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1. Пәннің сипаттамасы 

 

«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің оқу мақсаты - 

ұлттық экономиканың тұтастай жүйесіндегі аймақтың әлеуметтік-

экономикалық дамуы, және экономиканы реформалау, оның әрі қарай 

тұрақтануы қандай да бір аймақтық факторлар және шарттарды 

зерттеу. 

Қазақстанның ерекше мемлекеттік құрылымы, аймақтардың табиғи-

климаттық, географиялық, демографиялық жағдайлары, олардың 

әлеуметтік-экономикалық дамуының күшеюші теңсіздігі ҚР әрбір 

аймағының ерекшеліктерін зерттеу, мемлекет пен оның жекелеген 

территорияларының мүдделерінің келістіру жолдарын іздеу 

қажеттілігін туындатады. 

Міндеттері: 

- аймақтық экономиканың теориялық негіздері туралы білімді 

қалыптастыру, 

- аймақтық экономиканың дамуы туралы қабілетін 

қалыптастыру, 

- Қазақстан Республикасындағы аймақтық саясат және 

аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі туралы 

білімді қалыптастыру, 

- оқытушылық және ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын 

қалыптастыру, 

- кәсіби қарым-қатынас дағдыларын дамыту. 

Аймақтық экономиканың негізгі объектісі ұлттық экономика 

қатынастарының жалпы жүйесіндегі аймақтардың әлеуметтік-

экономикалық дамуы болып табылады және кейінгі тұрақтандыру мен 

тұрақты даму сол немесе басқа аймақтық факторлармен тығыз 

байланысты. Ал Қазақстанның ерекше мемлекеттік құрылымы, 

аймақтардың табиғи-климаттық, географикалық, демографикалық 

жағдайларының әр алуандығы, олардың әлеуметтік-экономикалық 

даму теңсіздігінің күшеюі ҚР әр аймағының ерекшелігін зерттеу, 

олардың дамуы мен қызмет етуінде ұтымды тәсілді анықтау, мемлекет 

пен оның жеке аумақтарының мүдделерін сәйкестендіру жолдарын 

іздеудің обективті қажеттілігін незіздейді. 

Айтылғанын бәрі жеткілікті білім алған жас мамандар өзінің  

тәжірибелік қызметінде, қазіргі кезеңдік шаруашылық жағдайға 

сәйкес келетін бақылау-тексерістік жұмыстың ұйымдық формалары 

мен әдістерін жетілдірудің басқарудағы рөлін білуді және өз бетімен 

жұмыс істеу қабілеттілігін жоғарлатады. 

Пререквизиттері: «Мемлекеттік басқару теориясы», 
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«Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Мемлекет және бизнес» және 

т.б.  

Постреквизиттер: Кәсіби тәжірибеден өту, дипломдық зерттеу 

және т.б. 

Оқу нәтижелері: 

А. Аймақтық экономика, аймақтардың типологиясы, аймақтық 

даму ерекшеліктері жайында түсінуі керек. 

Б. Студенттер аталмыш пән бойынша білімін өзінің кәсіби 

қызметінде, тәжірибеде қолдануы керек. 

С. Аймақтық экономика және басқару, ҚР аймақтары 

экономикасының тарихи-географиялық сипаттамасы, аймақтық 

экономика дамуының жоспарлануы мен болжану мәселелерін зерттй 

отыра, оларды аймақтық бағдарламалар сияқты маңызды құжаттарды 

құрауда қолдану деңгейін айқындау дағдыларын меңгеруі қажет. 

Д. Студент меңгерген білімін мемлекеттік және жергілікті 

басқару мамандығының иесі болғанда, яғни жергілікті әкімдіктер мен 

мәслихаттар қызметінде қолдана алуы тиіс 

Е. Жеткілікті білім алған жас мамандар өзінің тәжірибелік 

қызметінде, қазіргі кезеңге сәйкес келетін аймақтық басқаруды жүзеге 

асыру, аймақтық бағдарламаларды құру, аймақтық менеджментті 

тиімді ұйымдастыра білуді және өз бетімен жұмыс істеу қабілеттілігін 

арттыруы қажет. 

Пәннің әдіснамасы: Пәннің әдіснамасы оның ерекшелігімен 

және оқыту мақсатымен анықталады. Осыған байланысты білім беру 

процесінде оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістері 

қолданылады: презентация, дәрістер, пікір-таластар және т.б. 

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 атаулары 

 

Сағаттар 

Дәріс  Семинар  СӨЖ ОСӨЖ 

Модуль 1. Аймақтық экономиканың теориялық негіздері 

1 Кіріспе. Аймақ ғылыми 

білімнің саласы ретінде 

2 2 6 2 
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2 Аймақтық экономиканың 

қалыптасуының теориялық 

негіздері 

1 1 3 1 

3 Аймақ шаруашылық 

жүргізу және басқару 

объектісі ретінде 

1 1 3 1 

Модуль 2. Аймақтық экономиканың дамуы 

 

4 Аймақтың экономикалық 

әлеуеті  және оны бағалау 

1 1 3 1 

5 Аймақтар 

экономикасының дамуы 

реттеудің 

ұйымдастырушылық-

құқықтық негіздері 

2 2 6 2 

6 Аймақтардың дамуын 

мемлекеттік реттеу 

қажеттігі мен мәні 

1 1 3 1 

Модуль 3. Қазақстан Республикасындағы аймақтық саясат және 

аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі 

7 Аймақтық саясат:мәні 

және негізгі бағыттары 

2 2 6 2 

8 Аймақтық бюджет –

салық жүйесі 

1 1 3 1 

9 Аймақтық 

экономикасының дамуын 

жоспарлау және болжау 

1 1 3 1 

10  Қазақстан 

аймақтарының 

әлеуметтік-

экономикалық әлеуетін 

бағалау  

2 2 6 2 

11 Аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеудің 

әлемдік тәжірибесі 

1 1 3 1 

 Барлығы: 15 15 45 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 

түрі 

Сабақ 

тақырыптары 

(ағымдағы 

бақылау үшін) 

Тапсырмалар тізбесі (бақылау 

формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 1.  1.Академиялық эссе жазу. 

2.Тақырып сұрақтарын 

жазбаша талқылау 

3.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

1, 2 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 2. 1.Тақырып бойынша қосымша 

глоссарий құру. 

2.«Аймақтық экономика 

және басқару әдістерінің 

өзара әрекеттесуі» атты 

тақырыпқа академиялық 

эссе дайындау. 

3. Тапсырманы орындау 

3 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 3.  1.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

2.Реферат дайындау. 

3. Тапсырманы орындау 

 

4 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 4.  1.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

2.Тақырып сұрақтарын 

жазбаша талдау 

3.Реферат дайындау. 

 

5 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 5.  1.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

2.Рефераттар дайындау. 

3. Эссе жазу. 

 

6,7 апта 
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Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 6.  1.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

2.Рефераттар дайындау. 

3.Тапсырманы орындау 

 

8 апта 

Р1 шептік 

бақылау 

1-6 

тақырыптар 

Коллоквиум 8 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 7.  1.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

2.Рефераттар дайындау. 

3. Баяндама жасау. 

4. Тапсырманы орындау. 

9, 10 

апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 8. 1. Тақырып сұрақтарын 

жазбаша талдау. 

2.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

3.Рефераттар дайындау. 

4. Эссе жазу. 

11 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 9. 1. Тақырып сұрақтарын 

жазбаша талдау. 

2.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

3.Рефераттар дайындау. 

4. Эссе жазу. 

12 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 10. 1. Моноқалаларды дамытудың 

2012–2020 жылдарға арналған 

бағдарламасын талдау және осы 

қалалардың әлеуметтік-

экономикалық әлеуетін бағалау. 

2.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

3.Рефераттар дайындау. 

4. Эссе жазу. 

13, 14 

апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 11.  1.Тақырып бойынша глоссарий 

құру. 

2.Рефераттар дайындау. 

3. Мақаланы талқылау. 

15 апта 
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4. Тапсырманы орындау. 

Р2 шептік 

бақылау 

8-12 

тақырыптар 

Коллоквиум график 

бойынш

а 

Қорытын

ды 

бақылау 

1-12 

тақырыптар 

Емтихан (тестілеу) график 

бойынш

а 
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3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері 

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және 

түсіну, ақпараттарды талдау және 

бағалау, пайымдау, көлемі 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. 

Проблемалық 

ахуалдық 

есептерді шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, 

проблемаларды тұжырымдау; 

проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу. 

Талдамалық 

есеп 

Талдау мақсатының сәйкестігі, 

мазмұндылық, көрнекілік (статистика, 

сызбалар, диаграммалар және т.б.), 

талдау, болжамдылық; көлемі 10-12 

бет. 

Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде 30 термин 

Бақылау 

жұмысы 

Мысалы: 45 минуттық жазбаша 

жұмыс 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының 

тізбесінен 10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Мысалы: 30 жабық тестілік сұрақтар 

(бір дұрыс нұсқасымен). Жауап беру 

уақыты – 50 минут. 
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3.2 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбан қойылады. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

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

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға 

сәйкес оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс 

жауап берсе, қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, 

монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың әр түрлі дағдылары 

мен әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап 

қорытып баяндай алса; 

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

материалды жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап 

бергенде елеулі дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді 

дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді орындау барысында 

қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер 

білімгер тек қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір 

нақтылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес 

тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық материалды баяндау және 

практикалық тапсырманы орындау барысында қиындық көрсе; 



 11 

«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. 

 



 12 

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. 
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МОДУЛЬ 1. АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

ТАКЫРЫП 1. Кіріспе. Аймақ ғылыми білімнің саласы ретінде  

Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 дәріс  

1.«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің мақсаты. 

2.«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің шешілетің 

мәселелері. 

3.«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің өзектілігі. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

2 дәріс  

1.Аймақтық экономиканың теориялық негіздері. Аймақтық 

экономика туралы ғылымның тарихи астары мен негізгі бағытары. 

2.«Аймақтық экономика» және «Экономикалық аймақ» 

түсініктері: олардың мәні бойынша бірлігі мен мазмұны бойынша 

айырмашылығы. 

3.Аймақтық экономика және басқарудың объектісі. Аймақтық 

экономика және басқарудағы зерттеудің негізгі бағытары. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің мақсаты. 

2.«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің шешілетің 

мәселелері. 

3.«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің өзектілігі. 

 

2 сабақ 
1.Аймақтық экономика және басқарудың негізгі міндеттері. 

Аймақтық экономика және басқарудың негізгі ғылыми және 

тәжірибелік салалары. 

2.Аймақтық экономиканы зерттеудің негізгі әдістері. Аймақтық 

экономиканың сабақтас пәндермен байланысы. 

Семинарлық сабақтың аталмыш сұрағы «компаративті 

талдау» формасында өткізіледі (шарты: модельдердің ұқсастықтары 

мен айырмашылықтарын табу). 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 
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1.Тақырып сұрақтарын жазбаша талқылау: 

а)«Аймақ» ұғымының теориялық және практикалық 

анықтамасы.  
б)Аймақтық экономиканың негізгі түсінігі. 

в)«Аймақ» және «экономикалық кеңістік» ұғымдарының өзара 

қатынасы. 

2.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.  

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1. Академиялық эссе тақырыптары:  

-«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің маныздылығы 

-Ұлттық экономика өзара байланысты аймақтар жүйесі ретінде. 

-«Аймақтық экономика және басқару» пәнінің шешілетің 

мәселелері. 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1.Аймақтық экономиканың негізгі түсініктерін анықтау 

мақсатында салыстырмалы кесте құру. 

 

Түсінік Мазмұны Қазақстан бойынша нақты 

мысал 

Аймақ    

Экономикалық аудан   

Экономикалық кеңістік   

Біртекті аймақ   

Торапты аймақ   

Локалитет   

Өнеркәсіптік торап   

Көліктік торап   

ТӨК (территориалды-

өндірістік кешен) 

  

Агломерация   

Мегаполис   

Анклав   

Эксклав   

2.Келесі (www.rusnauka.com) сілтеме бойынша «Аймақтық 

экономикадағы мәселелік экономикалық аудандау» мақаласын талқылау. 

Сұрақтар: 

1.Аймақтық экономика пәніне не кіреді? 

2."Территория", "аймақ», "кеңістік" түсініктерінің 

http://www.rusnauka.com/
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айырмашылықтары қандай? 

3."Райондау"  деген не және оның қандай түрлерін білесіздер? 

4.Ірі экономикалық аудандар мен экономикалық ықпалдасудың 

аймақаралық ассоциациялары арасында қандай байланыс бар? 

5.Мәселелік аймақтарға мысал келтіріңдер. 

 

ТАКЫРЫП 2. Аймақтық экономиканың қалыптасуының 

теориялық негіздері 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Териториалдық еңбек бөлінісі және қоғамдық өндіргіш 

күштерінің орналасуы. Аймақтық экономиканың қалыптасуы мен 

дамуы. 

2.И.Тюненнің ауыл шаруашылық штандорт теориясы және 

А.Вебердің өнеркәсіптік штандорт теориясы 

3.А.Лештің шаруашылықты кеңісті ұйымдастыру туралы ілімі. 

В.Кристаллердің өндірісті және халықты орналыстыру теориясы. 

4.В.Лаунхардттың өнеркәсіптік кәсіпорынның рационалды 

штандорты.  

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

1.В.Лаунхардттың өнеркәсіптік кәсіпорынның рационалды 

штандорты.  

2. Ф.Будвил мен Ф.Перрудің «өсу полюстері» және «даму 

полюстері» теориясы. 

3.Дж. Фридман, Э.Валлерстайннің «орталық-шеткі аймақ 

(перефиия) теориясы. Аймақтық ғылымның қалыптасуы. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

2.Төменде тақырыпқа реферат дайындау: 

-«Экономикалық ой тарихындағы кеңістік факторы»,  

-«Й.Тюненнің ауылшаруашылық штандорт теориясы», 

-«А.Вебердің өнеркәсіптік штандорт теориясы»,  

-«Халықаралық сауда теориясы». 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1. Аймақтық экономика теориясындағы үш ірі бағыттардың негізгі 

белгілерін сипаттаңдар: 

Атауы Бағыттың сипаттамасы 
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Аймақты дамыту теориясы 

 

 

Аймақаралық экономикалық қатынастар 

теориялары  

 

 

Орналастыру теориясы 

 

 

 

2.Аймақтық экономиканың негізгі түсініктерін түсіндіру мақсатында 

салыстырмалы кесте құру: 

Ғалым Тұжырым

дама 

атауы 

Теориялы

қ бағыт 

Теорияға негізгі 

салым  

(2-3 пункт) 

Кемшілікте

рі  

Й.Тюнен Ауылшар

уашылық 

штандорт 

теориясы  

Өндірісті 

орналасты

ру 

теориялар

ы  

-Ауылшаруашылық 

өндірісті 

орналастыру 

заңдылықтары; 

-Орналасқан жері 

бойынша рента; 

-Абстрактілі 

модельдерді 

пайдалану. 

Өндірісті 

орналастыр

удың нақты 

сипатының 

жеңілдетілу

і 

В.Лаундх

ардт 

    

А.Вебер     

В.Криста

ллер 

    

А.Смит     

Д.Рикард

о 

    

Э.Хекшер 

и Б.Олин 

    

А.Лёш     

У.Айзард 

 

    

 

Сұрақтар: 

1. Ғылыми пән ретінде аймақтық экономика қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін атаңдар  
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2. Й.Тюнен, В.Лаунхардт, А.Вебердің штандорт теорияларының 

негізгі ережелері қандай? 

3. Көптеген теориялардың ішінен А.Лештың шаруашылықты 

өнеркәсіптік ұйымдастыру туралы ілімі немен айрықшаланады? 

 

ТАКЫРЫП 3. Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару 

Дәріс жоспары (1 сағат): 

1.Аймақтардың табиғи-шаруашылық талдауы.Экономикалық 

аудандарға бөлу халық шаруашылығын территориялдық ұйымдастыру 

әдісі ретінде. 

2.Басқару объектісі ретіндегі аймақтың мәні. Аймақ 

шаруашылық жүргізу объектісі ретінде. 

3.Аймақтық экономиканың қалыптасуы мен қызмет етуінің 

факторлары. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат): 

1. Еңбектің аумақтық бөлінісінің мәні мен оның елдегі 

өндірістік күштерді аумақтық ұйымдастырудағы рөлі. 

2. Еңбектің аумақтық бөлінісінің негізгі факторлары және оның 

аймақтық экономиканың қалыптасуы мен дамудағы рөлі. 

3. Аймақтардың мамандану деңгейі. 

4. Аймактардың қалыптасқан маманданулары. Аймактардың 

тиімді маманданулары. 

