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1.Пәннің  сипаттамасы 

 

Кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауды жүзеге 

асыруда, жоғарғы оқу орындарында оқу үшін маңызды пән болып 

саналады.   

«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнін оқытудың 

мақсаты:   студенттерге әр түрлі дәрежедегі экономикалық жүйедегі 

әлеуметтік экономикалық жоспарлауды құруды, теория, әдістеме 

саласы турасында толыққанды мәлімет беру, сонымен қатар 

әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлық 

көрсеткіштер мен түрлі іс шараларды жасауды тәжірибе жүзінде 

үйрету. 

Міндеттері: 

-  нарық жағдайындағы әлеуметтік экономикалық жоспарлаудың 

рөлін, жоспарлаудың ғылыми негіздері және методологиясы, ел мен 

оның аймақтарының дамуын жоспарлаудың мемлекеттік және негізгі 

құқықтарын, стратегиялық және орта мерзімді жоспарлау және 

олардың методологиялық ерекшеліктерін білу. 

- әлеуметтік экономикалық жоспарлау курсының мәліметтерін, 

курстың құрылымы мен нарық жағдайындағы әлеуметтік 

экономикалық жоспарлаудың рөлін студент өзінің кәсіби қызметінде, 

тәжірибеде қолдануы қажет. 

  - экономиканың өндірістік және әлеуметтік салаларын жоспарлауға 

мемлекеттік, салалық және аймақтық тұрғыдан қарау, әлеуметтік 

экономикалық жоспарлаудың  қалыптасуына негіз болатын 

әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлық 

көрсеткіштер мен түрлі іс шараларды жасауды тәжірибе жүзінде 

үйрету. 

 -әлеуметтік экономикалық жоспарлауда әлеуметтік экономикалық 

проблемаларды талдап, негіздей алу; 

 -  Әлеуметтік экономикалық жоспарлау курсы бойынша жеткілікті 

білім алған болашақ мамандар өзінің тәжірибелік қызметінде, қазіргі 

кезеңдік шаруашылық жағдайға сәйкес келетін жұмыстың ұйымдық 

формалары мен әдістерін жетілдіруді басқарудағы ролін білуді және 

дербес жұмыс істеу қабілеттілігін жоғарлату. 

 Пререквизиттері: Мемлекеттік басқару теориясы, Қаржы, 

Мемлекеттік бюджет, Экономико-математикалық әдістер, Оптималды 

шешімдерді қабылдау әдістері, Кәсіпорын экономикасы, 

Экономикалық талдау, Экономикалық саясат.  

Постреквизиттері: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмысты 

орындау. 

Оқу нәтижелері: 
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        А. Аталмыш пәнді зерттеп білудің негізгі міндеті – нарық 

жағдайындағы әлеуметтік экономикалық жоспарлаудың рөлін, 

жоспарлаудың ғылыми негіздері және методологиясы, ел мен оның 

аймақтарының дамуын жоспарлаудың мемлекеттік және негізгі 

құқықтарын, стратегиялық және орта мерзімді жоспарлау және 

олардың методологиялық ерекшеліктерін білу. 

       B. Әлеуметтік экономикалық жоспарлау курсының мәліметтерін, 

курстың құрылымы мен нарық жағдайындағы әлеуметтік 

экономикалық жоспарлаудың рөлін студент өзінің кәсіби қызметінде, 

тәжірибеде қолдануы қажет. 

      C. Әлеуметтік экономикалық жоспарлау курсы болашақ МЖБ 

дайындаудағы базалық пәндердің бірі болып табылады және оны 

меңгеру барлық мамандықтар бойынша білім алатын студенттер үшін 

міндетті. Әлеуметтік экономикалық жоспарлау  курсында 

экономиканың өндірістік және әлеуметтік салаларын жоспарлауға 

мемлекеттік, салалық және аймақтық тұрғыдан қарау көрсетілген. 

Курста әлеуметтік экономикалық жоспарлаудың  қалыптасуына негіз 

болатын әлеуметтік экономикалық дамуды қамтамасыз ететін 

жоспарлық көрсеткіштер мен түрлі іс шараларды жасауды тәжірибе 

жүзінде үйрету. 

    D. Студент ие болған білімін әлеуметтік экономикалық жоспарлауда 

әлеуметтік экономикалық проблемаларды талдап, негіздей алуы тиіс. 

    Е.  Әлеуметтік экономикалық жоспарлау курсы бойынша жеткілікті 

білім алған болашақ мамандар өзінің тәжірибелік қызметінде, қазіргі 

кезеңдік шаруашылық жағдайға сәйкес келетін жұмыстың ұйымдық 

формалары мен әдістерін жетілдіруді басқарудағы ролін білуді және 

дербес жұмыс істеу қабілеттілігін жоғарлатуы керек. 

 «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнінің әдістемесі 

пәннің теориялық базасы отандық және шетелдік ғалымдардың 

әлеуметтік – экономикалық жоспарлау төңірегіндегі  еңбектері 

бойынша анықталады. Осыған байланысты сабақ беру процесінде 

мынадай әдістерді: проблемалық әдістерді, бейне әдісті, тестілеуді, 

жобалар әдісін, бақылау әдістерін қолданған дұрыс.                                        
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2. Пән бағдарламасы 

 

    2.1- кесте. Сабақтардың түрлері  бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптар атауы 
Сағаттар 

Дәріс  Сем. СӨЖ  СОӨЖ 

Модуль 1. Жоспарлаудың әдістемелік мәселелері және 

категориясы  

1 Әлеуметтік – 

экономикалық 

жоспарлаудың 

теориялық- әдістемелік 

негіздері   

1 2 7 1 

2 Шет елдегі әлеуметтік-

экономикалық 

жоспарлау 

 

1 2 7 1 

3 Қоғамның әлеуметтік 

дамуын стратегиялық 

жоспарлау 

1 2 7 1 

4 Ғылыми-техникалық 

прогресті стратегиялық 

жоспарлау 

1 2 7 1 

Модуль 2: Әлеуметтік- экономикалық жоспарлаудың жұмыс 

істеу механизмі және үдерісі 

5 Ұлттық экономиканың 

қарқындарын, 

үйлесімділігін және 

құрылымын 

стратегиялық жоспарлау 

1 2 7 1 

6 Аймақтық деңгейде 

стратегиялық жоспарлау 

1 2 7 1 

7 Мемлекеттік жоспарлау 

жүйесінде әлеуметтік 

экономикалық дамуды 

индикативтік жоспарлау  

1 2 7 1 

Модуль 3.  МИКРОЭКОНОМИКАДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-   

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ 

8 Фирманың қызметін 

жоспарлау 

1 3 7 1 

9 Фирма қозғалысының 

бағыттарын анықтау: 

1 3 7 1 
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кәсіпорынның 

стратегиясын әзірлеу 

10 Ұйымдағы стратегиялық 

және бәсекелестік 

талдау мен стратегияны 

құру 

2 3 7 2 

11 Бизнес - жоспарлау 4 7 5 4 

 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 

   

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

 Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

1-ші  апта 

 

 2-тақырып  

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру  

Тақырып бойынша 

қосымша глоссарий құру 

Баяндама дайындау .  

 

2 - ші  апта 

 3-тақырып  

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

 Тақырып бойынша 

қосымша глоссарий құру 

 Баяндама дайындау .  

 

3 - ші  апта 

 4-тақырып 

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

 

 

4-ші апта 
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Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

Баяндама дайындау   

 

 5-тақырып  

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

 Баяндама дайындау   

 

5 -ші  апта 

 6 -тақырып 

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

Баяндамалар  дайындау   

6 -шы  апта 

 7 - тақырып 

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

Бекітілген баяндамалар  

дайындау   

7 -ші  апта 

 8 - тақырып 

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

Баяндамалар  дайындау   

8 - ші  апта 

Аралық 

бақылау 

Р1 

1-8- 

тақырыптар 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

8 - ші  апта 
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Баяндамалар  дайындау   

 9 - тақырып  

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

 Баяндамалар  дайындау  

9 - шы  апта 

 9 - тақырып  

 

Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

Баяндамалар  дайындау 

10-шы апта 

 10-тақырып 

 

 Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

Баяндамалар  дайындау 

  11- ші апта 

 10-тақырып 

 
Коллоквиум (аралық 

бақылау сұрақтары 

бойынша) 

  12-ші апта 

   11- тақырып 

 
Емтихан  13-ші  апта 

   11 -тақырып 

 

 Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

14 -ші  апта 

Аралық 

бақылау Р2 

9-11- 

тақырыптар 

 Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

Тестілік сұрақтарға 

жауап беру  

Тақырып бойынша 

қосымша глоссарий құру 

Баяндама дайындау .  

 

15 -ші апта 
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Қорытынды 

 бақылау 

1-11- 

тақырыптар 

 Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарына жауап беру 

 Тестілік сұрақтарға 

жауап беру 

Тақырып бойынша 

қосымша глоссарий құру 

Баяндама дайындау  

 

Кесте 

бойынша 

 

3.2   Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары   

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі 

өлшемдері ** 

 Баяндама  Мазмұндылығы, 

көрсетілетін 

материалды пайдалану, 

сұрақтарға 

қайтарылған 

жауаптардың сапасы, 

ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, 

қорытындылардың 

анықтығы; бірегейлік 

(80%-дан кем емес), 4-6 

бет. 

 Кейсті талдау және 

шешу 

Материалды баяндау 

логикасы, кәсіби 

терминологияны еркін 

меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының 

негізділігі; теориялық 

сұрақтарға 

жауаптардың 

анықтығы, толықтығы, 

дұрыстығы; теорияның 

тәжірибемен 

байланысын 

ұйымдастыру 

 Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып 

бойынша кем дегенде 

30 термин 

Аралық Коллоквиум Аралық бақылау 

сұрақтарының 
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тізбесінен 10 сұраққа 

блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

Мысалы: 30 жабық 

тестілік сұрақтар (бір 

дұрыс нұсқасымен). 

Жауап беру уақыты – 

50 минут. 

 

 

3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері    

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі 

бойынша пайызбен қойылады.                                                                                         

                                                                                               

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4.0 95-100 Өте жақсы 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 Жақсы 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 

«А», «А-» («өте жақсы») – егер оқып білім алушы 

бағдарламадағы материалды терең және мықты меңгерсе, оны толық, 

сабақтастықпен, сауатты және қисынды айтып берсе, тапсырманың 

түрін өзгерткен кезде жауап беруге қиналмаса,  алдыға қойылған 

міндеттерді еркін жұзеге асыра алса, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздесе, тәжірибелік жұмыстарды орындаудың жан жақты 

дағдылары мен тәсілдерін игерген болса, материалдарды қате 

жіберместен, өздігінен айта алып, қорытынды жасай алса; 

         «В+» «В», «В-» («жақсы») – егер оқып білім алушы материалды 

нақты білсе, сауатты түрде оның негізгі мәнін айтып бере алса, 
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сұраққа жауап беру кезінде түбегейлі дәлсіздіктерге жол бермесе, 

теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік 

тапсырмаларды орындау кезінде қажетті дағдыларға ие болса; 

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

білім алушы материалды ғана меңгерсе, дәлсіздіктерге жол берсе, 

жеткілікті түрде дұрыстап қисынмен айта алмаса, бағдарламалық 

материалды баяндау сабақтастығын бұзса және тәжірибелік 

тапсырмаларды орындау кезінде қиналса;  

«F» («қанағаттанарлықсыз») – егер оқып білім алушы 

бағдарламалық материалдың маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі 

қателіктерге жол берсе, тәжірибелік жұмыстарды үлкен қиындықпен 

орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

(А+) - тан (А-) - қа дейін, (В-) - тен (В+) - ке дейін, (D-) - тан 

(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 аралық 

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 аралық 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 аралық бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде 
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– 60% және қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% 

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша 

шығарылады: 

 

Қ 0,4Е0,6
2

РР 21
%  

мұнда:          Р1 – бірінші рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны; 

             Р2 – рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны; 

             Е – 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 аралық 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, аралық бақылау, қорытынды бақылау). 
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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. 

 

 
МОДУЛЬ 1: ЖОСПАРЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ЖӘНЕ КАТЕГОРИЯСЫ 

 

1 ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ - ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗІ  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік – экономикалық жоспарлау экономиканы мемлекеттік 

реттеудің құралы ретінде. 

2. Мемлекеттік әлеуметтік – экономикалық жоспарлаудың мәні, 

объектісі, пәні. 

3. Әлеуметтік – экономикалық жоспарлаудың жүйесі. Стратегиялық 

жоспарлаудың қисыны. 

4.  Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың әдіснамасы мен әдістері 

     Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

  

Семинарлық  сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Әлеуметтік нарықтық шаруашылық әлеуметтік экономикалық 

жоспарлау объектісі ретінде.  

