субъектілері: 

27. Мүлікті басқару және тапсыруы бойынша және солардың мүдделері үшін 

өзге қызметтерді орындау жөніндегі сенімді операцияларды орындайтын 

компания – бұл: 

28. Елдің ұлттық байлығындағы мемлекеттік меншік үлес салмағының 

коэффициенттері қандай формула бойынша есептелінеді 

29. Елдің ұлттық байлығы тұрғысынан мемлекеттік сектор ауқымы келесідей 

коэффициентті көрсетеді: 

30. Өтпелі кезеңдегі экономиканың мемлекеттік секторына жүктелетін 

әлеуметтік-экономикалық функцияларға мыналар жатады: 

31. Халық шаруашылығы инвестицияларының жалпы көлемінде мемлекеттік 

сектордағы инвестициялар үлес салмағының коэффициентін не сипаттайды: 

32. Қаржылық өнеркәсіп топтарының құрамына мыналар кіреді: 

33. Мемлекеттік шығыстардың өсу себептері: 

34. Мемлекеттің шаруашылық қызметін нарықтық тестілеу – бұл: 

35. Мемлекеттік жеке меншік нарықтың «құралдары»: 

36. Мемлекеттік меншікті қайта құрылымдау нені болжайды 

37. Батыс Еуропа елдеріндегі мемлекеттік сектордың үлес салмағы: 

38. Мемлекеттік жеке меншік нарықта басым рөл атқарады: 

39. Мемлекеттің шаруашылық қызметін нарықтық тестілеу – бұл: 

40. Күтілмелі инфляцияның жағымсыз ықпалы 

41. Трансфертті төлемдер – бұл 

42. Қазіргі қаржы-несие саясатының негізгі мақсаттары қандай 

43. Ақша қоры көбейеді ма, егер: 

44. «Есеп ставкасы» термині нені білдіреді 

45. Мемлекеттік карыз -бұл қандай сома 
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46. Ашық нарықтағы Ұлттық Банк операциялары дегеніміз не 

47. Еңбек қызметіне халықтың қатысу мүмкіншілігі қандай көрсеткішпен 

өлшенеді 

48. Нарық шаруашылығында экономиканы мемлекеттік реттеу 

49. Елде тапшылық тауарлар пайда болды, баға өсті. Қандай мемлекеттік 

экономикалық саясаттың әдістерін сіз қолданасыз 

50. Экономика дамудағы экстенсивті факторларға 

51. Мемлекеттік саясат табысы – бұл 

52. Нақты еңбекақы деңгейінің өзгеруін еңбекақымен төменде көрсетілген 

серпінді көрсеткіштермен сәйкестендіріп айқындауға болады 

53. Салық арқылы үкімет мемлекеттің бюджет табыстын 10%-ке көбейткісі 

келеді. Бұл бюджеттік аядағы жұмыскерлердің еңбекақысын 40%-ке 

жоғарылатуына алып келеді, ал зейнетақы – 30%. Бұл шектеулер халықтың 

нақты табысына қалай әсерін тигізеді 

54. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әкімшілдік әдісі қандай жағдайға 

сәйкес келеді 

55. Есептік ставканы өзгерту арқылы Ұлттык Банк кандай мақсатты көздейді: 

56. Экономикалық өсудің интенсивтік факторларына мыналар жатады: 

57. Қолда бар ресурс – бұл 

58. Жоғары инфляция кезінде кандай әлеуметтік категориялар мемлекеттік 

табыс саясатын қажет етеді 

59. Халықтың нақты табысын ұстау мақсатында үкімет антиинфляциялық 

шаралар кешенін жүргізеді, негізінен экономикаға салынатын мемлекеттік 

инвестицияларды қысқартады. Үкімет төлемдерін жүргізу үшін қосымша 

қаржыларды қажет ете ме 

60. Халықтың ақшалай табысының басты көзін атаңыз: 

61. Жанама реттеудің шаралар кешені: 

62. Еңбек биржасының түсінігі: 

63. Жұмыс күшін жалдаудың әдістері мен масштабтары мынадай жағдайларда 

анықталады: 

64. Еңбекті ынталандыру принциптеріне жататындар: 

65. Инфляция – бұл 

66. Инфляцияның пайда болу себептері 

67. Инфляция түрлері 

 
Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 

1. Нарық шаруашылығында экономиканы мемлекеттік реттеу: 

2. Елде тауардың тапшылығы пайда болып, баға өсуде. Мемлекет қандай 

экономикалық саясаттың шараларын жүзеге асырғаны дұрыс деп санайсыз 

3. Экономикалық дамудың экстенсивті факторына мыналар жатады 

4. Кірістерді индекстеу 

5. Кірісті реттеудегі мемлекет саясаты 

6. Нақты жалақы деңгейіндегі өзгеріс, белгілеген келесі көрсеткіштердің 

бірінің серпінімен салыстыру жолымен анықталады 
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7. Үкімет салықтардан түсетін мемлекеттің бюджетін шамамен – 10%-ға 

көбейтуді көздейді. Бірмезгілде бұл бюджет саласындағы қызметкерлердің 

жалақысын – 40%-ға, ал зейнетақыны – 30%-ға көтеруге әкеледі. Жоғарыда 

аталған санаттарды қоса алғанда, осы шаралар халықтың нақты табысына қалай 

әсер етеді.  

