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1.Пәннің сипаттамасы 

 

Пәнді оқыту мақсаты. Инновациялық қызметтің мемлекеттiк 

реттеуінің механизмі мен инновациялық процесі шындығында мәндi 

мiнездемелердiң көп жоспарлы зерттеуi курстiң мақсаты болып табылады. 

Курстың орталық проблемасы қазіргі нарықтық экономиканың 

заңдылығын зерттеу, материалдық игілікті өндіру кезіндегі мемлекеттік 

билікте инновацияның тиімділігін арттыру.  

2015-2020 жылдар мерзiмінде Қазақстан республикасының қазiргi 

инновациялық саясатының құрылымы және бағыттары 2015-2020 жылдарға 

Қазақстан Республикасының индустриалды - инновациялық дамуының 

Мемлекеттiк бағдарламаларымен анықталады. Бағдарлама 2020 жылға дейiн 

Қазақстан мемлекеттiк экономикалық саясатын қалыптастырады және 

экономика салаларының диверсификациясы мен дамытуды шикiзатқа 

бағытталған.  

Бәсекеге түсе алатын және экспорттық тауарлардың өндiрiстi 

ынталандыруына бағытталған өңделетiн өнеркәсiптегi жұмыстары мен 

қызметтерi және көрсетiлетiн қызметтері инновациялық саланың тиiмдi 

мемлекеттiк реттеудің қажеттiлiгіне және ұлттық инновациялық жүйе 

жасауға байланысты күмән тудырмайды. 

Міндеттері: 

- ұлттық инновациялық саясатты құқықтық, экономикалық, 

әлеуметтік, т.б. бағдарламаларымен тығыз байланыста кешенді түрде жүзеге 

асыру. 

- инновациялық экономиканың мәні мен заңдылықтарың қарастыру. 

- мемлекеттің инновациялықөинвестициялық саясатың талқылау. 

- инновациялық саясаттың бағыттарың қарастыру. 

Пререквизиттер: Қаржы, Экономиканы мемлекеттік реттеу, 

Экономикалық саясат, Мемлекеттік басқару теориясы. 

Постреквизиттер: Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу, 

Муниципалды менеджмент, Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау. 

.Оқыту нәтижелері: 

А. инновация, оның негiзгi классификациялары, инновациялық салаға 

және инновацияның теориялық мәнi туралы казіргі кездегі ұсынысының болуы; 

В. инновацияның дамытуында мемлекеттiң рөлi туралы ұсынысты алу;  

С. мемлекеттiк басқаруды мәндi түсiнсiн бұл академиялық ғылымның 

облысы, мемлекеттiк басқарудың төңiрегiдегi ғылыми мектептерiмен 

таныстыру;  

Д. мемлекеттiк басқаруды мәндi түсiнігінің бұл кәсiби қызметтiң түрi, 

кәсiпкерлiктiң мемлекеттiк басқарумен және басқаруымен аралығында ұқсастық 

және айырмашылықты көруі;  
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Е. мемлекеттiк басқаруды жүйе туралы кешендi ұсынысы болуын және 

оның мәнiн түсiнуі, оны құрайтын: процесс, мақсаттар, функция, қағидалар, 

әдiстер, органдар, мемлекеттiк басқарудың кадрлары. 

«Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу»  пәнінің методологиясы 

оқыту ерекшеліктерімен және оқыту мақсаттарымен анықталады. Оқыту 

процесінде мынадай әдістерді: ситуациялық тапсырмалар, қателерді анықтау 

әдісі, жобалар әдісі, кейс-әдіс, ашық және жабық тесттер  әдістерін қолданған 

дұрыс. 

 

2.Пән бағдарламасы 

 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптар атауы Сағаттар 

Дәріс Семинар СӨЖ СОӨЖ 

1-модуль. Инновациялардың  теориялық негіздері 

1 Инновациялар: ұғымы, 

классификациясы және негiзгi 

көрсеткiштері 

2 4 10 2 

2 Инновациялық сала 2 4 10 2 

3 Инновацияның экономикалық 

теориясы 

1 2 10 1 

4 Инновация микроэкономикасы 2 4 10 2 

2-модуль. Инновациялардың экономикалық және ұлттық инновациялық 

жүйесі 

5 Инновацияны реттеудiң 

экономикалық қағидалары 

1 2 5 1 

6 Ұлттық инновациялық жүйе 1 2 5 1 

3-модуль. Инновациялық саясат 

7 Инновациялар және мемлекеттiк 

саясат 

2 4 5 2 

8 Ғаламдану процесстерiндегi ҰИЖ 

дамыту 

2 4 5 2 

9 Еңбек нарығы және инновациялық 

саладағы мемлекеттік саясат  

1 2 10 1 

10 Инновациялық саладағы 

адамгершiлiк және әлеуметтiк 

капитал 

1 2 1 5 

Барлығы 15 30 75 15 
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3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 

түрi  

Тақырып нөмірі Тапсырмалар тiзбебесі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талқылауға 

дайындалу 

2.Рефераттарды дайындау. 

3.Презентацияларды 

дайындау. 

4. Академиялық эссе жазу 

1-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талқылауға 

дайындалу 

2.Рефераттарды дайындау. 

3.Презентацияларды 

дайындау. 

4. Академиялық эссе жазу 

2-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

2-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талқылауға 

дайындалу. 

2. Рефераттарды дайындау.   

3.Тақырып бойынша қосымша 

глоссарий құру. 

3-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

2-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талқылауға 

дайындалу. 

2. Рефераттарды дайындау.   

3.Тақырып бойынша қосымша 

глоссарий құру. 

4 -ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

3-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талқылауға 

дайындалу 

2.Презентацияларды 

дайындау. 

3.Академиялық эссе жазу 

5-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

4-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талдауға дайындалу. 

2. Презентацияларды 

дайындау. 

3. Рефераттарды дайындау. 

6-ші апта 



6 

 

Ағымдағы 

бақылау 

4-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талдауға дайындалу. 

2. Презентацияларды 

дайындау. 

3. Рефераттарды дайындау. 

7-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

5-тақырып 1.Тақырып сұрақтарына 

ауызша талдауға дайындалу. 

2. Рефераттарды дайындау. 

3.Тақырып бойынша қосымша 

глоссарий құрастыру.  

8 -ші апта 

Шептік 

бақылау Р1 

Тақырыптар  

1-5 

Коллоквиум 8 -ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

6-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талдауға дайындалу. 

2.Тақырып бойынша қосымша 

глоссари құру. 

3. Рефератарды дайындау. 

9-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

7-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талдауға дайындалу. 

2. Рефератарды дайындау. 

3.Баяндаманы дайындау. 

4.Презентацияларды жасау. 

10-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

7-тақырып 1.Тақырып сұрақтарын 

ауызша талдауға дайындалу. 

2. Рефератарды дайындау. 

3.Баяндаманы дайындау. 

4.Презентацияларды жасау. 

11-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

8-тақырып 1.Тақырып сұрақтарына 

ауызша талдауға дайындалу. 