2. Стратегиялық жоспарлау экономиканы мемлекеттік реттеу құралы 

ретінде. Әлеуметтік экономикалық жоспарлау және болжамдаудың 

жүйелілік ерекшеліктері.  

4. Стратегиялық жоспарлаудың қағидалары.  

 

2 сабақ 

1. Стратегиялық жоспарлаудың әдістері мен типологиясы.  

2. Әлеуметтік экономикалық жоспарлаудың әдістері 

3.Стратегиялық жоспарлаудың көрсеткіштер жүйесі 

4.Стратегиялық жоспарлаудың логикасы 
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СӨЖ үшін тапсырма: 

          Практикалық тапсырмалар: Өзіндік жазба жұмыстарын 

жазу: 

- Әлеуметтік – экономикалық жоспарлау экономиканы 

мемлекеттік реттеудің құралы ретінде. 

- Мемлекеттік әлеуметтік – экономикалық жоспарлаудың мәні, 

объектісі, пәні. 

- Әлеуметтік – экономикалық жоспарлаудың жүйесі. 

Стратегиялық жоспарлаудың қисыны. 

- Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың әдіснамасы мен 

әдістері 

 

Тақырып бойынша глоссарий құру. 

Мақаланы талқылап келу: 

1. Алиев Т. «Қазақстан: «ресурстық қарғыс» немесе «голландтық 

ауру»?//ВЭ -№6, 2015, б. 120; 

2. Клепач А. , Куранов Г. Дамыған әлеуметтік экономикалық 

жоспарлау және идеялар А.И. Анчишкина //ВЭ, № 8, 2013.- с.143; 

3. Кац И. Әлеуметтік нарықтық экономика жолында //Экономист, 

№1, 2015, с. 22-26; 4. Френкель А., Сурков А. Объединение прогнозов 

– эффективный инструмент повышения точности прогнозирования 

//Экономист, №1, 2015, с. 44-56. 

  

 

СОӨЖүшін тапсырмалар: 

       Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- Жоспарлаудағы өзекті зерттеулер. 

- Зерттеуді ұйымдастыру әдістері. 

- Нақты материалдарды жинақтау әдістері. 

- Материалдарды өңдеу әдістері.  

 

Қарағанды облысының 2016-2017 жылға әлеуметтік 

экономикалық төлқұжатын талдау:  

- аудандар мен қалалардың даму қарқыны және даму деңгейінің   

рейтингісі; 

- өнеркәсіп; 

- ауыл шаруашылығы; 

- шағын және орта бизнес; 

- бизнес үшін әкімшілік кедергілердің төмендеуі; 

- құрылыс; 

- негізгі капиталға инвестициялар; 

- сауда (оның ішінде сыртқыэкономикалық қызмет) 
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- инфрақұрылым; 

- туризм; 

- жастар саясаты және білім; 

- мәдениет; 

- денсаулық сақтау және спорт; 

- әлеуметтік қорғау және еңбек нарығы; 

- бюджет (бюджеттің кіріс және шығыс бөлімдері) 

 

Тест сұрақтарына жауап беру керек: 

1. Болашақтың белгілі кезеңінде объектінің жағдайын ғылыми 

болжамдаудан тұратын ыктималдық жоспарлаудың ықтималдық әдісі 

- бұл: 

а) жоспарлау;                               

б) болжамдау; 

в) жобалау; 

г) гипотеза. 

2.  Ресурстар, пайдалану мерзімі мен атқарушылар бойынша өзара 

келісілген мақсаттар   мен   шаралар   жүйесін   нақты   аныктауға   

негізделген   белгілі мерзімде басқарудың локальды объектісінің 

жағдайын ғылыми болжамдау -бұл: 

а) жобалау; 

б) жоспарлау; 

в) болжамдау; 

г) бағдарламалау. 

3. Өткенге бағдарлану - бұл:: 

а) реактивизм; б)инактивизм; 

в) преактивизм; 

г) интерактивизм. 

4. Осы уақытка бағдарлану - бұл: 

а) реактивизм; 

б) инактивизм; 

в) преактивизм; 

г) интерактивизм. 

5. Болашакка бағдарлану - бұл: 

а) реактивизм; 

б) инактивизм; 

в) преактивизм; 

г) интерактивизм. 

6. Өзара әрекет етуге бағдарлану - бұл: 

а) реактивизм; 

б) инактивизм; 

в) преактивизм;                                                   ' 
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г) интерактивизм. 

7.Жоспарлаудың интуитивті.к әдістеріне жатпайды: 

а) орташа сырғанау эдісі; 

б) сұхбаттасу әдісі; 

в) «Дельфи» эдісі; 

г) матрицалық эдіс. 

8. Жоспарлаудың формалды (сандык) әдісіне не жатпайды: 

а) үлгілеу әдісі; 

б) сұхбаттасу әдісі; 

в) экстраполяция әдісі; 

г) интерполяция әдісі . 

9.  Іс - әрекетті жоспарлау барысында неғұрлым еркіндікпен 

сипатталатын жоспарлау - бұл: 

а) тактикалык жоспарлау; 

б) жедел жоспарлау; 

в) нормативтік жоспарлау; 

г) стратегиялык жоспарлау. 

 

 

2 ТАҚЫРЫП. ШЕТ ЕЛДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУ 

                       Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Дамыған мемлекеттердегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

тәжірибесінің зерттелуінің маңыздылығы.  

2. АҚШ-тағы фирма ішіндегі жоспарлау тәжірибесі.  Франциядағы 

элеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі. Франциядағы үлттық 

жоспарлауды жетілдіру бағыттары.  

3. Жапониядағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі.  

4. ҚХР-ның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі ретіндегі 

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

Семинарлық сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Шет елдегі макрожоспарлау теориясының қалыптасуы. 

Постиндустриялды қоғамда әлеуметтік және экономикалық 

институттарды рационалды жоспарлау.  

2. АҚШ-тағы экономикалық және элеуметтік реттеу тәжірибесі: 

экономикалық -математикалық модельдеу мен болжамдау, 

перспективті баланстар, бюджеттеу. АҚШ-тағы фирма ішіндегі 

жоспарлау тәжірибесі.   

 

2 сабақ 
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1.Франциядағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі. 

Франциядағы үлттық жоспарлауды жетілдіру бағыттары.  

2.Жапониядағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі.  

3.ҚХР-ның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі ретіндегі 

жоспарлы және нарықтық реттеудің өзара байланысы. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

      Практикалық тапсырмалар:Өзіндік жазба жұмыстарын жазу: 

- Дамыған мемлекеттердегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлау 

тәжірибесінің зерттелуінің маңыздылығы.  

- АҚШ-тағы фирма ішіндегі жоспарлау тәжірибесі.  Франциядағы 

элеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі. Франциядағы үлттық 

жоспарлауды жетілдіру бағыттары.  

- Жапониядағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі.  

- ҚХР-ның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі ретіндегі 

жоспарлы және нарықтық реттеудің өзара байланысы. 

 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. Франциядағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі. 

Франциядағы үлттық жоспарлауды жетілдіру бағыттары.  

2. Жапониядағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі.  

3. ҚХР-ның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі ретіндегі 

жоспарлы және нарықтық реттеудің өзара байланысы. 

 

Тақырып бойынша презентацияны қорғау. 

 

Сұрақтарға жауап беріңіз: 

1. Шет елдегі макрожоспарлау теориясының қалыптасуына 

түсініктеме беріңіз. 

2. Постиндустриялды қоғамда әлеуметтік және экономикалық 

институттарды рационалды жоспарлауға түсініктеме беріңіз.  

3. АҚШ-тағы экономикалық және әлеуметтік реттеу 

тәжірибесіне түсінік беріңіз. АҚШ-тағы фирма ішіндегі жоспарлау 

тәжірибесіне тоқталыңыз. 

4.Франциядағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі. 

5.Жапониядағы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау тәжірибесі.  

6.ҚХР-ның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі ретіндегі 

жоспарлы және нарықтық реттеудің өзара байланысы. 
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3 ТАҚЫРЫП. ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫН 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ  
 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Әлеуметтік саясат қоғамның әлеуметтік мәселелерін реттеу құралы 

ретінде. 

2. Халық өмірінің деңгейін стратегиялық жоспарлау. Халықтың, 

жұмыс күшінің және жұмысбастылықтың ұдайы өндірісін 

стратегиялық жоспарлау. 

3. Халықтың кірісінің негізгі түрлері және оларды есептеудің 

әдістемесі. Кедейшілік проблемасы және оны жоспар негізінде 

шешудің мүмкіндіктері. 

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

Семинарлық сабағының жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Мемлекеттің әлеуметтк саясаты қоғамның әлеуметтік 

проблемаларын реттеудің басты құралы. Қоғамның әлеуметтік 

саясатын әзірлеудің негізгі принциптері. 

2. Халықтың өмір сүру деңгейін стратегиялық жоспарлау. «Халықтың 

әл-ауқаттылығы» категориясының мазмұны және оның «өмір сүру 

деңгейі», «өмір сүру жағдайы», «өмір сүру сапасы» сияқты 

түсініктермен байланысты. Өмір сүру деңгейін болжауда 

қолданылатын көрсеткіштер жүйесі. 

 

2 сабақ 

1. Халықтың кірісінің негізгі түрлері және оларды есептеудің 

әдістемесі. Халықтың кірістері меншығындарының баланстық 

схемасы. Халықтың күн көру минимун есептеудің әдістері.  

2. Кедейшіліктің мәні және түрлері. Кедейшілік проблемасы және оны 

жоспар негізінде шешудің мүмкіндіктері.  

 

СӨЖүшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырмалар:Өзіндік жазба жұмыстарын жазу: 

        - Әлеуметтік саясат қоғамның әлеуметтік мәселелерін реттеу 

құралы ретінде. 

- Халық өмірінің деңгейін стратегиялық жоспарлау. Халықтың, 

жұмыс күшінің және жұмысбастылықтың ұдайы өндірісін 

стратегиялық жоспарлау. 

        - Әлеуметтік ортадағы салалардың дамуын стратегиялық 

жоспарлау 
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СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

     - Мемлекет халқының өмір сүру деңгейін болжау. 

     - Қазақстанның әлеуметтік саясатын әзірлеудегі негізгі қағидалар. 

    -  Кедейшілік: талдау әдістері  және экономикалық саясат 

 

      Сұрақтарға жауап беріңіз: 

    1. Әлеуметтік саясат түсінігі 

     2. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды аспектілері. 

     3. Номиналдық табыс деген не? 

     4.Күн көріс минимумының шамасын есептеу процесінде кандай 

әдістер колданылады 

     5. Экономикалық белсенді халык кұрамына кандай категориялар 

кіреді? 

        

       Жаттығулар, есептер, тапсырмалар: 

1. Өткен кезеңде халыктың саны 125 млн. адамды құрады. 

Халықтың жалпы санының өзгеруінің орташа жылдық үрдісі әртүрлі 

даму этаптарында  әр - түрлі болып өзгереді, I этапта 10%-ды 

кұрайды, II - 15%. Халықтың келешектегі санын анықтаңдар. 

 

     2. 10-жылды жастык интервалымен жас-жыныстық пирамиданы 

кұрыңдар. Пирамиданы кұруға арналған мәліметтер кестеде берілген. 

20-29 жас, 30-39 жас, 40-49 жастағы жас-жыныстык топтар 

арасындағы некеде тұрғандардың шамасын анықтандар. 

 

Топтар Әйелдер, барлығы млн. 

адам 

Еркектер, барлығы 

млн. адам 

0-9 8 10 

10-19 9 9 

20-29 15(некеде тұрғандары 

12) 

10(некеде 

тұрғандары 5) 

30-39 14(10) 12(10) 

40-49 6(4) 3(2) 

50-59 5 6 

60-69 4 4 

70-79 8 3 

80-89 6 2 

90-99 3 1 
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3. 10-жылды жастық интервалымен жас-жыныстык пирамиданы 

кұрындар, ол үшін келесі мәліметтер бойынша жас-жыныстық 

топтагы халыктың жумысбастылык шамасын  анықтау керек. 

Жас-жыныстық 

топ 

Еркектер Әйелдер 

 Барлығы, с.і. жұмыс 

істейтіндер 

Барлығы, с.і. 

