
 

 

 

 



 

 

1. Пәннің сипаттамасы 

 

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу бүгінгі күннің ең өзекті шешілмей 

келе жатқан мәселелерінің бірі болып, нарықтық экономиканың қарқынды 

дамуына қосар үлесі көп. 

«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» курсының оқыту мақсаты 

стуенттерді 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы 

бойынша әдістемелік экономикалық-ұйымдастырушылық және әкімшілік 

құқықтық негіздегі экономикалық бірлік пен аумақтардағы көп ұлтты 

экономиканы ескере отырып әлеуметтік саланы жетілдіру. 

Міндеттері: 
- әлеуметтік объектілер мен үдерістерді мемлекеттік реттеудің құралдары 

ҚР Конституциясы, Азаматтық Кодексі, Еңбек Кодексі, Бюджет Кодексі, 

әлеуметтік сфера салалары қызметін реттейтін нормативтік актілерді білуді 

қалыптастыру; 

- әлеуметтік объектілер мен үдерістерді мемлекеттік реттеудің 

формаларын, әдістері мен құралдарын жан-жақты қарастыру; 

- стратегиялық аспектіде әлеуметтік мақсаттарды мемлекеттік биліктің 

жоғары органдары әлеуметтік дамудың ұзақ мерзімді концепциясын талдап білу; 

- мемлекеттік әлеуметтік реттеуде ұйымдастыру, ынталандыру, жедел 

реттеу, есеп, бақылау сияқты функцияларды білуді қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Экономиканы мемлекеттік реттеу, Мемлекет және 

бизнес, Әлеуметтік мемлекет, Азаматтық қоғам, Экономикалық саясат. 

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмысты орындау.  

Оқыту нәтижелері: 

A. Қазақстанда мемлекеттік органдардың әлеуметтік ортадағы мәселелерді 

шешудегі ролін түсіну. Әлеуметтік ортадағы мемлекеттік реттеудегі 

ерекшеліктерін үйрену. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі әлеуметтік 

ортаны ретеудегі ерекшеліктерін түсініп білу керек. 

B. Әр саланың ерекшеліктерін анықтау және әлеуметтік ортаның моделі 

бойынша жасалатын ғылыми-теориялық жұмыстарды студент өзінің кәсіби 

қызметінде және тәжірибеде қолдануы қажет. 

C. «Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» ерекше пәні екендігін негізге ала 

отырып, «мемлекет пен әлеуметтік сала» қатынастарын тиімді басқару мәселелерін 

шешу жолдар жайлы ақпараттың пайымдауларын сипаттау мен айқындау 

дағдыларын меңгеруі қажет. 

D. Студент меңгерген білімін заң қызметкерлеріне, кәсіпорын 

қызметкерлеріне, мемлекетік органдардың қызметкерлеріне, әлеуметтік 

мекемелердің басқару қызметкерлері мен жұмысшыларына әрбір түрде мәлімет 

бере алуы керек. Айтарлықтай өз коммуникативтік қабілеттіліктерді дамыту 

қажет. 

E. «Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» пәні бойынша жеткілікті білім 

алған жас мамандар өзінің тәжірибелік қызметінде, қазіргі кезеңдік шаруашылық 

жағдайға сәйкес келетін бақылау-тексерістік жұмыстың ұйымдық формалары мен 

әдістерін жетілдірудің басқарудағы ролін білуді және өзіндік жұмыс істеу 

қабілеттілігін жоғарлатуы керек. 

«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» пәнінің методологиясы 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша оқитын студеттер 

үшін аталмыш курсы ұлттық экономикаға байланысты қазақстандық тарихи, 

әлеуметтік-экономикалық, саяси ерекшеліктерімен ұштастыра отырып әлеуметтік 

салалардың ерекшеліктерін үйренуге ықпал ету және пайдалануға дағдыландыру. 

Оқыту процесінде мынадай әдістерді: проблемалық әдістерді, бейне әдісті, 

тестілеуді, жобалар әдісін, бақылау әдістерін қолданған дұрыс. 

 

2. Пән бағдарламасы 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптар атауы Сағаттар 

Дәріс  Сем. СӨЖ ОСӨЖ 

1-модуль. Әлеуметтік саланың мәні, түсініктері мен механизмдері 

1. Әлеуметтік саланың объективті 

қажеттілігі және мәні 

1 2 5 1 

2. Әлеуметтік саланың негізгі 

түсініктері және әлеуметтік-

экономикалық процестерді басқару 

1 2 5 1 

3. Әлеуметтік саланы 

қаржыландырудың негіздері мен 

механизмдері 

1 2 6 1 

2-модуль. Қоғамдық процестерінің әлеуметтік аспектілері 

4. Әлеуметтік саланы реттеудің 

салалық ерекшеліктері 

2 4 8 2 

5. Әлеуметтік-экономикалық 

процестерді жоспарлау 

1 2 4 1 

6. Нарық жағдайында адамзат 

капиталы дамуының әлеуметтік 

аспектілері 

2 3 7 2 

3-модуль. Әлеуметтік сала және әлеуметтік тұрақтылықтың категориялары 

7. Әлеуметтік сала дамуының негізгі 

модельдері 

1 2 5 1 

8. Халықтың өмір деңгейін 

болжамдау және мемлекеттік 

реттеу 

1 2 5 1 



 

 

9. Еңбек нарығы мен халықтың 

жұмысбастылығын мемлекеттік 

реттеу 

1 2 6 1 

4-модуль. Әлеуметтік саланы реттеудің мәселелері, потенциалы мен 

шетелдік тәжірибесі 

10. Әлеуметтік инфрақұрылым 

дамуының аймақтық мәселелері 

1 3 5 1 

11. Әлеуметтік саланы дамыту мен 

жетілдірудің потенциалды 

мүмкіндіктері 

1 3 5 1 

12. Нарықтық экономикасы дамыған 

елдерде әлеуметтік саланың 

реттелуі 

2 3 9 2 

 Барлығы 15 30 75 15 

 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау түрі Тақырып 

нөмірі  

Тапсырмалар тізбесі  

(бақылау формасы) 

Тапсыру мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып Реферат 

Презентация 

Графикалық кескін жасау 

Тапсырмаларды орындау  

Сұрақтарға жауап беру 

1-ші апта 

 2-тақырып Реферат  

Баяндама  

Терминдермен танысу 

Тапсырмаларды орындау  

Сұрақтарға жауап беру 

2-ші апта 

 3-тақырып Сілтеме бойынша 

материалдармен танысу 

Реферат 

Баяндама 

Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

3-ші апта 

 4-тақырып Баяндама 

Топтық жоба 

Тапсырмаларды орындау 

4-ші апта 

Сұрақтарға жауап беру 

 5-тақырып Баяндама 

Талдау 

Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

5-ші апта 

 6-тақырып Баяндама 

Коллоквиумға дайындалу 

Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

6-шы апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-6-

тақырыптар 

Коллоквиум 7-ші апта 

 7-тақырып Презентация 

Баяндама 

Конспект 

Сызбалар жасау 

Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

9-шы апта 

 8-тақырып Реферат 

Талдау жасау 

Конспект 

Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

10-шы апта 

 9-тақырып Баяндама 

Презентация 

Реферат 

Талдау жасау 

Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

11-ші апта 

 10-тақырып Эссе 

Дәрістсі талдау 

Конспект 

Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

12-ші апта 

 11-тақырып Презентация 

Реферат 

Конспект 

 Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

13-ші апта 

 12-тақырып Баяндама 

Шығармашылық жоба 

14-ші апта 



 

 

