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Пәннің сипаттамасы 

 

«Экономиканы талдау» пәнін оқытудың мақсаты: пәні ұлттық 

экономиканы халық шаруашылығының салалары мен бөліктерінің күрделі 

жиынтығы ретінде экономикалық талдауды қамтамасыз етуге бағытталған. 

Ондағы орталық орынды макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау, 

экономикалық іс-әрекеттің нәтижелерінің тиімділігін бағалау мен халықтың 

өмір сүру деңгейінің индикаторларын бағалау болып табылады. Ұлттық 

экономиканың маңызды сипаттары ретінде тауарлар мен қызметтерді өндіру 

мен тұтынудың көлемдері, экономиканың және оның құрамдас бөліктерінің, 

жеке салалар мен бөліктердің даму қарқындары қарастырылады. 

Пәннің құндылығы оны оқу барысында студенттер отандық және шетелдік 

экономиканың нақты деректерін пайдаланып талдау барысында осы пәнге 

ынталануы арта түседі. 

Міндеттері: 

- ұлттық экономиканы халық шаруашылығының салалары мен 

бөліктерінің күрделі жиынтығы ретінде экономикалық талдауды процесімен 

танысу; 

- макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау әдістерің ұйрену; 

- тауарлар мен қызметтерді өндіру мен тұтынудың көлемдерн анықтау, 

- экономиканың және оның құрамдас бөліктерінің, жеке салалар мен 

бөліктердің даму қарқындары есеп тасылдерің қолдану. 

Пререквизиттері: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Статистика», «Экономикалық талдау», «Мәліметтерді 

болжау және экономикалық талдау» 

Постреквизиттері: «Кәсіпорынның қызметің жоспарлау», «Бизнес 

жоспарлау» «Тәуекелдерді басқару», «Жобаларды жоспарлау», «Жобаларды 

талдау», 

Оқыту нәтижелері: 
A. даму тенденцияларын анықтау үшін экономиканың өткен кездегі және 

ағымдағы кезеңдегі жағдайын анықтап талдау; 

B. экономикалық нәтижелерге әртүрлі факторлардың тигізетін әсерін 

анықтау; 

C. экономикалық талдау әдістерін қолдану және оларды интерпретациялау. 

D. алынған нәтижелерді кешенді бағалау 

E. өз бетінше жұмыс істей білу және кәсіби мамандану деңгейін үнемі 

жаңартып отыру. 

«Экономиканы талдау» әдіснамасы кез келген пән ретінде ерекше 

зерттеу және айқындау әдістеріне ие, қолданбалы пән бола отырып, пән 

бойынша жүйелі түсінік алуға мүмкіндік беретін арнайы білімдерді 

қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін пайдаланады. Оқыту процесінде 

мынадай әдістерді: проблемалық әдістерді, бейне әдісті, тестілеуді, жобалар 

әдісін, бақылау әдістерін қолданған дұрыс.  

 

 



 4

2. Пән бағдарламасы 

 

Кесте 2.1 Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ 

 

Тақырыптың атауы Сағаттар 

Дәріс  Сем. 

сабағы 
 

   СОЖ СОӨЖ 

Модуль 1. Ұлттық экономиканың негізгі бағыттарын талдау 

1 Талдау әдістері мен экономиканың 

статистикалық көрсеткіштерінің жүйесі 

2 1 5 1 

2 Ұлттық шоттар жүйесін (Ұ.Ш.Ж) талдау 6 3 15 3 

3 Ұлттық байлықты талдау 2 1 5 1 

Модуль 2. Экономика құрылымы мен динамика көрсеткіштерін  талдау 

4 Елдің сыртқы экономикалық жағдайын 

талдау 

2 1 5 1 

5 Өнеркәсіп өндірісін талдау 2 1 5 1 

6 Ауыл шаруашылық өндірісін талдау 2 1 5 1 

7 Қызметтер саласын талдау 2 1 5 1 

Модуль 3. Экономиканың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерің 

талдау 

8 Қаржылық және бюджеттік жүйені 

талдау 

2 1 5 1 

9 Инвестициялық қызметті талдау 2 1 5 1 

10 Халықтың өмір деңгейінің әлеуметтік-

экономикалық индикаторлары 

4 2 10 2 

11 Еңбек нарығын талдау 2 1 5 1 

12 Экономиканың бәсекеқабілеттілігін 

бағалау 

2 1 5 1 

 барлығы 30 15 75 15 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

 

3.1 - кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру тізбегі 

Бақылау түрі Тақырып нөмірі  Тапсырмалар тізімі 

(бақылау түрі) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау  

Тақырып 1 

 

1.Реферат 

2.Талдамалық есеп 

1-ші апта 

 Тақырып 2 

 

1.Баяндама 

2.Конспект 

3.Мультимедиалық 

таныстырылым 

4.Есептер 

2-4ші апта 
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 Тақырып 3 

 

1.Мультимедиалық 

таныстырылым 

2.Есептер 

5-ші апта 

 Тақырып 4 

 

1.Баяндама 

2.Мультимедиалық 

таныстырылым 

6-ші апта 

 Тақырып 5 

 

1.Баяндама 

2.Мультимедиалық 

таныстырылым 

3.Есептер 

7-ші апта 

 Тақырып 6 

 

1.Реферат 

2.Талдамалық есеп 

8-ші апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-6 тақырыптар 

 

Коллоквиум 8-ші апта 

 Тақырып 7 

 

1.Конспект 

2. Мультимедиалық 

таныстырылым 

3.Эссе 

9-ші апта 

 Тақырып 8 

 

1.Конспект 

2.Мультимедиалық 

таныстырылым 

10-ші апта 

 Тақырып 9 

 

1.Реферат 

2.Мультимедиалық 

таныстырылым 

11-ші апта 

 Тақырып 10 

 

1.Мультимедиалық 

таныстырылым 

2.Баяндама 

3.Эссе 

12-13ші 

апта 

 Тақырып 11 

 

1.Реферат 

2.Есептер 

3.Бақылау жұмыс 

14-ші апта 

 Тақырып 12 

 

1.Конспект 

2.Реферат 

3.Мультимедиалық 

таныстырылым 

15-ші апта 

Шептік 

бақылау Р2 

8-12 тақырыптар 

 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынды 

бағалау 

 Емтихан 

 

Кесте 

бойынша 
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3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері  

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, 

пайымдау, көлемі 1-1,5 мың сөз, 

бірегейлік (90%-дан кем емес) 

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

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, 

безендіруге қойылатын талаптарды сақтау, 

көлемі -5-8 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және 

арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; бірегейлік 

(80%-дан кем емес), көлемі 4-6 бет. 

Есептер Міндеттердің маңызын түсіну, шешудің 

мүмкін тәсілдерін анықтау; шешімнің 

өзіндік нұсқасын дәлелдеу. 

Мультимедиалық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, 

аудио және бейнефайлдар, анимация, 

гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін ауызша түрде аудиторияда 

жеткізіп айта білу; тақырып бойынша 10 

слайдтан көп емес. 

Талдамалық есеп Талдау мақсатының сәйкестігі, 

мазмұндылық, көрнекілік (статистика, 

сызбалар, диаграммалар және т.б.), талдау, 

болжамдылық; көлемі 5-10 бет. 

Конспект Нақтылығы, толықтығы, дұрыстығы, 

теориялық сұрақтарға жауап беру, 

теорияның практикамен байланысы, 

логика материалды баяндау және еркін 

кәсіби терминологияны меңгергу. 

 Бақылау жұмысы 20 минуттық жазбаша жұмыс 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Ауызша 
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3.2 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 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  

C 2,0 65-69 

C- 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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3.3 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. 

 

3.4 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 
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Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған ведомостілер 

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 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. 