жұмыс істейтіндер 

0-4 3,5               -        4,3                  - 

6-9 3,0               - 4,0                  - 

10-14 3                  - 3                     - 

19-19 3,5               1,5 3,5                  0,5      

21-25 3,4 3,8 

26-29 3,3               2,3 4                     3,8 

30-34 4,2               4,0      6,2                  5,7 

35-39 6,0               5,9 5,5                  5,0 

40-44 5,5               5,3 5,8                  5,5 

45-49 5,0                4,9 5,5                  5,4 

50-54 2,0                1,8 2,5                  2,0 

55-59 3,2                2,2 5,5                  5,0 

60-64 3,0                 2,0 5,0                  3,0 

65-69 2,3                  1,3 4                       1,5 

70-74 0,7                   0,2 3,8                    0,8 

75-79 0,4                   0,1 2,5                   0,3 

80-84 0,3            2 

85-89 0,1 1 

90-94  0,5 

95-99   

 52,4 70,4 

 

   4. Болжам бойынша халықтың нақты қолданылатын табыстары 640 

млн. теңгені құрайды, ал осы кезендегі баға индексі - 15%. 250 мын 

адам халық саны   зерттелуде.    Халыктың   жан   басына    

шаққандағы    ағымды   және салыстырмалы бағадағы сонғы табыс 

сомасын анықтаңдар. 

 

Тест сұрақтарына жауап беру керек: 

1. Өмір деңгейі: 

а)   бұл,   бір   жағынан,   коғамдық   өмірдің   субъектісі   мен   

адамның қажеттіліктерін сипаттайтын, екінші жағынан, өмір сүру 

жағдайының  калыптылығын,     адамдардың     өмір     сүру     

ортасының     жағдайын сипаттайтын физикалык түсінік; 
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б)  бул халықтың оның өмірлік іс - эрекетіне кажетті 

материалдык жэне рухани игіліктермен қамтамасыз етілуі; 

 бұл халықтың өмірлік іс - әрекетінің неғұрлым объективті 

жағдайлары (жүмыспен қамтылу, еңбекақы мен табыс, тұрғын үй 

мэселесі); 
г
) барлық пайымдаулар дұрыс 

2. Номиналдык табыстар.күрамына не кіреді? 

а) халықтың акшалай, натуралдык және жанама табыстары; 

б) соңғы, нақты табыстар; 

в) жанама табыстар; 

г) дұрыс жауабы жоқ 

3.  Күн   көріс   минимумының   шамасын   есептеу   барысында   

неше   әдіс қолданылады: 

а)5       • б) 7, в)8  г)6 

4. Халыктың ұдайы өндірісінің типтері: 

а) Экстенсивтік ұдайы өндіріс 

б) Интенсивтік ұдайы өндіріс 

в) шағын ұдайы өндіріс немесе жағымсыз демографиялық 

жағдай. 

г) жауаптардың барлығы дұрыс 

5. «Еңбек ресурстары» - бұл: 

а)бұл ұлттык экономикадағы жұмысбастылықтың әлеуетті 

мүмкіндіктерін сипаттайтын тусінік. 

б) бұл еңбек іс - әрекетіне қатысу мүмкіндігін қамтамасыз 

ететін физикалық, психикалык жэне кәсіби параметрлеріне ие 

экономикалық белсенді халықтың жалпы саны; 

в) белгілі дайындықты кажет ететін және өмір сүру көзі болып 

табылатын еңбек іс - эрекетінің түрі; 

г) дұрыс жауабы жок. 

 

МОДУЛЬ 2: ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ МЕХАНИЗМДЕРІ МЕН 

ҮДЕРІСТЕРІ  

                                       

4 ТАҚЫРЫП. ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕСТІ 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ  

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Ғылыми-техникалық прогресс (ҒТП) қоғамдық –экономикалық 

заңдылық ретінде және оның маңыздылығы. ҒТП-ның мерзімделуі.  

2. Дамыған мемлекеттердің ғылыми-техникалық саясаттарының 

маңызды факторлары: өндіріс компанияларының жоғары 
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инновациялық белсенділігі, бәсекеге қабілетті фирмалардың болуы, 

елдердің әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті дәрежеге бағытталуы; 

экономикалық өмірдің аса маңызды аймақтарын мемлекеттік реттеу. 

3. Қазақстан экономикасының құрылымдық ерекшеліктері және елдің 

индустриалды-инновациялық дамуын жеделдетудің объективті 

қажеттілігі.  

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

Семинарлық сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Ғылыми-техникалық прогресс қоғамдық – экономикалық заңдылық 

пен оның мәні ретінде. 

2. Дамыған мемлекеттердің ғылыми-техникалық саясаттарының 

маңызды факторлары: өндіріс компанияларының жоғары 

инновациялық белсенділігі, бәсекеге қабілетті фирмалардың болуы, 

елдердің әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті дәрежеге бағытталуы; 

экономикалық өмірдің аса маңызды аймақтарын мемлекеттік реттеу. 

 

2 сабақ 

1. Қазақстан экономикасының құрылымдық ерекшеліктері және елдің 

индустриалды-инновациялық дамуын жылдамдатудың объективті 

қажеттілігі. Қазақстанның қазіргі мемлекеттік индустриалды-

инновациялық саясаты және негізгі басымдықтары. 

2. Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуының 2015-2019 

жылдарға дейінгі стратегиясы. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырмалар:Өзіндік жазба жұмыстарын жазу: 

- Ғылыми-техникалық прогресс қоғамдық – экономикалық 

заңдылық пен оның мәні ретінде; 

- Дамыған мемлекеттердің ғылыми техникалық саясаттарының 

маңызды факторлары: Өндіріс компанияларының жоғары 

инновациялық белсенділігі, бәсекеге қабілетті фирмалардың болуы; 

- Қазақстан экономикасының құрылымдық ерекшеліктері және 

елдің индустриалды-инновациялық дамуын жылдамдатудың 

объективті қажеттілігі. 

- Қазақстанның қазіргі мемлекеттік индустриалды-инновациялық 

саясаты және негізгі басымдықтары. 

  СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

-  Қазақстан экономикасының құрылымдық ерекшеліктері және 
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елдің индустриалды-инновациялық дамуын жылдамдатудың 

объективті қажеттілігі. 

- Қазақстандағы НИОКРды қаржыландыру: негізгі қайнар 

көздері.  

 

Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуының 2010-

2014жж және  2015-2019 жылдарға дейінгі стратегиясын талдау.  

            

Тест сұрақтарына жауап беру керек: 

1. Ғылыми техникалық прогресс - бұл: 

а)  ғылым жетістіктерін кеңінен қолдану негізінде еңбек 

кұралдарын, техникалык   эдістері   мен   формаларын   жетілдірудін   

тарихи   шартты процесі; 

б)  қазіргі таңадағы техника мен технологияны, еңбектің 

прогрессивті ұйымдастырылуы   мен   персоналдын   жоғары   

біліктілігін   пайдалану барысындағы салыстырмалы керсеткіштер; 

в)         инвестициялық    жобаларды    жоспарлау    йен    талдау    

үшін автоматтандырылған талдау жүйесі; 

г)   инновациялык  жүйе   кұрылымындағы  дамыған  елдердің  

ғылыми. өндірістік бірігуі. 

2.  Мемлекеттік инновациялык саясат деген не? 

а)  бұл болашакка негізделген және ғылым мен техника 

саласындагы ірі масштабты    мақсатардың    калыптасуын    

қарастыратын    ғылыми    -техникалық саясаттың ұзақ мерзімді 

курсы. 

б)  ҒТП нәтижелерін жедел беру және таратуға бағытталған 

мемлекеттік деңгейде    жүзеге    асырылатын    экономикалық,   

ұйымдастырушылык, кұкыктык және өзге де шаралар жиыны; 

в) ҒТП басқару әдістерінің дәстүрлі жиыны; 

г) дұрыс жауабы жоқ. 

 3. Ғылыми - техникалык стратегия - бұл: 

а) бұл болашақка негізделген және ғылым мен техника 

саласындагы ірі масштабть!    мақсатардың    қалыптасуын    

карастыратын    ғылыми    - 

техникалык саясаттың ұзак мерзімді курсы. 

б)  ҒТП нэтижелерін жедел беру жэне таратуға бағытталған 

мемлекеіік-деңгейде   жүзеге   асырылатын   экономикалык,   

ұйымдастырушылық кұкыктык және өзге де шаралар жиыны; 

в) халык шаруашылығын акпараттандыру; 

г) барлык жауаптар дұрыс емес. 

4.  Нарықтық экономикалы  елдердегі  ғылыми-    техникалық 

стратегияны жүзеге асырудың негізгі формасы: 
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а) бюджеттік бағдарламалар; 

б)  экономикалык бағдарламалар; 

в) мақсатты бағдарламалар; 

г) техникалық бағдарламалар. 

5. Ғылыми - техникалык бағдарламанын калыптасу процесі келесі 

кезеңдерді қамтиды: 

а)  ғылыми    -    техникалық    бағдарлама    мақсаттары     мен     

негізгі сипаттамаларын анықтау, 

б) атқарушыларды таңдау, сонғы нәтижелерді бағалау. 

в) ресурстык қамтамасыз етілуді жоспарлау; 

г) жауаптардың барлыгы дұрыс. 

 

5 ТАҚЫРЫП. ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН, 

ПРОПОРЦИЯСЫН, ҚАРҚЫНЫН  СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қоғамның экономикалық әлеуетінің түсінігі. Нарықтық экономика 

жағдайында қоғамның экономикалық әлеуетін қолдаудың тиімділігін 

арттыру және негізгі аспектілері 

2. Экономикалық өсу туралы түсінік. Экономикалық өсуді болжаудың 

әдістері; экономикалық-математикалық әдістер (өндірістік 

функциялардың моделі, әлеуметтік-экономикалық процестерді 

модельдеу т.б.) баланстық әдістер, ұлттық есеп жүйесін пайдалану. 

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

Семинарлық сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
1.Қоғамның экономикалық әлеуетінің түсінігі. Нарықтық экономика 

жағдайында қоғамның экономикалық әлеуетін қолдаудың тиімділігін 

арттыру және негізгі аспектілері 

2.Экономикадағы пропорцияның түрлері:жалпы экономикалық; 

салааралық; ішкі салалық; ішкі өндірістік. Пропорциялардың 

жиынтығы ретінде экономикалық құрылым туралы түсінік. 

Экономика құрылымының түрлері: өндірістік, әлеуметтік, салалық, 

аймақтық. 

 

2 сабақ 

1. Й.Шумпетердің экономиканы циклдық жаңарту теориясы. 

Н.Кондратьевтің, М.Туган Барановскийдің экономиканың өзгеруінің 

циклдылығы туралы ілімдері. 
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2.  Экономикалық өсу туралы түсінік. Экономикалық өсуді 

болжаудың әдістері: экономикалық-математикалық әдістер, 

баланстық әдістер, ұлттық есеп жүйесін пайдалану. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырмалар: Өзіндік жазба жұмыстарын жазу: 

- Қоғамның экономикалық әлеуетінің түсінігі. 

- Өсу қарқындарын және өндірістің құрылымы мен тиімділігін 

болжау. 

- Экономикалық өсу: көрсеткіштер, факторлар, болжамдар. 

 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- «Ұлттық экономиканың қарқындарын, үйлесімділігін және 

құрылымын стратегиялық жоспарлау» 

- «Нарықтық экономика жағдайында қоғамның экономикалық 

әлеуетін қолдаудың тиімділігін арттыру және негізгі аспектілері» 

 

Сұрақтарға жауап беріңіз: 

        1.  Қоғамның экономикалық әлеуетінің түсінігі 

        2.  Экономикалық    өсімдегі    негізгі    көрсеткіштер,    

факторлар    мен карқындарды көрсетіңдер. 

        3.  Экономикалык өсім қандай әдістермен болжанады 

       4.  Сыртқы   экономикалык   байланыстар   тиімділігінің   

керсеткіштерін аныктаңдар. 

       5.  Экономикадағы пропорция түрлерін айқындандар. 

 

Тест сұрақтарына жауап беру: 

1. Экономикалык әлеует дегеніміз нені білдіреді: 

а) ресурстардың салыстырмалы сиректігінін әмбебап заңы; 

б) коғамның экономикалық күш * қуаты; 

в) қоғамның саяси күш әрекеті; 

г) дұрыс жауабы жоқ.                              ' 

2.Болжамдау мен жоспарлаудың теориясы мен тэжірибесінде 

экономикадағы пропорциялардың бірнеше топтарын көрсетеді. 

Оларды атаңдар: 

а) жалпыэкономикалық, салааралық, салаішілік, өндірісішілік. 

б) сыртқы және ішкі; 

в) жалпы әлеуметтік, аймақаралық, орталықтанған, өндірісаралық; 

г) дұрыс жауабы жок. 
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З.Экономиканың циклдық жанару теориясының авторы кім: 

а) К. Маркс; 

б) Н. Кондратьев; 

в) Й. Шумпетер; 

г) Дж. Кейнс. 

 4. Экономкалық өсім деп Сіз нені түсінесіз: 

а) экономикалык кұрылымдык ерекшеліктері; 

б)  ұлттык   экономиканы    стратегиялық   жоспарлауда    

колданылатын көрсеткіштер жүйесі; 

в)  сандык жэне сапалық параметрлермен сипатталатын сәйкес 

қозғалыс механизмі  негізінде уаөкыт пен  кеңістікте ұдайы өндірістің 

өзгеруін білдіретін түсінік 

г) а) және б) жауаптары дұрыс. 