5. Жинақтаушы көрсеткіштердің жалпы сипаттамасы ретінде 

жалпы аймақтық өнім (ЖАӨ) көлемі және оның жан басына 

шаққандағы мөлшері. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарын жазбаша талдау: 

-Аймақтық экономикалық механизмі; 

- Әкімшілік-жоспарлы экономикадағы аймақтық механизмнің 

басты сипаттары; 

-Ұлттық экономикадағы аймақтардың экономикалық 

қатынастарының негізгі формалары; 

- Аймақ дамуының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері; 

- Экономиканың территориялық құрылымын талдау әдістері; 

- Аймақтардың типологизациясы; 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 
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1.Келесі тақырыптарға реферат дайындау:  

-«Аймақтық талдаудың статистикалық базасы», 

-«Аймақ экономикасының модельдеуін жетілдіру», 

-«Райондау типтері (әкімшілік, жоспарлы, экономикалық, жеке)». 

2.Келесі (www.km.ru) сілтемесі бойынша «Қазақстан 

экономикасының ұдайы өндірісіндегі аймақтық теңсіздіктер» 

мақаласын талқылау. 

3. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

Сұрақтар: 

1.Нарықтық экономикаға көшу барысындағы аймақтық 

экономикалық механизмнің өзгерістеріне сипаттама беріңдер. 

2.Ұлттық экономикадағы аймақтардың экономикалық 

қатынастарының негізгі формалары қандай? 

3.Аймақтық статистиканың пәні не болып табылады? Оның 

құрылымы қандай? 

4.Ұлттық шоттар жүйесі мен аймақтық шоттар жүйесі 

арасындағы ара-қатынас қандай? 

5.Өнімді өндіру мен бөлудің аймақтық салааралық балансыынң 

сызбасына сипаттама беріңдер. 

6.Аймақтық салааралық баланста енгізу мен шығару, экспорт 

пен импорт қалай бейнеленеді? 

7.Аймақ экономикасы ашықтығының көрсеткіштері қандай? 

8.Өндірісті локализациялаудың экономикалық мәні мен 

коэффициенттерді қолдану мүмкіндіктеріне сипаттама беріңдер  

8.Аймақ дамуының біріктірілген индикаторларын құру мен 

қолдану қағидаларын атаңдар. 

9.Аймақтық типологияларды қалыптастыруға қатысты негізгі 

тәсілдемелерді атаңдар. 

 

МОДУЛЬ 2. АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫ 

 

ТАКЫРЫП 4. Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау 

Дәріс жоспары (1 сағат): 

1.Аймақтардаң табиғи-ресурстық, экономикалық және ғылыми 

әлеуеті.  

2.Аймақ әлеуетінің негізгі құрамдас бөліктері: даму 

көрсеткіштері. Табиғи-экологиялық әлеует. Ресурстық-өндірістік 

әлеует. Еңбек әлеуеті.  

3.Өндіргіш күштерді орналыстыру заңдылықтары, қағидалары 

және факторлары 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

http://www.km.ru/
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Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат): 

1.Мамандану мен кешенді дамудың мәні. Салааралық өзара 

әрекеттесулер. 

2.Аймақтың орталықпен, басқа аймақтармен және өзге сыртқы 

әлеммен экономикалық байланыстары. 

3.Экономикалық қатынастардың негізгі нысандары: сауда, 

қаржылық. 

4.Аймақтар экономикасының өндірістік секторы және олардың 

табиғи-экономикалық әлеуеті. 

5.Қазақстан аймақтарының индустриалдық, аграрлық, 

инвестициялық-құрылыс және өндірістік-инфроқұрылымдық әлеуеті. 

Семинарлық сабақтар дәстүрлі формада өткізіледі 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.«Аймақтың экономикалық потенциалының негізгі 

құраушылары: құрылымы, даму көрсеткіштері», «Аймақтың еңбек 

потенциалы» тақырыптарына рефераттар дайындау. 

 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1.«Қоғамдық еңбек бөлінісі және оның формалары» 

тақырыбына эссе жазу. 

2.Келесі (bnews.kz/ru/blogs/sailau_baizakov) сілтемесі бойынша 

«Қазақстанның өндіргіш күштерін орналастыру сызбасы – ұлттық 

экономиканы стратегиялық жоспарлаудың негізі» атты мақаланы 

талқылау 

3.Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

Сұрақтар: 

1.Экономикалық потенциал деген не? 

2.Экономикалық потенциалды қалыптастырудың қандай 

маңызды факторларын білесіз? 

3.Салалық еңбек бөлінісін қалай түсінесіз? 

4.Еңбек потенциалы деген не? 

5.Аймақтың өндірістік потенциалы деген не?  

6.Аймақтың экономикалық потенциалын не үшін бағалау 

қажет? 

    

ТАКЫРЫП 5. Аймақтар экономикасының дамуы реттеудің 

ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері 

Дәріс жоспары (2 сағат): 
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1 дәріс  

1.Экономикалық даму мен адамзат дамуы индексі бойынша 

аймақтарды топтастыру әдістемесі.  

2.Қазақстан жеке аймақтарының дамуын салыстырмалы талдау 

аймақтық саясаттың алыптасу шарты ретінде. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

2 дәріс  

1.Аймақтардың әлеуметтік-шаруашылық дамуын басқарудың 

конституциялық негіздері.  

2.Жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың құзіреттері 

мен олардың іс-әректің ұйымдастыу тәртібі. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

1 сабақ 

1. Мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының негізгі 

мақсаттары мен атқарымдық міндеттері, олпрдың өзгермелілігі мен 

басымдылығы. 

2.Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құрылымы мен 

жүйесі, олардың бір-біріне бағыныштылықтары және экономиканы 

орталықтан басқаратын органдармен өзара әрекеттестігі. 

2 сабақ 

1.Орталық және жергілікті басқару органдарының әкімшілік-

ұйымдастырушылық функцияларын ажырату мәселелері және 

олардың Қазақстан жағдайында шешілу процесі. 

2.Орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарының 

функцияларының ұтымды тізімін анықтау, оларды жүйелендіру және 

жіктеу. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып бойынша қосымша глосарий құру.   

2 «Орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарының 

функциялары», «Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының 

құрылымы» тақырыптарына рефераттар дайындау. 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1. Орталық және жергілікті басқару органдарының әкімшілік-

ұйымдастырушылық функцияларын атап көрсетініз: 

Орталық басқару Жергілікті басқару 
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2. Экономикалық даму мен адамзат дамуы индексі бойынша 

аймақтарды топтастыру әдістемесін пайдаланып ҚР аймақтардың 

рейтингің жаса. 

 

ТАКЫРЫП 6. Аймақтар дамуын мемлекеттік реттеу 

қажеттігі мен мәні  

Дәріс жоспары (1 сағат): 

1.Еңбек нарығының аймақтық ерекшеліктері. Аймақтық 

теңсіздіктердің объективті негіздері және аймақтар дамуын 

мемлекеттік реттеу қажеттігі.  

2.Жалпы ұлттық экономикалық саясаттағы аймақтық 

экономиканың орны. 

3. Аймактық дамуды реттеудің институционалдық және 

құқықтық негіздері. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат): 

1.Аймақтық дамуды реттеудің негізгі әдістері мен құралдары.  

2.Аймақтық саясаттың макро және микро құралдары. 

3.Аймактық дамуды мемлекеттік  реттеудің әдістер жүйесі және 

олардың басымдылықтары. 

4.Семинарлық сабақ «Проблемалы аймактар және аймактық 

даму бағдарламалары» тақырыбына дөңгелек-стол формасында 

өткізіледі 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру. 

2. Келесі (www.group-global.org/) сілтемесі бойынша 

«Қазақстандағы аймақтық мәселелер: оларды шешуге деген көзқарас» 

атты мақаланы талқылау. 

3. «Аймақтық теңсіздіктер пайда болуының объективті 

алғышарттары», «Аймақтық экономикалық саясат», «Қазақстандағы 

АЭС-ң негізгі қағидалары», «ҚР аймақтық дамуынағы негізгі 

басымдықтары» тақырыптарына рефераттар дайындау. 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

http://www.group-global.org/
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1.Аймақтық жүйелердің қызмет ету тиімділігін бағалаудың 

әдістемелік негіздерінің мазмұнын ашу.  

Аймақтың қызмет етуінің экономикалық 

тиімділігі  

 

Аймақтың қызмет етуінің әлеуметтік 

тиімділігі 

 

Аймақ экономикасының бәсекеқабілеттілігі  

Социо-эколого-экономикалық теңдік  

2.Жергілікті деңгейде индустриалды-инновациялық 

Стратегияның мазмұнына талдау жасау. 

Сұрақтар: 

1.Аймақтық теңсіздіктер пайда болуының объективті 

алғышарттарын атаңыз. 

2. Аймақтық экономикалық саясат (АЭС) деген не? 