 

МОДУЛЬ 1 ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫН 

ТАЛДАУ 

 

1 Тақырып. Талдау әдістері мен экономиканың статистикалық 

көрсеткіштерінің жүйесі  

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Экономикалық талдау міндеттері мен талдау әдістері 

2. Елдің экономикалық жағдайы көрсеткіштерінің жүйесі 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 15-18, қос. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 

Дәріс 2 

1. Экономика құрылымы мен динамика көрсеткіштерін  талдау 

2. Экономикалық талдауда қолданылатын негізгі әдістер 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 15-18, қос. 1, 2, 4, 5, 7, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 

1. Ұлттық экономиканың негізгі бағыттарын талдау 

2. Экономиканың өсуінің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінің 

мінездемесі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Қарағанды облысының 2017 ж әлеуметтік-экономикалық жағдайы 

бойынша талдамалық есеп дайындау 
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3. Берілген тақырыптар бойынша реферат дайындау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Рефератты қорғау мен пікірлеу: 

1. ҚР негізгі ақпараттық экономикалық салалар түрі бойынша топтау 

2. 2017 жылдардағы халық тығыздығының динамикасы мен құрылымын 

сипаттау 

 

Талдамалық есепті қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

2 Тақырып. Ұлттық шоттар жүйесін (Ұ.Ш.Ж) талдау 

Дәріс жоспары (6 сағат) 

Дәріс 1 

1. Ұ.Ш.Ж. түсінігі 

2. Ұ.Ш.Ж шоттары.және олардың өзара байланысы 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 4, 5-8, 10, 12, 13, 15-18, қос. 4, 5, 6, 7, 10, 11 

Дәріс 2 
1. Макроэкономикалық көрсеткіштердің құрылымы мен өзара байланысы. 

2. Ұ.Ш.Ж. аналитикалық мүмкіндіктері. 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 4, 5-8, 10, 12, 13, 15-18, қос. 4, 5, 6, 7, 10, 11 

Дәріс 3 
1. Экономиканың тиімділік көрсеткіштерінің жүйесі 

2. Экономикалық қызмет нәтижелерінің тиімділігін талдау әдістемесі 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 4, 5-8, 10, 12, 13, 15-18, қос. 4, 5, 6, 7, 10, 11 

Дәріс 4 
1. Ұ.Ш.Ж. құрастыру принциптері 

2. Ұ.Ш.Ж. негізгі түсініктері мен категориялары 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 4, 5-8, 10, 12, 13, 15-18, қос. 4, 5, 6, 7, 10, 11 

Дәріс 5 
1. Ж.І.Ө. және оны есептеудің әдістері 

2. Ұ.Ш.Ж.талдаудың негізгі бағыттары, мақсаты мен міндеттері 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 4, 5-8, 10, 12, 13, 15-18, қос. 4, 5, 6, 7, 10, 11 

Дәріс 6 

1. Экономиканың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері 

2. Ұ.Ш.Ж. бағыттарын талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 4, 5-8, 10, 12, 13, 15-18, қос. 4, 5, 6, 7, 10, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (3 сағат) 

Сабақ 1 

1. Экономика құрылымын және динамикасын талдау 

2. Ж.І.Ө. динамикасына факторлардың әсерін бағалау 

Сабақ 2 

1. Ұ.Ш.Ж. негізгі шоттарды талдау және бағалау 

2. Секторлық шоттарды талдау мен бағалау 
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Сабақ 3 

1. Экономикалық тиімділікті бағалауда факторлық талдауды қолдану 

2. 1995 жылдан бастап Қазақстанның Ұ.Ш.Ж. талдау 

3. Есептерді шешу 

Есеп 1 

1. Есептің берілгені бойынша бірінші ҚР аймағындағы экономикалық 

қызметтердің нәтижесін статистикалық талдау тиімділігін жасаңыз.  

ҚР және оның аймақтарын мына мақсаттар бойынша 1 жылғы 

көрсеткіштерін есептеңіз: 

- өндіріс деңгейі (ВДС жан басына шаққанда мың.тг/адам) 

- ВДС ағымдағы баға бойынша жан басына шаққандағы деңгейі, 

мың.тг/адам 

- орташа еңбекақының өсімі 

- жұмыссыздықтан жалпы үстеме құнының жоғалуы 

2.Статистикалық әдістерді қолдана отырып, жеке жылдарға еңбек өндірісі 

мен орташа еңбекақының арасындағы байланысты анықтау: 

а) топтау; 

б) корреляция-регрессиялық талдау 

 

Есеп 2 

Екінші ҚР экономикасы бойынша әр жылға: 

- тауар өндіру және қызмет көрсету шотын құру және толтыру. 

- шоттың баланстық деңгейін анықтау. 

а) ЖІӨ; 

б) таза ішкі өнім. 

3. Үстеме құнының ауқымы неге тең: 

а) жалпы; 

б) таза. 

ҚР өндіріс шоты 

Қолданыстар Ресурстар 

1.1 Аралық тұтыну 

1.2 Нарықтық бағадағы ЖІӨ 

(2.1+2.2-2.3-1.1) 

1.3 Негізгі капиталды тұтыну 

1.4 Нарықтық бағадағы таза ішкі 

өнім (1.2-1.3) 

1.1 Негізгі бағада шығарылым 

1.2 Тауарларға салынатын салық 

1.3 Тауарларға салынатын субсидия (-) 

 

Есеп 3 

Екінші ұсыныс бойынша әр жылға: 

1.ҚР кірістің қалыптасу шотын құру және толтыру 

2.Кірістің қалыптасу шотынының баланстық деңгейін есептеу: 

а) жалпы пайда (жалпы аралас кіріс); 

б)таза пайда (таза аралас кіріс). 

 

ҚР кірісін құру шоты 
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Қолданыстар Ресурстар 

1.1 Барлық саладағы жалдамалы 

жұмысшылардың еңбекақысы 

1.2 Өндіріске және импортқа салынатын 

салықтар: тауарға салынатын салық, 

басқа өндірістік салықтар 

1.3 Өндіріске және импортқа салынатын 

субсидия: тауарға салынатын субсидия, 

басқа өндірістік субсидия 

1.4 Жалпы пайда (жалпы аралас кіріс) 

(2.1-1.1-1.2.+1.3) 

1.5 Негізгі капиталды қолдану 

1.6 Таза пайда (таза аралас кіріс) (1.4-1.5) 

2.1 Нарықтық бағадағы ЖІӨ 

 

 

Есеп 4 

Екінші ұсыныс бойынша әр жылға: 

1.ҚР бастапқы кірісті бөлу шотын құру және толтыру 

2.Бастапқы кірісті бөлу шотының баланстық деңгейін есептеу: 

а) бастапқы кірістің жалпы сальдосы (жалпы ұлттық кіріс); 

б) бастапқы кірістің таза сальдосы (таза ұлттық табыс). 

ҚР бастапқы кіріс шоттарын бөлу 

Қолданыстар Ресурстар 

1.1  Меншіктен түскен кіріс, 

«қалған әлемдерге» берілгендер 

1.2  Бастапқы кірістің жалпы 

сальдосы (2.1+2.2+2.3-2.4+2.5-

1.1) 

1.3  Негізгі тұтыну капитал 

1.4  Бастапқы кірістің таза 

сальдосы (1.2-1.3) 

1.1 Жалпы табыс және жалпы аралас кіріс 

1.2 Жалдамалы жұмыскерлердің 

еңбекақысы 

1.3 Өндіріске және импортқа салынатын 

салықтар 

1.4 Өндіріске және импортқа салынатын 

субсидия (-) 

1.5 Меншіктен түскен кіріс 

Есеп 5 

Екінші ұсыныс бойынша әр жылға: 

1.ҚР кірісті таратудың қайталама шотын құру және толтыру 

2.Кірісті таратудың қайталама шотының баланстық деңгейін есептеу: 

а) жалпы кірістің болуы; 

б) таза кірістің болуы. 

ҚР кірісті таратудың қайталама шоты 

Қолданыстар Ресурстар 

1.1 Ағымдағы трансферттер, «қалған 

әлемдерге» берілгендер 

1.2 Жалпы кірістің болуы (2.1+2.2-

1.1) 

1.3 Негізгі капиталды тұтыну 

1.4 Таза кірістің болуы (1.2-1.3) 

1.1 Бастапқы кірістің жалпы сальдосы 

1.2 Ағымдағы трансферттер, «қалған 

әлемдерге» берілгендер 
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ҚР – да қарастырылатын кірістерді қолдану есебі 

Қолдану Ресурстар 

1.1 Соңғы тұтынудағы шығыстар 

Барлығы, 

соның ішінде: 

Үй шаруашылығы 

Мемлекеттің басқару органы 

үй шаруашылығына қызмет 

көрсететін коммерциялық емес 

ұйымдар, 

айналысатындар 

1.2 Жалпы жинақтар (2.1-1.1) 

1.3 Негізгі капиталды тұтыну 

1.4 Таза жинақтар (1.2-1.3)  

2.1 Жалпы қарастырылатын табыстар 

 

Есеп 6 

Келесі берілгендер бойынша (шарт): 

Көрсеткіш Базистік жыл Есеп жыл 

1. Жұмысшылардың орташа жылдық 

есебі, мың.адам 

7820 7835 

2. Жұмыссыздар саны, мың.адам  366 394 

3. Жалпы ішкі өнім (тұрақты бағада), 

млн долл. 