2. Академиялық эссе жазу 

3.Презентацияларды 

дайындау. 

12-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

8-тақырып 1.Тақырып сұрақтарына 

ауызша талдауға дайындалу. 

2. Академиялық эссе жазу 

3.Презентацияларды 

дайындау. 

13-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

9-тақырып 

саясат  

1.Тақырыпты ауызша 

талдауға дайындалу. 

2.Презентацияларды 

дайындау. 

3. Рефератарды дайындау. 

14-ші апта 
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Ағымдағы 

бақылау 

10-тақырып 1.Тақырыпты ауызша 

талдауға дайындалу.  

2.Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

3. Академиялық эссе жазу. 

4.Рефератарды дайындау. 

15-ші апта 

Шептік 

бақылау Р2 

6-10 тақырыптар  Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынд

ы бақылау 

1-10тақырыптар  

 

Емтихан  Кесте 

бойынша 

 

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 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. 

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 6 слайдтан көп емес. 

Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде 30 термин 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  Мысалы: 30 жабық тестілік сұрақтар (бір 
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 дұрыс нұсқасымен). Жауап беру уақыты 

– 50 минут. 

 

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; 
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«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. 

 

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. 



10 

 

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 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 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. 

 

1-МОДУЛЬ. ИННОВАЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1-ТАҚЫРЫП. Инновация: ұғымы, классификациясы және негізгі 

көрсеткіштері 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-сағат 

1. Инновациялық қызметтің түсінігі мен басты көрсеткіштері  
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2. Ғылыми және инновациялық қызмет. 

2-сағат 

1. Білім өндірісінің процесі. 

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1-сабақ 

1. Ұзақ мерзімді зерттеу 

2-сабақ 

1. Оқыту процесі мен кумулятивтік технология табиғаты 

3-сабақ 

1. Технология диффузиясы мен ұйымдастыру өзгерістері 

4-сабақ 

1. Мемлекеттің инновацияны дамытудағы рөлі 

2. Технологиялар мен глобализация 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу 

2.Рефераттарды дайындау. 

3.Презентацияларды дайындау. 

4.«Инновациялық саланы мемлекеттік реттеудің қазіргі таңдағы 

мәселелері» атты тақырыпқа академиялық эссе дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Келесі тақырыптарға презентация жасау: Инноватика теориясының 

қалыптасуы және оның қазіргі кездегі концепциялары. Инновациялық 

қызметтің объектілері мен субъекті. 

2. Келесі рефератарды қорғау: Ғылыми-техникалық әлеуетті 

басқарудағы шығармашылықтың рөлі. Әлемдік экономиканың инновациялық 

даму қарқыны. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру. 

- Білім өндірісінің процесі 

- Белгісіз жағдайда ресурстарды бөлу 

- Нарықтағы ақпаратқа ұсыныстың құрылуы 

- Нарықтағы ақпаратқа сұраныстың құрылуы 

- Ақпарат нарығын дамыту мүмкіндіктері мен мемлекеттің рөлі 

- Ғылым мен технология 

- Технология нарығының ерекшеліктері мен мемлекеттің оған қатысуы 

 

 

 



12 

 

2-ТАҚЫРЫП. Инновациялық сала. 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-сағат 

1.Инновациялық экономиканың тарихы, классикалық экономикалық 

теориядағы технологиялардың рөлі. 

2-сағат 

1.Инновациялар мен білім қоғамдық игілік ретінде. 

2.Ақпарат нарығының ерекшеліктері. 

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1-сабақ 

1.Білім өндірісінің процесі. 

2.Білім ұзақ мерзімді қолданылатын қоғамдық тауар ретінде. 

2-сабақ 

1.Параллельді зерттеулердің нәтижесін бағалау. 

2.Белгісіз жағдайда ресурстарды бөлу. 

3-сабақ 

1.Нарықтағы ақпаратқа ұсыныстың құрылуы. 

2.Нарықтағы ақпаратқа сұраныстың құрылуы. 

4-сабақ 

1.Ақпарат нарығын дамыту мүмкіндіктері мен мемлекеттің рөлі. 

2.Ғылым мен технология. 

3.Технология нарығының ерекшеліктері мен мемлекеттің оған 

қатысуы. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. 

2.Төменде терілген тақырыпқа реферат дайындау:  Ақпарат нарығын 

дамыту мүмкіндіктері мен мемлекеттің рөлі. 

3.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1.Рефератарды қорғау. 

2.Топтық жобаны ұйымдастыру. 

3.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру. 

- Білім өндірісінің процесін атаңдар. 

- Білім ұзақ мерзімді қолданылатын қоғамдық тауар ретінде бола ма? 

- Параллельді зерттеулердің нәтижесін бағалаңдар. 

- Белгісіз жағдайда ресурстарды бөліңдер. 

- Нарықтағы ақпаратқа ұсыныстың құрыңдар. 
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- Нарықтағы ақпаратқа сұраныстың құрыңдар. 

 

3-ТАҚЫРЫП. Инновацияның экономикалық теориясы. 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1.Инновацияны сараптаудың басты теориялық жолдары.  

2.Ұйымдастырушылық тәсілдер. 

3.Институционалдық тәсілдер. 

4.Эндогенді даму қайнар көздері. 

5.Макроэкономика: эндогенді техникалық прогресті инновация үлгісі 

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1.Эволюциялық жолы.  

2.Экономикалық агенттердің рационалдық емес тәртібі.  

2-сабақ 

1.Транзакциялық шығындар теориясы. 

2.Конвергенция. 

3.Инновация нарығы. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу 

2.Презентацияларды дайындау. 

3.Келесі тақырыпқа эссе дайындау: Инновациялық қызметті 

басқарудағы кедергілер және ынталандырушы факторлар. Инновацияның 

дамуының ішкі және сыртқы факторлары. 
 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Келесі тақырыптарға презентация жасау: Инновациялық үрдістің 

қазіргі кездегі құрылымының моделдері. Инновацилық үрдістерді 

ұйымдастырудың заманауи әдістері.  

2.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-  Инновацияның эволюциялық жолы  

- Экономикалық агенттердің рационалдық емес тәртібі 

- Транзакциялық шығындар теориясы  

- .Конвергенция 

- Инновация нарығы 

3.Тест сұрақтарына жауап беру. 

1. Гипотеза, теория, әдіс – бұл 

А) тұғырлы зерттеулердің;   

В) қолданбалы зерттеулердің;   
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С) инновациялық қызметтердің;    

Д) зерттеу жұмыстарының; 

Е) инновациялық менеджменттің нәтижелері. 