 

6 ТАҚЫРЫП.  АЙМАҚТЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 сабақ 

1. Аймақтық стратегиялық жоспар туралы түсінік. Аймақтық 

стратегиялық жоспарды әзірлеудің негізгі қағидалары.  

2. Аймақтық стратегиялық жоспардың құрылымы:аймақтың қазіргі 

әлеуметтік-экономикалық жағдайына баға беру, аймақтың 

жоспраланған кезеңдегі миссиясы мен дамуының басты мақсаты, 

экономикалық дамуы, әлеуметтік даму, күтілетін нәтижелер.  

3. Стратегиялық міндеттерді орындауда SWOT – талдауды қолдану. 

SWOT- талдауды жүргізудің кезектілігі.  

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

Семинар жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Аймақтық стратегиялық жоспар туралы түсінік. Аймақтық 

стратегиялық жоспарды әзірлеудің негізгі қағидалары.  

2. Аймақтық стратегиялық жоспардың құрылымы:аймақтың қазіргі 

әлеуметтік-экономикалық жағдайына баға беру, аймақтың 

жоспраланған кезеңдегі миссиясы мен дамуының басты мақсаты, 

экономикалық дамуы, әлеуметтік даму, күтілетін нәтижелер.  

                                                                                           

                                                       2 сабақ 

1. Стратегиялық міндеттерді орындауда  SWOT  талдауды қолдану. 

2.SWOT – талдаудың  негізгі нәтижелері.                                                       
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СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырмалар:Өзіндік жазба жұмыстарын жазу: 

- Аймақтық стратегиялық жоспарлаудың түсінігі мен 

ерекшеліктері 

- Аймақтық стратегиялық жоспарлаудың мәні мен қағидалары 

- Аймақтық стратегиялық жоспардың құрылымы 

- SWOT – талдау: қолдану жүйелілігі,  негізгі нәтижелер. 

 

 

СОӨЖүшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- «Қазақстандағы аймақтық стратегиялық жоспарлаудағы 

зерттеулер өзектілігі»  

- «SWOT- талдаудың негізгі нәтижелері, қолдану тәртіптері» 

 

Сұрақтарға жауап беру керек: 

1.  Аймақтык стратегиялык жоспар туралы түсінік. 

2.  Әлеуметтік - экономикалық дамудың аймақтык жоспарының 

қүрамы мен міндеттерін анықтаңдар. 

 3. SWОТ - талдауды жүргізудің мәні неде? 

4.   Аймақтық    жоспарлау    пропорциялары    мен    әдістерінің    

негізгі көрсеткіштерін көрсетіңдер. 

5.  Аймақтардың  әлеуметтік   -   экономикалық   дамуын   

мемлекеттік реттеудің мәні неде? 

 

 Тест сұрақтарына жауап беру: 

1.   Аймақтық кешендік бағдарламалар нені кұрайды: 

а)  ауылдык жэне қалалақы аймақтардын экономикалык және 

элеуметтік даму жоспарларын қамтуға тиісті өзара байланысқан 

жоспарлар жүйесін; 

б)  әлеуметтік даму, тиісті территорияларды ескере отырып, 

жергілікті ресурстардьГкешендік тиімді пайдалану мэселелерін шешу 

жуйесін; 

в)   элеуметтік   -   экономикалык   дамудың   кешендік   

жоспарларынын ғылыми деңгейін арттыру жүйесін; 

г) б) және в) жауаптары дүрыс. 

2.  Аймақтың әлеуметтік – шаруашылық  іс - әрекетін 

бейнелейтін қандай блоктар сізге белгілі: 

а) ұдайы өндірістік блок; 

б)  аймактық және аймақаралык мәселелер блогы; 

в) халықтың әлеуметтік дамуын, емір деңгейінін сапасы мен 

жағдайын сипаттайтын блок; 
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г) жауаптардың барлығы дүрыс. 

3.  Аймактың әлеуметтік - экономикалык дамуын мемлекеттік 

реттеу деген не? 

а) мемлекеттін өндірістік күштердің дамуына, территориалдық 

кайта кү.рулардың әлеуметтік - экономикалық дамуына жоспарлы 

ықпал ету; 

б) жергілікті экономикалык процестерді үлгілеудің негізгі 

бағыттары; 

в) шикізатты пайдаланужын жекелеген нормаларын өндеу тэсілі; 

г) дүрыс жауабы жоқ. 

4. Аймақтык дамуды мемлекетік реттеудін объектісіне не 

жатады: 

а) белгілі территориалды - кұрьглымданған жүйе ретіндегі 

республика шаруашылығы және оның жекелеген аймақтарының 

экономикасы; 

б)  аймақаралык экономикалық мәмілелер; 

в) республикалык жэне территориалдық экономикалық органдар; 

г) дұрыс жауабы жоқ. 

5.  Аймақтык дамуды мемлекетік реттеудің субъектісіне не 

жатады: 

а) белгілі территориалды - кұрылымданған жүйе ретіндегі 

республика шаруашылығы және оның жекелеген аймактарының 

экономикасы; 

б)  аймакаралықэкономикалык мәмілелер; 

в) республикалык және территориалдық экономикалык органдар; 

г) дүрыс жауабы жоқ. 

 

 

7 ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІНДЕ 

ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫ ИНДИКАТИВТІК 

ЖОСПАРЛАУ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 сабақ 

1. Индикативтік жоспарлаудың мәні.  Индикативтік жоспарлаудың 

қызметтері. Индикативтік жоспарлаудың эволюциясы. 

2. Қазақстанда орта мерзімді жоспар туралы түсінік, оның жүйесі және 

құрамы.  

3. Стратегиялық жоспарлар, ҚР Президентінің жыл сайынғы 

Қазақстан халқына жолдауы; ҚР Үкіметінің Бағдарламасы орта 

мерзімді жоспарларды әзірлеудің негізі ретінде. 

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 
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Семинар жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Индикативтік жоспарлаудың мәні. Индикативтік жоспарлаудың 

әлемдік тәжірибесі. Индикативтік жоспарлаудың қызметтері. 

Индикативтік жоспарлаудың эволюциясы.                                                           

2.Қазақстанда орта мерзімді жоспар туралы түсінік, оның жүйесі және 

құрамы. Орта мерзімді жоспардың индикативтік сипаты. Орта 

мерзімді және бюджеттік жоспарлардың өзара байланысы.  

 

2 сабақ 

1. Стратегиялық жоспарлар, ҚР Президентінің жыл сайынғы 

Қазақстан халқына жолдауы; 

2. ҚР Үкіметінің Бағдарламасы орта мерзімді жоспарларды әзірлеудің 

негізі ретінде. 

                        

                  

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырмалар: Өзіндік жазба жұмыстарын жазу: 

- Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруда индикативтік 

жоспарлаудың мәні мен рөлі. 

- Әлеуметтік экономикалық дамудағы индикативтік жоспарлау 

бюджеттік жоспарлаудың негізі ретінде. 

-  Бағдарламалар әлеуметтік экономикалық дамудың 

индикативтік жоспарлаудың құрамдас бөлігі ретінде: әзірлеу тәртібі.  

- Қазақстан республикасының әлеуметтік- экономикалық 

дамуының орта мерзімді жоспары.     

 

 

СОӨЖүшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

-   Ортамерзімді жоспарлаудағы ҚР әлеуметтік экономикалық 

дамуын зерттеу өзектілігі: негізгі бөлімдер, құрастырудың негізгі 

этаптары және бекіту тәртіптері.   

- Ұлттық компаниялардың әлеуметтік экономикалық дамуын 

жоспарлау. 

 

Сұрақтарға жауап беру: 

1.   Индикативті жоспарлаудың мәні неде? 

2.  Индикативті жоспарлаудың функцияларын аныктандар? 

3.  Республикалық индикативті жоспардың негізгі бөлімдерін 

атаңдар. 
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4.   Индикативтік   және   бюджетгік   жоспарлаудың   өзара   

байланысын көрсетіңдер. 

5.   Индикативті жоспарлаудын жағымды және жағымсыз 

жақтары. 

6.   Мақсатты кешендік бағдарламаларды әзірлеудін мазмұны 

мен тәртібі қандай? 

 

Тест сұрақтарына жауап беру: 

1. Бағдарлама - мақсаттық жоспарлау не үшін қолданылады? 

а)  халык-шаруашылық    және    де    локалды    өндірістік, 

экономикалық міндеттерді шешу үшін; 

б) әлеуметтік  экономикалық қатынастарды реттеу ушін; 

в) халықтың өмір деңгейін көтеру үшін; 

г) дұрыс жауабы жок.       

2. Индикативті жоспарлау дегеніміз: 

а)  жоспарлау   объектісіне    катысты    сипатқа   ие,    шешім    

кабылдау процесін білдіреді;                                   

   б)  стратегиялық       жоспарлау       кезінде       анықталған       

кәсіпорын мүмкіншіліктерін жүзеге асыру бойынша алғы шарттар 

жасау процессі; 

в)  макроэкономикалык дамуды мемлекеттік жоспарлаудың 

бүкіл әлемге таралған формасы; 

г) дұрыс жауабы жок. 

3 Мемлекеттік бюджет дегеніміз не: 

а) елдін басты қаржылық жоспары; 

б)  максатты бағдарламалар және дамуды болжау негізінде 

әзірленетін баланс; 

в) мемлекеттік меншіктегі мүлікті сатудан түсетін табыстар; 

г) дұрьіс жауабы жок. 

4.  Баскару кұралы ретінде индикативтік жоспарлау көбінесе 

кандай деңгейде қолданылады: 

а) микродеңгейде; 

б) мегадеңгейде; 

в) макродеңгейде; 

г) дұрыс жауабы жоқ. 

5. Индикатор - бұл: 

а)   әлеуметтік  -  экономикалык  саясатты   калыптастыру   

процессінде, экономика дамуының негізгі бағыттарын және жағдайын 

сипаттайтын, мемлекеттік басқару органдарымен әзірленген 

параметрлер; 

б)  компанияның стратегиялық жағдайын, оның ішкі 

мүмкіншіліктерін және сыртқы жағдайын бағалау кұралы; 
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в)  капитал көздерін және оларды тарату кұралдарын керсететін 

жүйелік кесте; 

г) дұрыс жауабы жоқ. 

4. Стратегиялық жоспарлар, ҚР Президентінің жыл сайынғы 

Қазақстан халқына жолдауын, ҚР Үкіметінің Бағдарламасын талдап, 

презентацияны қорғау. 

 

 

МОДУЛЬ 3: СТРАТЕГИЯЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БІРЛІК: 

ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ 

ЖҰМЫС ІСТЕУ МЕХАНИЗМІ ЖӘНЕ ҮДЕРІСІ 

 

8 ТАҚЫРЫП. ФИРМАНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ЖОСПАРЛАУ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

                                                   1 сабақ 

1. Жоспарлау кәсіпорында менеджменттің алғашқы және маңызды 

кезеңі ретінде. Кәсіпорындағы жоспарлық қызметтің сипаты мен 

мәні. Ішкі фирмалық жоспарлаудың түрлері.  Кәсіпорындағы 

стратегиялық және оперативті жоспарлау.     Стратегия түсінігі және 

фирма практикасы. 

2. Ұйымдағы жоспарлау қызметінің сатылары мен кезеңдері. 

Жоспарлар жүйесі және оның элементтері. 

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

Семинар жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1.Кәсіпорынның менеджмент жүйесіндегі жоспарлау: мәні, 

қағидалары, мақсаттары. 

2.Микроэкономикада іскерлік ынтымақтастықтың және қызметтің 

ортақ жоспарлау нысандары. 

 

2сабақ 

1. Ішкі фирмалық жоспарлаудың түрлері.  

2.Кәсіпорындағы стратегиялық және оперативті жоспарлау.     

3.Стратегия түсінігі және фирма практикасы. 

 

3сабақ 

1.Фирманың тактикасы мен стратегиясының түсінігі. Экономикалық 

құрылымдағы жоспарлау процесі.   

2.Ұйымдағы жоспарлау қызметінің сатылары мен кезеңдері. 

Жоспарлар жүйесі және оның элементтері. 
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СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырмалар: Өзіндік жазба жұмыстарын 

жазу: 

- Кәсіпорынның менеджмент жүйесіндегі жоспарлау: мәні, 

қағидалары, мақсаттары. 

- Микроэкономикада іскерлік ынтымақтастықтың және 

қызметтің ортақ жоспарлау нысандары. 

- Кәсіпорындағы ішкі фирмалық жоспарлаудың түрлері. 