Коллоквиумға дайындалу 

Тапсырмаларды орындау 

Сұрақтарға жауап беру 

Шептік 

бақылау Р2 

7-12-

тақырыптар 

Коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынды 

бақылау  

1-12-

тақырыптар 

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 

Презентация Берілген тақырып бойынша немесе сілтеме 

бойынша сәйкес тақырып негізінде Power 

Point немесе Prezi бағдарламалары арқылы 

презентация әзірлеу 

Графикалық 

кескін 

Берілген тақырып бойынша анықталған 

мәліметтерді кестеге одан әрі графикке енгізу 

Жоба (топтық) Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем 

емес), өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны 

таныстыру, енгізу тәжірибесі, топта жұмыс 

істеу 

Терминдермен 

танысу 

Тақырып бойынша жаңа терминдерді іздеп, 

оларға анықтама беру арқылы танысу 

Сілтеме бойынша Тақырып негізінде берілген интернет желісі 

материалдармен 

танысу 

арқылы сілтемеге кіру және ашылған 

мәліметтерді жинап сабақта қолдану 

Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 

15  термин 

Бақылау жұмысы Мысалы: 45 минуттық жазбаша жұмыс 

Конспект Тақырып бойынша сабақта қарастырылмаған 

сұрақтарды немесе қосымша ақпаратты 

қолдана отырып толықтыру, дәптерге жазу 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

максималды 3 сұраққа жауап беру 

Қорытынды Емтихан  

 

Мысалы: 30 жабық тестілік сұрақтар (бір 

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; 

«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. 

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. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ МӘНІ, ТҮСІНІКТЕРІ МЕН 

МЕХАНИЗМДЕРІ 

 

1-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ ОБЪЕКТИВТІ 

ҚАЖЕТТІЛІГІ ЖӘНЕ МӘНІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Әлеуметтік саланың түсінігі мен кажеттілігі 

2. Мемлекеттің әлеуметтік саласының ерекшеліктері 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік саланың мәні мен қажеттілігі 

2. Қазіргі тандағы әлеуметтік саланың жіктелуі 

 

2 сабақ 

1. Нарықтық жағдайдағы мемлекеттің әлеуметтік саясаты 

2. ҚР әлеуметтік саясатының ерекшеліктері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Әлеуметтік мемлекет түсінігі және қызметтер» 

атты тақырыбы бойынша реферат дайындау. «Әлеуметтік реттеудің макро- және 

микро мәселелері бойынша» презентация дайындау. Жеке тапсырмаларды 

орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу 

қажеттіліктерін тудыратын факторлар бойынша графикалық кескін жасаңыз: 

Факторлар топтары Факторлардың мазмұны Қосымшалар 

1.Нарықтық экономиканың 

мәселелерін шешумен, 

нарықтық механизмнің теріс 

жақтарын бәсеңдетумен 

байланысты факторлар  

1.  2.  

2.Экономикалық 

тұрақтылықты қамтамасыз 

ететін факторлар  

   

3.Әлеуметтік мәселелердің 

ерекшелігімен байланысты 

факторлар  

  

 

2. Әлеуметтік реттеудің макро- және микро мәселелері бойынша кесте 

толтырыңыздар 

Реттеудің макро- және микро мәселелері 

 

 

 

 

 

 

3. Әлеуметтік саясатты жүзеге асыру формалар негізінде шараларды 

көрсетіңіздер 

Әлеуметтік қорғаныс 

Бұл азаматтардың қалыпты 

материалдық және әлеуметтік 

жағдайын қамтамасыз ету бойынша 

қоғаммен және оның буындарымен 

жүзеге асырылатын шаралар жүйесі  

Әлеуметтік кепілдіктер 

Бұл қажеттіліктерді қанағаттандыру 

бойынша қоғамның өз мүшелері 

алдындағы міндеттер жүйесі  

шаралар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік саланың түсінігіне анықтама беріңіздер. 

2. Әлеуметтік саланың объективті қажеттілігі неде? 

3. Әлеуметтік саланың ғылыми-теоретикалық аспектісі неде? 

4. ҚР-дағы әлеуметтік саланың даму проблемаларына не жатады? 

5. Әлеуметтік саланың тиімді дамуының жолдарына не жатады? 



 

 

6. Әлеуметтік саланың құраушы элементтеріне не кіреді? 

7. Әлеуметтік саланың дамуын жақсарту жолдары мен проблемелары 

ажырата аласыз ба? 

 

2-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ 

ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ БАСҚАРУ  

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Әлеуметтік саланы реттеу әдістері 

2. Нарық жағдайындағы әлеуметтік-экономикалық процестерді 

мемлекеттік реттеу 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік саланың негізгі түсініктері 

2. Әлеуметтік саланы реттеу әдістері 

 

2 сабақ 
1. Әлеуметтік-экономикалық   мәселелер   және   оларды шешу жолдары 

2. Әлеуметтік саланы басқарудың ұйымдық негіздері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Әлеуметтік саясаттың экономика саласындағы 

мәні» атты тақырыбы бойынша реферат жазу. http://el.kz/m/articles/view/content-

4311 сілтеме бойынша көрсетілген негізгі терминдермен танысу. «ҚР қазіргі 

әлеуметтік саланың жағдайы» атты тақырыпқа баяндама дайындау. Жеке 

тапсырмаларды орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Әлеуметтік саланы реттеу әдістерін ажыратып кестеге толтырыңыз: 

Мемлекеттік реттеудің тікелей 

әдістері  

Мемлекеттік реттеудің жанама 

әдістері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Экономиканың әлеуметтік саласындағы мемлекеттің ролін осы кестеде 

көрсетіңіз:   

Э
к

о
н

о
м

и
к

а
н

ы
ң

 

әл
еу

м
ет

т
ік

 

са
л

а
сы

н
д

а
ғ
ы

 

м
ем

л
ек

ет
т
ің

 р
о

л
і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Әлеуметтік-экономикалық процесстерді мемлекеттік реттеудің 

бағыттарына жатады: 

Әлеуметтік-экономикалық процесстерді мемлекеттік реттеудің бағыттары  

 

 

   

 

Сұрақтар: 

1. «Әлеуметтік сала» түсінігі, оның басты терминдері мен жалпы жағдайы 

2. «Әлеуметтік саланы реттеу» пәні басқа экономикалық пәндермен 

байланысы неде? 

3. Пәннің ғылыми әдістері қандай? 

4. Әлеуметтік-экономикалық процесстеріне не жатады? 

5. Халықты әлеуметтік қорғау принциптеріне не жатады? 

 

3-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ 

НЕГІЗДЕРІ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Әлеуметтік саланы каржыландыру көздері 

2. Әлемнің дамыған және дамушы елдеріндегі әлеуметтік саланың қызмет 

ету механизмдерінің салыстырмалы сипаттамасы 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік саланы каржыландыру көздері 

2. Әлеуметтік саланы қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары 



 

 

2 сабақ 
1. Әлеуметтік саланы  каржыландыру механизмдерін реттеу 

2.   Аймактық деңгейде әлеуметтік саланы мемлекеттік қолдау  

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: www.primeminister.kz/news сілтемесі бойынша 

«ҚР-да әлеуметтік саланы қаржыландырудың 2017 жылғы жағдайы» атты 

материалдарымен танысу және оларды сабақта талқылау. «Әлеуметтік саланы 

аймақтық деңгейде қаржыландыру» атты тақырыбына реферат дайындау. 

«Денсаулық сақтауды қаржыландыру экономикалық өсудің негізі» атты тақырып 

бойынша баяндама дайындау. Жеке тапсырмаларды орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар:  
1. Қаржыландыру әдістерін осы кестеде көрсетіңіздер: 

ӘДІСТЕР 

1. Өзін-өзі қаржыландыру 2. Сметалық 

қаржыландыру 

3. Аралас 

қаржыландыру 

 

 

  

 

2. Бюджеттік қаржыландыру формаларын кестеге толтырыңыздар: 

ФОРМАЛАР 

ақша бөлу  субсидиялар субвенциялар дотациялар 

 

 

   

 

3. Әлеуметтік саланы қаржыландыру көздерін көрсетіңіздер: 
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Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік қажеттіліктерді бюджеттен тыс мемлекеттік қаржыландыру 

дегеніміз не? 