2. Ғылыми еңбектің ерекшелігіне сәйкес, қызметкерлер құрамын келесі 

санаттарға бөледі:   

А) зерттеушілер, техниктер, қосымша құрам, басқа құрам;   

В) басқарушы құрам, техниктер, қосымша құрам, басқа құрам;     

С) зерттеушілер, қаржылық сараптамашылар, қосымша құрам, басқа 

құрам;      

Д) зерттеушілер, техниктер, қосымша құрам, бақылаушы орган;  

Е) менеджерлер, техниктер, қосымша құрам, басқа құрам;      

3. «Ғылыми метрия» немесе «Библиометрия» - бұл  

А) ұйымдастырушы инновация; 

В) нақты тәжірибелік жұмыстарды шешу мақсатында, жаңа білімдер 

алуға бағытталған, ерекше жұмыстар;  

С) ғылыми зерттеулердің және/немесе іс- тәжірибенің нәтижесінде 

алынған, бар білімге негізделген жүйелі жұмыстар;   

Д) жаңа білімдер алуға бағытталған, эксперименталдық немесе 

теориялық зерттеулер;  

Е) әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің мерзімдік басылымдарындағы 

зерттеуші ғалымдардың жарияланымдарын зерттеуге негізделген, 

ғылымтанудағы жаңа бағыт;    

4. SCI деректерінің базасын құруды және ғылыми жарияланымдардың 

сапасының индикаторын есептеу әдістемесін дайындауды жорамалдайтын, 

ғылымтанудағы бағыттың негізін салушы:    

А) Дж.Гэлбрэйт; 

В) А.Смит ; 

С) Б.Гейтс; 

Д) Й.Шумпетер; 

Е) Ю.Гарфилд;; 

5. Сілтемелердің саны мен  дәйек сөздердің деңгейін бейнелейтін, 

ғылыми әлемдегі журналдың танымалдығының орташаландырылған бағасы 

қалай аталады:   

А) х-фактор; 

В) импакт-фактор; 

С) жарияланым сапасының индексі;    

Д) инновация 

Е) танымалдық индексі 
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4-ТАҚЫРЫП. Инновация микроэкономикасы. 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-сағат 

1.Өнімнің инновациясы және үдерістің инновациясы  

2.Инновациялық үдерістің стратегиялық аспектілері: инновация және 

бәсекелестік. 

2-сағат 

1.Инновация бәсекелестік қауіпіне жауап ретінде.  

2.Желілік экономикада инновация дайындау жайлы шешім қабылдау. 

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1-сабақ 

1.Технологиялық үдерiстегi инновация және бәсекелестiк.  

2.Өнiмнiң инновациясы. 

2-сабақ 

1.Аукцион түрiнiң үлгiлерi. 

3-сабақ 

1.Бәсекелестiктiң мәселесiнiң жалпылауы. 

2.Инновация туралы шешiмге сұраным және ұсынымды ықпал. 

4-сабақ 

1.Желілік экономика және инновация. 

 
СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарын ауызша талдауға дайындалу. 

2. Презентацияларды дайындау. 

3. Рефераттарды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Келесі тақырыптарға презентация жасау: «Технологиялық үдерiстегi 

инновация және бәсекелестiк», «Өнiмнiң инновациясы». 

2. Келесі рефераттарды қорғау: «Аукцион түрiнiң үлгiлерi», 

«Бәсекелестiктiң мәселесiнiң жалпылауы», «Инновация туралы шешiмге 

сұраным және ұсыным». 

3. Тест сұрақтарына жауап беру. 

1. Идеяның пайда болу сәтінен бастап оның жүзеге асырылғанға 

дейінгі кезеңі: 

А) инновацияның өмірлік циклі;     

В) тұғырлы зерттеулер;     

С) гипотеза немесе теория; 

Д) қолданбалы зерттеулер;     
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Е) инновациялық лаг; 

2. Жүзеге асырылған сәттен бастап инновация енгізілгенге дейінгі 

кезең:    

А) инновациялық лаг; 

В) инновацияның өмірлік циклі;     

С) тұғырлы зерттеулер;     

Д) гипотеза немесе теория; 

Е) қолданбалы зерттеулер;     

3. бұл инновациялардың экономикалық даму үшін маңызы жоққа тән:   

данные инновации имеют нулевую значимость для экономического развития 

А) базистік; 

В) интеграциялық; 

С) жақсартатын;    

Д) лақап инновация;     

Е) қарсы инновация;       

4. «жеткізуге» және технологиялық тәртіптің ауысуына әкелмейтін, 

арқаулық инновацияларды таратуға бағытталған инновациялар    

А) тұғырлық;     

В) интеграциялық; 

С) жақсартатын; 

Д) лақап инновация; 

Е) қарсы инновация 

 

2-МОДУЛЬ. ИННОВАЦИЯЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ 

 

5-ТАҚЫРЫП. Инновацияны реттеудiң экономикалық қағидалары. 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1.Инновацияға  мемлекеттің жағдай жасауы.  

2.Патенттер мен лицензиялар экономикалық санат ретінде. 

3.Зерттеулер мен жұмыстардағы кооперация. 

4.Мемлекет және инновация үшін ұлтаралық жаппай шығару  

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1.Жергiлiктi және аймақтық деңгейлердегi инновацияларды 

ынталандыруының негiзгi аспаптары. 

2.Патенттеу. 

3.Лицензиялау. 
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2-сабақ 

1.Кооперативтiк және кооперативтiк емес зерттеулердiң пiшiндеуi. 

2.Мемлекеттiк билiк және мемлекеттiк басқарудың өзара байланысы. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарына ауызша талдауға дайындалу. 

2. Рефераттарды дайындау. 

3.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құрастыру.  

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Келесі рефераттарды қорғау: «Кооперативтiк және кооперативтiк 

емес зерттеулердiң пiшiндеуi». 

2.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

- Жергiлiктi және аймақтық деңгейлердегi инновацияларды 

ынталандыруының негiзгi аспаптары деген не? 

- Патенттеу дегеніміз не? 

- Лицензиялау деген не?. 

- Кооперативтiк және кооперативтiк емес зерттеулердiң пiшiндеуiнде 

қандай байланыс бар? 

- Мемлекеттiк билiк және мемлекеттiк басқарудың өзара байланысы 

қандай? 

 

6-ТАҚЫРЫП. Ұлттық инновациялық жүйе. 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1.ҒИЖ-ні жаһандандыру   

2.Ұлттық инновациялық потенциал.  

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1.Инновациялар - технология - мемлекеттiк саясат. 

2-сабақ 

1.Саяси тәртiп және технологиялық даму. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарын ауызша талдауға дайындалу. 

2.Тақырып бойынша қосымша глоссари құру. 

3. Рефератарды дайындау. 
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СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Келесі рефераттарды қорғау: «Инновациялар - технология - 

мемлекеттiк саясат қалай байланысады», «Саяси тәртiп және технологиялық 

даму». 

2. Тақырып бойынша кросвордты құрастыру. 

3.Тест сұрақтарына жауап беру. 