- Стратегиялық және жедел жоспарлау 

 

 

СОӨЖүшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- Микроэкономикада іскерлік ынтымақтастықтың және 

қызметтің ортақ жоспарлау нысандары. 

 - Шетелдегі   фирма кызметін жоспарлаудың тәжірибесі. 

 

Сұрақтар: 

1.  Жосларлау түрлерін классификациялау негізінде қандай 

белгілер мен  критерийлер жатыр? 

2.  Жоспарлау түрлері жоспарлау формаларынан ерекшелігі 

неде? 

 3.  Жүйелік процесс ретіндегі жоспарлауға сипаттама беріңдер. 

4.  Корпоративті стратегия функционалдыдан ерекшелігі неде? 

5.   Жоспарлау процессіндегі бақылаудың ролі кандай? 

6.  Фирма іс - әрекетін жоспарлаудагы сырткы 

консультанттардың ролі? 

      

Жаттығуларды орындау: 

1.Кестеге жетіспейтін элементтерді жазындар: 

 Несиелік сызық формасы Мақсатты тағайындалуы 

1 Маусымдық Маусым тиімділігінің 

төмендеуі 

2 Бекітілген Болжанбаған жағдайларды 

нейтралдау 

3 Револьверлік  

 

2. Кәсіпорынның бірігу формасы  мен оның анықтамасы арасындағы 

сәйкестікті белгілендер: 
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 Бірігу формасы                                                                                      

 

Анықтамасы 

 

 1. Картель                                                                             1. Жабдықтау мен өткізуді                                                                                          

орталықтандыруды                                                                                                  

карастыратын кәсіпорындардын 

бірігуі 

 2. Синдикат                                                                          2.   Негізінде ендіріс  көлемін  

квоталау,                                                                                          

баға мен тарифтер, өткізу 

нарығын шектеу туралы                                                                                               

келісімі жатқан кәсіпорындарды 

біріктіру 

 

 3. Консорциум                                                                     3.  Белгілі жобаны жузеге асыру 

ушін                                                                                              

келісім шарт      негізінде      

әртүрлі       шаруашылык                                                                                              

бірліктерінің уақытша бірігуі 

 

 

 

3. Жоспарлаудың қағидалары мен мәні арасындағы сәйкестікті 

табыңдар: 

Жоспарлау қағидалары Анықтамасы 

1. Тұтастық принципі 1.Экономикалық ұйымның әр мүшесі 

жоспарлы қызметке қатысушы бола 

алады 

2. Қатысу принципі 2. Экономикалық ұйымды жоспарлау 

жүйелік сипатқа ие болуы керек 

3. Үздіксіз принципі Жоспарлар нақты және детальданған 

болуы керек 

4. Икемділік принципі Жоспар мен жоспарлау процессіне 

болжанбаған жағдайлардың пайда 

болуымен байланысты өзінің бағытын 

өзгерту мүмкіншілігі 

5. Нақтылық принципі Кәсіпорындағы жоспарлау процессі 

бекітілген циклдер шегінде жүзеге 

асырылуы керек 

       

Тест сұрақтарына жауап беру: 

1 Мерзімі бойынша жоспарлау келесідей болып бөлінеді: 
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а)  артыкшылықты, ағымды, ортамерзімді; 

б)  артықшылыкты, үзақ мерзімді, орта мерзімді;        , 

в)  ұзақ мерзімді, орта мерзімді және кыска мерзімді; 

г)  артықшылыкты, ұзак мерзімді, орта мерзімді, агымды жэне 

кыска мерзімді; 

2. Директивті жоспарлау - бүл: 

а)  макроэкономикалык дамуды мемлекеттік жоспарлаудың бүкіл 

элемге таралған формасы; 

б)  жоспарлау объектісіне қатысты сипатка ие, шешім қабылдау 

процесс; 

в)  ұзак мерзімді перспективаға бағдарланған жоспарлау; 

г)  стратегиялық       жоспарлау       кезінде       анықталған       

кәсіпорын мүмкіншіліктерін жүзеге асыру бойынша алғы шарттар 

жасау процессі. 

3.   А.Файоль   жоспарлаудын   негізгі   төрт   кағидасын   

анықтаған.   Оларды атандар: 

а)  уақыттылык, тұтастық, үздіксіздік; 

б)  уақыттылық, икемділік, нақтылык; 

в)  тұтастык, үздіксіздік, икемділік, нақтылық; 

г)  тұтастык, уакыттылык, нақтылық. 

4.  Жоспарлау әдісі дегеніміз не: 

а)  белгілі     кезендегі     табыстар  , мен     шығыстарды     

сипаттайтын жоспардың сандық орындалуы; 

б)  міндеттерді   габысты   түрде   орындау  үшін   манызды   

сипатқа  ие техникалық тзсіл, процедура немесе басқа құрал; 

в)  қандай да бір шараны еңгізуді бағалау әдәсі; 
г
)  жеке  кэсіпорында бір  уақытта колданылатын,  жоспарлаудын 

әр түрініңжиынтығы. 

5. SWOT-талдау деп нені түсінесіндер? 

а) фирманың бәсекекабілеттілік деңгейін анықтайтын күрал; 

б) бұл стратегиялык және тактикалык жоспарлаудың эмбебап 

кұральг 

в) бұл бақылау құ.ралдарының бірі; 

г) дұрыс жауабы жок 

 

 

9 ТАҚЫРЫП. ФИРМА ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫН 

АНЫҚТАУ: КӘСІПОРЫННЫҢ СТРАТЕГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ  

ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 САҒАТ) 

1 сабақ 

1. Кәсіпорынның қызметінің бағытын анықтаудағы ішкі және сыртқы 

ортаны талдаудың ролі.   



 35 

2. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасының элементтері.  

3.Фирманың көрініс концепциясы. Фирма миссиясы. Фирма 

мақсаттарының типі.  

 Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

Семинар жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1.Кәсіпорынның қызметінің бағытын анықтаудағы ішкі және сыртқы 

ортаны талдаудың ролі.   

2.Кәсіпорын қызметінің бағытын анықтауда ішкі және сыртқы ортаны 

талдаудың ролі.   

 

2 сабақ 

1.Ұйымның ішкі және сыртқы ортасының элементтері.  

2.Кәсіпорын ортасының сын нүктесін анықтау.  

 

3 сабақ 

1.Фирманың көрініс концепциясы.  

2.Фирма миссиясы. Фирма мақсаттарының типі.  

 

 

СӨЖ үшін тапсырма: 

Практикалық тапсырмалар:Өзіндік жазба жұмыстарын жазу: 

- Фирманың сыртқы және ішкі ортасын талдау. 

- Фирма қозғалысының бағытын анықтау: ұйымның жұмысын 

жүргізу, миссиясы мен мақсаттары. 

 

 

СОӨЖүшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- Фирманың сыртқы ортадағы зерттеу өзектілігі, фирманың ішкі 

ортасы.  

- Ұйымның жұмысын жүргізу, миссиясы мен мақсаттары.  

 

Сұрақтар 

1. «Стратегиялық жоспарлау»түсінігі? 

2. Кәсіпорын басшысына стратегиялық жоспарлау не береді? 

3. Стратегиялық жоспарлаудың негізгі әдістерінің мәнін ашып 

көрсетіңдер? 

4. Кәсіпорында стратегиялық жоспарлаудың процесіндегі 

SWOT-талдау не үшін қажет? 
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5. Стратегиялық жоспарлау процесінің негізгі кезеңдерін 

атаңдар? 

 

Тест сұрақтарына жауап беру: 

1.Жоспарлаудың негізгі түрлерін атап көрсетіңдер: 

а) реактивті, иниактивті, преактивті, интерактивті 

б) экономикалық, әлеуметтік 

в) мақұсатты, уақытша, құрылымдық 

г) сыртқы, ішкі, бірорталықпен 

2. Қазіргі уақытта жалпыға бірдей танылған болып саналатын 

«Сауын сиыр» болып саналатын маркетингтік атауға анықтама 

беріңіз – бұл: 

а) бәсекеге қабілетті месе тауарлар; 

б) нарықтағы өзіндік үлесін ұстап тұру үшін талап етілгенге 

қарағанда, көбірек ақша беруге қабілетті тауарлар; 

в) тез өсуші нарықтағы көшбасшы – тауарлар; 

г) барлық жауаптар дұрыс 

3. Нарықтағы салыстырамлы (қатысты) үлесі, шығындар, 

өзгешелікті қасиеттер, технологияны игеру дәрежесі, сату әдісі, 

белгілілік-имидж – осылардың барлығы.... жатады: 

а) нарықтық тартымдық индикаторларына; 

б) нарықтық реттеу құралдарына; 

в) бәсекеге қабілеттілік индикаторларына; 

г) маркетингтік қызмет түрлеріне 

4. Шаруашылық жүргізудің стратегиялық орталығы дегеніміз 

не? 

а) бұл шаруашылық жүргізудің бір немесе бірнеше стратегиялық 

аймақтарына бағдарланған және аталған бағыттағы стратегиялық 

позициясына әзірлеуге жауап беретін, салыстырмалы түрде тәуелсіз 

өндірістік бөлімшелер; 

б) бұл кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау процесі; 

в) бұл экономика, техника, құқықтық реттеу, саясат, экология 

сласындағы дамудың стратегиялық маңызды үрдістері; 

г) дұрыс жауабы жоқ 

5. Даму стратегиясы қалай бөлінеді: 

а) диверенфикация (әрталаптандыру), интеграция, техникалық-

технологиялық дамыту, интенсифтендіру 

б) ұйымдық санация, эконмикалық-қаржылық санация, маркетингтік 

санация, әлеуметтік санация 

в) шығындарды үсетемдеу 

г) барлық жауаптар дұрыс 
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10 ТАҚЫРЫП. ҰЙЫМДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

БӘСЕКЕЛЕСТІК ТАЛДАУ МЕН СТРАТЕГИЯНЫ ҚҰРУ 

 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

              1 сабақ 

1.Стратегиялық талдаудың құралдары мен кезеңдері. Алшақтықты 

талдау. 

2.  «Өнім - нарық» моделі. Стратегиялық талдаудың портфельдік 

модельдері. 

3. Шығындардың серпінін талдау мен тәжірибе қисығы. Нарықтың 

серпінін талдау, «өмірлік циклдің» үлгісі. 

4. «Өнім нарық» үлгісі. 

  Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

2 сабақ 

1. Стратегияны талдаудағы қоржындық үлгілер: «Мак-Кинси» үлгісі, 

БКТ матрицасы (бостондық кеңес беру тобы),  

2. Бәсекелестік талдау: М. Портер бойынша бәсекелестіктің бес күші. 

2. Жалпы бәсекелестік стратегиялары. 

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

 

Семинар жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1.Стратегиялық талдаудың құралдары мен кезеңдері. Алшақтықты 

талдау. 

2.  «Өнім - нарық» моделі. Стратегиялық талдаудың портфельдік 

модельдері. 

3. Шығындардың серпінін талдау мен тәжірибе қисығы. Нарықтың 

серпінін талдау, «өмірлік циклдің» үлгісі. 

4. «Өнім нарық» үлгісі. 

 

2сабақ 

1.Стратегияны талдаудағы қоржындық үлгілер: «Мак-Кинси» үлгісі, 

БКТ матрицасы (бостондық кеңес беру тобы),          

 

3 сабақ 

1. Бәсекелестік талдау: М. Портер бойынша бәсекелестіктің бес күші. 

2. Жалпы бәсекелестік стратегиялары 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 
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Практикалық тапсырмалар: Өзіндік жазба жұмыстарын 

жазу: 

- Стратегиялық талдаудың құралдары мен кезеңдері. 

Алшақтықты талдау. 

- «Өнім - нарық» моделі. Стратегиялық талдаудың портфельдік 

модельдері. 

- Шығындардың серпінін талдау мен тәжірибе қисығы. 

Нарықтың серпінін талдау, «өмірлік циклдің» үлгісі. 

- «Өнім нарық» үлгісі. 

 

 

СОӨЖүшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- Ұйымдастырудағы стратегиялық талдау этаптары және 

құралдардың зерттеу өзектілігі.  

- Стратегиялық талдаудың портфельдік модельдері: « Мак-

Кинси» үлгісі, БКГ үлгісі (бостондық кеңес беру тобы), ПИМС 

(PIMS) іскерлік талдауы, Мак-Кинси «7С» үлгісі. 

 

Сұрақтар:                                        

1.  Өндіріс факторларының концепциясының эволюциямын 

сипаттандар 

 2. Адам еңбегіне тән негізгі спецификалық принциптерді атап 

шығындыр 

3. Жұмыскер ез енбегінің барлык жемісін ала алады ма? 

4. Тұрақты және ауыспалы капиталдың айырмашылықтарын 

атаңдар. 

5.  Диффереңциалды      және      абсолютты      рентаның      

арасындағы айырмашылык неде? 