3742 3964 

4. Негізгі капиталдың орташа жылдық 

бағасы, млн долл. 

15022 15981 

Есептеу: 

1. Еңбек өнімділігінің дәрежесі мен динамикасын (1 адам басына 

шаққандағы АҚШ долл. арқылы есептеу). 

2. Жұмыссыздықтан ЖІӨ арақатынасы (мың АҚШ долл.) 

3. Еңбектің капиталқаруы мен динамикасын анықтау (1 адам басына 

шаққандағы АҚШ долл. арқылы есептеу). 

4. Капиталқайтарымдылық және оның динамикасы 

5. ЖІӨ абсолюттік өсімін, соның ішінде факторларының өзгерісінің әсері 

а) еңбек өнімділік; 

б) жұмысшылар саны. 

6. Еңбек өнімділігінің абсолюттік өсімі, факторларының өзгерісінің әсері. 

а) еңбек капиталқаруы; 

б) капиталқайтарымдылық. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. «Қазақстандағы ҰШЖ -те қандай шоттар қолданылады» сұрақ бойынша 

конспект дайындау 

3. Берілген тақырыптар бойынша баяндама дайындау 
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4. «2016-2017 жж ҚР ҰШЖ талдау» тақырыбына мультимедиалық 

таныстырылым дайындау 

5. СОӨЖ арналған тапсырмалар сұрақтарына дайындалу 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Баяндама қорғау мен пікірлеу: 

1. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің байланысы мен есептелуі  

2. 2016-2017 жылдардағы ҰШЖ-нің негізгі ақпараттық шоттарын 

құрастыру. 

 

Сұрактары: 

1.ҰШЖ ақпараттары  

2. Мына сөздерге анықтама беріңіз: экономикалық территория, резидент, 

нерезидент, ішкі экономика, ұлттық экономика, бастапқы кіріс. 

3. ҰШЖ секторлары топталау 

4.  ҰШЖ құрылуының мақсаты  

5. ҰШЖ шоттар жиынтығымен және олардың бір-бірімен байланысының 

сипаттамасы. 

 

Мультимедиалық таныстырылымды қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

3 Тақырып. Ұлттық байлықты талдау 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Ұлттық байлық элементтері мен олардың мазмұны 

2. Ұлттық байлық құрылымы мен динамикасын бағалау  

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15-18, қос. 4, 5, 6, 7, 10, 11 

Дәріс 2 

1. Ұлттық байлық түсінігі мен оның құрамы 

2. Ұлттық байлықтың негізгі элементтерінің мінездемесі 

Әдебиеттер: нег. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15-18, қос. 4, 5, 6, 7, 10, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат) 

Сабақ 1 

1. Ұлттық байлық құрылымы мен динамика көрсеткіштері 

2. Қазақстанның ұлттық байлығын талдау 

3. Есептерді шешу 

Есеп 1 

Ұлттық байлық элементерінің динамикасы ҚР статистикалық агентігінің 

әдістемелік есептемесі бойынша берілген (ағымдаға баға, млрд.тг) 

Табу керек: 

1. Әр жылдағы ұлттық байлықтың жиынтық соммасын. 

2. Әр жылдағы ұлттық байлықтың жиынтық құрылымдарының ауытқуын 

анықтау. 

3. Ұлттық байлық жиынтығының бөліктерінің қатынасын. 
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4. Ұлттық байлық жиынтығының физикалық көлемінің динамикасын қалай 

оқу керек? 

Көрсеткіштер 2012ж. 2013ж. 2014ж. 2015 ж. 2016ж. 

1. Негізгі капитал 2138 2419 2488 2717 2880 

Оның ішінде: 

Сала бойынша, өндіруші 

 

Тауарлар 1541 1653 1660 1498 1588 

Нарықтық және нарықтық 

емес қызмет көрсетулер 

бойынша салалар 

597 766 828 1219 1292 

2. Малериалдық айналым 

құралдары мен қорлары 

337 334 312 291 302 

3. Халықтың үй мүлігі 11 62 118 181 256 

Экономикалық қорытынды жасау. 

 

Есеп 2 

2012-2016 жылдар аралығындағы ұлттық байлық туралы ақпарат жинап, 

алдындағы есепті шығару (есеп №1). 

 

Есеп 3 

Ұлттық байлықтың экономикалық активтерінің ұлттық есеп – шот 

бойынша жіктелуін анықтау және көлемін есептеу. 

1. Қаржы активтері 

2.Қаржылық емес активтер, соның ішінде: 

- материалдық өндіріс 

- материалдық емес өндіріс 

- материалдық емес өндірістерді келесі шарттар бойынша (млрд.тг) 

1. Негізгі капитал   300 

2. Материалдық айналым құралдарының қоры  45 

3. Құндылықтар      20 

4. Қазба жұмыстарына кететін шығыстар    50 

5. Өнер туындылары  150 

6. Жер  500 

7. Пайдалы қазбалар   800 

8. Лицензиялар, патенттер  180 

9. Монетарлық алтын   25 

10. Қолма – қол бағам  90 

11. Депозиттер   194 

12. Акциялар      220 

13. Қарыздар      250 

14. Техникалық сақтандыру резервтер  60 

15. Басқа дебиторлық және кредиторлық қарыздар  450  
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Есеп 4 

Кәсіпорын бойынша берілген мәліметтер 

Көрсеткіштер Базистік жыл Есеп жылы 

1. Өнімді шығару (тұрақты 

бағада) мың.тг 

840 1020 

2. Негізгі капиталдың орташа 

бағасы 

680 710 

3. Жұмыскерлердің орташа 

саны 

350 380 

Әр жылға есептеу: 

1.Капитал - қайтарымдылық 

2.Капиталсыйымдылық 

3.Қапиталқаруландыру жұмысы (мың.тг/адам) 

4.Еңбек өнімділігі (мың.тг/адам) 

5.Қапиталқаруландыру, капитал - қайтарымдылық, еңбек өнімділігі 

индекстерінің арасындағы байланысты анықтау. 

6.Тауарлардың өсуі (мың.тг) соның ішінде факторладың өзгерісінің әсеріне 

байланысты 

а) капитал - қайтарымдылық  

б) негізгі капиталдың орташа құны 

 

Есеп 5 

АҚ бойынша келесі мәліметтер (тұрақты бағада) мың. тг: 

Көрсеткіштер Базистік жыл Есеп жыл 

1.Негізгі капиталдың орташа құны 11400 14800 

2.Өнімді шығару 8450 12370 

Есептеу: 

1.Әр жылдың капитал - қайтарымдылығы. 

2.Өнімнің өсуі, соның ішінде факторларының өзгерісінің әсерінен: 

а) капитал - қайтарымдылық 

б) негізгі капиталдың көлемі. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. «2016-2017 жж ҚР ұлттық байлық элементерінің динамикасы» 

тақырыбына мультимедиалық таныстырылым дайындау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Мультимедиалық таныстырылымды қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

МОДУЛЬ 2 ЭКОНОМИКА ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ДИНАМИКА 

КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ 

 

4 Тақырып. Елдің сыртқы экономикалық жағдайын талдау 
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Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Сыртқы экономикалық байланыстар тиімділігінің көрсеткіштері. 