1.Өнеркәсіптік үлгі – бұл   

А) эстетикалық қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған, 

бұйымның тек сыртқы түріне ғана қатысты шешім;    

В) өзінің сыртқы түрін анықтайтын, өнеркәсіптік өндірістің көркемдік 

– құрастырушылық шешімі;   

С) экономика саласындағы инновация;   

Д) жетілдірілген әдіс;   

Е) құрылғыға қатысты техникалық шешім;   

2. Ғылым мен технологияның сызықтық моделі жорамалдайды   

А) кезеңдердің дәйектілігі – тұғырлы және қолданбалы зерттеулер, 

зерттеу жұмыстары, енгізу, игеру;    

В) инновация кез- келген кезеңде туындауы мүмкін;   

С) жаңа бұйымға сұраныс пен ұсыныстың арасында кері байланыстың 

болуы;   

Д) инновациялық үдерістердің кезеңдерінің арасында кері 

байланыстың болуы;    

Е) инновациялық үдерістің жекелеген кезеңдерін өткізу 

3.Ғылым мен технологияның интерактивтік моделі  

А) кезеңдердің дәйектілігі – тұғырлы және қолданбалы зерттеулер, 

зерттеу жұмыстары, енгізу, игеру;   

В) инновация кез- келген кезеңде туындауы мүмкін;   

С) жаңа бұйымға сұраныс пен ұсыныстың арасында кері байланыстың 

болуы;    

Д) инновациялық үдерістердің кезеңдерінің арасында кері 

байланыстың болуы; 

Е)  инновациялық үдерістің жекелеген кезеңдерін өткізу;   

4. технологияны енгізу, игеру және жетілдіру үдерісіндегі білімдер мен 

дағдылардың өсу эффектісі, аталады:     

А) кооперативтік; 

В) акселеративтік; 

С) кумулятивтік; 

Д) ноу-хау; 

Е) инновациялық; 

5. Жаңа технологиялардың берілу каналдары аталады:   

А) кумуляция; 

В) диффузия; 
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С) кооперация; 

Д) дистрибьюция; 

Е) реинжиниринг; 

6. сатып алынған үлгі бойынша технология құру немесе жаңа өнімге 

еліктеу;   

А) кумуляция; 

В) диффузия; 

С) кооперация; 

Д) дистрибьюция; 

Е) реинжиниринг; 

 7. «Мемлекет жеке сектордағы технология мен инновацияны дамыту 

үшін қолайлы инновациялық ахуал құруға міндетті» - бұл көзқарас мыналарға 

тән  

А) нашар дамыған елдерге;   

В) өтпелі экономикасы бар елдерге;    

С) өнеркәсібі дамыған елдерге;  

Д) жаңа индустриялы елдерге;    

Е) үлкен жетіліктің ішіндегі елдерге;   

8. Технологияның дамуына, бәсекеге қабілетті технологияны 

айқындауға және қолдауға мемлекеттік жауапкершіліктің күшеюі тән:    

А) XX ғасырда; 

В)  XX ғасырдың 90- шы жылдарында; 

С) XXI ғасырдың 2000- шы жылдарында; 

Д)  XIX ғасырда; 

Е) XX ғасырдың «суық соғыс» кезеңінде; 

9. өңделгеннен кейін, азаматтық өнім өндіру үшін пайдаланылуы 

мүмкін болатын, соғыс технологиялары    

А) соғыс- өнеркәсіптік мақсаттағы инновациялар;   

В) милитаристік инновация; 

С) азаматтық инновация; 

Д) қосарлы мақсаттағы  технология;    

Е) тұғырлы технологиялар. 

 

3-МОДУЛЬ. ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ 

 

7-ТАҚЫРЫП. Инновациялар және мемлекеттiк саясат. 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-сағат 

1.Мемлекеттiк ғылыми-техникалық саясаттың құралдары.  

2.Миссияны орындауға бағытталған, елдер (МОБЕ) 

2-сағат 

1.Технологияны диффузиялауға  бағытталған елдер (ДБЕ).  
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2.Жапония және оның дамыту стратегиясы. 

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1-сабақ 

1.МОБЕ) СОМ: инновациялық қызметтегi мемлекеттiк 

бағдарламаларының тиiмдiлiгі, рөлi, ғылыми бiлiмнiң ашықтығы және 

мобилдiлiгi. 

2-сабақ 

1.(ДБЕ) СОД: тиiмдiлiгі, инновациялардың экономикалық және 

институционалдық шарттары . 

3-сабақ 

1.Жапония: инновациялық саясаттың ҰИЖ. 

4-сабақ 

1.Фирма iшiндегi кооперация, инновациялық саясаттың нәтижелiлiгi. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарын ауызша талдауға дайындалу. 

2. Рефератарды дайындау. 

3.Баяндаманы дайындау. 

4.Презентацияларды жасау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Келесі рефераттарды қорғау: Жапония: инновациялық саясаттың 

ҰИЖ, фирма iшiндегi кооперация, инновациялық саясаттың нәтижелiлiгi. 

2. Топтық жоба:  

- (МОБЕ) СОМ: инновациялық қызметтегi мемлекеттiк 

бағдарламаларының тиiмдiлiгі, рөлi, ғылыми бiлiмнiң ашықтығы және 

мобилдiлiгi. 

- (ДБЕ) СОД: тиiмдiлiгі, инновациялардың экономикалық және 

институционалдық шарттары . 

3. Келесі баяндамаларды қорғау: Қазақстан Республикасының Ұлттық 

инновациялық жүйесінің қалыптасуы мен дамуы. Ұлттық инновациялық 

жүйенің даму институттары.  

4. Келесі тақырыпқа презентация жасау:Ұлттық инновациялық жүйенің 

негізгі элементтері. Инновациялық инфрақұрылымды ұйымдастыру. 
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8-ТАҚЫРЫП. Ғаламдану процесстерiндегi ұиж  дамыту. 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1-сағат 

1.Жетекшілік үшін күрес немесе еліктеу стратегиясы.  

2.Жаңа технологиялық дамыған елдердің инновациялық саясаты. 

2-сағат 

1.Ұлттық жүйелер және даму стратегияларын салыстыру. 

2.Технологиялық даму экономикалық өсудің бейнесі ретінде. 

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1-сабақ 

1.Инновациялық саясаттардың негiзгi стратегиялары. 

2-сабақ 

1.Ұлттық жүйелер және даму стратегияларын салыстыруы.  

3-сабақ 

1.Технологиялық даму бұл - экономикалық өсудiң шағылысуы. 

4-сабақ 

1.Қазақстанның Ұлттық инновациялық жүйесі. 
 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарына ауызша талдауға дайындалу. 

2. Келесі тақырыпқа эссе дайындау: Бизнес инкубатордың 

ерекшеліктері мен негізгі сипаттары. Қазақстан Республикасының 

технопарктерінің қызметі. 

3. Презентацияларды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1.Келесі тақырыптарға презентация жасау: Ақпараттық 

инфрақұрылым. Технопарктік құрылымдардың түрлері және қызметтері.  

2.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

- Инновациялық саясаттардың негiзгi стратегиялары қандай? 

- Ұлттық жүйелер және даму стратегияларын салыстыруы қалай іске 

асады? 

- Технологиялық даму бұл - экономикалық өсудiң шағылысуы? 