2. Әлеуметтік саладағы қаржылық қатынастарына не жатады? 

3. Әлеуметтік саладағы инвестициялық процесстерді қалай түсінесіз? 

4. Тұтыну бюджеті қандай категорияларды қамтиды? 
 

 

2-МОДУЛЬ. ҚОҒАМДЫҚ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК 

АСПЕКТІЛЕРІ 

 

4-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ РЕТТЕУДІҢ САЛАЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1 дәріс 

1. Әлеуметтік саланы дамыту ерекшеліктері 

2. ҚР әлеуметтік бағдарланған нарыктык экономикасынын салалык 

аспектісі 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 

 

2 дәріс 

1. ҚР денсаулық сактау саласын реттеу ерекшеліктері    

2. ҚР білім беру саласын реттеу ерекшеліктері 

3. ҚР мәдениеті мен өнер саласын реттеу ерешеліктері 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1 сабақ 

1. Өтпелі жүйенің әлеуметтік саласын дамыту ерекшелігі 

2. Нарықтық жүйенің әлеуметтік саласын дамыту ерекшелігі 

 

2 сабақ 

1. ҚР әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономикасының салалық 

аспектісі 

2. Әлеуметтік салалардың бәсекеқабілеттілік факторлары 

 

3 сабақ 

1. Денсаулық сақтау саласын дамыту мәселелері  

2. ҚР денсаулық сактау саласын реттеу ерекшеліктері 

 

 



 

 

4 сабақ 
1. Білім беру саласын дамыту мәселелері 

2. ҚР білім беру саласын реттеу ерекшеліктері 

3. ҚР мәдениет пен өнер саласын реттеу ерекшеліктері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «ҚР әлеуметтік саланы дамыту мәселесі» 

бойынша баяндама дайындау. «Қазақстандағы әлеуметтік мәселелер: білім беру, 

денсаулық сақтау, мәдениет салаларындағы қазіргі таңдағы жағдайы» атты 

тақырыбы бойынша топтық жобаға дайындалу. Жеке тапсырмаларды орындауға 

дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Әлеуметтік сала құрылымдарына анықтама беріңіз: 

Ведомстволық Салалық 

 

 

 

құраушылары: 

 

 

 

 

 

2. Берілген салаларға мысал келтіріңіз: 

Денсаулық сақтау  

 

Білім беру  

 

Мәдениет пен өнер  

 

 

3. «Қазақстандағы әлеуметтік мәселелер: білім беру, денсаулық сақтау, 

мәдениет салаларындағы қазіргі таңдағы жағдайы» атты тақырыбы бойынша 

топтық жоба құрастыру. 

 

Сұрақтар: 

1. Білім беру қызметінің талаптарымен байланысты сипаттарды атаңыз  

2. Білім беру қызметтерін ұсыну тәсілдерінің талаптарына байланысты 

сипаттарды атаңыз 

3. Денсаулық сақтау саласында қандай әдістерді құрастыру қажет? 

4. Мәдениеттің дамуы қандай бағыттар бойынша жүзеге асырылады? 

 

5-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ 

ЖОСПАРЛАУ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Әлеуметтік-экономикалык процестерді жоспарлау негіздері  

2. Аймақтық деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестерді 

жоспарлау ерекшеліктері 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ  

1. Әлеуметтік-экономикалык процестерді жоспарлау негіздері  

2. Әлеуметтік-экономикалык процестерді жоспарлау формалары 

 

2 сабақ  

1. Әлеуметтік саланы аймақтық дәрежеде жоспарлау ерекшеліктері 

2. Әлеуметтік нормативтер 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудын 

шетелдік тәжірибесі» атты баяндаманы дайындау (dov.kz сайтынан алынған 

мәліметі бойынша). «Аймақтық деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық 

процестерді жоспарлаудың ерекшеліктері» тақырыбы бойынша талдау жасау. 

Жеке тапсырмаларды орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Жоспарлау аспектілеріне қатысты анықтамаларды осы кестеге 

толтырыңыз: 

Әлеуметтік-

экономикалық 

аспектісі 

Методологиялық 

аспектісі 

Ұйымдастырушылық 

аспектісі 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

2. Әлеуметтік-экономикалық процесстерді жоспарлау формаларына 

анықтама беріңіз: 

Директивті 

жоспарлау 

Индикативті жоспарлау Стратегиялық 

жоспарлау 

 

 

  

 

3. Әлеуметтік-экономикалық процесстерді жоспарлау әдістерін кестеде 

көрсетіңіз: 

Тепе-теңдік әдісі Нормативті әдіс Бағдарламалық-

мақсатты әдіс 

 

 

  

 

Сұрақтар: 

1. ҚР-ғы әлеуметтік-экономикалық процесстерді жоспарлау қалай жүзеге 

асырылады.? 

2. Аймақтық деңгейдегі әлеуметтік саланы жоспарлау процесі қалай іске 

асырылады? 

3. Мемлекеттік жоспарлау сызбасы дегеніміз не? 

4. Стратегиялық мәселелерді жүзеге асырудың кезеңдерін атап шығыңыз 

5. 2015 жылға дейінгі ҚР өндірістік күштерін дамыту мен орналастыру 

сызбасында анықталған 3 мәселелерін атаңыз 

6. Негізгі әлеуметтік индикаторлар дегеніміз не?  

7. Бағдарламалық жоспарлаудың мәні неде? 

 

6-ТАҚЫРЫП. НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА АДАМЗАТ КАПИТАЛЫ 

ДАМУЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕРІ  

 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1 дәріс  

1.  Адам капиталы экономикалық категория ретінде 

2.  Адам капиталы теориясы 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 

 

2 дәріс  

1. Адами капиталына инвестициялар 

2. ҚР адами капиталды жетілдіру бағыттары 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 

 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1.  Адам капитал түсінігі 

2.  Нарыктық экономика жагдайындағы адами капиталының жағдайы 

 

2 сабақ 
1. Адам капиталға инвестициялар 

2. ҚР адами капиталға инвестициялаудың тиімділіктерін талдау 

 

3 сабақ 

1. ҚР аймақтарында адами капиталдың даму ерекшеліктері     

2. Адамзат капиталының негізгі әдістемесін бағалау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Адам капиталы – инновациялық Қазақстанның 

даму негізі» атты мақала бойынша баяндама жасау (http://i-news.kz/news сілтемеде 

көрсетілген мәліметі бойынша). Коллоквиумға дайындалу. Жеке тапсырмаларды 

орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Адам капиталы түсінігіне анықтама беріңіз: 

АДАМ КАПИТАЛЫ 

Тар мағынасында: Кең мағынасында: 

 

 

 

 

2. Адам капиталы теорияларын осы экономистерге сәйкес кестеге 

толтырыңыз: 

Уильям Петти Адам Смит Альфред Маршалл 

 

 

  

 

3. Адам капиталы теориясын кім қалай түсінді? 

Г. Беккер  

 

В. Марцинкевич  

 

И. Ильинский  

 

А. Тоффлер,   



 

 

А. Печчей 

 

Сұрақтар: 

1. Адам капиталының мәні неде? 

2. «Адам дамуының индексі» қалай есептелінеді? 

3. Адам капиталы дамуының аспектісі неде? 

4. Адам капиталына инвестиция салу түсінігіне анықтама беріңіз 

5. ҚР-да әлеуметтік салаға инвестиция қалай жүзеге асырылады? 