2. Елдің төлем балансын талдау әдістері мен бағыттары 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 4, 5, 6, 7, 8, 11 

Дәріс 2 

1. Ұлттық экономикада сыртқы экономикалық байланыстардың ролі 

2. Сыртқы экономикалық байланыстарды талдаудың міндеттері 

3. Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 4, 5, 6, 7, 8, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 

1. Сыртқы экономикалық байланыстардың формалары мен олардың 

тиімділік көрсеткіштері 

2. Төлем балансының жағдайының көрсеткіштері мен өзгерісі  

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. «2016-2017 жж. аралығындағы ҚР - ның негізгі тауарға экспорт пен 

импорттың құрылымы» тақырыбына мультимедиалық таныстырылым 

дайындау  

3. Берілген тақырыптар бойынша баяндама дайындау 

4. СОӨЖ арналған тапсырмалар сұрақтарына дайындалу 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Баяндама қорғау және қарсы пікір білдіру 

1. 2016-2017 жж. аралығындағы ҚР мемлекет серіктестіктерімен 

арасындағы негізгі экспорт құрылымын талдыңыз. 

2. 2016-2017 жж. аралығындағы ҚР мемлекет серіктестіктерімен 

арасындағы негізгі экспорт құрылымын талдыңыз. 

3. 2016-2017 жж. аралығындағы ҚР - ның сыртқы саудада құрылымы мен 

динамикасына талдау жасаңыз. 

 

Мультимедиалық таныстырылымды қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

Сұрактары: 

1. Мемлекет экономиканың дамуындағы сыртқы сауданың рөлін 

анықтаңыз. 

2. ҚР - дағы экспорт/ импорт тауарлық құрылымдарының ерекшеліктері  

3. Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметіндегі ақпараттық 

базасының баға беру көрсеткіштері (көлемі, құрылымы, динамикасы)  

4. Төлем балансының функциясы мен міндеті 

5. Төлем балансындағы шаруашылық операциясының бейнесінің 

әдістемесі  

6. Төлем балансы мен ҰШЖ «қалған әлем» арасындағы байланыс  



 18

5 Тақырып. Өнеркәсіп өндірісін талдау 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Өнеркәсіптік өндірісінің негізгі бағыттарын талдау 

2. Өнеркәсіптің салалық құрылымын талдау 

3. Өнеркәсіптік өндірісінің тиімділігін талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 4, 5, 6, 7, 8, 11 

Дәріс 2 

1. Өнеркәсіптік өндірісінің жалпы сипаттамасы 

2. Өнеркәсіптік өнімдерінің динамикасын талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 4, 5, 6, 7, 8, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 

1. Өнеркәсіптің жеке салаларының экономикадағы ролі 

2. Өнеркәсіптің дамуындағы инвестициялық қызметтің ролі 

3. Есептерді шешу 

Есеп 1 

Есепті кезеңдегі аймақтың экономикалық қызметінің түрлері бойынша 

өнімді шығару және шығындарының келесі мәліметтері берілген (ағымдағы 

бағамен, млрд.тг) 

 

Көрсеткіш Өнімді шығару 

(ҚҚС пен 

акцизсіз) 

Өнімді өндіруге 

және өткізуге 

кеткен 

шығындар 

Аралық тұтыну 

Жалпы экономика, 

Оның ішінде: 

- ауылшаруашылығы, 

аңшылық және орман 

қызметі 

- балық аулау және 

балықшылық 

- тау-кен өнеркәсібі 

- өңдеу өнеркәсібі 

- электр қуатын және 

газды өндіру және бөлу 

- құрылыс 

- басқа салалар 

236,0 

 

1,6 

 

 

0,1 

 

46,1 

77,3 

51,2 

 

6,8 

52,9 

257,3 

 

2,2 

 

 

0,1 

 

56,3 

84,8 

55,4 

 

7,8 

50,7 

158,4 

 

1,4 

 

 

0,004 

 

35,1 

54,1 

35,5 

 

4,4 

27,86 

Анықтау қажет: 

1. Салалық құрылымы бойынша 

а) аймақта шығарылған өнім 

б) өнімді өндіруге және өткізуге кеткен шығындар 

в) аралық тұтыну 
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2. Шығарылған өнімнің бір теңгеге шаққандағы шығын деңгейі, сонымен 

қатар экономиканың әрбір салалары бойынша 

3. Жалпы экономика және сала бойынша шығарылған өнімнің құн 

бойынша аралық тұтыну үлесі. 

Барлық есептеулерді жеке кестеде көрсету.  

 

Есеп 2 

Есептік жылға аймақ бойынша келесі мәліметтер ұсынылған.(ағымдағы 

бағамен млн. тг) 
Көрсеткіш Өнімді 

өндіру 

және 

өткізу 

шығын-

дары, 

барлығы 

Оның ішінде 

Мате-

риалдық 

шығын-

дар 

Негізгі 

капитал-

дың 

тозуы 

Материалдық 

емес 

активтердің 

амортизация-

сы 

Еңбек-ақы 

төлеу 

шығын-

дары 

Басқа да 

шығын-

дар 

Жалпы 

экономика, 

Оның ішінде: 

ауылшаруашылығ

ы, аңшылық және 

орман қызметі 

балық аулау және 

балықшылық 

тау-кен өнеркәсібі 

өңдеу өнеркәсібі 

электр қуатын 

және газды өндіру 

және бөлу 

құрылыс 

басқа салалар 

241354 

 

2202 

 

 

109 

 

53448 

78564 

50818 

 

 

7442 

48771 

122412 

 

1247 

 

 

33 

 

23561 

45947 

26832 

 

 

3400 

21392 

20358 

 

202 

 

 

5 

 

6167 

4892 

3730 

 

 

334 

5028 

552 

 

6 

 

 

 

- 

301 

 

106 

25 

 

4 

110 

44508 

 

543 

 

 

 

53 

7661 

 

15090 

6592 

 

2215 

12354 

53524 

 

204 

 

 

 

18 

15758 

 

12529 

13639 

 

1489 

9887 

Анықтау қажет: 

1. Өнім өндіруге және оны өткізуге кеткен шығын құрылымының жалпы 

экономиканы құраушы бөліктері бойынша және көрсетілген сала бойынша 

анықтау: 

2. Көрсетілген сала экономиканың шығынының аймақтағы өнім өндіруге 

және өткізуге кеткен жалпы шығындардағы үлесін анықтау 

Экономикалық қортынды жасау. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. ҚР 2016–2017 жж аралығындағы статистикалық көрсеткіштер негізінде 

мыналарды анықтаңыз: 

а) өнеркәсіп жұмысының негізгі көрсеткіштерін 

б) негізгі қызмет түрі бойынша өнімнің физикалық көлем индексі 

в) өнеркәсіп өндірісінің құрылымы  

г) жеке формасы бойынша өнеркәсіп өнімнің көлемі 

д) өнеркәсіп өнімінің негізгі өндіріс түрі 

Қорытынды талдауды мультимедиалық таныстырылым түрде әрілендіру  
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3. Берілген тақырыптар бойынша баяндама дайындау 

4. СОӨЖ арналған тапсырмалар сұрақтарына дайындалу 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Баяндама қорғау және қарсы пікір білдіру 

1. Мемлекет экономикасындағы өнеркәсіптің рөлі 

2. Өнеркәсіп өндірісіндегі даму облысындағы үкіметтің инвестициялық 

саясаты. 