3. АЭС қандай мақсаттарын білесіз? 

4. Қазақстандағы АЭС-ң негізгі қағидаларын атаңыз? 

5. ҚР аймақтық дамуынағы негізгі басымдықтарды негіздеңіз. 

6. Аймақтар дамуын реттеудің негізгі әдістерін атаңыз. 

7. Аймақтар дамуын реттеудің қандай экономикалық және 

құқықтық құралдарын атай аласыз. 

 

МОДУЛЬ 3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 

АЙМАҚТЫҚ САЯСАТ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ ДАМУДЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕСІ 

 

ТАКЫРЫП 7. Аймақтық саясат:мәні және негізгі бағыттары. 

Дәріс жоспары (2 сағат): 

1 дәріс  

1.Еңбек нарығы мен жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік 

саясат. 

2.Аймақтық саясаттың негізгі мақсаты: аймақтар арасындағы 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлері арасындағы  

айырмашылықты төмендету; әлеуметтік инфроқұрылымды нығайтуға 

мүмкіндік беретін  басыңқылықты инвестициялық жобаларды жүзеге 

асыру; аймақтардағы халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

2 дәріс  

1.Аймақтық саясаттың негізгі қағидалары. 

2.Мемлекеттің аймақтық саясатын жүзеге асырудың жолдары, 

құралдары және әкімшілік-экономикалық механизмдері. 
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 Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

1 сабақ 

1.Мемлекеттің аймақтық саясатын жүзеге асырудың жолдары, 

құралдары және әкісшілік-экономикалық механизмдері. 

2.Еңбек нарығы мен жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік 

саясат. 

2 сабақ 

1.Аймақтық саясаттың негізгі мақсаты: аймақтар арасындағы 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлері арасындағы  

айырмашылықты төмендету; әлеуметтік инфроқұрылымды нығайтуға 

мүмкіндік беретін  басыңқылықты инвестициялық жобаларды жүзеге 

асыру; аймақтардағы халықтың өмір сүру деігейін жақсарту. 

2.Семинарлық сабақ «Аймақтық саясат:мәні және негізгі 

бағыттары» тақырыбына «Ми шабуылы»  формасында өткізіледі 

 

Аталмыш форманың жоспары: 

1. Ұйымдастыру кезеңі – 3 (Шарты: топ қалауынша 3-5 адамнан 

шағын топтарға бөлініп, әр топ экспертті тағайындайды, қалған 

қатысушылары ойлап табушылар ролінде қатысады. Эксперттер 

идеяларды тыңдап, неғұрлым тиімділерін таңдап, топтың бұрыс жолға 

түспеуін қадағалайды) 

2. Жаттығу – 7 минут (Шарты: тақырып бойынша сұрақ-жауап 

түрінде) 

3. Негізгі бөлім – 15 минут (Шарты: студенттерге тағы ойын 

ережесі түсіндіріліп, идеялар айтыла бастайды) 

4. Бағалау кезеңі  - 15 минут (Шарты: эксперттер топқа бірігіп, 

идеялардың ішінен үздік идеяларды таңдап, жариялайды, ең үздік идея 

авторлары өз жұмыстарын қорғайды) 

5. Қорытынды кезең – 5 минут (Шарты: семинарлық сабақ 

қорытындыланып, баға қойылады). 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып бойынша қосымша глосарий құру.   

2 «Аймақтық саясаттың болашақтағы мақсаты, стратегиялық 

және тактикалық тапсырмасы», «ҚР аймақтық саясатты құру 

принциптері» тақырыптарына рефераттар дайындау. 

3.Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты 

бағдарламағға баяндама жасау. 
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ОСӨЖ тапсырмалары: 

1.Қазіргі уақытта Қарағанды облысы үшін жұмыссыздықтың 

қандай түрі қауіптілік болып саналады. Осыдан шыға, Қарағанды 

облысының еңбек нарығына кезеңдік талдау жүргізіңіз.  

2.Статисикалық жинақтарда жарияланған деректерді пайдалана 

отырып, 2013-2014 жылдардағы Қазақстан үшін халықтың еңбек 

белсенділігі деңгейін есептеңіз. Халықтың еңбек белсенділігінің 

деңгейі (в%), Ут/а =А/В х 100% формуласы бойынша есептелінеді, 

мұндағы 

А – жұмыс күші алу еңбекке жарамды жастан үлкен немесе жас 

экономикалық белсенді халық.  

В – Еңбекке жарамды жастағы тұлға. 

Халық немесе жұмыс бастылық тобы 2014 2015 

Барлық халық   

Еркектер   

Әйелдер   

Қала тұрғындары   

Ауыл тұрғындары   

Еңбекке жарамды жастан жасырақ   

Еңбекке жарамды жастағылар тұлғасы   

Еңбекке жарамды жастан үлкен   

Еңбекке жарамсыз жастағы экономикалық белсенді 

халық 

  

Еңбекке жарамды жастан үлкен   

Еңбекке жарамды жастан жасырақ   

Еңбек ресурстары – барлығы   

Жұмыс бастылығындағы халық – барлығы   

Мемлекеттік сектор   

Жалдамалы кәсіпорын   

Акционерлік қоғам   

Шаруашылық ассоциациялар   

Қоғамдық ұйымдар   

Бірікке кәсіпорын   

Колхоздар   

Кооперативтер және т.б.   

Жеке меншік шаруашылық   

Фермерлік шаруашылық   

Оқушылар   

Дін мәдениетінің қызметкерлері   
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Экономика саласында шұғылданбайтын еңбекке 

жарамды жастағы тұлғалар 

  

Үй шаруашылығы   

Әскери қызметкерлер   

Жұмыссыздар   

Жұмыс күші   

 

3. Қарағанды облысы халқының құрамындағы экономикалық 

белсендікөз қарастарымен соңғы үш жыл ішіндегі өзгерістерді 

анықтаңыздар. Динамикада шығарылған негізгі себептерін 

анықтаңыздар. Егер жағдай тұрақты болып қалса, онда сол сияқты 

жағдайдық себептерін белгілеңіздер. 

 

ТАКЫРЫП 8. Аймақтық бюджет –салық жүйесі 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1.Депресивті аудандар мен ішкі қалаларды айқындау 

әдістемелік негіздері Аймақтық бюджет қатынастары.  

2.Аймақтың бюджеті. Аймақтың бюджет жүйесінің негізгі 

функциялары. 

3.Аймақтық бюджет жүйесінің қалыптасуының негізгі 

қағидалары. Аймақтық бюджетті қалыптастыру әдістері. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1сағат) 

1. Қазақстан Республикасындағы қаржы-бюджет 

қатынастарының аймақтық астары.  

2.Аймақтың экономикалық әлеуетін ұлғамалы ұдайы өндіріспен 

қамтамасыз етудегі бюджетаралық қатынастарды жетілдірудің рөлі.  

3.Жалпы сипаттағы ресми трансфертер (бюджеттік субвенция 

мен бюджеттен алу) бюджет деңгейлері арасындағы қатынастарды 

реттеудің негізгі механизмі ретінде. 

4.Салық жүйесінің аймақтардағы қызметі.экономика мен 

әлеуметтік үдестерді салықтық реттеудің аймақтық механизмдері. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып бойынша қосымша глосарий құру.   

2.«Аймақтық дамуды реттеудің құқықтық негіздері», «Аймақ-

аймақ», «аймақ-орталық» бюджетаралық қатынастар, «аймақтық 

дамудағы салықтық және тарифтік саясаттың ролі» тақырыптарына 

рефераттар дайындау. 
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ОСӨЖ тапсырмалары: 

1. Қазақстан Республикасындағы бюджетаралық қатынастардың 

қағидалары мен формаларын сипаттайтын блок-сызбаны толтырыңыз. 

Олардың бюджетаралық қатынастар стратегиясымен қалай 

әрекеттесетінін түсіндіріңіз. 

Бюджетаралық 

қатынастар 

қағидалары 

Бюджетаралық 

қатынастар  

стратегиясы 

(ережелер) 

Бюджетаралық 

қатынастарды реттеу 

формалары 

   

   

   

2.Келесі (www.stat.gov.kz) сілтемесі бойынша «Бюджетаралық 

қатынастардың Қазақстандағы аймайқтық саясатқа ықпалы» атты 

мақаланы талқылау 

 

ТАКЫРЫП 9. АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ 

ДАМУЫН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1.Аймақтық экономика қызметінің бюджеттік-қаржылық және 

құқықтық механизимдері. Болжау, жоспарлау және бағдарламау 

аймақтық экономиканы реттеудің негізгі механизмдері. 