8. Күтілетін инфляция зиян келтіреді 

9. Трансферттік төлемдер 

10. Осы заманғы ақша-несие саясатының негізгі мақсаты  

11. Ақша ұсынысы көбейеді 

12. «Есептік ставка» термині білдіреді 

13. Мемлекет қарызы  

14. Ашық нарықтағы Ұлттық банк операциялары  

15. Халықтың еңбекке қатысу мүмкіндігі қандай көрсеткіштермен өлшенеді 

16. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әкімшілік құралдарын қолдану 

қандай міндеттерге сәйкес келеді 

17. Есеп ставкасын өзгерте отырып, Ұлттық банк қандай мақсат көздейді 

18. Экономикалық дамудың интенсивті факторларына мыналар жатады 

19. Иелік ететін кіріс – бұл: 

20. Жоғары инфляция кезеңінде әлеуметтік категориялардың қайсысы 

кірістердің мемлекеттік саясатын неғұрлым көбірек қажетсінеді: 

21. Халықтың нақты табысын ұстап тұру мақсатында үкімет инфляцияға 

қарсы шаралар кешенін жүргізеді, атап айтқанда экономикаға мемлекеттік 

инвестицияларды қысқартады. Үкіметке төлем жасау үшін қосымша қаражат 

қажет бола ма 

22. Халықтың ақшалай кірістерінің басты кезеңдерін атаңдар 

23. Кері байланыс формасы болып не саналады 

24. Экономиканы мемлекеттік реттеу объектілері болып саналады 

25. Циклге қарсы саясаттың негізі мыналардан тұрады 

26. Капитал жинақтау – бұл 

27. Жұмыспен қамтушылықты реттеу – бұл 

28. Экономиканы мемлекеттік реттеудің басты мақсаты болып саналады 

29. Экономиканы мемлекеттік реттеудің экономикалық негізі болып саналады 

30. Мемлекеттік кірістің өзінде белгілі бір салыстырмалы шекара өмір сүреді 

Аталған шекаралардың қайсысы соған жатады 

31. Өзін-өзі қаржыландырудың түпкі материалдық негізі болып саналады 

32. Өзін-өзі қаржыландырудың басты элементі болып саналады 

33. Аталған шекаралардың қайсысы негізгі капиталдан салық жинау мен 

амортизациялық мемлекеттік реттеуге ие 

34. Экономикалық өсу мазмұны. Оған не жатады 

35. Экономикалық өсу көрсеткіштері. Аталған көрсеткіштердің қайсысы соған 

жатады 

36. Экономикалық өсудің негізгі факторына мыналардың қайсысы жатады 

37. Экономикалық өсуді қандай параметрлер сипаттайды 

38. Қоғамдық жылдық толассыз өндірісті анықтаудың негізі не болып 

саналады 
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39. Макроэкономикалық көрсеткіштер келесі бағыттар бойынша жүйеленеді. 

Дұрыс бағытты көрсетіңдер: 

40. Ұлттық байлықтың құрамына мыналар кіреді: 

41. Экономиканы мемлекеттік реттеу құралдарына келесілердің қайсысы 

жатады 

42. Экономиканы мемлекеттік реттеудің экономикалық құралдары 

43. Ақша-несие саясатының негізгі құралдары 

44. Құрылымдық сәйкессіздіктердің себептері 

45. Құрылымдық сәйкессіздіктерді жою жолдары 

46. Дамудың экстенсивті үлгісі дегеніміз не 

47. Дамудың интенсивті жолы дегеніміз не 

48. Кеңес экономикасында экономикалық дамудың қандай үлгісі өмір сүрді 

49. Қазіргі нарықтық экономикаға экономикалық дамудың қандай үлгісі 

сәйкес келеді 

50. Технологиялық прогрестің маңызы 

51. Есептік ставка  

52. Арзан ақша саясаты жағдайында қандай әрекеттер жүзеге асырылады  

53. Қымбат ақша саясаты жағдайында келесідей шаралар жүзеге асырылады 

54. Жұмыссыздықтың амалсыз түріне қайсысы жатады 

55. Мемлекет шығыстарын жабу үшін басты құрал болып не саналады 

56. Салық салудың осы заманғы принциптері 

57. Салықтардың реттеуші функциясы 

58. Жедел амортизацияның маңызы 

59. Амортизациялық есептен шығарудың түрлерін атап көрсету 

60. Жедел амортизацияның мынадай зардаптары бар 

61. Макроэкономикалық параметрлердің үлгілері 

62. Болжамдар уақыт факторы бойынша мына түрлерге бөлінеді 

63. Экономикалық бағдарламалау міндеттері 

64. Жалпы экономикалық бағдарламалар қандай түрлерге бөлінед  

65. Нарықты жанама реттеудің кешенді шаралары 

66. Еңбек биржасы 

67. Жұмыс күшін жалдау ауқымы мен әдістері келесідей негізгі жағдайлармен 

анықталады 

68. Еңбекті мотивациялау принциптері 

69. Инфляцияның негізіне жатады 

70. Инфляцияның туындау себептері 

71. Инфляция түрлері 

72. Инфляцияға қарсы реттеулер үшін экономикалық саясаттың келесі үлгілері 

пайдаланылады 

 

Баяндаманың қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

_______ - ______ оқу жылы (№ ___ хаттама «____» ____________ 201_ ж.) 

 

_______ - ______ оқу жылы (№ ___ хаттама «____» ____________ 201_ ж.) 