 

Сұрактар: 

1.Өнеркәсіп өндірісіндегі ақпараттық базасының талдау жағдайының 

дәрежесі 

2.Өнеркәсіп өндірісіндегі талдаудың негізгі бағыттары 

3.Өнеркәсіп өндірісіндегі нақты (физикалық) көлем индексің есебі 

4.Отандық экономиканың даму барысындағыпроблемалар 

 

6 Тақырып. Ауыл шаруашылық өндірісін талдау 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Ауыл шаруашылық өндірісінің негізгі бағыттарын талдау 

2. Ауыл шаруашылығының салалық құрылымын талдау 

3. Ауыл шаруашылық өндірісінің тиімділігін талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 4, 5, 6, 7, 9, 11 

Дәріс 2 

1. Мерзімділік өндірісті талдаудың спецификалық  аспекті ретінде 

2. Өндірістің халықаралық бағыттылығының көрсеткіштері 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 4, 5, 6, 7, 9, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 

1. Ауыл шаруашылық өндірісінің жалпы сипаттамасы 

2. Ауыл шаруашылық өнімдерінің динамикасын талдау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Статистикалық мәліметтерге сүйене отырып ҚР 2016–2017 жж дейінгі 

ауылшаруашылық кәсіпорындарының қызметінің негізгі көрсеткіштері 

тақырыбына талдамалық есеп дайындау 

3. Берілген тақырыптар бойынша реферат дайындау 

4. СОӨЖ арналған тапсырмалар сұрақтарына дайындалу 

5. Коллоквиумға дайындалу 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Реферат қорғау және қарсы пікір білдіру 

1. Ел экономикасының қауіпсіздігі қамтамасыз етудегі ауылшаруашылық 
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өндірісінің рөлі 

2. 2016 - 2017 жж жерді пайдаланушылардың категориясы бойынша ҚР-

ғы ауылшаруашылық құрылымы 

 

Сұрактары: 

1. Ауыл шаруашылық өндірісінің талдаудың негізгі бағыттары 

2. Талдау мақсаттары үшін ауылшаруашылық өндірісінің топтастырулары 

3. Ауылшаруашылық өндірісінің өнімділігін, қамтамасыздығын анықтау 

3. Ауылшаруашылық өндірісінің ерекшеліктері 

4. Ауылшаруашылық өндірісінің қол жеткізген немесе күтілетін деңгейіне 

әсер етең факторлар 

 

Талдамалық есепті қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

Өткен такырыптар бойынша коллоквиум 

 

7 Тақырып. Қызметтер саласын талдау 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Қызметтер талдаудың негізгі объекті ретінде 

2. Қызметтер саласын талдаудың этаптары 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 4, 5, 6, 7, 9, 11 

Дәріс 2 

1.  Қызметтерді класстарға бөлу 

2.  Қызметтер саласын талдау жүйесі 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 4, 5, 6, 7, 9, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 

1. Қызметтер саласының құрылымы мен динамикасын талдау 

2. Қызметтер саласын аймақтық талдау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. а) Қызмет көрсету аясын талдаудың әрбір этапында қандай көрсеткіштер 

қолданылады.  

б) Қазақстан Республикасының ЖІӨ-де қызметтер қандай үлес алады 

бұл сұрақтар бойынша конспект дайындаңыз 

3. Қызмет көрсету аясын талдаудың негізгі бағыты тақырыбына 

мультимедиалық таныстырылым дайындау  

4. Дамыған елдермен ҚР қызмет көрсету аясының ЖІӨ-де алатын үлесі 

тақырыбына эссе дайындау 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Мультимедиалық таныстырылымды қорғау және қарсы пікір білдіру 

Эссе қорғау және қарсы пікір білдіру 
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МОДУЛЬ 3 ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗГІ 

МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІҢ ТАЛДАУ 

 

8 Тақырып. Қаржылық және бюджеттік жүйені 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Қаржылық жүйені талдаудың негізгі бағыттары 

2. Бюджеттік жүйені талдаудың міндеттері 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-15, 18, қос. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 

Дәріс 2 

1. Қаржылық жүйенің негізгі элементтері мен талдау міндеттері 

2. Мемлекеттік бюджетті талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-15, 18, қос. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 

1. Тікелей және жанама салықтарды талдау 

2. Мемлекеттік шығындар құрылымын талдау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. «2016-2017 жж Қазақстан Республикасының Мемлекеттік бюджеті 

көрсеткішінің құрылымы мен динамикасы» тақырыбына мультимедиалық 

таныстырылым дайындау  

3. Ақша массы мен ақша агрегаттары сұрақтары бойынша конспект 

дайындаңыз  

4. СОӨЖ арналған тапсырмалар сұрақтарына дайындалу 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Мультимедиалық таныстырылымды қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

Сұрактар: 

1. Мемлекеттік бюджет көрсеткіштері мен ұлттық табысты қайта бөлудегі 

бюджет рөлі арасындағы өзара байланысты көрсетіңіз 

2. Экономика салалары бойынша екінші деңгейлі банктермен берілетін 

несиелердің құрылымы 

 

9 Тақырып. Инвестициялық қызметті талдау 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

Дәріс 1 

1. Инвестицияның әлеуметтік-экономикалық мәні мен талдау міндеттері 

2. Инвестицияны талдау әдістері 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

Дәріс 2 

1. Инвестицияны класстарға бөлу 
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2. Инвестицияның нарықтық индексін есептеу 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 

1. Экономика саласындағы шынайы инвестициялар тиімділігін талдау 

2. Негізгі капиталға инвестициялардың физикалық көлемінің индексін 

есептеу 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. «2016-2017 жж экономикалық қызмет түрлері бойынша ҚР-ны тікелей 

шетел инвеститциялары» тақырыбына мультимедиалық таныстырылым 

дайындау  

3. Берілген тақырыптар бойынша реферат дайындау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Реферат қорғау және қарсы пікір білдіру 

1. 2016-2017 жж қаржылық емес активтердегі инвестиция құрылымы және 

динамикасы 

2. ҚР бойынша 2016-2017 жж-ға экономикалық қызмет түрлері бойынша 

және меншік формасы бойынша негізгі капиталға инвестициялар  

 

Мультимедиалық таныстырылымды қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

10 Тақырып. Халықтың өмір деңгейінің әлеуметтік-экономикалық 

индикаторлары 

Дәріс жоспары (4 сағат)  

Дәріс 1 

1. Әлеуметтік сала мен халықтың өмін деңгейін зерттеудің әлеуметтік-

экономикалық мәні 

2. Халықтың өмір деңгейін талдаудың этаптары 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

Дәріс 2 

1. Әлеуметтік саланы талдаудың негізгі бағыттары 

2. Білім беру, денсаулық сақтау салаларының жағдайы мен оларды 

дамытуды талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 

Дәріс 3 

1. Әлеуметтік сала мен халықтың өмір деңгейін талдау міндеттері 

2. Халықтың кірістерінің көрсеткіштерін талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 

Дәріс 4 

1. Халықтың тұтыну көрсеткіштерінің жүйесі 

2. Адамзат дамуы индексін (АДИ) есептеу 
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Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат) 

Сабақ 1 

1. Денсаулық сақтау саласын дамыту көрсеткіштері 

2. Қазақстан мен оның аймақтарының халқының денсаулық жағдайын 

бағалау 

Сабақ 2 

1. Білім беру қызметі нарығының даму көрсеткіштері 

2. Қазақстан халқының білімділік дәрежесін талдау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. 1) «2016-2017 жж ҚР бойынша халықтың өмір сүру деңгейінің негізгі 

әлеуметтік-экономикалық индекаторлары»  

2) 2016-2017 жж денсаулық сақтау аясының дамуының негізгі 

көрсеткіштері  

3) 2016-2017 жж білім беру аясының дамуының негізгі көрсеткіштері 

тақырыптарына мультимедиалық таныстырылым дайындау 

3. Берілген тақырыптар бойынша баяндама дайындау 

4. Адамзат дамуы индексін тақырыбына эссе дайындау  

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Баяндама қорғау және қарсы пікір білдіру 

1. Халықтың өмір сүру деңгейінің негізгі көрсеткіштері мен этаптары  

2. Халықтың табысын сипаттаудың негізгі көрсеткіштері  

3. Халықтың табысының дифференциациясы  

4. ҚР тұрғындарының ақшалай табыстары мен шығындарының 

құрылымы 

5. Халықтар табысын бөлуге факторлар әсер етенің факторлар 

6. Денсаулық сақтау аясының негізі ақпараттар  

7. Халықтың білім деңгейінің жеке көрсеткіштері 

 

Мультимедиалық таныстырылымды қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

Эссе қорғау және қарсы пікір білдіру 

 

11 Тақырып. Еңбек нарығын талдау 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Еңбек ресурстарының құрылымы мен еңбек тиімділігінің көрсеткіштері 

2. Жұмысбастылық пен жұмыссыздықты талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 

Дәріс 2 

1. Халықтың еңбек миграциясын талдау 
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2. Қазақстан мен оның аймақтарындағы еңбек нарығы жағдайын бағалау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, қос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 

 

Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат) 

Сабақ 1 

1. Еңбек өнімділігі дәрежесін талдау мен оған әсер ететін факторлар 

2. Еңбек нарығын талдау 

3. Есептерді шешу  

Есеп 1. 