- Қазақстанның Ұлттық инновациялық жүйесі? 
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9-ТАҚЫРЫП. Еңбек нарығы және инновациялық саладағы 

мемлекеттік саясат 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1.Инновациялық саладағы еңбектің ерекшелігі және оның төленуі 

2.Ғалымдардың еңбек нарығы. 

3.Адам капиталының үлгісі 

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Ғылымдағы нәтижелер және табыстардың теңсiздiгi. 

2. Ғылыми бағыттардың таңдауы.  

3. Ғылымдағы сыйлық берудегi функционалдық табиғат. 

2-сабақ 

1. Ғылыми жобалардың орындауының кезеңдерi. 

2. Коммерциялық фирмалардағы ғылыми еңбек.  

3. Жаңа ғалымдарға сұранысты және ұсыныстарды талдау. 

4. Ғалымдардың еңбектiң қаржыландыруының тәртiптерi. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырыпты ауызша талдауға дайындалу. 

2. Презентацияларды дайындау. 

3. Рефератарды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Келесі тақырыптарға презентация жасау: Өндірістің материалдық-

техникалық базасын жаңарту, инновациялық технологияларды енгізу, 

модернизация мәселелері. Қазақстанда инновациялық үрдістерді құқықпен 

қамту мәселелері. Мемлекеттің инновациялық белсенділік мәселелері және 

оны шешу жолдары.  

2. Келесі рефераттарды қорғау: Қазақстан экономикасын 

модернизациялау және диверсификациялау – инновациялық экономиканы 

қалыптастырудың негізгі шарты. Кәсіби инновациялық менеджменттің 

қалыптасуы. 

3. Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

-  Ғылымдағы нәтижелер және табыстардың теңсiздiгi  

-  Ғылыми бағыттардың таңдауы қалай жүзеге асырылады?  

- Ғылымдағы сыйлық берудегi функционалдық табиғат не деп 

аталады? 
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10-ТАҚЫРЫП.  Инновациялық саладағы адамгершiлiк және әлеуметтiк 

капитал. 

Дәрістер жоспары (1 сағат) 

1.Өтпелі кезеңде Қазақстанда адам капиталын өндіру.  

2.Адамгершiлiк және әлеуметтiк капитал төңiрегiндегi мемлекеттiк 

саясат. 

Әдебиет: нег.1,2,7,9, қос.34,37,48,52,56,59,67,68-77 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1-сабақ 

1.Ғаламдану және мамандардың шет елге кетуi («утечка мозгов»).  

2-сабақ 

1.Ғылым және бiлiм. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырыпты ауызша талдауға дайындалу.  

2. Тақырып бойынша глоссарий құру 

3. Келесі тақырыптарға академиялық эссе жазу: «Ғаламдану және 

мамандардың шет елге кетуiнің себебі неде?», «Ғылым және бiлiмнің 

инновацияға әсері қандай?». 

4. Рефератарды дайындау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

1. Келесі рефераттарды қорғау: «Адамзат дамуының индекс” 

көрсеткішінің мәні», «Еңбектің заттары мен қаруларын тиімді пайдалану 

жолдары». 

2.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап беру  

- Қоғамның интеллектуалды потенциал түсінігі. 

- Адам капиталына инвестиция болып не табылады? 

- Қоғамның интеллектуалды потенциал өсімінің факторлары. 

- Қоғамның интеллектуалды потенциалын қорғаудыңқұқықтық 

аспектілері 
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Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін бағалау 

құралдары 

  

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін бақылау сұрақтары,  

емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Негiзгi ұғымдар және инновациялық қызметтiң көрсеткiштерi. 

2. Ғылыми және инновациялық қызмет.  

3. Бiлiмдердiң өндiрiсiнiң процессi.  

4. Ұзақ мерзiмдi зерттеулер.  

5. Технологиялар және үйренудi процесстiң жинақы табиғаты. 

6. Технологиялар және ұйымдастыру өзгерiстерi диффузия.  

7. Инновациялардың дамытуындағы мемлекеттiң рөлi.  

8. Технология және ғаламдану.  

9. Инновациялардың экономикасының тарихы, классикалық 

экономикалық теориядағы технологиясының рөлi.  

10. Қоғамдық игiлiктер қалай инновация және өнер-бiлiм.  

11. Мәлiметтiң нарығының ерекшелiктерi.  

12. Бiлiмдердiң өндiрiсiнiң процессi.  

13. Бiлiм бұл қоғамдық ұзақ қолданатын тауар.  

14. Параллел зерттеулерiнiң нәтижелерiнiң бағасы.  

15. Екiұштылықтың жанында ресурстарды бөлуi. 

16. Мәлiметтiң ұсынысының құрастыруы.  

17. Мәлiметке сұранысты құрастыру.  

18. Мәлiметтiң нарығының әбден жетiлдiруiнiң мүмкiндiктерi және 

мемлекеттiң рөлi. 

19. Ғылым және технология. 

20. Технологияның нарығының ерекшелiктерi және мемлекеттiң оған 

араласуы.  

21. Ұйымдастыру жолы.  

22. Институционалдық жол.  

23. Iшкi тектiк өсуiнiң көздерi.  

24. Макроэкономика: iшкiтектiк техникалық үдерiсi бар инновациялардың 

үлгiлерi.  

25. Эволюциялық жол.  

26. Уәкiлдердiң рационал емес экономикалық мiнез-құлығы.  

27. Транзакция шығындарының теориясы.  

28. Конвергенция. 

29. Инновациялардың нарығы.  

30. Өнiмнiң инновациясы және процесстiң инновациясы.  
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31.  Инновациялық процесстiң стратегиялық тұрғылары: инновация және 

бәсекелестiк.  

32.  Инновация бұл бәсекелестiктiң байбаламына жауап.  

33. Торлық экономикада инновациялардың өңдеуi туралы шешiм қабылдау.  

34. Технологиялық үдерiстегi инновация және бәсекелестiк.  

35. Өнiмнiң инновациясы.  

36. Аукцион түрiнiң үлгiлерi. 

37.  Бәсекелестiктiң мәселесiнiң жалпылауы. 

38. Инновация туралы шешiмге сұраным және ұсынымды ықпал.  

39. Торлық экономика және инновация. 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1.  Инновациялардың мемлекетiмен ынталандыру.  

2.  Экономикалық санат қалай патент және лицензиялар.  

3.  Зерттеулер және өңдеулердегi кооперация.  

4.  Мемлекет және және ұлтаралық инновацияларға жарыс . 

5.  Жергiлiктi және аймақтық деңгейлердегi инновациялардың 

ынталандыруының негiзгi аспаптары.  

6. Патенттеу.  

7. Лицензиялау.  

8. Кооперативтiк және кооперативтiк емес зерттеулердiң пiшiндеуi.  

9.  Мемлекеттiк билiк және мемлекеттiк басқаруды өзара байланыс.  

10.  ҰИЖ ғаламдануы.  

11. Ұлттық инновациялық потенциал.  

12.  Инновациялар - технология - мемлекеттiк саясат.  

13.  Саяси тәртiп және технологиялық дамыту.  