 

3-МОДУЛЬ. ӘЛЕУМЕТТІК САЛА ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 

ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ КАТЕГОРИЯЛАРЫ 

 

7-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК САЛА ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ 

МОДЕЛЬДЕРІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Әлеуметтік саланы дамыту мен мемлекеттік реттеу модельдері  

2. Әлеуметтік саланы дамыту модельдерін салыстырмалы талдау 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу модельдері  

2. Әлеуметтік саланы модельдеу ерекшеліктері 

 

2 сабақ 
1. Әлеуметтік сала модельдерін салыстырмалы талдау 

2. ҚР мен шетелдегі әлеуметтік саланың дамуын салыстырмалы талдау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «ҚР-да әлеуметтік сала дамуының моделі» атты 

тақырыпқа презентация құру. «Шетелдік әлеуметтік саланың моделі» атты 

тақырбы бойынша баяндама жасау. Әлеуметтік саланы модельдеу 

ерекшеліктеріне конспект жазу. Жеке тапсырмаларды орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Мемлекеттің тиімді әлеуметтік саясаты 

Тар мағынасында Кең мағынасында 

 

 

 

  

2. Скандинавиялық модельді (Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия) сызба 

түрінде көрсетіңіз 

3. Континентальді модельді (Германия, Франция, Австрия, Бельгия) сызба 

түрінде көрсетіңіз 

4. Американо-британдық модельді (АҚШ, Англия және Ирландия) сызба 

түрінде көрсетіңіз 

5. Еуроодақ шегіндегі әлеуметтік модельді сызба түрінде көрсетіңіз 

 

Сұрақтар: 

1. ҚР-ғы әлеуметтік сала дамуының негізгі моделі қандай? 

2. Шетелдегі әлеуметтік сала дамуының негізгі модельдерінің 

сипаттамасы қандай? 

3. Біздің республикамыздағы және шетелдің тәжірибесін әлеуметтік сала 

дамуы бойынша қалай анықтауға болады? 

4. Әлеуметтік сала дамуының сапалы жағдайын көрсететін 

көрсеткіштеріне не жатады? 

5. ҚР-ғы әлеуметтік сала дамуындағы негізгі мәселелеріне не жатады? 

 

8-ТАҚЫРЫП. ХАЛЫҚТЫҢ ӨМІР ДЕҢГЕЙІН БОЛЖАМДАУ ЖӘНЕ 

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Халықтың өмір сүру деңгейінің көрсеткіштері 

2. Халықтың өмір сүру деңгейін мемлекеттік реттеудің негізгі 

бағыттары 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Халықтың өмір сүру деңгейін талдаудың сандық және сапалық  

әдістері 

2. ҚР-да өмір деңгейінің көрсеткіштері 

 

2 сабақ 
1. Өмір сапасын бағалау жүйесі және әлеуметтік дамудың жоспары 

2. Халыктың өмір суру деңгейін мемлекеттік реттеу бағыттары 

 



 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Тұрғындардың өмір деңгейін болжамдау мен 

мемлекеттік реттеу» тақырыбына реферат дайындау. «ҚР халықтың өмір сүру 

деңгейлерін көтерудің өзекті мәселелері» атты тақырыбына талдау жасау 

(http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Economics/13_148728.doc.htm сілтеме 

бойынша алынған мәліметтері негізінде). ҚР-да өмір деңгейінің көрсеткіштерін 

конспектілеу. Жеке тапсырмаларды орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. «Қазақстанда ең төменгі өмір сүру көрсеткішіне күн көруге бола ма?» 

тақырып бойынша талдау жасаңыз (nur.kz сайтынан алынған мәліметтері 

бойынша) 

2. Қазіргі статистикалық мәліметтерге сүйене отырып ҚР-да өмір 

деңгейінің көрсеткіштеріне талдау жасаңыз 

3. Аталмыш көрсеткіштерге толық анықтама беріңіз: 

Өмір сапасы Өмір жағдайы 

 

 

 

 

 

Сұрақтар: 

1. Аймақтық денгейдегі өмір денгейін реттеу мен болжамдау мәселелері 

2. Қазақстандағы өмір денгейінің дамуына не ықпал жасайды? 

3. Өмір деңгейін реттеу мәселелерін шешу жолдарын қалай түсінесіз? 

4. Кедейлік деңгейі дегеніміз не? 

5. Әлеуметтік сала дамуының аймақтық деңгейі 

6. Әлеуметтік саланың даму қарқыны дегеніміз не? 

7. Әлеуметтік саланың экономикалық өсімі мен дамуы 

8. Кедейшіліктің шешілуінің мәселелеріне не жатады? 

 

9-ТАҚЫРЫП. ЕҢБЕК НАРЫҒЫ МЕН ХАЛЫҚТЫҢ 

ЖҰМЫСБАСТЫЛЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Еңбек нарығында адамзат ресурстарын басқару 

2. ҚР жұмысбастылықты мемлекеттік реттеуді оңтайландыру 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Еңбек нарығында адам ресурстарын басқару  

2. ҚР еңбек нарығын реттеу 

 

2 сабақ 
1. Еңбек нарығына мемлекеттің әсер ету шаралары 

2. Жұмыспен қамсыздандыру және еңбек нарығында мемлекеттік басқару 

механизмдері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Қарағанды өңірі бойынша тұрғындардың 

жұмыспен қамтылуы» тақырыбына баяндама дайындау. «Әлеуметтік саясаттың 

жаңа принциптері» атты мақала бойынша презентация дайындау (http://e-

history.kz/kz/contents/view/1738 сілтеме бойынша алынған мәліметтері негізінде). 

«ҚР еңбек нарығын реттеу» атты тақырыбы бойынша реферат жазу. Жеке 

тапсырмаларды орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Аймақтар бойынша жұмыссыздық көрсеткіштеріне талдау жасаңыз 

2. ҚР-ң жұмыспен қамту бағдарламаларын көрсетіңіз: 

Мемлекеттік бағдарлама Ерекшеліктері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтар: 

1. Тұрғындардың жұмыспен қамтылуының реттелуі қалай жүзеге 

асырылады? 

2. Тұрғындардың толық жұмыспен қамтылуының қамтамасыз етілуіні 

негіздері мен факторларын атап шығыңыз 

3. Әлеуметтік салада еңбек нарығы қалай реттеледі? 

4. Жұмыссыздық түрлерін атаңыз 

5. Еңбек ресурстарының орналастыруының әлеуметтік-экономикаклық 

проблемалары неде? 

 



 

 

 

4-МОДУЛЬ. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ РЕТТЕУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ, 

ПОТЕНЦИАЛЫ МЕН ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 

 

10-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ ДАМУЫНЫҢ 

АЙМАҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Аймақтық деңгейде әлеуметтік саланы дамыту мәселелері  

2. Әлеуметтік инфракұрылымды оңтайландырудың аймақтык аспектісі 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 
 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1. Аймақтық деңгейдегі әлеуметтік саланы дамыту мәселелерінің 

ерекшілігі 

2. Әлеуметтік саланы дамытудың аймақтық мәселелерін шешу 

жолдары 

 

2 сабақ 
1. ҚР аймақтарындагы әлеуметтік саланы талдау 

2. Әлеуметтік саланың құқыктық базасы және аймақтық деңгейде оларды 

жүзеге асырудың жетілмеуі 

 

3 сабақ 
1. Депрессиялық аймақтарда әлеуметтік саланың даму мәселелері 

2. ҚР әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеуді оңтайландырудың аймақтық 

аспектісі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Аймақтық деңгейдегі әлеуметтік саланы 

қаржыландыру мәселелері» тақырыбы бойынша эссе жазу. «Мемлекеттің 

әлеуметтік және аймақтық саясаттарының заңдылықтары» атты берілген дәрісті 

талдау (http://www.testent.ru/load/ehkonomika/ сілтеме бойынша алынған мәліметі). 

«Аймақтық экономика» тақырыбы бойынша конспект жазу. Жеке тапсырмаларды 

орындауға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Қарағанды облысы денгейінде әлеуметтік жағдайды талдаңыз 

2. Кез келген аймақты (облысты) таңдаңыз. Бұл аймақ бойынша әлеуметтік 

мәселелерін талқылаңыз 

 

Сұрақтар: 

1. Аймақтық деңгейде әлеуметтік саланы қаржыландыру көздеріне не 

жатады? 