 6. Таза экономикалық рента дегеніміз не? 

       

Тест сұрақтарына жауап беру: 

1. Стратегиялық талдау — бұл: 

а) стратегиялык жоспардагы ұйым ортасын талдау нәтижесінде 

алынған мәліметтер базасын кайта кұру құралдары; 

б)   сыртқы  жэне   ішкі   ортаның  стратегиялық  маңызды  

элементгер анықтау процессі; 

в)   ұйымның   мақсаттарына   жету   үшін   кажетті   стратегияны 

бойынша шешімдер мен эрекеттер кешені;                            

г) дұрыс жауабы жоқ. 

2.  Үзілу анализі дегеніміз не: 
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а) стратегиялық жоспардағы ұ,йым ортасын талдау нәтижесінде 

алынған, мәліметтер базасын қайта құру құралдары; 

б) стратегиялык талдаудың карапайым, әрі тиімді эдісі; 

в)   сыртқы   жэне   ішкі   ортаның  стратегиялық  маңызды  

элементтерін аныктау процессі; 

г) барлык жауабы дұрыс 

 3.  Стратегиялық талдау құралдарына не жатады: 

а) математикалық әдіс; 

б) баланстык әдіс; 

в) формалды моделдер жэне сандык эдістер; 

г) а) және б) жауаптары дү_рыс. 

 4.  Фокустау - бұл: 

а)   сауда маркасымен бекітілетін уникалды  касиетке  ие өнім  

немесе кызмет, фирманы кұру; 

б) белгілі тауар тобына, сатып алушылардың ерекше тобының 

нарықтык сегменттерінің біреуіие көңіл қою; 

в)  эзірлеу және зерттеу стратегиясын эзірлеу процессі; 

г) дұрыс жауабы жоқ. 

5.  М.Портер қандай моделді эзірледі: 

а) «өнім - нарык» моделі; 

б) «Мак-Кинси» үлгісі; 

в) бэсекенін бес күші моделі; 

г) дұрыс жауабы жок. 

 

11 ТАҚЫРЫП. БИЗНЕС – ЖОСПАРЛАУ 

 

Дәріс жоспары (4 САҒАТ)  

                                                   1 сабақ 

1.Бизнес - жоспар кәсіпорынның стратегиялық жоспарының бөлігі 

ретінде.  

2.Бизнес - жоспардың жіктелуі. Бизнестің объектісі бойынша бизнес -

жоспардың   типологиясы.    

   Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

 

 

2 сабақ 

1.Бизнес   -  жоспардың   негізгі   бөлімдері.  

2.Бизнес -жоспарды әзірлеудің әдістемесі.  

Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63 

3 сабақ 

1. Бизнес- жоспарды әзірлеудің кезеңдері. 
2.  Бизнес-жоспардың реинжинирингі. 
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Әдебиеттер: нег.1-9, қос. 1-63                                              

4 сабақ 

1.Экономикалық ұйымдағы қаржы жоспары: негізгі қаржы 

құжаттары, қаржы көрсеткіштерін талдау. Қысқамерзімді қаржы 

жоспарлауы. Бюджетті құру. Ұзақмерзімді қаржы жоспарлауы. 

     Әдебиеттер:нег.5,7,8, қос. 19, 20, 22 

                                                 

Семинар жоспары (7 сағат) 

1 сабақ 

1. Іскерлік бірліктің стратегиясы мен жалпыфирмалық стратегия. 

2.Бизнес жоспарлау стратегиялық жоспарларды жүзеге асыру құралы 

ретінде. 

3.Бизес жоспардың құрылымы мен құрамы, бизес жоспарды рәсімдеу 

мен оның стилі. 

2 сабақ 

1.Бизнес-жоспардың реинжинирингі. 

2.Экономикалық ұйымдағы қаржы жоспары: негізгі қаржы 

құжаттары, қаржы көрсеткіштерін талдау. 

3.Қысқамерзімді қаржы жоспарлауы. Бюджетті құру. 

4.Ұзақмерзімді қаржы жоспарлауы. 

 

3 сабақ 

1.Фирма қызметіндегі болжау мен оның рөлі. 

2.Іскерлік ортаны болжау әдістері. 

3.Технологиялық болжау. Әлеуметтік-саяси болжау. 

 

4сабақ 

1.Семинарлық сабақты «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-да аға 

кеңесші Гаухар Қойбағарованың қатысуымен  өткізу.   

                                     

5 сабақ 

1.Семинарлық сабақты «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-да аға 

кеңесші Гаухар Қойбағарованың қатысуымен  өткізу.   

 

6 сабақ 

1. Семинарлық сабақты Қарағанды облысы кәсіпкерлер палатасында 

аға кеңесші  Асель Абильдинаның қатысуымен өткізу. 

 

7 сабақ 

1.Студенттердің құрастырған бизнес-жоспарларын қорғау. 
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СӨЖ үшін тапсырмалар: 

Практикалық тапсырмалар: Өзіндік жазба жұмыстарын жазу: 

- Іскерлік бірліктің стратегиясы мен жалпыфирмалық стратегия. 

- Бизнес жоспарлау стратегиялық жоспарларды жүзеге асыру 

құралы ретінде. 

- Бизес жоспардың құрылымы мен құрамы, бизес жоспарды 

рәсімдеу мен оның стилі. 

- Бизнес-жоспардың реинжинирингі. 

- Экономикалық ұйымдағы қаржы жоспары: негізгі қаржы 

құжаттары, қаржы көрсеткіштерін талдау. 

- .Қысқамерзімді қаржы жоспарлауы. Бюджетті құру. 

- Ұзақмерзімді қаржы жоспарлауы. 

 

СОӨЖүшін тапсырмалар: 

Кейстерді талқылау: 

 

№1 кейс 

Тулеуов Ернар Абаевич өзінің кәсіпорнын құруға шешім 

қабылдады және ол бұл жайлы әрқашан армандап келген болатын. 

Көшенің екінші шетінен тоқаш нан сататын шағын дүкен ашуды 

алдына мақсат етіп койды. Оған ол мұқият дайындалып, тәжірибелі 

бизнесмендер тәжірибесінің үлгі алып, өзінің ісін ұйымдастырды. 

Бүкілін сауатты жоспарлағандықтан, бизнесі көп өтпей пайда әкеле 

бастады, тұрақты сатып алушылары да пайда болды, салыстырмалы 

түрде алып қарағанда бүкілі тұрақты деп айтуға болатын. Бұл екі жыл 

уақытқа дейін созылды. Одан кейін, оның тоқаш сататын шағын 

дүкенінің қатарына ассортименті үлкен және бағасы икемді үлкен 

кондитерлік дүкен салынып, жұмыс жасай бастады. Бір ай өткеннен 

кейін Ернар Абаевич тоқаш сататын дүкені жабылып қалды.  

Талқылауға арналған сұрақтар: 

1. Ернар Абаевичтің бизнесі неге ұзақ жұмыс істемей жабылып 

қалды? 

2.  Бәрі жақсы болған жоқ па еді? 

 

№2 кейс 

Абай Тулеуович бай болған атасының мұрасын алып қалып, 

өзінің бизнесін ұйымдастыру, фитнес-орталығын ашу жөнінде шешім 

қабылдады. Банктен қосымша несие алып, жақсы маманнан бизнес-

жоспар сатып алды және 6 ай өткеннен кейін өзінің фитнес-орталығын 

ашты. Ол осыменен менің мақсатым аяқталды, оның жемісін 

(нәтижесін) көруге болады, бірте-бірте кешені қайтарып, пайда табуға 

болады деп санады. Аталмыш ауданда осындай үлгіде, осыған дейін 
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фитнес-орталығы болған бәсекелестер, адал емес жолмен Абай 

Тулеуовичтің клиенттерін өзіне тарту амалдарын қарастырды. Абай 

Тулеуович бұған дайын емес болатын, оған қоса салық  қызметі мен 

өрттеп қорғау инспекциясы оның ұйымының соңынан қалмай, 

мазасын алды. Абай Тулеуович мұндай жағдайды күтпеген болатын 

және  өтпей оның фитнес орталығының орнына дүкен пайда болды 

және оның иесі мүлде басқа адам болатын. Абай Тулеуовичтің бизнесі 

атасының қалдырған мұрасымен бірге кетіп, оны жоғалтып алды.  

Сұрақ: 

Неге бұлай болды?  

                                                                                    

№3 кейс 

Айшырақ Абаевна өзінің бизнесін ашу туралы шешім 

қабылдады. Ол осыны мақсат етіп қойып, армандап, көптен бері соған 

ұмтылған болатын.Ол, кәсіптік техникалық училищенің (КТУ) бірінің 

жанында қандай да бір кафе немесе асхана жоқ екенін анықтап білді. 

Банктен несие алған ол, КТУ-дан алыс емес шағын асхана ашуға 

бекінді және ісінің алға басып, тез арада табыс әкелетініне сенімді 

болды. Және солай болды да,жарты жыл бойы Айшырақ Абаевнаның 

шағын асханасы үлкен сұраныста болды және әрқашан оған келуші 

клиенттері (тұтынушылары) да көп еді. Ақылды кәсіпкер ретінде 

ойлаған Айшырақ Абаевна осы бетте қалып қалмасын түсініп, 

бизнесін кеңейту қажет деп санады. Сөйтіп, ол ас мәзірін өзгертіп, 

оған толық түскі ас мәзірін енгізіп, оның құны 200 рубльден басталды 

және құны 50 рубльден жоғары тұратын фирма тісбасар мәзірлерін 

енгізді. Өйткені ол қалай да бизнесті кеңейту қажет, бүкіл жақсы 

шағын асханалар толыққанды түскі ас береді, мен де неге солай 

жасамаймын деп ойлады. Сөйтіп,ас мәзірің өзгертіп, бүкіл қолда бар 

қаражатын жаңа түскі ас мәзірлерін дайындауға жұмсады. Бір ай 

өткеннен кейін, шағын асхананың жағдайы айтарлықтай нашарлап 

кеткенін, сатып алушылардың азайғанын және түскі асқа жасалған 

өнімдердің тез бүлініп, бұзылғанын байқады. Тағы 2 ай өткеннен кейін 

Айшырақ Абаевна өзінің шағын асханасын амалсыздан жапты. Ол 

бәрін дұрыс жасаған сияқты болды. Сонда неге олай болды деп 

ойлайсыз? 

 

  

№4 кейс 

      Ашот Валерьевич өзінің бизнесін ашамын деп шешім қабылдады. 

Ол барлар, мейрамханалар, клубтар және т.б. үшін бақылау 

білезіктерін жасау ұйымын ашқысы келді. Оған дейін аталмыш 

қаланың нарығында ешкім онымен айналыспай, бүкілі Мәскеуден 
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тапсырыс беріп алдыратын. Ол стратегиялық жоспарлаумен 

таныстығы нашар болғандықтан, онымен бас қатырып жатқысы 

келмеді. Оның бизнесі нарықтан өз тауашасын (нишу) алып, 4 жыл 

жұмыс істеді. Сол уақыт аралығында Ашот Валерьевич өз бизнесінің 

қызметін әртараптандырып (негізгі бейінің өзгертпестен), бүкіл қала 

бойынша көптеген дүкендер ашты. Сол уакытта Клавдия Семеновна 

да өз бизнесін ашамын деп шешім қабылдады. Оның ашпақшы 

бизнесінің негізгі бейіні (профилі) , негізінен, сол Ашот Валерьевичтің 

бизнесі сияқты болатын. Одан айырмашылығы ол экоономист еді, 

сондықтан стратегиялық жоспарға аса маңыз бере, жауапкершілікпен 

қарады. Миссиялық (мақсатын) анық айқындап, сауатты бизнес-

жоспар жасады. Оның негізгі мақсаты: «Қала нарығындағы бақылау 

білезіктерінің негізгі өндірушісіне айналу» болды. Бір жыл өткеннен 

кейін оның фирмасы жабылып қалды, ол өзінің бизнесін Ашот 

Валерьевичке қарағанда анағұрлым мұқият ұйымдастырған болатын. 

Бірақ, Ашот Валерьевичтің бизнесі әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр, ал 

Клавдия Семеновна нарықтан неге  амалсыздан кетіп қалды? 

 

        

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 
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6. Әлеуметтік саясат – қоғамның әлеуметтік проблемаларын 

реттеу құралы ретінде. 

7. Халықтың өсуін, жұмыс күштері мен жұмыспен қамтуды 

стратегиялық жоспарлау. 

8. Әлуеметтік аялар салаларын дамытуды стратегиялық 

жоспарлау. 

9. Халықтың өмір сүру деңгейін стратегиялық жоспарлау. 

10. Ғылыми – техникалық прогресс – қоғамдық – экономикалық 

заңдылық   ретінде және оның маңызы. 