14. Мемлекеттiк ғылыми-техникалық саясаттың аспаптары.  

15. Тапсырманың орындауына бағдарланған елдер(СОМ).  

16. Технологиялық диффузияға бағдарланған елдер(СОД). 

17. Жапония және дамытуды оның стратегиясы  

18. СОМ: инновациялық қызметтегi мемлекеттiк бағдарламаларының 

тиiмдiлiк, рөлi, ғылыми бiлiмнiң ашықтық және мобилдiлiгi  

19. Жапония: инновациялық саясаттың ҰИЖ, фирама iшiндегi кооперация, 

нәтижелiлiгi тиiмдiлiк  

20. Жетекшiге немесе имитацияның стратегиясы жарыс.  

21. Жаңа технология жағынан дамитын елдердiң инновациялық саясат.  

22. Ұлттық жүйелер және дамытудың стратегияларының салыстыруы.  

23.  Технологиялық дамыту бұл экономикалық өсудi шағылысу. 

24.  Инновациялық саясаттардың негiзгi стратегиялары.  

25. Ұлттық жүйелер және дамытудың стратегияларының салыстыруы.  

26. Технологиялық дамыту бұл экономикалық өсудi шағылысу.  
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27. Қазақстанның Ұлттық инновациялық жүйесi.  

28.  Инновациялық саладағы еңбектiң ерекшелiктерi және оның төлеуi.  

29. Ғалымдардың еңбек базары.  

30. Адам капиталды теорияның үлгiлерi. 

31. Нәтижелер және табыстардың ғылымындағы теңсiздiк. 

32. Ғылыми бағыттардың таңдауы.  

33. Ғылымдағы сыйлық берудi функционалдық табиғат.  

34. Ғылыми жобалардың орындауының кезеңдерi.  

35. Коммерциялық фирмалардағы ғылыми еңбегi. 

36.  Жаңа ғалымдарға сұранысты талдау және ұсыныстары.  

37. Ғалымдардың еңбектiң қаржыландыруының тәртiптерi. 

38. Қазақстандағы адам капиталды орнын толтыру.  

39. Төңiрегiнде адамгершiлiк және әлеуметтiк капиталды мемлекеттiк 

саясат. 

40.  Ғаламдану және мамандардың шет елге кетуi. 

41.  Ғылым және бiлiм. 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 
1. Инновацияның басты белгісі   

2. Жаңа өнім немесе технология жайлы ақпарат;  

3.Инновацияны тауардың пайдалы қасиеттерінің жаңа үйлесімін 

айқындаушы ретінде кім анықтады  

4. Инновация мен өнертабыстың арасындағы қағидатты айырма немен 

тұжырымдалады (Шумпетер бойынша)  

5. Жаңа феноменді немесе пайдалы қасиеттерін (тетігін) сипаттау - бұл  

6.  зерттеу жұмыстары – бұл 

7. Гипотеза, теория, әдіс – бұл 

8. Ғылыми еңбектің ерекшелігіне сәйкес, қызметкерлер құрамын келесі 

санаттарға бөледі:   

9. «Ғылыми метрия» немесе «Библиометрия» - бұл  

10. SCI деректерінің базасын құруды және ғылыми жарияланымдардың 

сапасының индикаторын есептеу әдістемесін дайындауды жорамалдайтын, 

ғылымтанудағы бағыттың негізін салушы:    

11. Сілтемелердің саны мен  дәйек сөздердің деңгейін бейнелейтін, ғылыми 

әлемдегі журналдың танымалдығының орташаландырылған бағасы қалай 

аталады:   

 12. Идеяның пайда болу сәтінен бастап оның жүзеге асырылғанға дейінгі 

кезеңі 

13. Жүзеге асырылған сәттен бастап инновация енгізілгенге дейінгі кезең:    

14. «жеткізуге» және технологиялық тәртіптің ауысуына әкелмейтін, 
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арқаулық инновацияларды таратуға бағытталған инновациялар    

15. Инновациялық қызметтерді іске асыру үшін қажетті жүйелер жиынтығы;  

16. Қандай өнім инновациялық деп аталады?  

17.Өнертабыс деп есептелмейді:   

18.Пайдалы модель – бұл    

19.Өнеркәсіптік үлгі – бұл   

20.Ғылым мен технологияның сызықтық моделі жорамалдайды   

21.Ғылым мен технологияның интерактивтік моделі жорамалдамайды   

Интерактивная  модель науки и технологии НЕ предполагает 

22.Технологияны енгізу, игеру және жетілдіру үдерісіндегі білімдер мен 

дағдылардың өсу эффектісі, аталады:     

23.Жаңа технологиялардың берілу каналдары аталады:   

24. Сатып алынған үлгі бойынша технология құру немесе жаңа өнімге 

еліктеу;   

25.«Мемлекет жеке сектордағы технология мен инновацияны дамыту үшін 

қолайлы инновациялық ахуал құруға міндетті» - бұл қандай көзқарас  

26.Технологияның дамуына, бәсекеге қабілетті технологияны айқындауға 

және қолдауға мемлекеттік жауапкершіліктің күшеюі тән:    

27.Өңделгеннен кейін, азаматтық өнім өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін 

болатын, соғыс технологиялары    

28.И. Шумпетер бойынша, инновацияны іске асыру мен диффузиялаудағы  

басты тұлға     

29.Білім тауар ретінде, қандай ерекше сапаларға ие   

30.Білім қоғамдық тауар болып есептеле ме:   

31.Білімнің тауар ретінде өндірілгенге дейінгі және артық өндірілуімен 

байланысты нарықтың құлдырауын қалай жеңуге болады:    

32.Тәуекелдік жобаларды қаржыландыру үшін арнайы тағайындалған 

капитал;   

33.«бизнес періштелер» деп аталатын өкілдер:  

34.Ғалымның әлеуметтік рөлінің технологтан айырмашылығы былайша 

тұжырымдалады, ол:   

35. Технологияның ғылымнан айырмашылығы, оның «өнімі» мыналар болып 

есептеледі: 

36. Технологияны сатушылар тауар жайлы толыққанды ақпаратты ұсына 

алмайды, ал сатып алушылар ала алмайды – бұл:    

37. Инновация мәселесіне макроэкономикалық көзқарас немен сипатталады 

38. Инновация  - бұл  

39.Ұйымдастырушылық көзқарасқа сәйкес, инновацияның субъектісі болып 

есептеледі    

40.Ұйымдастырушылық көзқарасқа сәйкес, осы құрам бөлік фирманың 

инновацияға қабілетін бағалаудағы шешуші фактор қызметін атқарады 

41.Ұйымдастырушылық көзқарасқа сәйкес, фирманы инновация үшін 
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күресуге мәжбүрлейтін, басты қозғаушы күш болып есептеледі    