2. Аймақтардың экономикасы мен әлеуметтік сфераларының 

даму жоспарын әзірлеу мен оның орындалуын қамтамасыз етудегі 

жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың рөлі. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

1.Аймақтық дамудың жоспар-болжамдардың негізгі мазмұны, 

олардың негізгі бөлімдері мен көрсеткіштері. 

2. Аймақтық бағдарламалардың жіктелуі. Бағдарламаны жүзеге 

асыру механизмі. 

3.Бағдарламаны бағалау өлшемдері. 

4.Бағдарламаның мақсаттары мен ресурстары. 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.Тақырып сұрақтарын жазбаша талдау: 

-Аймақтық болжамдау барысында қандай ғылыми әдістер 

қолданылады? 

http://www.stat.gov.kz/
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-Болжамдау мен жоспарлаудың қандай айырмашылықтары бар? 

-Аймақ дамуының мақсаттары қалайша анықталады? 

-Аймақ дамуының сыртқы ортасын талдаудың мәні неде?  

-Аймақтың мықты және әлсіз жақтарын қалай анықтауға 

болады? 

2.«ҚР-ғы құрылымдық-аймақтық саясат» тақырыбына эссе 

дайындау 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1.«Аймақтық ресурстарды басқарудың біріктірілген жүйесі», 

«Бұрынғы КСРО-ғы әміршіл-әкімшіл жоспарлау тәжірибесі», 

«Дамыған елдердің қазіргі экономикалық жүйелеріндегі жоспарлау 

мен болжамдау тәжірибелері» тақырыптарына рефераттар дайындау. 

2.Тақырып бойынша қосымша глоссарий дайындау. 

 

ТАКЫРЫП 10. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-

экономикалық әлеуетін бағалау 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 дәріс  

1.Қазақстан аймақтаының салалық әлеуеті. Елдің экономикалық 

дамуының амақтық ерекшеліктері мен жағдайларын зерттеудің 

қажеттілігі мен негізгі нәтижелері. 

2. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлердегі 

аймақтық айырмашылықтың обьективті себептері. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

2 дәріс  

1. Қазақстан облыстарының әлеуметтік инфроқұрылымы 

дамуының экономикалық факторлары мен болашағы 

2. Қазақстаның ірі аймақтары мен облыстарының экономикалық 

өсу динамикасының зандылықтары мен қарқыны. 

3. Республика аймақтарының экономикалық әлеуетті мен 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлері бойынша оларды 

топтаудың әдістемелік негіздері. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Қазақстан аймақтаының салалық әлеуеті.  

2.Елдің экономикалық дамуының амақтық ерекшеліктері мен 

жағдайларын зерттеудің қажеттілігі мен негізгі нәтижелері. 
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3. Қазақстан облыстарының әлеуметтік инфроқұрылымы 

дамуының экономикалық факторлары мен болашағы 

4. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлердегі 

аймақтық айырмашылықтың обьективті себептері 

2 сабақ 

1.Қазақстаның ірі аймақтары мен облыстарының экономикалық 

өсу динамикасының зандылықтары мен қарқыны. 

2. Республика аймақтарының экономикалық әлеуетті мен 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлері бойынша оларды 

топтаудың әдістемелік негіздері 

3. Аймақтардың (облыстардың қалалардың аудандардың) 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейне талдау және оның негізгі 

әдістері. 

4. Аймақтардың экономикалық дамуының макроэкономикалық 

көрсеткіштері мен олардың деңгейін анықтау әдістері. 

 

Семинарлық сабақ «Семинар – таза парақ» формасында 

өткізіледі (Шарты: әр студент өзге студенттердің баяндағанын 

тыңдағаннан кейін таза параққа сұрақтар, ескертулер мен 

толықтыруларын жазады). 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.Моноқалаларды дамытудың 2012–2020 жылдарға арналған 

бағдарламасын талдау және осы қалалардың әлеуметтік-экономикалық 

әлеуетін бағалау. 

 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1.«ҚР депресивті аймақтардың арасында әлеуметтік-

экономикалық теңсіздіктің алдын алу саясаты» тақырыпқа эссе жазу. 

2.Рефераттар дайындау: «ҚР аймақтарының салалық 

құрылымындағы диспропорциялар», «Әлеуметтік-экономикалық даму 

бойынша ҚР аймақтарының дифференциациясын күшейту». 

3.Тақырып бойынша қосымша глоссарий дайындау. 

 

ТАКЫРЫП 11. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің 

әлемдік тәжірибесі 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1.Аймақтық инвестициялық-инновациялық саясаттың 

қалыптасу ерекшіліктері. Аймақтар экономикасын мемлекеттік реттеу 
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мәселелері.  

2. Аймақтар дамуын кешенді стратегиялық жоспарлаудың 

субьектілері мен әдістемесі және оны жетілдіру бойынша сұрақтар. 

3. Әлем елдердегі аймақтық экономиканың мәселелері: жалпы 

және ерекше. Әлемнің әр түрлі елдерібойынша аймақтық 

экономикалық саясатты салыстырмалы талдау. 

4.Әлемдік экономикадағы аймақтық дамуды реттеуші 

институтар.  

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос.15-63 

 

Семинар сабақтарының жоспары (1 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлем елдердегі аймақтық экономиканың мәселелері: жалпы 

және ерекше. Әлемнің әр түрлі елдерібойынша аймақтық 

экономикалық саясатты салыстырмалы талдау. 

2. Әлемдік экономикадағы аймақтық дамуды реттеуші 

институтар.  Аймақтық саясаттың құқықтық негіздері және макро мен 

микроқұралдары. 

3. Әлемдік экономикадағы проблемалық аймақтар және 

аймақтық даму бағдарламалары. 

4. АҚШ пен Европа елдердің тәжірибесі. Қытайдағы АЭА. 

Семинарлық сабақтың сұрақтары «компаративті талдау» 

формасында өткізіледі (шарты: модельдердің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын табу). 

 

СӨЖ тапсырмалары: 

Практикалық тапсырма: 

1.Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Италияның 

оңтүстігі мен солтүстігі арасында әлеуметтік-экономикалық 

теңсіздіктің алдын алу саясаты», «Жапониядағы өнеркәсіптік өндірісті 

орталықсыздандыру және рекреациялық территорияларды сақтап 

қалу» 

2.Келесі (www.economy-web.org) сілтемесі бойынша 

«Германиядағы аймақтық басқару тәжірибесі» атты мақаланы 

талқылау. 

3.Тақырып бойынша қосымша глоссарий дайындау 

 

ОСӨЖ тапсырмалары: 

1.Аймақтық саясаттың экономикалық және әлеуметтік 

мақсаттарының мәнін ашыңдар: 

Экономикалық   

http://www.economy-web.org/
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Әлеуметтік  

 

 

2.Аймақтық теңсіздік себептерін нақты мысалдармен суреттей 

отырып, кестені толтырыңдар: 

Себептің мәні Қазақстандағы мысал 

1.  

2.  

3.  

4.  

3.Аймақтық дербестік мәселелеріндегі қазіргі таңдағы 

мемлекеттердің ортақ қарқынын белгілеп, Еуропа мемлекеттері үшін 

нақты мысалдар келтіріңдер: 

Ел Аймақтық дербестік мәселелеріндегі 

эволюция  

Ұлыбритания  

Италия  

Испания  

Франция  

 

Сұрақтар: 

1.Әлемдік экономикадағы аймақтық дамудың қандай жалпы 

мәселелерін білесіз? 

2.Аймақтық мәселелерді шешудегі түрлі елдердің 

тәсілдемелеріндегі айырмашылықтар қандай? 

3. Әлемдік экономикадағы аймақтық дамудың қандай тиімді 

Бағдарламалары сізге белгілі? 

4.Дамыған елдерде «орталық-аймақтар» жүйесі қалайша әрекет 

етеді? 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі әдебиеттер 

 

1. Ұлт болашағының жоспары – 100 нақты қадам 

бағдарламасы. 20 мамыр 2015 жыл. 

2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы, «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол», 11 

Қараша 2014 жыл. 
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10. «Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын, 

Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын, 

мемлекеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын, 

мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, іске 

асыру, мониторинг, бағалау және бақылау жүргізуережелері» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 

931 Жарлығы 

11. Орешин В.П. Региональная экономика. Учебное пособие.  – 

Риор, Инфра-М., 2017, 200с. 

12. Рукина И.М., Анфимова А.Ю. Региональная экономика. 

Учебное пособие.  –  Издательский дом Международного университета 

в Москве, 2014, 250с. 

13. Гранберг А.Т. Основы региональной экономики. Учебник. 