2. Әлеуметтік саланы аймақтық жоспарлау дегеніміз не? 

3. Әлеуметтік инфрақұрылымды реттеудегі мемлекеттің ролі мен оны 

дамытудың аймақтық аспектісін қалай түсіңесіз? 

 

11-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫ ДАМЫТУ МЕН 

ЖЕТІЛДІРУДІҢ ПОТЕНЦИАЛДЫ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Әлеуметтік саланы дамыту мен жетілдірудің басымдықтары  

2. Әлеуметтік саланы дамыту мен реттеудің қазақстандық тәжірибесі: 

мүмкіндіктері мен болашағы 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 
 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік саланы дамыту мүмкіндіктерінің ерекшелігі 

2. Мемлекеттің әлеуметтік саясатын оңтайландырудың аймақтық 

мәселелері 

 

2 сабақ 
1. ҚР әлеуметтік саланы дамытудың потенциалды мүмкіндіктерін талдау  

2. Әлеуметтік саланы реттеудің мемлекеттік саясаты және оларды жүзеге 

асырудың жетілмеуі 

 

3 сабақ 
1. Дағдарыстық трансформация жағдайында әлеуметтік саясатты 

жетілдірудің мәселелері 

2. ҚР әлеуметтік саласын мемлекеттік реттеуді жетілдіру жолдары 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Экономикалық және әлеуметтік салаларды 

қалыптастыру және дамыту жолдары» тақырыбы бойынша презентация құру. 

«Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері – әлеуметтік кепілдіктер мен жеке 

жауапкершілік» атты тақырыпқа реферат дайындау. Әлеуметтік саланы дамыту 



 

 

мен жетілдіру бойынша конспект жазу. Жеке тапсырмаларды орындауға 

дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

ҚР-да әлеуметтік салаларды дамытудың сәйкес бағдарламаларын 

көрсетіңіз: 

Салалар Бағдарламалар 

Денсаулық сақтау  

Білім беру  

Мәдениет пен өнер  

 

Сұрақтар: 

1. ҚР-ғы әлеуметтік саланың дамуының негізгі әдістеріне не жатады? 

2. Әлеуметтік саланың даму мәселелерін шешу жолдарына не кіреді? 

3. Әлеуметтік саланың құқықтық аспектілерінің дамуы дегеніміз не? 

4. Әлеуметтік саланы реттеудегі мемлекеттің ролі қандай? 

5. ҚР-ғы әлеуметтік саланы жетілдіру жолдарын дамытудың мәселелері 

6. Әлеуметтік саланың экономикалық факторларының есептік дамуы 

 

12-ТАҚЫРЫП. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫ ДАМЫҒАН 

ЕЛДЕРДЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛАНЫҢ РЕТТЕЛУІ 

 

Дәрістер жоспары (2 сағат) 

1 дәріс 

1. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде әлеуметтік саланы реттеу 

мәселелері 

2. Әлеуметтік саланы реттеудің шетелдік тәжірибесін талдау 

Әдебиет: нег: 1-17, қос: 18-38 

 

2 дәріс 

1. Жаһандану процестері және әлеуметтік сала 

2. ҚР әлеуметтік саласын реттеуде қолайлы шетелдік тәжірибеге 

бейімделуі 

 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлемнің    дамыған    елдерінде    әлеуметтік    саланы    дамыту 

ерекшеліктері 

2. Дамыған мемлекеттерде әлеуметтік саясатты оңтайландыру 

мәселелерін шешу 

2 сабақ 
1. ҚР әлеуметтік саласын реттеуде қолайлы шетелдік тәжірибені 

бейімдеудің потенциалды мүмкіндіктерін талдау 

2. Әлеуметтік саланы реттеудің мемлекетгік саясаты және нарықтық 

экономикасы дамыған елдердегі оның даму қарқыны 

 

3 сабақ 
1. Нарықтық жағдайда әлеуметтік саясатты жетілдіру жолдары 

2. Әлемнің дамыған елдерінің колайлы тәжірибесін пайдалану 

негізінде ҚР-ғы әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеуді жетілдіру  жолдарын 

талдау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма: «Шет елдердегі әлеуметтік саланы реттеу» 

тақырыбы бойынша баяндама жазу (кез келген мемлекет мысалында жазуға 

болады). «Экономикасы дамыған және өтпелі экономикалы елдер» атты 

шығармашылық жобаны дайындау (http://studopedia.ru/9_198693_gruppa--

razvivayushchiesya-strani-vseostavshiesya.html  сілтеме арқылы алынған 

мәліметтері негізінде). Коллоквиумға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

Салыстырма жасаңыз: 
Қазақстан Республикасы ? 

 

 

 

 

 

Сұрақтар: 

1. Шет елдерде әлеуметтік саланы реттеу 

2. Әлеуметтік саланың дамуының қандай шетел модельдерін білесіз? 

3. Әлеуметтік саланың дамуы мен экономикалық өсудің шетелдік 

тәжірибе 

4. ҚР-ғы әлеуметтік дамуына шетел тәжірибесін қолдануы жайлы не 

білесіз? 

5. Әлеуметтік саланы реттеудегі жетілдіру механизмін қалай түсінесіз? 

 

 

 

 

 



 

 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет 

 

1) Қазакстан Республикасының Конституциясы, 1995. 

2) Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 

3) Н.Ә. Назарбаев. Нарық және әлеуметтік-экономикалық даму. М.: Экономика, 

1994. 

4)  «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» ҚР 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, қаңтар, 2017 ж. 

5) «Казахстанский путь-2050» Книга 1 «Экономика Казахстана в XXI веке», 

Алматы 2014 г. 

6) Н.А Назарбаев «Эра независимости». – Астана, 2017 г. 

7) 2010-2012 жылдарға Қазақстан Республикасы Үкіметінің іс-әрекеттер 

бағдарламалары. 

8) Қазакстан республикасының аймақтык саясат тұжырымдамасы. ҚР сауда 

және экономика министрлігі. - Алматы, 2009. 

9) 2015 ж. кезеңге дейінгі Қазақстан Республикасының өндіргіш күштерді 

дамыту және орналастыру сызбасының идеологиясы. ҚР сауда және экономика 

министрлігі, РГП «ИЭИ», - Алматы, 2009. 

10) 2010-2012 жж., Қазакстанның жыл сайынғы аймактык статистикалық 

басылымы, Статистика жөніндегі Агенттігі, – Алматы, 2012. 

11) 2014-2016 ж. ҚР әлеуметтік-экономикалык жағдайы. ҚР ҰЭМ статистика 

Комитеті. - Астана, 2017. 

12) Современное государство для всех: пять институциональных 

реформ. Выступление Президента Республики Казахстан, председателя 

партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева на XVI съезде партии от 11 марта 

2015 года. 

13) «Об утверждении Государственной программы индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы» Указ 

Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 

14)  Жатқанбаев Е.Б. Экономиканы  мемлекеттік реттеу: Оқулық. – Алматы, 2014 

ж. 

15) Мухтарова К.С. Государственное управление экономической безопасностью 

в РК : Учеб. – Алматы, 2014 г. 

16)  Омарова А.К. Финансирование и кредитование инвестиций: уч.пос./2-е изд., 

– Алматы : Таугуль-принт, 2014 

17)  

 

 

Қосымша әдебиет 

 

18) М. Садыкназаров. Национальная система высшего образования и науки 

Казахстана в контексте фомирования Единого экономического пространства: 

вызовы и перспективы.// Казахстан в глобальных процессах, № 2, 2012. 

19) Фомин Д. Актуальные вопросы пенсионной системы.// Экономист, № 6, 2012. 