11. Ғылыми – техникалық прогрессті стратегиялық жоспарлау. 

12. Қоғамның экономикалық әлеуетті ұғымы. 

13. Өсу қарқынына болжам жасау, өндіріс құрылымдары және 

тиімділігі. 

14. Й. Шумпетердің, Н. Кндратьевтің, П, Мимоновтың, М. Туған 

– Барановектьенвтің экономиканы циклдік жаңарту 

теориясы. 
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15. Экономикадағы пропорциялардың түрлері: сала аралық, сла 

ішілік, өндірісішілік. 

16. Экономикалық өсуге болжам жасау әдістері. 

17. Болжам жасауда және стратегиялық жоспарлауда баланстық 

моделдерді пайдалану. 

18. Өңірлік стратегиялық жоспарлаудың мәні мен принципьері. 

19. Өңірлік стратегиялық жоспарлаудың құрылымы. 

20. SWOT – талдау: қолдану дәйектілігі, негізгі нәтижелері. 

21. Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудағы 

индикативті жоспарлаудың маңызы мен ролі. 

22. Бағдарламалар - әлеуметтік – экономикалық дамудың 

индикативті жоспарларының құрамды бөлігі ретінде: 

Бағдарламаларды әзірлеу, бекіту және жүзеге асыру тәртібі. 

23. Әлеуметтік – экономикалық дамуды индикативті жоспарлау 

– бюджеттік жоспарлау негізі ретінде. 

24. Кәсіпорын менеджменті жүйесіндегі жоспарлау: маңызы, 

принциптері мен мақсаттары. 

25. Микроэкономикада қызметті бірнеше жосмпарлау мен 

іскерлік ынтымақтастықтың формалары. 

 

 

2 аралық бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1Кәсіпорындағы фирма ішілік жоспарлаудың типтері. 

2.Стратегиялық және жедел жоспарлау. 

3.Жедел фирмаішілік жоспарлау: маркетинг жоспары, өткізу және 

жарнама жоспары, өндіріс шығындарын жоспарлау, пайданы және 

рентабелділікті жоспарлау. 

4.Экономикалық ұйымдар жоспарларының жүйесі. 

5.Фирма ішілік жоспарлауды ұйымдастыру. 

6.Фирманың сыртқы және ішкі ортасын талдау. 

7.Фирма қозғалысының бағыттарын анықтау: топшалау (видение), 

және мақсаттар. 

8.Ұйым қозғалысының бағытын анықтау. 

9.Стратегиялық талдау құралдары мен кезеңдері. 

10.Алшақтықты талдау. 

11.Шығындар динамикасын талдау, тауардың өмірлік цикл моделі. 

12.Нарық динамикасын талдау, тауардың өмірлік цикл моделі. 

13.«Сенім – нарық» моделі. 

14.Стратегияны талдаудың портфелдік моделдері: «Мак – Кинен» 

моделі, БКТ (бастапқы консультациялық топтары) матрицасы, Мак – 

Кинен «7С» моделі. 
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15.Бәсекелестік талдау: М. Потер бойынша Бәсекелестіктің бес күші. 

16.Жалпы бәсекелестік стратегиялары. 

17.Стратегиялық жоспарлау. 

18.Іскерлік бірліктер стратегиясы және жалпы фирмалық стратегия. 

19.Бизнес – жоспарлау – стратегиялық жоспарларды жүзеге асыру 

құралы ретінде. 

20.Бизнес – жоспардың құрылымы мен мазмұны, ресімдеу және 

бизнес – жоспардың стилі. 

21. Бизнес – жоспар реинжиріигі. 

22.Экономикалық ұйымдағы қаржылық жоспарлау: негізгі қаржылық 

құжаттар, қаржылық көрсеткіштерді талдау, қысқа мерзімді 

қаржылық жоспарлау. Бюджет жасау. 

23.Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау. 

24.Болжам жасау және фирма қызметіндегі оның ролі. 

25.Іскрелік ортаға болжам жасау әдістері. 

26.Әлеуметтік – саяси болжам жасау. 

 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1.«Халықтың материалды және рухани игіліктерімен қамтамасыз 

етілуі» қай категорияға жатқызылады 

2.Басқарудың басты субъектісі 

3.Демографиялық жағдай неше түрді бөліп көрсетеді 

4.Жоспарлау түрлерін көрсетіңіз 

5.Қай жылдан бастап қаржы жүйесі тұрақталды 

6.«Әлеуметтік серіктестік» туралы заң қай жылы қабылданды 

7.«Еңбек ресурстарының құрылымы мен ағымын» не сипаттайды-ел 

ресурстары 

8.Жұмыс орнының санын, топпен немесе бір жұмыскермен бекітілген 

басқа да өндірістік объектілер мен аумақ мөлшерін не сипаттайды 

9.ҚР бойынша Қарағанды облысы көлікпен жүктерді тасымалдаудан 

нешінші орын алады 

10. «.......» - ретінде адам өмірінің объективті жағдайларын түсінеді: 

жұмысбастылық, еңбекақы, орналасу формасы, тұрмыс сипаты, 

жанұяның мүліктік қамсыздануы, әлеуметтік төлемдер жүйесі мен 

әлеуметтік сфера салаларын дамыту 

11. ҚР бойынша Қарағанды облысы жан басына шаққандағы өмір 

сүру бойынша нешінші орында 

12.Тағайындау тәсілі бойынша шектеледі 

13. Жоспарлаудың мерзім бойынша түрлері қандай 
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14. 2005 ж. қорытындысы бойынша Қарағанды облысы жұмыссыздық 

деңгейі бойынша нешінші орында 

15. Өндіріс кезеңдері бойынша қалай бөлінеді 

16. «.......» - жұмыс уақытының жоспарлы кезеңіне өнім дайындау 

көлемі бекітеді 

17. Тұрғын үй шаруашылығын жоспарлауда келесі негізгі 

көрсеткіштер бар 

18. «......» - кәсіпорын бөлімінің бір басшысына тәуелді жұмыскерлер 

санын анықтады 

19. А. Смит қай экономикалық жүйенің өкілі 

20. «.......» - бұл мемлекеттің, басқару органдарының, субектілердің 

перспектива жасау бойынша мақсатты әрекеті 

21. «.....» - бұл халықтың материалды және рухани игіліктермен 

қамтамасыз етілуі, тұтінудың жетілген деңгейі және осы игіліктерге 

қанағаттану дәрежесі 

22. «......»- бұл қоғамдық өмір объектісі мен адам қажеттілігін 

сипаттайтын түсінік, екіншіден тұрмыстық жағдай ыңғайлығы, өмір 

сүру ортасының жағдайы 

23. Халықпен алынатын барлық табыстар қай категориямен 

сипатталады 

24. Экономикалық белсенді емес халыққа кімдер жатады 

25. Жоспарлау қалай жіктеледі 

26. Демографиялық жағдайдың негізгі түрге нелер жатады 

27.  «.......»- минут немесе сағаттағы бір жұмыс орындалуын, өнім 

бірлігін дайындауға жұмыс уақытының ғылыми негізделген 

шығындарын көрсетеді 

28.  «.......» - жұмыс көлемін орындауға сәйкес категориялы 

жұмыскерлер санын анықтайды 

 29.  «......» - жұмыс орнының санын топпен немесе бір жұмыскермен 

бекітілген басқа да өндірістік объектілермен аумақ мөлшерін 

сипаттайды 

 30.  «......» - әр түрлі экономикалық ресурстарды пайдалану мен 

тұтынудың жалпы өлшемі 

 31. Нені есептегенде үйлестірілген және нормативті статистикалық 

әдіс қолданылады 

 32. Өмір сүру минимумын есептеу процесінде қандай тәсілдер 

орындалуы мүмкін 

 33. Өндірісішілік жоспарлауды дамыту мақсатында еңбектің барлық 

нормалары өзара байланысты екі топқа бөлінеді: еңбек шығыны 

нормасы және еңбек нәтижесінің нормасы деп кім өз еңбегінде 

дәлелдеген 
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 34. Еңбектің барлық нормалары өзара байланысты топтарға бөлінеді. 

Салаларды көрсет 

 35. ҚР-ның демографиялық жағдайы бойынша қай тип сәйкес келеді 

 36. Елдің бар халқы неше топқа бөлінеді 

 37. Елдегі кадрлық қорды дамыту қандай негізде жасалады 

 38. Жоспарлы, авторитарлық экономикалық жүйенің дамуына көп 

үлес қосқан кім 

 39. ҚР-ң  мемлекеттік биліктің атқарушы органдарымен бекітілген 

жоспарлы құжаттарына не жатады 

 40. Фактолардың жіктелуі келесідей 

 41. Жоспарлаудың  неше амалдары бар 

 42. Өнімнің жеке түрлері бойынша  өндіріс  және тұтыну  

көрсеткіштері құрылатын  баланс 

43. Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік- экономикалық   

дамуының  индикативті  жоспары  неше бөлімдерден тұрады 

44.Қазақстан  Республикасының   индустриалды- инновациялық  даму 

стратегиясы  қандай мерзімге жасалған 

45. Халықтың  жеке категорияларына  сәйкес  жеңілдіктерді  беру 

тәртібін  реттейтін, әр түрлі  нормативтік,құқықтық  құжаттарды  

жасау қашан  жүзеге асырылды 

46. 1999 ж 24 желтоқсанда  қандай заң қабылданды 

47. Мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005 ж тұрғын үй бюджеттен 

394 млн.тг бөлінген, оның ішінде Қарағандыға  қанша пайыз тиесілі 

48. ТБИ жалпы республика бойынша 107,5 %, ал Қарағанды облысы 

бойынша  қанша 

49. 2006 ж шілде айында  Қарағанды  облысы бойынша  инфляция 

индексі  неше пайызды құрады 

50. Қазақстан  Республикасында  адам басына шаққандағы  ең төменгі 

жалақы 

51. Заңдастырылған еңбек мигранттарының  басым бөлігі қандай 

қалаға тиесілі 

52. Ағымдағы жылы  15 мың  отбасы құрайтын  президенттік  квотаға 

неше  мыңға жуық  оралмандар үміттеніп отыр 

53. Өмір деңгейінің нақты  материалдық  игілікті  тұтыну  көлемін 

өлшейтін  көрсеткіштеріне қайсысы кіреді 

54. Халықпен алынатын  барлық табыстар неше категориялармен 

сипатталады? 

55. Жоспарлау процессінің алғашқы кезеңі? 

56. Қазақстан  Республикасына  демографиялық жағдайдың  қандай 

типі сәйкес келеді 

57. Республика бойынша Қарағанды облысы автомобиль көлігі  мен 

жүктерді  тасмалдау  бойынша нешінші орын алады 



 53 

58. Демографиялық болжамның 2 кезеңі нені айқындайды 

59. Стратегиялық жоспар неше жылға жасалынады 

60. Қарағанды облысы бойынша табыстың көп бөлігін беретін аймақ 

61. Стратегия  гректің тілінен  аударғанда  қандай мағына береді  

62. Стратегиялық жоспарлау  басқару  қызметінің   4  түрін қамтиды, 

дұрыс емес жауапты тап 

63. Жоспарлау процессі  неше кезеңнен  тұрады 

64. Индикативті жоспарлар  талаптарының ішіндегі  қатесін тап 

65. Б.э.д. 480 ж « Стратегия өнері»  атты кітап қай жерде жазылды 

66. Ұзақ мерімді стратегиялық жоспарлар  бір- бірімен  тығыз 

байланысқан   неше бөлімдерден тұрады? 

67. Ұзақ мерімді стратегиялық жоспарлардың 4-ші бөлімі қалай 

аталады  

68. Мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық даму концепциясы 

дегеніміз не 

69. Әлеуметтік–экономикалық даму концепциясы неше жыл уақытқа  

негізделеді 

70. Мемлекеттік ұлттық бағдарламалар  құрамы жағынан  неше 

бөлімдерден тұрады 

71. Индикативті жоспарлар    жүесіндегі   бағыттауының  қандай 

мерзімде болады 

72. Францияның  мемлекеттік реттеу жүйесіндегі алғашқы 4-5 

жылдық  жоспар  қай жылдан бастап  іске асырылды  

73. Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық 

стратегиясы (2003-2015 ж. ж) қанша этаптан тұрады 

74. 2005 ж оралмандардың көшіп–қон саясатына Үкімет қанша қаржы 

бөлді 

75. Жоспарлаудың неше түрі бар? 