– М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2006.- 406с.  

14.  Буров М.П. Региональная экономика и управление 

развитием территорий. Учебное пособие. – Изд-во: Дашков –К., 2017., 

446с. 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002012#z0
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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.Аймақтық экономика мен басқаруды зерттеудің пәні, негізгі 

мәселелері мен әдістері.  

2.Салыстырмалы-географиялық әдіс. Статистикалық әдіс. Циклдық 

әдіс. «Шығындар-шығару» әдісі. Бағдарламалы-мақсатты әдіс.  

3.Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі аймақтық экономика мен 

басқарудың орны.  

4.Аймақтық экономиканың негізгі түсініктері.  

5.»аймақ» түсінігінің теориялық және тәжірибелік пайымдаулары. 

«Аймақ» түсінігінің «экономикалық кеңістік» түсінігімен ара-

қатынасы.  

6.Ұлттық экономика өзара байланысты аймақтар жүйесі ретінде.  

7.Аймақтарды типолизациялаудың қажеттілігі. 

8.Типологизацияның негізгі критериялары.  

9.Экономикалық аудандау.  

10. И.Тюненнің ауылшаруашылық штандорт теориясы  

11. А.Вебердің өнеркәсіптік штандорт теориясы.  

12. А.Лешаның шаруашылықты кеңістіктік ұйымдастыру жөніндегі 

ілімі. 

13. В. Лаунхардттың өнеркәсіптік кәсіпорынның рационалды 

штандорты  

14. А. Смит пен Д. Рикардоның абсолютті және салыстырмалы 

артықшылықтар теориясы  

15.Аймақтық экономик теориясы дамуының қазіргі таңдағы 

бағыттары: балансталмаған өсім теориясы, «өсім полюсі» теориясы, 

аймақтық теңестіру теориясы.  

16.Аймақ ұлттық экономика ішкі жүйесі ретінде.  

17.Аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенінің қалыптасуы мен 

әрекет етуі.  

18.Аймақтық әлеуметтік-экономикалық жүйенің қалыптасуы. 

19.Аймақтық даму негіздерінің макроэкономикалық сипаттамасы.  

20.Территориалды еңбек бөлінісінің түрлері мен деңгейлері.  

21.Территориалды еңбек бөлінісін ұйымдастыру формалары. 

22.Аймақтың салалық және территориалды құрылымы.  

23.Аймақтың салааралық байланыстары  
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24.Аймақтық ұдайы өндіріс процесінің түсінігі мен мәні.  

25.Ұдайы өндірістің аймақтық айырмашылықтары.  

26.Аймақтық ұдайы өндіріс процесінің пропорциялары.  

27.Қазақстан Республикасының қазіргі таңдағы әлеуметтік-

экономикалық дамуындағы аймақтық диспропорциялардың сипаты.  

28.Аймақ әлеуетінің негізгі құраушылары: құрылымы, даму 

көрсеткіштері. 

29.Табиғи-экологиялық потенциал. Ресурсты-өндірістік потенциал. 

Еңбек потенциалы.  

30.Өндіргіш күштерді орналастырудың заңдылықтары, қағидалары мен 

факторлары.  

31.Мамандану мен кешенді дамудың мәні.  

32.Саларалық өзара әрекеттесу.  

33.Аймақтың орталықпен, өзге аймақтармен, қалған сыртқы әлеммен 

экономикалық байланыстары.  

34.Экономикалық қатынастардың басым формалары: сауда, қаржылық.  

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

1.Қазіргі таңдағы кеңістік құрылымның, қазіргі таңдағы қазақстандық 

экономиканың тарихи және физико-географиялық фаткорлардан 

тәуелділігі.   

2.Қазіргі таңдағы аймақтық даму үшін түұрақты фон ретінде бұрынғы 

әміршіл-әкімшіл экономика жүйесіндегі Қазақстан аймақтарының ролі 

мен орны.  

3.Нақты территориялардың шикізаттық бағыталуын күшейту және 

моносалалыө аймақтардың туындауы.  

4.Аймақтардың салалық құрылымындағы шикізаттық аймақтардың 

ашықтығы мен диспропорциясын күшейту. 

5.ҚР аймақтарын әлеуметтік-экономикалық даму бойынша 

дифференциациялауды күшейту және аймақтық экономикалық 

саясаттағы механизмдерді жетілдіру мәселелері.  

6.Аймақтық теңсіздіктердің объективті негіздері және аймақтар 

дамуын мемлекеттік реттеудің қажеттілігі.  

7.Аймақтық саясаттың жалпыұлттық экономикалық саясаттағы орны. 

8.Аймақтық дамуды реттеудің институционалды және құқықтық 

негіздері.  

9.Аймақтық дамуды реттеудің негізгі әдістері мен құралдары.  

10.Аймақтық саясаттың макрожәне микро құралдары.  

11.Мәселелік аймақтар және аймақтық даму бағдарламалары.  

12.Басқару жүйесін қалыптастыру мен дамыту қағидалары. 

13.Басқарудың еуропалық және азиаттық модельдері  



 38 

14.Аймақ дамуын басқару жүйесін қалыптастырудың әдістемелік 

негіздері.  

15.Аймақтық басқару жүйесінің муниципалды және мемлекеттік 

жүйелерден айырмашылықтары.  

16.Мемлекеттің аймақтық экономикаға ықпал ету әдістері.  

17.Аймақ экономикасын басқаруға қатысты ұдайы өндірістік процесс.  

18.Аймақтық менеджмент және оның формалары.  

19.Аймақтық менеджментке ықпал ететін сыртқы және ішкі орта 

факторлары.  

20.Аймақтық менеджменттегі жаңа қарқындар.  

21.Аймақтық дамуды жоспарлау мен болжамдаудың объективті 

шарттылығы, олардың әкімшілік-құқықтық және әлеуметтік-

экономикалық алғышарттары.  

22.Әлеуметтік-экономикалық дамудың аймақтық жоспар-болжамын 

өңдеудің негізгі әдістемелік тәсілдемелері. 

 23.Аймақтық дамудың жоспар-болжамдарының басты мазмұны, 

олардың тараулары мен көрсеткіштері.  

24.Аймақтық бағдарламалаудың теориясы мен тәжірибесі.  

25.Бағдарламалы-мақсатты әдістің негізгі сипаттары. Бағдарламаның 

типтік құрылымы.  

26.Аймақтық бағдарламалардың жіктелуі.  

27.Арнайы экономикалық зоналар (АЭЗ) нақты территориялардағы 

экономикалық өмірді ұйымдастырудың ерекше типі ретінде. АЭЗ құру 

қажеттілігі мен мақсаттары.  

28.АЭЗ мәртебесі берілетін территорияларды іріктеу критериялары.  

29.АЭЗ түрлері: еркін сауда зоналары, кәсіпкерлік зоналары, технико-

енгізушілік зоналар, сыртқы сауда, фискалды, қаржылық және 

әкімшілік зоналар.  

30.АЭЗ қызмет етуінің әлемдік тәжірибесі.  

31.Бюджет жүйесі мен бюджетаралық қатынастар аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеудің маңызды құралы ретінде.  

32.Бюджетаралық трансферттер мен аймақтық дамудағы оның ролі. 

33.Аймақтық деңгейдегі салықтық, несиелік, инвестициялық және 

бағалық саясат.  

34.Әлемдік экономикадағы мәселелік аймақтар және аймақтық даму 

бағдарламалары.  
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Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