ҚР еңбек ресурсының құрамының динамикасы жайында мәліметтер 

берілген(орташа 1жылға), мың адам 

Көрсеткіш  2015ж 2016ж 2017ж 

1.Экономикадағы 

жұмысбасты халық 

оның ішінде: 

- заңды тұлғалар 

- фермерлік 

шаруашылықтары 

- өз бетінше 

жұмысбасты 

халық 

   

2. Жұмыссыздар (өз 

бетінше 

жұмысбасты халық) 

   

3.Өндірістен 

алшақталынып 

оқытылатын 

еңбекке қабілетті 

жастағы оқушылар 

   

4.Экономикалық 

қызметпен және 

оқумен 

айналыспайтын 

еңбекке қабілетті 

жастағы, еңбекке 

қабілетті халық  

   

Статистикалық мәліметтерге сүйене отырып кестедегі көрсеткіштерді 

толтыру қажет. 

Әрбір жыл бойынша есептеу 

1. Экономикалық белсенді халықтың саны (мың адам) 

2. Экономикалық белсенді емес халықтың саны (мың адам) 

3. Еңбек ресурстарының саны (мың адам) 

4. Халықтың жұмысбастылық коэффиценті (процент бойынша) 

5. Жұмыссыздық коэффиценті (процент бойынша) 

6. Жұмысбасты халықтың құрылымы(процент бойынша 
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7. Еңбек ресурстарының құрылымы(процент бойынша).  

Барлық есептеулер бойынша экономикалық қортынды жасау. 

Есеп 2 

2017 ж ҚР халқының таңдамалы тексерулермен мәліметтері ұсынылған (мың 

адам) 

Көрсеткіштер Барлық халық Ерлер Әйелдер 

1.Жалдамалы 

жұмысшы 

   

2.Ерікті 

жұмысбасты 

жұмысшылар 

   

3.Жұмыссыз 

халық 

   

4. 

Экономикалық 

белсенді емес 

халық 

   

Статистикалық мәліметтерге сүйене отырып кестедегі көрсеткіштерді 

толтыру қажет. 

ҚР барлық халқы бойынша есептеу, соның ішінде ерлер мен әйелдер 

арасында келесі көрсеткіштер : 

1. Белсенді халық (мың адам) 

2. Экономикалық  белсенді халық (мың адам) 

3. Еңбек ресурстары (мың адам) 

4. Халықтың экономикалық белсенділік коэффиценті (процент бойынша) 

5. Халықтың жұмысбастылық коэффиценті (процент бойынша) 

6. Жалпы жұмыссыздық коэффиценті (процент бойынша) 

7. Халықтың экономикалық белсенділік еместігінің коэффиценті (процент 

бойынша) экономикалық көрсеткіштерінің есептеулерін ҚР ерлері мен 

әйелдері бойынша салыстыру. Қортынды жасау 

Есеп 3 

2 Есеп мәліметтер бойынша есептеу қажет: 

1. ҚР жұмысбасты халқын жұмысбастылық статусы бойынша құрылымын 

анықтау (процент бойынша) 

2. ҚР жұмысбасты ерлерді жұмысбастылық статусы бойынша құрылымын 

анықтау (процент бойынша) 

3. ҚР жұмысбасты әйелдер жұмысбастылық статусы бойынша құрылымын 

анықтау (процент бойынша) 

4. Құрылымдарды график түрінде көрсетіп, салыстыру жүргізу. ҚР 

жұмысбасты халқының құрылымында жыныс белгілері бойынша 

айырмашылықтары бар ма? 

Есеп 4 

2 Есеп мәліметтері бойынша есептеу қажет: 

1. ҚР еңбек ресурстарының құрылымын экономикалық белсенді статусы 

(процент бойынша) 
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2. ҚР ерлерінің еңбек ресурстарының құрылымының экономикалық 

белсенділік статусы (процент бойынша) 

3. ҚР әйелдерінің еңбек ресурстарының құрылымын экономикалық 

белсенділік статусы (процент бойынша) 

4. Құрылымдарды график түрінде көрсетіп салыстыру. Еңбек 

ресурстарының экономикалық белсенділік құрылымында жыныс белгісі 

бойынша айырмашылық бар ма? 

Есеп 5 

2017 жылдың таңдамалы тексерулердің келесі мәліметтерін пайдалана 

отырып, ҚР-дағы экономикалық белсенділік деңгейіне, жұмыс бастылыққа 

қала және ауыл бойынша жұмыссыздыққа салыстыру жасау, мың адам. 

Көрсеткіш  Қала халқы Ауыл халқы 

1.Жұмысбасты халық 

оның ішінде 15-24 

жастағы жұмысбасты 

жастар 

  

2.Жұмыссыз халық 

оның ішінде 15-24 

жастағы жұмыссыз 

жастар 

  

3.1жыл және одан 

артық жұмысы жоқ 

жұмыссыз халық 

  

Статистикалық мәліметтерге сүйене отырып кестедегі көрсеткіштерді 

толтыру қажет. 

Осы мақсатта ҚР қала және ауыл халқының көрсеткіштерін есептеу: 

1. Экономикалық белсенді халық саны мың адам 

2. 15-24 жас аралығындағы  экономикалық белсенді халық саны мың адам 

3. Жалпы экономикалық белсенді халық санындағы 15-24 жас 

аралығындағы экономикалық белсенді халықтың үлесі (процент бойынша) 

4. Халықтың жұмысбастылық коэффиценті (процент бойынша) 

5. Халықтың жалпы санындағы 15-24 жас аралығындағы жұмысбасты 

халықтың үлесі (процент бойынша) 

6. Жалпы жұмыссыздық коэффиценті (процент бойынша) 

7. Жастар жұмыссыздығының коэффиценті (процент бойынша) 

8. Ұзақ мерзімді жұмыссыздық коэффиценті 

9. Халықтың жалпы санындағы 1-жыл немесе одан артық жұмысы жоқ 

халықтың жұмыссыздық үлесі (процент бойынша) 

Есеп 6 

Қосымша мәліметтері бойынша ҚР жалпы халық санына экономикалық 

белсенді халық  және оның құрамына аймақтық статистикалық талдау 

жасау.  

Осы мақсатпен әрбір жылға есептеу: 

1. Халықтың жалпы санының аймақтық құрылымын анықтау 

(Республикалық деңгейге процент бойынша) 
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2. Экономикалық белсенді халықтың аймақтық құрылымын жұмысбасты 

және тіркелген жұмыссыз халықтың құрылымын анықтау (процент 

бойынша) 

3. Әрбір аймақтағы халықтың жұмыссыздық және жұмысбастылық 

коэффиценті (процент бойынша) құрылымдық қозғалысты анықтау. 

Экономикалық қортынды жасау 

Есеп 7 

Жас мөлшерінің топтары бойынша (орташа 1-жылға) ҚР халық санының 

динамикасы туралы мәліметтер берілген. 

Көрсеткіштер 2014 2015 2016 

Барлық халық, 

оның ішінде: 

еңбекке қабілетті 

жастан төмен 

еңбекке қабілетті 

жастағы  

еңбекке қабілетті 

жастан жоғары  

   

Статистикалық мәліметтерге сүйене отырып кестедегі көрсеткіштерді 

толтыру қажет. 