42.Осы көзқарастың аясында, зерттеу топтарының, өндіріс пен маркетингтің 

арасындағы байланыстар, жағдай жасау тетіктері және кадрлар мен 

құрамның жинақылығын басқару жүйесі зерттеледі    

43.Ұйымдастырушылық көзқарастың аясындағы «когнитивтік» үйлестіру 

шарттары  

44.Бұл теория (қөзқарас) дамудың динамикалық үдерістерін түсіндіреді, 

фирманың болашағының жинақталған білім деңгейі мен технологиялық 

мүмкіншіліктерге тәуелді болуына байланысты оның дамуында күшті 

инерцияның бар екендігін дәлелдейді    

45.Өткендегі дамуының қалыптасқан ізі бойынша, оның болашақтағы 

дамуын қандай көзқарасқа сәйкес анықтауға болады 

46. Берілуі қиын және бөлімше қызметкерлерінің білімінде жүзеге 

асырылатын білім   

47.Пәндік салада арқаулық жоғары деңгейдегі білімнің бар екендігін 

жорамалдайтын білім     

48.Жаңа ресурстар мен жеткізіп берушілерді іздеу қажеттілігін және 

өндірістік үдерістің ұйымдастырушылық өзгерістерін қарастыратын 

технологияны игеру үшін қажетті білім 

49.Макроэкономикалық көзқарас тұрғысынан инновациялар ретінде 

қарастырылады   

50.Экономикалық өсу факторы ретіндегі инновацияның рөлін талдау тән   

51.Ұйымдастырушылық көзқарас төмендегідей тұжырым жасауға 

мүмкіншілік береді   

52.Ұйымдастырушылық көзқарасқа сәйкес, инновациялық ресурсқа ие 

болатындар   

53.Ұйымдастырушылық сызбадағы инновацияның үлгісі 

өзараықпалдастықтың дәйекті тізбегі ретінде ұсынылады, оның орталық 

буыны  

54. Фирманың ішіндегі қызметті үйлестіру, түбегейлі де сондай- ақ, 

инкременталды инновацияға да арналған ақпаратты тарату үшін қажет   

55.Бұл теория техникалық прогрестің өсу қарқынының елдің экономикалық 

даму деңгейінен тәуелділігін дәлелдеуге негізделеді    

56.Конвергенцияның бар екендігі жайлы дәлелдеме екі неоклассикалық 

алғышартқа негізделді    

57.Өнімділіктің өсуіне ықпал ететін негізгі факторлар   

58.Инновацияның диффузиялануы өнімділігі төменгі деңгейдегі елдерге 

пайда келтіреді, егерде олар        

59.Эндогендік экономикалық өсу теориясына сәйкес, әлемдік нарықтағы 

бәсекелестікке ІЖӨ- нің неғұрлым көп бөлігі қатысатын болса, соғұрлым         

60.Эндогендік экономикалық өсу теориясына сәйкес, экономикалық өсу 

қарқынын теңестірудің балама көзі болып есептеледі  
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61. Бұл дамуды Й. Шумпетер экономикалық мутация ретінде бағалады  

62. Инновацияның бұл түрі (Шумпетерге сәйкес) алдыңғы инновацияның 

технологиялық мүмкіншіліктерін тауысқан, экономиканың құлдырауына 

серпіліс ретінде туындайды         

64. Патент дегеніміз құқық         

65. Лицензия дегеніміз құқық   

66.Патенттің көмегімен интеллектуалдық меншікті қорғаудың кемшілігі 

мыналармен байланысты       

67. Патенттер тәжірибеде белсенді түрде пайдаланылатын салалар  

68. Патенттік қорғаумен байланысты төлемнің мөлшері тәуелді болады 

69. Патенттік қорғаумен байланысты төлемнің мөлшері тәуелді болады 

70.Патент жүргізушілер инновацияның өнертапқыштық деңгейін 

(жаңашылдықты) мыналарға сәйкес анықтайды  

71. Экономистер инновацияның өнертапқыштық деңгейін (жаңашылдықты) 

мыналарға сәйкес   анықтайды  

 72. Бұл - жаңа өнімді игерумен байланысты, тәуекелдерді үлестіруге 

мүмкіншілік береді      

73. Жаңа білімдер мен жаңалықтар өндіретін, олардың сақталуын 

қамтамасыз ететін, оларды жаңа өнімдерге, қызметтерге және 

технологияларға айналдыратын  экономикалық субьектілердің жиынтығы, 

олар мен қоғамдық институттардың арасындағы өзара байланыстар, олардың 

нарықта таралуы мен қолданылуын қамтамасыз етеді.  

74. Экономикалық іс-әрекеттердің әртүрлі салаларында жүзеге асыру үшін, 

жинақталған білімнің базалық капиталын «ұсыну тарапынан ықпал ету» мен 

«сұраныстың тууының» арасындағы өзараықпалдастықты қамтамасыз ететін 

институттар жүйесі.   

75. Ғылыми техникалық саясаттың басты экономикалық құралы 

76. Инновациялық  дамуды қаржыландыру бағытында,  бюджеттік саясатты 

іске асыру механизмі. 

77. Инновациялық қызметтерді жанама реттеу жорамалдайды  

78. Инновациялық қызметтерге жанама ықпал етуді қамтамасыз ететін 

бюджеттік саясаттың құралы болып есептеледі  

79. «Үлкен ғылым»,  үлкен мәселелерді шешу үшін құрылған  ел.   

Негізінен алғанда олар, халықаралық стратегиялық жетекшілікке 

бағытталған және әскери НИОКР – дың жоғары салыстырмалы салмағымен 

сипатталады  

80.Елдің экономикасының және ең бастысы өнеркәсіптің бейімделуіне, 

технологиялық өзгерістерге бағытталған саясат тән болатын елдер 

 81. Елдің экономикасының және ең бастысы өнеркәсіптің бейімделуіне, 

технологиялық өзгерістерге бағытталған саясат тән болатын елдер 

82.Инновациялық дамудың «диффузиялық» бағытының басты 

институционалдық белгілері  
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83. Жапондық стратегияның шешуші құрам бөлігі  

84. Дамып келе жатқан елдердің жаппай шығаруына қатысатын саясаттың 

типін сипаттауға арналған арнайы әдебиетте пайдаланылатын терминдер 

85. Технологиялық оқыту моделіндегі, елдің старттық (бастапқы) 