1. Басқару формалары мен қызметтерінің тізбегіндегі соңғы элемент 

2. Бұл болашақтағы белгілі мерзімге аймақтық объект немесе құбылыс 

жағдайы туралы неғұрлым ықтималды болжам 

3. Құрылымдық саясатты жүзеге асыру, экономикалық және әлеуметтік 

дамудың күрделі басымды мәселелерін шешуге мемлекеттік ықпал 

етудің тиімді құралы 

4. Кәсіпорын пайдалары есебінен алынған салықтар, ресурстар үшін 

төлемдер есебінен құрылатын жергілікті бюджет территорияның 

кешенді әлеуметтік дамуының барлық шығындарын қамтамасыз етуі 

керек дейтін қағида 

5. Ақша-несиелік саясаттың негізгі құралдарына жатпайды 

6. Оптималдылықтың кейбір критерияларына сәйкес тиімді даму 

нұсқасын таңдау әдісі 

7. 1929-1933 жж. дағдарыстан кейін аймақтарды дамыту 

бағдарламалары қай елдерде кең даму алды 

8. Жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың қалыптасуы, аймақ 

бюджетін өңдеу, ресурстардың аймақаралық айырбасы барысында 

қолданылатын әдіс 

9. 1933 жылы Ұлыбританияда мемлекеттің дағдарысқа қарсы саясатын 

жүзеге асыру үшін  бөлінген аудандар 

10. Аталмыш аймақ халқын кедей деп атауға болады, себебі 

азаматтардың 80%ы-дан астамы кедейлік шегінен төмен жағдайда 

болатын аудан 

11. Бұл аймақтар зиянды өндірістің болуымен немесе түрлі апаттар 

салдарларын бастан өткізумен сипатталады 

12. Аймақтардың барлығы жергілікті потенциалды пайдалана отырып, 

ішкі қайшылықтарды шешу негізінде дамуы тиіс дейтін қағида 

13. Әр аймақта сәйкес құқықтары және қызметтері бар өзін-өзі 

басқарудың сәйкес органы қызмет етуі тиіс дейтін қағида 

14. Солтүстік Америка, Еуропа, Австралия елдерінің тәжірибесінде 

бағдарламалардың объектілері ретінде қандай типтегі аймақтардың 

қарастырылатыны байқалады 

15. Бағдарламаны жүзеге асырудың әр кезеңіндегі мақсаттар мен 

мәселелердің кешенділігі бұл 

16. Бағдарлама мақсаттары мен мәселелері (сапалы және сандық 

нақтыланған), бағдарламаны орындау кезеңдері мен мерзімдері неде 

көрініс табады 

17. Бағдарламаны дайындау процесінде  түрлі ... өңделеді 
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18. ҚР Үкіметімен бекітілген бағдарлама ... қаржыландырылады 

19. Мемлекеттік тапсырыс беруші бағдарламаны кімдермен бюджет 

пен бюджеттен тыс қорлардан қаржыландыруға мемлекеттік келісім-

шартқа отырады 

20. Бағдарламаны мемлекеттік тапсырыс берушімен құрылатын ... 

ағымды басқарады 

21. Бағдарлама көрсеткіштері ... нақтылануы керек 

22. Аймақтық бағдарламалардың жүзеге асырылуы арнайы ... 

сүйенбейді 

23. Бюджет ресурстарының шектілігі жағдайында аса қажет болатын ... 

қабылдануы керек 

24. Бағдарламалардың басқарылуын қамтамасыз ету (қажетті 

бағдарламалық, ұйымдық, қаржылық механизмдерді құру) бұл 

25. Мемлекетік тапсырыс берушілер мен бағдарламаның атқарушылары 

жайлы мәліметтер бұл 

26. Даму жағдайларының белгісіздігін ескере отырып, бағдарлама 

шараларын нұсқаулық өңдеу бұл 

27. Қажетті нормативті-құқықтық және институционалды өзгерістер, 

қаржылық ресурстарды тарту және ынталандыру жүйесі, бағдарламаны 

басқаруды ұйымдастыру және оның орындалуын бақылау бұл 

28. Қажетті бағдарламалық, ұйымдық, қаржылық механизмдерді құру 

бұл 

29. Бағдарламалар орталық және аймақтық билікке күнделікті 

экономикалық іс-әрекет үшін ... бағдарларын қалыптастырады 

30. Төмендегілердің қайсысы аймақтық экономиканың құраушы бөлігі 

болып табылады 

31. Кеңістіктің элементарлы объектісі 

32. Қоршаған территорияға қатысты айрықша ерекшеліктерімен 

сипатталатын территорияның оқшауланған учаскесі 

33. Елдің негізгі территориясынан бөлінген бөлігі 

34. Неміс ғалымы В. Лаунхардттың басты жаңалығы 

35. Аталмыш автор тасымалдау шығындарына қосымша ретінде 

өндірісті орналастырудың жаңа факторларын теориялық талдауға алған: 

36. А. Лёштың жоғарғы ғылыми жетістігі 

37. Өндіргіш күштерді орналастыру қағидалары мыналарды қамтиды 

38. Өндіргіш күштерді орналастыру факторлары 

39. Аймақтық өнімнің тауарлық  коэффициенті қалай аталады 

40. Аймақтағы өнімнің жалпы тұтынылуына енгізудің қатынасы аталады 

41. Аймақ экономикасы ашықтығының көрсеткіштері болып 

табылмайтын коэффициенттер 

42. Аймақтардың типологиясы төмендегілер үшін қажет 
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43. Территориялық бөлініс 

44. Аймақтың экономикалық потенциалы неше элементтен құралады 

45. Өндіргіш күштерді орналастыру факторларын атаңдар 

46. Белгілі ауқымдағы және белгілі кеңістіктік-уақыттық 

шекаралардағы территориялық интеграция - бұл 

47. Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі мынадай көрсеткіштерді 

талдау негізінде жүзеге асырылады 

48. Аймақ халқының өмір сүру деңгейі төмендегі көрсеткіштерді 

талдау негізінде анықталады 

49. Елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға, саяси тұрақтылыққа, 

экологиялық теңдікке қауіп төндіретін қандай да бір ірі мәселенің 

пайда болуының дағдарыстығы қандай аймақтың сапалы белгісі болып 

табылады 

50. Аймақта ұлттық экономика үшін маңызды ресурстық 

потенциалдың болуы қандай аймақтың сапалы белгісі болып табылады 

51. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын реттеу 

мақсаттарының бірі 

52. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын реттеу механизмі 

қызмет етуінің қағидаларына жатқызылады 

53. Муниципалды басқару органдары келесілер үшін жауап береді 

54. Қазіргі таңдағы аймақтық басқарудың негізгі қағидаларын атаңдар 

55. Аймақтық басқарудың әдістерін атаңдар 

55. Бейімдеудің кезеңдері қандай 

56. Болжамның қағидалары 

57. Жоспарлаудың қандай әдістері бар 

58. Пайда болу және мазмұны бойынша жоспарлау жіктеледі 

59. Шағын территориялардағы экономикалық өмірлік ерекше 

ұйымдастырылуы қалай аталады 

60. Егер экономикалық зона территориясында елдің негізгі 

территориясы үшін негізгі болып табылатын кедендік шарттар әрекет 

етпесе, онда ол зона 

61. Егер АЭЗ импортталатын тауарларды қабылдау, қоймалау, өңдеу 

бойынша операцияларға маманданатын болса, онда ол зона 

62. Егер АЭЗ экономикалық іс-әрекетті белсендендіру мақсатында 

кәсіпкерлер үшін жеңілдікті тәртіп орнайтын локальды территорияны 

білдіретін болса, онда ол 

63. Оффшорлы зоналарды қандай зонаның айрықша түрі деп есептеуге 

болады 

64. Қазақстандағы бюджеттік қатынастар мынадай басымдыққа 

бағытталған 

65. Егемендік жылдары Қазақстанның бюджет жүйесінің эволюциясы 
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мыналарға қатысты болды 

66. Егемендік жылдары Қазақстанның бюджет жүйесінің эволюциясы 

мыналарға қатысты болды 

67. Егемендік жылдары Қазақстанның бюджет жүйесінің эволюциясы 

мыналарға қатысты болды 

68. Егемендік жылдары Қазақстанның бюджет жүйесінің эволюциясы 

мыналарға қатысты болды 

69. Маманданған аймақтық бағдарланған іс-әрекет қалай аталады 

70. Аймақтық саясаттың маңызды құраушылары болып табылады 

71. Аймақтық теңсіздіктің ең кең таралған себептерінің қатарына кіреді 

72. АҚШ-ғы аймақтық саясат субъектілері 

73. Испаниядағы аймақтық саясат субъектілері 

74. Жекелеген аймақтардың (ең алдымен экономикалық дамыған) 

экономикалық және саяси тәуелсіздікті алуға деген ұмтылушылығы 

75. Аймақтық биліктердің заңнама талаптарын ескермей, заңды түрде 

бекітілген салықтық, қаржылық лицензиялық, экспортты-импорттық 

механизмдерді елемейтінінен байқалады 

76. Аймақтағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды нарықтық емес 