Әрбір жыл бойынша анықтау: 

1. Еңбекке жарамды халықтың (замещание) - коэффиценті (процент 

бойынша) 

2. Еңбекке жарамды халықтың зейнеткерлік салмақ коэффиценті (процент 

бойынша) 

3. Жұмысбасты халықтың салмақ коэффиценті (процент бойынша) 

4. Жалпы халық ішінде еңбекке жарамды  халықтың үлесі. Экономикалық 

қортынды жасау 

4.Бақылау жұмысы 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша реферат дайындау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Реферат қорғау және қарсы пікір білдіру 

1. Экономика өсімі үшін еңбек өнімділігінің маңызы  

2. Еңбек ресурстарының құрылымы  

3. ҚР жұмысбастылық аясындағы мемлекеттік саясат 

 

12 Тақырып. Экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 

1. Ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау критериилері 

2. Ғаламдық бәсекеқабілеттілік индексінің (ҒБИ)  мазмұны  
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Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-15, 18, қос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 

Дәріс 2 

1. Ғаламдық бәсекеқабілеттілік индексінің құрылымы 

2. Қазақстандағы ҒБИ бағалау мен талдау 

Әдебиеттер: нег. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-15, 18, қос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 
 

Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат) 

Сабақ 1 

1. Ғаламдық экономикадығы Қазақстанның бәсекеқабілеттілігі 

2. Қазақстанның бәсекеқабілеттілік дәрежесін көтеру жолдары 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2.Ұлттық экономикалың бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз етудегі 

класстердің рөлі. Ұлттық экономикалың бәсеке қабілеттілігін көрсетудегі 

инновациялық технологиялық факторлар.тақырыптарына конспект жазу 

3.«Жаңа замандағы Қазақстанның бәсеке қабілеттілік индексінің 

динамикасы» тақырыбына мультимедиалық таныстырылым дайындау 

4. Берілген тақырыптар бойынша реферат дайындау 

5. Коллоквиумға дайындалу  

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

Реферат қорғау және қарсы пікір білдіру 

1. Елдің бәсеке қабілеттілігін бағалау әдістемесі 

2. ҚР бәсеке қабілеттілігін жоғарлату мәселелері  

3. Ұлттық экономиканың бәсеке қабілеттілігінің негізгі факторлары 

4. Бәсеке қабілеттілікті бағалау және теориялық түсіну эволюциясы 

 

Өткен такырыптар бойынша коллоквиум 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет 

 

1  «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 10.01.2018 

2 Баканов М.И., Кашаев А.Н., Шеремет А.Д. Экономический анализ. 

Теория, история, современное состояние, перспективы.- М.: Финансы и 

статистика. 2010, -253с. 

3 Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на 

современном этапе развития. - М: Финансы и статистика, 2012. 

4 Концепция по вхождению Казахстана в число 30-самых развитых 

государств мира. Постановление Правительства РК от 23 декабря 2013 г  

5 Вейцман Н.Р. Анализ хозяйственной деятельности. - М.: Госполитиздат, 

2013 
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6 Карпунин М.Г., Майданчик Б.И. Функционально-стоимостной анализ в 

отраслевом управлении эффективностью. - Функционально-стоимостной 

анализ. Экономика, 2012 

7 Назарбаев Н.А. «Болашаққа бағдар; рухани жаңғыру / Егемен Қазақстан / 

12 апреля 2017. Астана 

8 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности 

и аудит в условиях рынка. Функционально-стоимостной анализ. 

Перспектива, 2011 

9 Казахстан в 2017году. Статистический ежегодник Казахстана. Астана, 

2017 

10 Научно-информационный журнал. Экономика и статистика. Алматы. 

Агенство РК по статистике. 2017-2018 

11 Научно-информационный журнал. Статистика, учет и аудит. 

Алматинская академия экономики и статистики. 2015-2017  

12 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.- 4-е 

изд., перераб. И доп.- Минск: ООО» Новое знание», 2010 

13 Карагандинская область в 2017 году. Ежегодный статистический 

сборник. Караганда, 2018 

14 Экономика: стратегия и практика. Научное издание. Алматы. Институт 

экономики МОН РК, 2013 

15 Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. - М.: Центр 

экономики и маркетинга. 2012 

16 Жоламанов Р.К. Конкурентоспособность национальной экономики 

(теория и практика). - Алматы: Институт развития Казахстана. 2010. 

17 Современные вызовы и угрозы, складывающиеся на рынке труда РК 

(аналитический доклад). – Астана. 2012  

18 Трансформация экономики Казахстана: итоги, перспективы / Под 

ред. Кенжегузина М.Б. - Алматы: Институт Экономики МОН РК, 2010. - 

264с. 

19 Программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013-

2020 годы «Агробизнес – 2020» Астана.2012 
 

Қосымша әдебиет 

 

1 Горбачева Т. Бреев Б., Вороновская О. Безработица: методы анализа и 

прогноза, - Москва. 2012 

2 Карташов С. Одетов Ю. Рынок труда: проблемы формирования и 

управления. - М.: Финстатинформ, 2012 

3 Попов Л. Анализ и моделирование трудовых показателей. - М.: Финансы 

и статистика. 2012. 

4 Экономическая статистика: Учебник, Под ред. Ю.Н.Иванова. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

5 Казахстан. Отчет по человеческому развитию – ПРООН, - Алматы. 2016-

2017. 
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6 Сабден О. Экономика. Избранные труды. Конкурентоспособность  

национальной экономики: критерии оценки и пути повышения. Том 9 2012  

7 Экономика Казахстана на рубеже тысячелетий. Научное издание // Ответ. 

ред. Альжанова Ф.Г.,Алматы, ИЭ МОН РК – 2014, 304 с.  

8 Экономика Казахстана в ХХI веке. Монография. Султанов Б.К. и др., - 

Алматы, 2014  

9 Мировой кризис и тенденции экономического развития Казахстана. 

Монография. В.Ю.Додонов, 2011 

10 Национальное счетоводство: Учебник, Под ред. Г.Д.Кулагиной.- М.: 

Финансы и статистика, 2013 

11 Ковалева В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник. М: Экономика, 2011 

 

Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

 

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін бақылау сұрақтары  

 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Экономикалық талдау міндеттері мен талдау әдістері 

2. Елдің экономикалық жағдайы көрсеткіштерінің жүйесі 

3. Экономикалық талдауда қолданылатын негізгі әдістері 

5. Ұлттық экономиканың негізгі бағыттарын талдау 

6. ҚР негізгі ақпараттық экономикалық салалар түрі бойынша топтау 

7. Халық тығыздығының динамикасы мен құрылымын сипаттау 

8. Ұ.Ш.Ж шоттары.және олардың өзара байланысы 

9. Макроэкономикалық көрсеткіштердің құрылымы мен өзара байланысы 

10. Ұ.Ш.Ж. аналитикалық мүмкіндіктері 

11. Экономиканың тиімділік көрсеткіштерінің жүйесі 

12. Экономикалық қызмет нәтижелерінің тиімділігін талдау әдістемесі 

13. Ұ.Ш.Ж. құрастыру принциптері 

14. Ұ.Ш.Ж. негізгі түсініктері мен категориялары 

15. Ж.І.Ө. және оны есептеудің әдістері 

16. Ұ.Ш.Ж.талдаудың негізгі бағыттары, мақсаты мен міндеттері 

17. Экономиканың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері 

18. Ұ.Ш.Ж. бағыттарын талдау 

19. Экономика құрылымын және динамикасын талдау 

20. Ж.І.Ө. динамикасына факторлардың әсерін бағалау 

21. ҰШЖ-нің негізгі ақпараттық шоттарын құрастыру. 

22. ҰШЖ ақпараттары  

23. ҰШЖ құрылуының мақсаты  

24. Ұлттық байлық элементтері мен олардың мазмұны 

25. Ұлттық байлық құрылымы мен динамикасын бағалау  

26. Ұлттық байлық түсінігі мен оның құрамы 
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27. Қазақстанның ұлттық байлығын талдау 

28. Сыртқы экономикалық байланыстар тиімділігінің көрсеткіштері. 