20) Рахматуллина Г.Г. Малый и средний бизнесв условиях Таможенного Союза.// 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика, № 11, 2012. 

21) Ржаницына Л. Социальная сфера: бесплатность становится исключением.// 

Экономист, № 6, 2012. 

22) Селезнев А. – Ресурсное обеспечение неоиндустриальной модели развития// 

Экономист, 2, 2013. 

23) Плышевский Б. – Бедность: методы анализа и экономическая политика// 

Экономист, 3, 2013. 

24) Соловьев А. – Макроэкономический анализ пенсионной системы// 

Экономист, 3, 2013. 

25) Золотов А. – Развитие производительных сил и закон экономии рабочего 

времени// Экономист, 4, 2013. 

26) Федорова Л. – К вопросу о действенности социальной политики// Экономист, 

4, 2013. 

27) Симонов Г., Гуревич В., Симонов А. – Демографические и производственные 

показатели в сельском хозяйстве.// Экономист, 4, 2013. 

28) Бобков В. – О социальном измерении нового этапа развития.// Экономист, 5, 

2013. 

29) Топилин А. – Миграция и пространственное экономическое развитие 

страны.// Экономист, 5, 2013. 

30) А. Нигай. Пенсионная реформа – панацея или плацебо? // KAZAKHSTAN 

№2, 2013 год. 

31) Новые кадры для бизнеса // Казахстан, № 1, 2014. 

32) Защитим наших детей // Казахстан, № 1, 2014. 

33) Годовой план по госзакупкам// Госсектор, № 1, 2015. 

34) Стрельцова Я. Ценностная составляющая системы образования во Франции// 

МЭиМО, № 1, 2015. 

35) Кац И. На пути к социально-рыночной экономике// Экономист, № 1, 2015. 

36) Володин А. Место и роль среднего класса в незападных обществах// МЭиМО, 

№ 2, 2015. 

37) Нарбекова Г. Налоговые обязательства, возникающие при выплате работнику 

материальной помощи// Госсектор, № 2, 2015. 

38) Селезнев П. Особая роль международного сотрудничества// Международная 

экономика, № 5, 2015. 

 



 

 

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 өткізуге үшін сұрақтар: 
 

1. Әлеуметтік саланың объективті қажеттілігі, мәні 

2. Әлеуметтік сала ЖІӨ қалыптастырудың катысушысы ретінде 

3. Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді басқарудың негізгі түсініктері және 

мәселелері 

4. Әлеуметтік-экономикалық процестердің екі жақты ролі – баскарушылык 

әрекет ету объектілері ретіндегі және осы әсерлерді 

жузеге асыру процестері ретінде 

5. Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді баскару кызметтері 

6. Әлеуметтік-экономикалық процестерді бағалауды талдау 

7. Талдау және бағалау нәтижелеріне негізделген әрекет етуші  

экономикалық процестерді дамыту қаркынын болжамдау 

8. Әлеуметтік-экономикалық реттеу процестерін ұйымдастыру 

9. Алга койылған максаттарға жету үшін жобалық және  

нормативтік шешімдерді жүзеге асыру 

10. Әлеуметтік сала, оның концептуалдық негіздері 

11. Әлеуметгік саланың жаңа типті қоғамдык жүйе құру негіздері 

ретіндегі ролі 

12. Әлеуметтік саланы институционалдык реттеу: отандық және 

шетелдік тәжірибе 

13. Әлеуметтік-экономикалық дамуды болжамдау 

14. Әлеуметтік сала қалыптасуының ұйымдық негіздері 

15. Әлеуметтік сала қалыптасуына қатысты жүйелік тәсілдеме 

әдістемесі 

16. Әлеуметтік-экономикалық дамуды тиімді ету стратегиясы 

17. Әлеуметтік-еңбек жуйелері және әлеуметтік саладағы олардың 

ролі 

18. Еңбекті әлеуметтік ұйымдастыру негіздері 

19. Макроэкономикалық   деңгейде   әлеуметтік-еңбек   саясатын 

анықтау жэне жузеге асырудағы стратегиялык шешімдердің ролі 

20. Әлеуметтік-еңбек жүйелерінің тиімді кызмет ету мәні 

21. Жаңа жұмыс орындарына деген кажеттілікті камтамасыз ету  

мәселелері 

22. Әлеуметтік саладағы экономикалық өсімнің орны мен 

шарттары 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Әлеуметтік саланың субъектілері сиякты шаруашылық 

жетекешілерінің жаңа типін калыптастыру 

2. Аралас экономика дағы мемлекет қызметтерін жіктеу 

3. Жаңа жұмыс орындарына деген қажеттілікті камтамасыз ету мәселелері  

4. ҚР-ғы әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу 

5. ҚР-ғы әлеуметтік саланы дамыту 

6. Әлеуметтік саланы құруға қатысты негізгі макрожүйелі 

тәсілдемені болжау 

7. Өмірлік циклды ескере отырып еңбек құрылымын күру 

8. Экономиканың әлеуметтік саласына қатысты стратегия түсінігі 

9. Макроэкономикалық деңгейде әлеуметтік-еңбек саясатын 

анықтау және жүзеге асырудағы стратегиялық шешімдердің ролі 

10. Әлеуметтік әріптестік 

11. Еңбек нарығын реттеу 

12. Әлеуметтік саланы реттеудің шетелдік тэжірибесі       

13. Әлеуметтік саладағы сапаны баскару жүйесі  

14. Түтынушы кұқықтарын қорғау 

15. Білім беру және денсаулық корғау салаларын қаржыландыру 

көздері 

16. Әлеуметтік-экономикалық дамуды болжамдау 

17. Макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштерді болжау 

18. Еңбек нарығын қалыптастыру жагдайында жұмысбастылықты 

мемлекеттік реттеу 

19. Әлеуметтік   саладағы   экономикалық   өсімнің   орны   мен шарттары 

20. Әлеуметтік саладағы экономикалық өсімді құру мәселелері 

21. Экономиканың әлеуметтік саласына қатысты стратегия түсінігі 

22. Әлеуметтік саладағы стратегиялық шешімдерді кұру және жүзеге асыру 

23. Әлеуметгік саланы дамыту негіздері мен көздерінің өзгеруі 

24. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту және қаржыландырудың 

аймақтық мәселелері 

25. Әлеуметтік саладағы жұмыс орындарын қалыптастыру 

26. Жаңа жұмыс орындарына деген қажеттілікті қанағаттандыру  

мәселелері 

27. Жұмыс орны және оның ролі 

 

 



 

 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1. Елдің әлеуметтік экономикалық даму принципіне жатпайды 

2. Инвестицияға жатады 

3. Қамтамасыз ету потенциалдар тобына жатпайды 

4. Дағдарыс құбылыстарын жою мақсатында әлеуметтік аяға ықпал ету 

арқылы тұрақтылықты қалыптастырудағы мемлекеттің қызметі 

5. Экономиканың мемлекеттік секторына жатпайды 

6. Айтылғандардың қайсысы ұлттық болжамдардың мақсаты болып 

саналмайды 

7. Айтылғандардың қайсысы зерттеліп отырған обьектілердің сипатына 

қатысты жіктелетін болжамдардың түрлеріне жатпайды 

8. Халықтың тамақ өнімдері мен азық-түлік емес тауарларды тұтынуы, бөлшек 

тауар айналымы, өндірістік емес аялар: жалпы және кәсіптік білім беру, мәдениет 

пен өнер, денсаулық сақтау, коммуналдық шаруашылық және тұрмстық қызымет 

болжамдары 

9. Өндіргіш күштердің және өндірістік қатынастардың жекелеген 

элементтерінің даму перспективаларын зерттейтін болжамдар 

10. Циклдік жұмыссыздық байланысы мен ҰЖӨ-нің нақты деңгейін көрсететін 

заң 

11. Жұмыс күшіне сұраныстың артуы және жұмыссыздықтың төмендеу 

жағдайында,экономикадағы баға деңгейінің көтерілетінің көрсететін қисық деп 

аталады 

12. Әлеуметтік сала – бұл 

13. Әлемдік ғылымда қалыптасқан екі үлгі (обьективтік және психологиялық) 