әдістермен шешу талабы 

77. ҚР президенттің басқару формасы бар унитарлы мемлекет болып 

табылады, мемлекеттік биліктің жалғыз көзі халық болып табылады 

деп анықтайтын заң актісі 

78.  «Экономика» сөзі грек тілінен аударғанда білдіреді 

79. Аймақ экономикасын сипаттамайтын жалпыэкономикалық көрсеткіш 

80. Аймақтар жайлы жалпы ғылымның ажырамас бөлігі болып 

табылатын ғылым 

81. Ең алдымен, физикалық алшақты жеңу үшін көлік және 

трансакциялық шығындармен сипатталады 

82. Нарықтық мамандану салалары, территориялық кешенді 

толықтырушы салалар мен қызмет көрсету салалары арасындағы 

экономикалық байланыстарды нығайту – бұл 

83. Субъективтілер разрядына жатқызылатын өндіргіш күштерді 

орналастыру факторлары 

84. Әрекет ету саласы бойынша өндіргіш күштерді орналастыру 

факторлары жіктеледі 

85. Өндіргіш күштерді территориялық-ұйымдық орналастыру 

шеңберінде көрініс табатын өндіргіш күштерді орналастыру 

факторлары 

86. Аймақтың, оның салаларының, кәсіпорындары мен 

шаруашылықтарының өндірістік-экономикалық іс-әрекетті жүзеге 

асыру, тауарлар шығарып, қызметтер көрсету, халық қажеттіліктерін 
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қанағаттандыру қабілеті 

87. Аймақтың экономикалық потенциалының қалыптасуына ықпал 

ететін маңызды факторлар 

88. Ведомтсвоастылық кәсіпорындар акцияларының бақылау пакетін 

басқару үшін меншік иелерімен құрылады 

89. Нарықтық маманданған салалар басымды рольге ие болатын тұтас 

территоориялық шаруашылық жүйе ретіндегі шаруашылық кешен 

90. Қоғамдық еңбек бөлінісінің формалары 

91. Өндіргіш күштерді орналастырудың қандай факторлары тазалау 

ғимараттарының құрылысына ықпал етеді 

92. Әлеуметтік-экономикалық және рухани процестер мен 

құбылыстардың тұрақты түрде қайталанатын өзара байланыстары 

арқылы сипатталатын белгілі жағдайлардағы қоғамдық заңдардың жеке 

көрінісі 

93. Өндірістік капиталдың түрлі элементтерінің нақты формаларында 

қызмет етіп, нақты ақшалай формаға ие болатын аймақтың 

экономикалық потенциалының элементі 

94. Қазіргі таңдағы статистика қанша дербес салалар барын дәлелдейді 

95. Қазіргі таңдағы статистика қанша өндіріс түрлерінің барын 

дәлелдейді 

96. Белгілі тарихи кезең аралығында халықтың өмірлік іс-әрекетін 

аймақтық ұйымдастыру барысында қоғамның ұстануға тиісті ғылыми 

негізделген ережелері – бұл 

97. Қалыптасқан параметрлер мен болашақтағы технико-

технологиялық өзгерістерді ескеретін, экономиканың болашақта даму 

қарқындарын ғылыми және нұсқаулық болжау процесі – бұл 

98. Кезеңде нақты, айтарлық жақсы талданған тұрақты қарқындар мен 

заңдылықтарды жалғастыруға негізделеді 

99. Барлық аймақтар жергілікті потенциалды қолдана отырып, ішкі 

қайшылықтарды шешу негізінде даму керек дейтін қағида 

100. Батыс елдеріндегі аймақтық басқарудың даму кезеңдері қанша 

101. Мәселелі аймақтарға өмір сүру мен жұмысбастылықтың лайықты 

деңгейіне қол жеткізу үшін өзге аймақтардағы сияқты мүмкіндіктер 

ұсыну 

102. Мемлекеттік тапсырыстың қысқаруынан және кооперациялық 

байланыстардың үзілуінен өндірістік қуаттылықтары 

пайдаланылмайтын аймақ типі 

103. Аймақ ауқымында дағдарыстық жағдайлардың неғұрлым кең 

тараған себептері 

104. Экономикалық потенциал түрлі факторлардың ықпалымен 

қалыптасады, оның бірі 
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105. Жекелеген салалар мен өндірістерді белгілі территорияға бекіту  – 

бұл 

106. Үнемі тікелей бағаланбаса да, жер, өткізу нарықтарына 

жақындығы немесе алшақтығы, климаттық жағдайлар аймақ іс-

әрекетінің соңғы шаруашылық нәтижелеріне жанама ықпал етеді 

107. Жұмыс күші құрылымының көлемі мен сапасын білдіріп, 

жұмыскерлердің біліктілік деңгейі және білімімен сипатталады 

108. Маңызды заңдылықтар қатарына жатқызылады 

109. Нарықтық маманданған салалар айрықша рольге ие болатын 

тұтастай территориялық шаруашылық жүйені, шаруашылық кешенді 

білдіреді 

110.Бұл белгілі ауқымдағы және белгілі кеңістіктік-уақыттық 

шектеулердегі территориялық интеграция 

111.Аймақтық экономика экономикалық географиядан айрықшаланады 

112. Аймақтық экономиканы зерттеу әдістері 

113. Орнатылған нормалар мен параметрлер көмегімен көрсеткіштерді 

негіздейтін әдіс 

114. Райондаудың қанша түрлері бар 

115. Территория жайлы бастапқы көріністі дамытатын аймақтық 

экономика түсініктерінің бірі 

116. Тұрғылықты пункттер, көлік және инженерлі желілер арасындағы 

көптеген объектілер мен байланыстарды қамтитын тығыз территория – 

бұл 

117. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі (1940ж.) неміс ғалымы 

А.Лештың басты еңбегі 

118. 1993 ж. «Оңтүстік Германиядағы орталық орындар» атты 

еңбегінде Кристаллермен алға шығарылған теория 

119. Өндірісті орналастырудың қазіргі таңдағы теоииясы қандай 

теориямен үйлеседі 

120. Ұлттық сауданың бір ұлттық бірлігіндегі түрлі аймақтарда жүзеге 

асатын процестер 

121. Өндіру мен айырбастаудың өздерінің аймақтық құрылым 

теорияларында еңбек шығындарын басты фактор ретінде атап өтетін 

авторлар 

122. Орналастырк теориясының үшінші даму бағытының ғылыми 

базисі 

123. А.Леш моделінде теңдік саны ненің санымен сәйкес келеді 

124. Халықаралық сауда теорияларымен тығыз байланысты теория 

125. А. Смит пен Д. Риккардо теорияларындағы басты фактор 

126. «Шаруашылықты кеңістіктік ұйымдастыру» кімнің еңбегі болып 

табылады 
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127. Ішкі жүйелерді бірегей әлеуметтік-экономикалық жүйеге 

біріктіріп, олардың өзара байланыстылығы мен өзара тәуелділігін 

қамтамасыз ететін басты фактор 

128. Кейіннен айырбастау арқылы белгілі тауарлар мен қызметтер 

түрін өндіруге машықтанатын аймақтардың мамандануы 

129.Аймақпен бақыланып, өткен оқиғалар нәтижесі және болашақтағы 

экономикалық тиімділіктің көзі болып табылатын ресурстар 

130. Аймақ дамуының көрсеткіштерін есептеудің негізгі мәліметтері 

келесілерде қамтылады 

131. Ұлттық экономикадағы аймақ салаларының ролін сипаттау үшін 

төменгі коэффициенттер қолданылады 

132. Кешендеуші салалар технологиялық сипатта төменгі салалармен 

байланысты 

133. Аймақтық талдау әдістері төмендегіні зерттеуді қарастырады 

134. Табиғи ресурстардың болуы мыналарға әкеледі 

135. Ауылшаруашылық штандорт теориясының авторы 

136. Нарықтық кеңістіктегі орталық орындар жүйесін орналастыру 

қызметтері жайлы алғашқы теориияны ұсынған 

137. ХХ ғасырдың 30 жылдары халықаралық (аймақаралық) еңбек 

бөлінісі теориясын дамытқан 

138. Өндірісті орналастыру теориясының қалануына себеп болғандар 

139. 1935 ж. шығып, орналастыру теориясының жаңа толқынының алғышарты 

болған «Орналастыру теориясы бойынша еңбектер» еңбегінің авторы 

140. Экономикалық аймақты аймақаралық бәсекелестікпен шартталған 

шекаралары бар нарық ретінде қарастырады 

141. Әкімшілік реттеу әдістерінің құралдарының бірі болып табылады 

142. Болжамдау  

143. Жоспарлау  

144. Бақылау  

145. Кешенділік нені білдіреді 

146. Дербестік қағидасы нені білдіреді 

147. Зиянды өндірістің болуымен, не болмаса түрлі апаттар жиі 

болатын мәселелік аймақ тобының атауы 

148. Өндіргіш күштерді орналастыру соңғы саясатының бірі болып 

табылады 

149. Өндіргіш күштерді орналастыру саясатын жүзеге асыру есебінен 

Қазақстаннан көп көлемде экспортталды 

150. Өндіргіш күштерді орналастыру саясатының кемшілігі 
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Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама 

«_____»____________201__ж.) 

 

______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама 

«_____»____________201__ж.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