жағдайлары 

86. Шетелдік инвестицияларды немесе бірлесіп атқарылған ғылыми 

жұмыстарды қатыстырмай-ақ, табысты автономиялық оқытуға қол жеткізген 

елдер 

87. Технологиялық траекториялардың немесе ұзын толқындардың 

тұжырымдамасының пайда болу фазасы  

88. Үлкен біршама пулдардың  болуы және фирмалар ішкі нарықтан әлемдік 

нарыққа сараптама нәтижелерін беруге қабілетті болатын елдер 

89.бәсекелес баламалардың арасындағы іріктеу үдерісін жеделдететін, 

қоғамдық  құрам бөліктерді қоса алғандағы нарықтың күрделілігі тән елдер   

90.Технологиялық траекториялардың бастапқы кезеңіне мамандану, 

аяқталмаған  өзгерістер, түсімнің өсуін шектеу тән болатын елдер  

91.Ұлттық табыстың өсуі жоғары технологиялы сала болып есептелмейтін 

және олармен аз байланысқан, автомобиль құрастыру және азық-түлік өндіру 

сияқты секторлармен тығыз байланысты болатын елдер   

92. Елдің миссиясы жүзеге асатын мемлекеттік тапсырысты орындауға 

бағдарланған, жоғары технологиялы салалардың пайдасына ресурстарды 

қайта үлестіру, дәстүрлі салаларды салықтардың пропорционалды емес 

ауырпалығын көтеруге мәжбүрлеу тән болатын елдер  

93. Қанығу фазасында басымдылықтар алуға бағытталған, экономикадағы 

мамандану үдерісін тереңдету тән болатын елдер  

94. Елде немесе адамдардың қандайда бір басқа  қауымында жинақталған 

адам капиталының негізгі қорына (және тиісінше активтерге) жатады 

95. Адам капиталының дамуы қоғамның әл-ауқатын арттырудың бұқаралық 

және сапалы жаңа ресурсын қалыптастырады, ол келесі қасиеттерге ие 

96. Негiзгi ұғымдар және инновациялық қызметтiң көрсеткiштерi.  

97. Ғылыми және инновациялық қызмет.  

98.  Бiлiмдердiң өндiрiсiнiң процессi.  

99. Ұзақ мерзiмдi зерттеулер.  

100. Технологиялар және үйренудi процесстiң жинақы табиғаты. 

101.  Технологиялар және ұйымдастыру өзгерiстерi диффузия.  

102.  Инновациялардың дамытуындағы мемлекеттiң рөлi. 

103. Технология және ғаламдану.  

104.  Инновациялардың экономикасының тарихы, классикалық 

экономикалық теориядағы технологиясының рөлi.  

105. Қоғамдық игiлiктер қалай инновация және өнер-бiлiм. 

106. Мәлiметтiң нарығының ерекшелiктерi.  

107. Бiлiмдердiң өндiрiсiнiң процессi.  
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108. Бiлiм бұл қоғамдық ұзақ қолданатын тауар.  

109.  Параллель зерттеулерiнiң нәтижелерiнiң бағасы.  

110.  Екiұштылықтың жанында ресурстарды бөлуi.  

111.  Мәлiметтiң ұсынысының құрастыруы. 

112.  Мәлiметке сұранысты құрастыру. 

113.  Мәлiметтiң нарығының әбден жетiлдiруiнiң мүмкiндiктерi және 

мемлекеттiң рөлi.  

114. Ғылым және технология. 

115. Технологияның нарығының ерекшелiктерi және мемлекеттiң оған 

араласуы . 

116. Инновациялардың талдауына негiзгi теориялық жолдар.  

117. Ұйымдастыру жолы. 

118. Институционалдық жол.  

119. Iшкiтектiк өсуiнiң көздерi. 

120. Макроэкономика: iшкiтектiк техникалық үдерiсi бар инновациялардың 

үлгiлерi.  

121. Эволюциялық жол. 

122. Уәкiлдердiң рационал емес экономикалық мiнез-құлығы. 

123. Транзакция шығындарының теориясы.  

124. Конвергенция.  

125. Инновациялардың нарығы.  

126. Өнiмнiң инновациясы және процесстiң инновациясы. 

127. Инновациялық процесстiң стратегиялық тұрғылары: инновация және 

бәсекелестiк. 

128. Инновация бұл бәсекелестiктiң байбаламына жауап.  

129. Торлық экономикада инновациялардың өңдеуi туралы шешiм қабылдау. 

130. Технологиялық үдерiстегi инновация және бәсекелестiк.  

131. Өнiмнiң инновациясы. 

132. Аукцион түрiнiң үлгiлерi . 

133. Бәсекелестiктiң мәселесiнiң жалпылауы.  

134. Инновация туралы шешiмге сұраным және ұсынымды ықпал. 

135. Торлық экономика және инновация.  

136. Инновациялардың мемлекетiмен ынталандыру.  

137. Экономикалық категория (санат) -  патент және лицензиялар ретінде. 

138. Зерттеулер және өңдеулердегi кооперация.  

139. Мемлекет және және ұлтаралық инновацияларға жарыс.  

140. Жергiлiктi және аймақтық деңгейлердегi инновациялардың 

ынталандыруының негiзгi аспаптары. 

141. Патенттеу. 

142. Лицензиялау.  

143. Кооперативтiк және кооперативтiк емес зерттеулердiң пiшiндеуi. 

144. Мемлекеттiк билiк және мемлекеттiк басқаруды өзара байланыс. 
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145. ҰИЖ ғаламдануы.  

146. Ұлттық инновациялық потенциал. 

147. Инновациялар - технология - мемлекеттiк саясат.  

148. Саяси тәртiп және технологиялық дамыту. 

149. Мемлекеттiк ғылыми-техникалық саясаттың аспаптары. 

150. Технологияның диффузияға бағдарланған елдер. 

151. Жапония және оның дамыту стратегиясы. 

152. СОМ: Инновациялық қызметтегi мемлекеттiк бағдарламаларының 

тиiмдiлiк, рөлi, ғылыми бiлiмнiң ашықтық және мобилдiлiгi.  

153. СОД: тиiмдiлiк, инновациялардың экономикалық және 

институционалдық шарттары. 

154. Жапония: инновациялық саясаттың ҰИЖ, фирма iшiндегi кооперация, 

нәтижелiлiгi тиiмдiлiк. 

155. Жетекшiге немесе имитацияның стратегиясы жарыс.  

156. Жаңа технология жағынан дамитын елдердiң инновациялық саясат.  

157. Ұлттық жүйелер және дамытудың стратегияларының салыстыруы.  

158. Технологиялық дамыту бұл экономикалық өсудi шағылысу. 

159. Инновациялық саясаттардың негiзгi стратегиялары. 

160. Ұлттық жүйелер және дамытудың стратегияларының салыстыруы.  

161. Технологиялық дамыту бұл экономикалық өсудi шағылысу. 

162. Ұлттық инновациялық Қазақстан жүйесi. 

163. Инновациялық саладағы еңбектiң ерекшелiктерi және оның төлеуi.  

164. Ғалымдардың еңбек нарығы. 

165. Адам капиталының теория. 

166. Ғылыми бағыттардың таңдауы.  

167. Ғылымдағы сыйлық берудi функционалдық табиғат. 

168. Ғылыми жобалардың орындауының кезеңдерi. 

169. Коммерциялық фирмалардағы ғылыми еңбегi. 

170. Жаңа ғалымдарға сұранысты талдау және ұсыныстары. 

171. Ғалымдардың еңбектiң қаржыландыруының тәртiптерi. 

172. Қазақстандағы адам капиталды орнын толтыру. 

173. Төңiрегiнде адамгершiлiк және әлеуметтiк капиталды мемлекеттiк 

саясат.  

174. Ғаламдану және мамандардың шет елге кетуi.  

175. Ғылым және бiлiм. 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

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

 

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