болып саналады: 

14. Аталған компоненттердің қайсысы дамыған елдерде қолданылатын 

әлеуметтік қорғаудың аралас жүйесіне жатпайды: 

15. Отандық әлеуметтік саясаттың басымдықтарына мыналар жатпайды: 

16. Экономикалық өмірде өндірістік кешендердің келесі факторлардың маңызы 

мен ролін анықтайды 

17. «ҚР Өндірістік саясатының» мақсатына мына мақсаттар жатпайды 

18. Капитал қозғалысының үлгісіне әсер етпейді 

19. Әлеуметтік-экономикалық дамуына жатпайтын принциптер 

20. Төменде көрсетілгендердің қайсысы ұлттық болжамдауға жатпайды 

21. Нарықтық механизм шешпейтін қиындықтардың қатарына сыртқы әсерлер 

(экстерналий) жатады. Бірақ, оларға қатыссыздарды атаңыз: 

22. Параметрлер жүйесін құру процесін көрсететін мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық саясатын жүзеге асыратын, экономиканың қызметіне әсер ететін 

негізгі әдісі 

23. Мемлекеттік «ҚР өндірістік саясаты» бағдарламасының мақсаттарына 

жатпайтын мақсатты көрсетіңіз 

24. Өзіне тұрғындардың тұтыну тауарларын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, 

өнер, коммуналдық шаруашылық, тұрмыстық қызмет көрсету, жалпы және 

тәжірибелік білім беру – бұл болжам 

25. Статистикалық әдістердің көп түрлілігі бар, бірақ әлеуметтік реттеуге аса 

маңызы зор 

26. Тұтыну баға индексі көрсетеді 

27. Экономикалық өсімді қолдау қажеттілігі 

28. Мемлекеттің инвестициялық саясат стратегиялық жоспарда қамтамасыз 

етуге бағытталған 

29. Қайтарымсыз бюджеттік қаржыландыру мыналарға бағытталған: 

30. Экономикалық өсімнің экстенсивті факторлары: 

31. Экономикалық өсімнің интенсивті факторларына жатады: 

32. Экономикалық өсім – бұл 

33. Экономикалық өсімнің параметрлері 

34. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу әдістеріне жатпайды 

35. Әлеуметтік экономика нені зерттемейді 

36. Мемлекеттің экономикалық секторын тиімді басқаруды қамтамасыз ету, аз 

рентабельді кәсіпорынды қаржыландыру, ғылымның дамуына үлес қосу, ҒТП 

келесі факторларды қамтиды 

37. Жоспарлау субъектісі – бұл жаспарлау объектісі, органдардың құрылымдық 

жоспарлауын және жоспарлауды дайындау технологиясын көрсетеді 

38. Адам капиталы концепциясын алғашқы болып қолданған ғалым 

39. «Халықтың жағдайы – жұмыскер саны мен білім сапасымен анықталады» 

деп айтқан 

40. «Адам капиталы – келешекте қанағаттанушылық  пен келешек жұмыс көзі» 

адам капиталының трактаты қандай мағынада жазылған 

41. Толық және айнымалы адам капталының мінездемесі үшін қолданылады 

42. Халықтың толық қоныстануын және кеңейтілген жұмыс күшінің 

қалыптасуына, адамдардың интеллектуалды мүмкіндіктерінің қалыптасуына 

келесі факторлар жатады 

43. Экономиканың әлеуметтік саласын меңгеру тапсырмаларына 

44. Материалдық-заттай элементтердің тұрақты жиынтығы олардың қоғам мен 

адамның, тұтынушылардың талабын қанағаттандыру үшін жағдай жасайды, бұл 

45. Әлеуметтік саясат функцияларына әлеуметтік сфераның дәстүрлі 

институттарын былайша жіктеуге болады 

46. Әлеуметтік бағдарламаларды анықтау, әлеуметтік жәрдемақының деңгейі, 

мемлекеттің қызмет көрсетуі былайша анықталады 



 

 

47. Экономикалық, әлеуметтік, табиғи-экологиялық және адамдардың басқа да 

қызмет көрсетуімен байланысты және оның адамдардың тұрмысына, жеке 

тұлғалардың әлеуметтік әл-ауқатына әсер етуі  

48. Халықтың материалдық тұтыну деңгейін анықтайтын жиынтық көрсеткіші 

49. Халықтың тұтыну тауарлары, бір жанұяны азық-түлікпен қамтамасыз ету, 

тұтынудың құрылымы, тұтынушылардың минималды деңгейі мына көрсеткішке 

жатады 

50. Әлеуметтік саясат саласына жатпайды 

51. Шаралар жүйесі, азаматтардың материалдық және әлеуметтік жағдайын 

жалпылай және жекелеген жақтарын қарастыру бұл  

52. Қоғам мен оның мүшелері арасындағы және олардың тұтыну деңгейін 

қамтамасыз ету міндеттерінің жүйесі 

53. Қолайсыз жағдай пайда болған жағдайда барлық азаматтарға төленетін 

әлеуметтік трансферт  

54. Әлеуметтік-экономикалық процестердің мақсатын жетілдіру стратегиясын 

анықтау және олардың индикативті және өзге де жоспарларда, мемлекеттік 

тапсырыс пен белгілі бір өнім түрін жеткізу келісім шарты, жұмыстың 

орындалуын, әлеуметтік қызметті көрсету – бұл 

55. Дербес таңдау кезінде субъектілердің шешімі, әлеуметтік саясаттың 

мақсаттарына сай алғышарттар құру тәсілі – бұл: 

56. Кедейлерге ықпал ету схемасы 

57. Конституциялық немесе заңдылықты тіркелген әлеуметтік жиынтық игілігі 

өз азаматтары үшін мемлекеттің қажеттіліктерге 

58. Мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың механизмдері ретінде жұмыспен 

қамту бағдарламалары әр түрлі деңгейлерде құрастырылып, жүзеге асырылатын 

әдіс 

59. Еңбек ресурстары мен олардың ара-қатынастарының жалпы прпорцияларын 

сипаттайтын әдіс түрі 

60. Жұмыссыздықтың мүмкін болатын шамасы, әлеуметтік қорғауды 

қамтамассыз ететін әлеуметтік нормативтер, өмір сүру деңгейі мен әлеуметтік 

дамудың минималды стандарттары 

61. Шекаралық деңгейде барлық меншік формаларындағы кәсіпорындардың 

инвестициялық бағдарламаларын аймақтың еңбек ресурстарымен келістіру 

міндеті 

62. Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту мен жұмыссыздық 

мәселелерін мемлекеттік реттеуге жауапты Министрлігі 

63. Халықтың жұмыспен қамту көрсеткішін анықтау үшін жүргізілген 

сараптама жұмыстарының нәтижесі бойынша, Қазақстанда жұмыссыздықтың 

неше даму кезеңдері анықталды 

64. Салалық аспектіде жұмысссыздық ҚР-да өсті 

65. Экономикалық аймақтардың құрамы мен шекараларын қандай факторлар 

шешеді 

66. Батыс Қазақстанның шаруашылық басымдылығын айқындайтын салалар 

67. Солтүстік-Батыс Қазақстанның шаруашылық басымдылығын айқындайтын 

негізгі салалар 

68. Солтүстік Қазақстанның шаруашылық басымдылығын анықтайтын негізгі 

экономикалық салалар 

69. Орталық Қазақстанда ең бірінші қалыптасқан өнеркәсіп салалары 

70. Швецияда әлеуметтік реттеу мен әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелеріне 

аса маңызы зор ең жоғарғы көрсеткіші: 