29. Елдің төлем балансын  талдау әдістері мен бағыттары 

30. Ұлттық экономикада сыртқы экономикалық байланыстардың ролі 

31. Төлем балансының жағдайының көрсеткіштері мен өзгерісі  

32. Төлем балансының функциясы мен міндеті 

33. Өнеркәсіптік өндірісінің негізгі бағыттарын талдау 

34. Өнеркәсіптік өндірісінің жалпы сипаттамасы 

35. Өнеркәсіптің жеке салаларының экономикадағы ролі 

36. Өнеркәсіптің дамуындағы инвестициялық қызметтің ролі 

37. Өнеркәсіп өндірісіндегі талдаудың негізгі бағыттары 

38. Ауыл шаруашылығының салалық құрылымын талдау 

39. Ауыл шаруашылық өндірісінің жалпы сипаттамасы 

40. Ауылшаруашылық өндірісінің ерекшеліктері 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Қызметтер талдаудың негізгі объекті ретінде 

2. Қызметтер саласын талдаудың этаптары 

3. Қызметтерді класстарға бөлу 

4. Қызметтер саласын талдау жүйесі 

5. Қызметтер саласының құрылымы мен динамикасын талдау 

6. Қызметтер саласын аймақтық талдау 

7. Қаржылық жүйені талдаудың негізгі бағыттары 

8. Бюджеттік жүйені талдаудың міндеттері 

9. Қаржылық жүйенің негізгі элементтері мен талдау міндеттері 

10. Мемлекеттік бюджетті талдау 

11. Тікелей және жанама салықтарды талдау 

12. Мемлекеттік шығындар құрылымын талдау 

13. Мемлекеттік бюджет көрсеткіштері мен ұлттық табысты қайта бөлудегі 

бюджет рөлі арасындағы өзара байланысты көрсетіңіз 

14. Экономика салалары бойынша екінші деңгейлі банктермен берілетін 

несиелердің құрылымы 

15. Инвестицияның әлеуметтік-экономикалық мәні мен талдау міндеттері 

16. Инвестицияны талдау әдістері 

17. Инвестицияны класстарға бөлу 

18. Инвестицияның нарықтық индексін есептеу 

19. Экономика саласындағы шынайы инвестициялар тиімділігін талдау 

20. Негізгі капиталға инвестициялардың физикалық көлемінің индексін 

есептеу 

21. Әлеуметтік сала мен халықтың өмін деңгейін зерттеудің әлеуметтік-

экономикалық мәні 

22. Халықтың өмір деңгейін талдаудың этаптары 

23. Әлеуметтік саланы талдаудың негізгі бағыттары 
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24. Білім беру, денсаулық сақтау салаларының жағдайы мен оларды 

дамытуды талдау 

25. Әлеуметтік сала мен халықтың өмір деңгейін талдау міндеттері 

26. Халықтың кірістерінің көрсеткіштерін талдау 

27. Халықтың тұтыну көрсеткіштерінің жүйесі 

28. Адамзат дамуы индексін (АДИ) есептеу 

29. Денсаулық сақтау саласын дамыту көрсеткіштері 

30. Қазақстан мен оның аймақтарының халқының денсаулық жағдайын 

бағалау 

31. Білім беру қызметі нарығының даму көрсеткіштері 

32. Қазақстан халқының білімділік дәрежесін талдау 

33. Халықтың өмір сүру деңгейінің негізгі көрсеткіштері мен этаптары  

34. Халықтың табысын сипаттаудың негізгі көрсеткіштері  

35. Халықтың табысының дифференциациясы  

36. ҚР тұрғындарының ақшалай табыстары мен шығындарының 

құрылымы 

37. Халықтар табысын бөлуге факторлар әсер етенің факторлар 

38. Денсаулық сақтау аясының негізі ақпараттар  

39.Халықтың білім деңгейінің жеке көрсеткіштері 

30.  Еңбек ресурстарының құрылымы мен еңбек тиімділігінің 

көрсеткіштері 

41. Жұмысбастылық пен жұмыссыздықты талдау 

42. Экономика өсімі үшін еңбек өнімділігінің маңызы  

43. Еңбек ресурстарының құрылымы  

44. ҚР жұмысбастылық аясындағы мемлекеттік саясат 

45. Ұлттық экономиканың  бәсекеқабілеттілігін бағалау критериилері 

46. Ғаламдық бәсекеқабілеттілік индексінің (ҒБИ)  мазмұны  

47. Ғаламдық бәсекеқабілеттілік индексінің құрылымы 

48. Қазақстандағы ҒБИ бағалау мен талдау 

49. Ғаламдық экономикадығы Қазақстанның бәсекеқабілеттілігі 

50. Қазақстанның бәсекеқабілеттілік дәрежесін көтеру жолдары 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1. Экономикалық талдау міндеттері мен талдау әдістері 

2. Экономика құрылымы мен динамика көрсеткіштерін талдау 

3. Экономикалық талдауда қолданылатын негізгі әдістер 

4. Ұлттық экономиканың негізгі бағыттарын талдау 

5. ҚР негізгі ақпараттық экономикалық салалар түрі бойынша топтау 

6. Ұ.Ш.Ж шоттары.және олардың өзара байланысы 

7. Макроэкономикалық көрсеткіштердің құрылымы мен өзара байланысы. 

8. Экономикалық қызмет нәтижелерінің тиімділігін талдау әдістемесі 

9. Ұ.Ш.Ж. құрастыру принциптері 

10. Ұ.Ш.Ж. негізгі түсініктері мен категориялары 
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11. Ж.І.Ө. және оны есептеудің әдістері 

12. Ұ.Ш.Ж.талдаудың негізгі бағыттары, мақсаты мен міндеттері 

13. Экономиканың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері 

14. Ұ.Ш.Ж. бағыттарын талдау 

15. Ж.І.Ө. динамикасына факторлардың әсерін бағалау 

16. Ұ.Ш.Ж. негізгі шоттарды талдау және бағалау 

17. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің байланысы мен есептелуі  

18. Ұлттық байлық элементтері мен олардың мазмұны 

19. Ұлттық байлық құрылымы мен динамикасын бағалау  

20. Ұлттық байлық түсінігі мен оның құрамы 

21. Қазақстанның ұлттық байлығын талдау 

22. Сыртқы экономикалық байланыстар тиімділігінің көрсеткіштері. 

23. Елдің төлем балансын  талдау әдістері мен бағыттары 

24. Ұлттық экономикада сыртқы экономикалық байланыстардың ролі 

25. Сыртқы экономикалық байланыстарды талдаудың міндеттері 

26. Төлем балансының жағдайының көрсеткіштері мен өзгерісі  

27. ҚР - дағы экспорт/ импорт тауарлық құрылымдарының ерекшеліктері  

28. Төлем балансының функциясы мен міндеті 

29. Өнеркәсіптік өндірісінің негізгі бағыттарын талдау 

30. Өнеркәсіптің салалық құрылымын талдау 

31. Өнеркәсіптік өндірісінің тиімділігін талдау 

32. Өнеркәсіптің дамуындағы инвестициялық қызметтің ролі 

33. Ауыл шаруашылық өндірісінің негізгі бағыттарын талдау 

34. Ауыл шаруашылығының салалық құрылымын талдау 

35. Ауыл шаруашылық өндірісінің тиімділігін талдау 

36. Қызметтер саласын талдаудың этаптары 

37. Қызметтер саласын талдау жүйесі 

38. Қызметтер саласының құрылымы мен динамикасын талдау 

39. Қаржылық жүйені талдаудың негізгі бағыттары 

40. Қаржылық жүйенің негізгі элементтері мен талдау міндеттері 

41. Мемлекеттік бюджетті талдау 

42. Тікелей және жанама салықтарды талдау 

43. Мемлекеттік шығындар құрылымын талдау 

44. Инвестицияның әлеуметтік-экономикалық мәні мен талдау міндеттері 

45. Инвестицияны талдау әдістері 

46. Халықтың өмір деңгейін талдаудың этаптары 

47. Әлеуметтік саланы талдаудың негізгі бағыттары 

48. Әлеуметтік сала мен халықтың өмір деңгейін талдау міндеттері 

49. Халықтың кірістерінің көрсеткіштерін талдау 

50. Адамзат дамуы индексін (АДИ) есептеу 

51. Қазақстан мен оның аймақтарының халқының денсаулық жағдайын 

бағалау 

52. Қазақстан халқының білімділік дәрежесін талдау 

53. Халықтың өмір сүру деңгейінің негізгі көрсеткіштері мен этаптары  

54. Халықтың табысын сипаттаудың негізгі көрсеткіштері  
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55. ҚР тұрғындарының ақшалай табыстары мен шығындарының 

құрылымы 

56. Халықтар табысын бөлуге әсер етенің факторлар 

57. Еңбек ресурстарының құрылымы мен еңбек тиімділігінің көрсеткіштері 

58. Жұмысбастылық пен жұмыссыздықты талдау 

59. Қазақстандағы ҒБИ бағалау мен талдау 

60. Қазақстанның бәсекеқабілеттілік дәрежесін көтеру жолдары 

 

 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

_____- ____ оқу жылы (№ __ хаттама _____»__________201__ж.) 

 

______ - ___ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»_________201__ж.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