71. Белсенді әлеуметтік саясатты жүргізу болжау мен жоспарлауды қай салада 

кеңінен қолданылуын қамтамасыз етеді  

72. Тұтыну ерекшеліктеріне байланысты әлеуметтік нормативтер болуы мүмкін  

73. Жастардың, зейнеткерлердің, еңбекке жарамды халықтың санын зерттеу 

саласы 

74. ҚР өндірістік күштерді дамыту мен орналастыру қай жылға дейін құрылған  

75. Жоспарлау жүйелерінің құраушы элементтері қандай реті бойынша 

келтірілген 

76. Жоспарлау деңгейлері қандай реті бойынша дұрыс келтірілген 

77. Егер де жоспралау объектісі қаланың кеңістіктегі дамуы болса, онда ол 

жоспарлау түрі 

78. Егер де жоспарлау объектісі муниципалды экономика мен әлеуметтік салада 

жүйесінде болса, онда ол жоспарлау түрі 

79. Территорияның дамуынң басымды бағыттары жөнінде қоғамдық келісім 

құжаты 

80. Циклдік жұмыссыздық байланысы мен ЖҰӨ-нің нақты деңгейін көрсететін 

заңы 

81. Жұмыс күшіне сұраныстың артуы және жұмыссыздықтың төмендеу 

жағдайында, экономикадағы баға деңгейінің көтерілетінің көрсететін қисығы 

82. Отандық әлеуметтік саясаттың басымдықтарына мыналар жатпайды: 

83. Капитал қозғалысының үлгісіне әсер етпейді 

84. Болжам, өзіне тұрғындардың тұтыну тауарларын қамтамасыз ету, денсаулық 

сақтау, өнер, коммуналдық шаруашылық, тұрмыстық қызмет көрсету, жалпы 

және тәжірибелік білім беру – бұл 

85. Экономикалық өсімді қолдау не үшін қажет 

86. Мемлекеттік инвестициялық саясат стратегиялық жоспарда қамтамасыз 

етуге бағытталған 

87. Қайтарымсыз бюджеттік қаржыландыру мыналарға бағытталған: 

88. Экономикалық өсімнің экстенсивті факторлары: 

89. Экономикалық өсімнің интенсивті факторларына жатады: 

90. Экономикалық өсімнің параметрлері 



 

 

91. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу әдістеріне жатпайды 

92. Әлеуметтік экономика зерттемейді 

93. Әлеуметтік болжау құралы болып 

94. Болжау тәсілдерінің түрлері: 

95. Түйсікті болжау тәсілінің мәні: 

96. Тәсілдер арасында ең көп тараған жеке сарапты бағалау болып 

97. Тәсілдер арасында ең көп тараған ұжымдық сарапты бағалау болып 

98. «Дельфи» тәсілінің ерекшеліктері 

99. «Ми атакасы» тәсілі бойынша 

100. Формализделген болжау тәсілінің негізделуі 

101. Әлеуметтік сфераны реттеу кезінде шешуші болып, олардың айқындау  

принциптерінің 2 негізін есепке алғанда, оларға мән бермеу ең мәселелі 

тұжырымдамалық бағдардың игіліктігіне қарамастан құрып кетуі мүмкін. Ол 

принциптер 

102. Әлеуметтік сфераға ұтымды пайдаланудың жиынтық тәсіліне қажет 

103. Математикалық моделдеу тәсілі моделдердің құрылуын негізделуі 

104. Мемлекеттік әлеуметтік доктаринаны әзірлеу, барлық ұлттық идеяға 

негізделген – бұл: 

105. Еңбек ресурстары мен олардың ара-қатынастарының жалпы прпорцияларын 

сипаттайтын әдіс түрі 

106. Жұмыссыздықтың мүмкін болатын шамасы, әлеуметтік қорғауды 

қамтамассыз ететін әлеуметтік нормативтер, өмір сүру деңгейі мен әлеуметтік 

дамудың минималды стандарттары, ол 

107. Осы әдісті құрастыру кезінде жұмыспен қамтудың аймақтық 

бағдарламаларын, халықтың әртүрлі демографиялық топтарының 

жұмысбастылығы бойынша бағдарламаларды құрастыру басым болады 

108. Әлеуметтік нормативтер ненің әсерінен өзгереді  

109. Әлеуметтік нормативтердің блогына жатпайды 

110. Әлеуметтік нормативтердің негізі болады 

111. Минималды тұтынушылық бюджет әлеуметтік нормативтер түрінде 

минималды қойылымдар ретінде қолданылуы керек  

112. Еңбекақының минималды соммасын есептеу – әлеметтік нашар топтарға 

берілетін табыс деңгейі немесе жұмыс істеушінің табысын қамтамасыз ету  

113. Әлеуметтік саланың жоспарлаудың тиімді өлшемінің өсуі   

114. Әлеуметтік саясаттың мықты және әлсіз жақтарын бағалау аймақтардың 

мүмкіншіліктерін анықтауға көмектесіп, стратегиялық мәселелерді құрастыруға 

көмектеседі  

115. Жоспарлаудың Батыстық жүйесінің ерекшелігі 

116. Әр елде экономикалық дамуды жоспарлаудың әртүрлі принциптері бар, олар 

келесі міндеттері бойынша ерекшеленеді 

117. Бағдарламалық жоспарлау (project planning) келесі жағдайларға тән 

118. Кешендік жоспарлау (comprehensive planning) қарастырады 

119. Қазіргі кезеңде муниципалды деңгейде қолданылатын жоспарлау түрі 

120. Егер де жоспралау объектісі қаланың кеңістіктегі дамуы болса, онда ол 

жоспарлау түрі 

121. Егер де жоспарлау объектісі муниципалды экономика мен әлеуметтік салада 

жүйесі болса, онда ол жоспарлау түрі 

122. Аталмыш құжатта дамудың жалпы философиясы мен перспективаларды 

жүзеге асырудың әдіснамалары келтірілген 

123. Территорияның дамуынң басымды бағыттары жөнінде қоғамдық келісім 

құжаты 

124. Өмір деңгейі – бұл 

125. Ең төменгі күнкөріс деңгейін есептеу процесінде пайдаланылатын қанша 

әдісі бар 

126. «Еңбек ресурстары» –  бұл 

127. Нарықтық экономикалы елдерде ғылыми – техникалық стратегияны жүзеге 

асырудың негізгі формасы болып саналады 

128. Экономикалық әлеует нені білдіреді 

129. Болжау және жоспарлау теориясы мен практикасында экономикадағы 

пропорциялардың бірнеше топтарын ажыратып атаңдар 

130. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу болып 

түсіндіріледі 

131. Аймақтарды дамытуды мемлекеттік реттеудің объектісі болып саналады 

132. Бағдарламалық-мақсатты жоспарлау не үшін қолданылады 

133. Индикативті жоспарлау – бұл 

134. Директивті жоспарлау – бұл 

135. SWOT-талдау түрінде нені түсіңесіз 

136. Даму стратегиясы қалай бөлінеді 

137. Еңбек қатынастарын реттеуде басты мақсаты 

138. Әлеуметтік сала қандай саланы қамтиды 

139. Әлеуметтік сала құрайды 

140. Әлеуметтік саланы қаржыландырудың қайнар көздері 

141. Әлеуметтік сала экономикасына қатынасады 

142. ҚР-да минималды жалақының көрсеткіші 

143. Әлеуметтік саланы реттеудің шведтік моделінің спецификасы 

144. Мемлекеттің әлеуметтік функциясы 

145. БҰҰ ұсынысы бойынша өмір деңгейі өлшенеді 

146. Тұрғындардың ақша кірістерінің құрылымы мен деңгейіне 

147. Әлеуметтік даму ресурстарының негізгі қайнар көздеріне 

148. Әлеуметтік саладағы еңбек ақыны реттеу бойынша негізгі шараларына 

кіреді 
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