76. 1992 ж  ҚР  № 853  қаулымен неше ұлттық бағдарламалар  

бекітілді 

77.  «Қазақстан Үкіметінің  іс–қимыл»  бағдарламасы қай жылдары 

бекітілді  

78. Қарағанды облысының  қылмыстық мәселесінде қай аудан  

79. Қ.Р  шағын бизнесті қолдау  барысында  Президент қанша млн.тг  

бөлді 

80. Қазақстан Республикасының  индустриалды-инновациялық 

стратегиясы (2003-2015 ж.ж) неше бөлімнен   тұрады 

81. Мемлекеттің қандай саясаты жалпы елдің саяси курсын 

анықтаушы құрал болып табылады 

82. Экономикалық қатынастарды реттеу кезіндегі билік 

органдарының алдында тұрған негізгі қағидалардың жиыны: 
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83. Елдің әлеуметтік- экономикалық даму болжамын, өмір деңгейін 

қандай жоспарлаумен жүзеге асырылады 

84. Ұлттық болжамдауға тән сипатты белгі 

85. Негізгі құрал–жабдықтар мемлекет үлесінде емес, зкономиканы 

жүргізуші субъектілердің қолында болатын жүйе 

86. Ұлттық бәсеке қабілеттілігінің өсуі, қоршаған орта мен білімнің 

жақсартылуы болып табылады 

87. Шаруашылық мүдделерді атқаруға жатады 

88. Индикативті жоспарлаудың дұрыс анықтамасы 

89. 15 – 18 ғасырларда экономикалық ойлардың саясаттың даму 

бағыты қалай аталды 

90.  «Қазақстан Республикасының Ұлтық банкісі туралы» Қазақстан 

Республикасының президентінің жарғысына сәйкес біздің мемлекет 

неше деңгейлі банктердің жүйесіне ие  

91. Мемлекеттік емес секторға жатпайтындар 

92. Мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық даму концепциясының 

негізгі мақсаты 

93. Басқару субъектілері 

94. Қоғамды тұрақтандырушының қызметі келесі таппен жүзеге 

асырылады: 

95. Конституция мемлекет институты үшін ........ болып табылады 

96. Егер адамдар бір мақсатқа жету үшін өзара иерархиялық 

байланысқан жүйе құратын болса, онда ол 

97. Қоғамның әлеуметтік жүйесін, әлеуметтік тәртіп пен жүйенің 

теңдігін қамтамасыз ететін, оның құрылымдарының функциялары 

көзқарасының зерттеуін жүзеге асырған 

98. Әлеуметтік зерттеудің маңыздылығы теориялық және тәжірибелік 

...... болуымен анықталады 

99. Әлеуметтанудың теориялық негізі 

100. Олимпиадалық ойындар келесідей әлеуметтік құбылыс болып 

табылады 

101. Елдің әлеуметтік- экономикалық даму болжамын, өмір деңгейін 

қандай жоспарлаумен жүзеге асырылады 

102 Ұлттық болжамдауға тән сипатты белгі 

103. Негізгі құрал–жабдықтар мемлекет үлесінде емес, зкономиканы 

жүргізуші субъектілердің қолында болатын жүйе 

104. Ұлттық бәсеке қабілеттілігінің өсуі, қоршаған орта мен білімнің 

жақсартылуы болып табылады 

105. Шаруашылық мүдделерді атқаруға жатады 

106. Индикативті жоспарлаудың дұрыс анықтамасы 

107. 15 – 18 ғасырларда экономикалық ойлардың саясаттың даму 

бағыты қалай аталды 
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108.  «Халықтың материалды және рухани игіліктерімен қамтамасыз 

етілуі» қай категорияға жатқызылады 

109. Басқарудың басты субъектісі 

110. Демографиялық жағдай неше түрді бөліп көрсетеді 

111. Жоспарлау түрлерін көрсетіңіз 

112. Қай жылдан бастап қаржы жүйесі тұрақталды 

113.  «Әлеуметтік серіктестік» туралы заң қай жылы қабылданды 

114.  «Еңбек ресурстарының құрылымы мен ағымын» не сипаттайды 

115. Жұмыс орнының санын, топпен немесе бір жұмыскермен 

бекітілген басқа да өндірістік объектілер мен аумақ мөлшерін не 

сипаттайды 

116. ҚР бойынша Қарағанды облысы көлікпен жүктерді 

тасымалдаудан нешінші орын алады 

117.  «.......» - ретінде адам өмірінің объективті жағдайларын түсінеді: 

жұмысбастылық, еңбекақы, орналасу формасы, тұрмыс сипаты, 

жанұяның мүліктік қамсыздануы, әлеуметтік төлемдер жүйесі мен 

әлеуметтік сфера салаларын дамыту 

118. ҚР бойынша Қарағанды облысы жан басына шаққандағы өмір 

сүру бойынша нешінші орында 

119. Тағайындау тәсілі бойынша шектеледі 

120. Жоспарлаудың мерзім бойынша түрлері қандай 

121. 2005 ж. қорытындысы бойынша Қарағанды облысы 

жұмыссыздық деңгейі бойынша нешінші орында 

122. Өндіріс кезеңдері бойынша қалай бөлінеді 

123.  «.......»-жұмыс уақытының жоспарлы кезеңіне өнім дайындау 

көлемі бекітеді 

124. Тұрғын үй шаруашылығын жоспарлауда келесі негізгі 

көрсеткіштер бар 

125.  «......»-кәсіпорын бөлімінің бір басшысына тәуелді жұмыскерлер 

санын анықтады 

126. А. Смит қай экономикалық жүйенің өкілі 

127.  «.......» - бұл мемлекеттің, басқару органдарының, субектілердің 

перспектива жасау бойынша мақсатты әрекеті 

128.  «.....» - бұл халықтың материалды және рухани игіліктермен 

қамтамасыз етілуі, тұтынудың жетілген деңгейі және осы игіліктерге 

қанағаттану дәрежесі 

129.  «......» бұл қоғамдық өмір объектісі мен адам қажеттілігін 

сипаттайтын түсінік, екіншіден тұрмыстық жағдай ыңғайлығы, өмір 

сүру ортасының жағдайы 

130. Халықпен алынатын барлық табыстар қай категориямен 

сипатталады 

131. Экономикалық белсенді емес халыққа кімдер жатады? 
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132. Жоспарлау қалай жіктеледі 

133. Демографиялық жағдайдың негізгі түрге нелер жатады? 

134.  «.......» - минут немесе сағаттағы бір жұмыс орындалуын, өнім 

бірлігін дайындауға жұмыс уақытының ғылыми негізделген 

шығындарын көрсетеді 

135.  «.......» - жұмыс көлемін орындауға сәйкес категориялы 

жұмыскерлер санын анықтайды 

136.  «......» - жұмыс орнының санын топпен немесе бір жұмыскермен 

бекітілген басқа да өндірістік объектілермен аумақ мөлшерін 

сипаттайды 

137.  «......» - әр түрлі экономикалық ресурстарды пайдалану мен 

тұтынудың жалпы өлшемі 

138. Нені есептегенде үйлестірілген және нормативті статистикалық 

әдіс қолданылады 

139. Өмір сүру минимумын есептеу процесінде қандай тәсілдер 

орындалуы мүмкін? 

140. Өндірісішілік жоспарлауды дамыту мақсатында еңбектің барлық 

нормалары өзара байланысты екі топқа бөлінеді: еңбек шығыны 

нормасы және еңбек нәтижесінің нормасы деп кім өз еңбегінде 

дәлелдеген 

141. Еңбектің барлық нормалары өзара байланысты топтарға бөлінеді. 

Салаларды көрсет 

142. ҚР-ның демографиялық жағдайы бойынша қай тип сәйкес келеді 

143. Елдің бар халқы неше топқа бөлінеді 

144. Елдегі кадрлық қорды дамыту қандай негізде жасалады 

145. Жоспарлы, авторитарлық экономикалық жүйенің дамуына көп 

үлес қосқан кім 

146. ҚР-ң  мемлекеттік биліктің атқарушы органдарымен бекітілген 

жоспарлы құжаттарына не жатады 

147. Фактолардың жіктелуі келесідей 

148. Жоспарлаудың  неше амалдары бар 

149. Өнімнің жеке түрлері бойынша  өндіріс  және тұтыну  

көрсеткіштері құрылатын  баланс 

150. Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік-экономикалық   

дамуының  индикативті  жоспары  неше бөлімдерден тұрады 

151. Қазақстан  Республикасының   индустриалды- инновациялық  

даму стратегиясы  қандай мерзімге жасалған 

152. Халықтың  жеке категорияларына  сәйкес  жеңілдіктерді  беру 

тәртібін  реттейтін, әр түрлі  нормативтік,құқықтық  құжаттарды  

жасау қашан  жүзеге асырылды 

153. 1999 ж 24 желтоқсанда  қандай заң қабылданды 
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154. Мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005 ж тұрғын үй бюджеттен 

394 млн.тг бөлінген, оның ішінде Қарағандыға  қанша пайыз тиесілі 

155. ТБИ жалпы республика бойынша 107,5 %, ал Қарағанды облысы 

бойынша  қанша 

156. 2006 ж шілде айында Қарағанды облысы бойынша  инфляция 

индексі  неше пайызды құрады 

157. Қазақстан  Республикасында  адам басына шаққандағы  ең 

төменгі жалақы 

158. Заңдастырылған еңбек мигранттарының  басым бөлігі қандай 

қалаға тиесілі 

159. Ұзақ мерімді стратегиялық жоспарлардың 4-ші бөлімі қалай 

аталады  

160. Мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық даму концепциясы 

дегеніміз не 

161. Әлеуметтік–экономикалық даму концепциясы неше жыл уақытқа  

негізделеді 

162. Мемлекеттік ұлттық бағдарламалар  құрамы жағынан  неше 

бөлімдерден тұрады 

163. Индикативті жоспарлар жүйесіндегі  бағыттауы  қандай мерзімде 

болады 

164. Францияның  мемлекеттік реттеу жүйесіндегі алғашқы 4-5 

жылдық  жоспар  қай жылдан бастап  іске асырылды  

165. Қазақстан Республикасының  индустриалды-инновациялық 

стратегиясы (2003-2015 ж. ж) неше бөлімнен   тұрады 

166. Мемлекеттің қандай саясаты жалпы елдің саяси курсын 

анықтаушы құрал болып табылады 

167. Экономикалық қатынастарды реттеу кезіндегі билік 

органдарының алдында тұрған негізгі қағидалардың жиыны 

168. Елдің әлеуметтік- экономикалық даму болжамын, өмір деңгейін 

қандай жоспарлаумен жүзеге асырылады 

169. Ұлттық болжамдауға тән сипатты белгі 

170. Негізгі құрал–жабдықтар мемлекет үлесінде емес, зкономиканы 

жүргізуші субъектілердің қолында болатын жүйе 

171. Ұлттық бәсеке қабілеттілігінің өсуі, қоршаған орта мен білімнің 

жақсартылуы болып табылады 

172. Шаруашылық мүдделерді атқаруға жатады 

173. Индикативті жоспарлаудың дұрыс анықтамасы 

174. 15 – 18 ғасырларда экономикалық ойлардың саясаттың даму 

бағыты қалай аталды 

175.  «Қазақстан Республикасының Ұлтық банкісі туралы» Қазақстан 

Республикасының президентінің жарғысына сәйкес біздің мемлекет 

неше деңгейлі банктердің жүйесіне ие  
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176. Мемлекеттік емес секторға жатпайтындар 

177. Мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық даму концепциясының 

негізгі мақсаты 

178. Басқару субъектілері: 

179. Қоғамды тұрақтандырушының қызметі келесі таппен жүзеге 

асырылады: 

180. Конституция мемлекет институты үшін ........ болып табылады 

181. Егер адамдар бір мақсатқа жету үшін өзара иерархиялық 

байланысқан жүйе құратын болса, онда ол: 

182. Қоғамның әлеуметтік жүйесін, әлеуметтік тәртіп пен жүйенің 

теңдігін           қамтамасыз ететін, оның құрылымдарының 

функциялары көзқарасының          зерттеуін жүзеге асырған: 

183. Әлеуметтік зерттеудің маңыздылығы теориялық және 

тәжірибелік...... болуымен анықталады: 

184. Әлеуметтанудың теориялық негізі: 

185. Олимпиадалық ойындар келесідей әлеуметтік құбылыс болып 

табылады 

186. Жоспарлау процессінің алғашқы кезеңі 

187. Қазақстан  Республикасына  демографиялық жағдайдың  қандай 

типі сәйкес келеді 

188. Республика бойынша Қарағанды облысы автомобиль көлігі  мен 

жүктерді  тасмалдау  бойынша нешінші орын алады 

189. Демографиялық болжамның 2 кезеңі нені айқындайды 

190. Стратегиялық жоспар неше жылға жасалынады 

191. Қарағанды облысы бойынша табыстың көп бөлігін беретін аймақ 

192. Стратегия  гректің тілінен  аударғанда  қандай мағына береді  

193. Стратегиялық жоспарлау  басқару  қызметінің   4  түрін қамтиды, 

дұрыс емес жауапты тап 

194. Жоспарлау процессі  неше кезеңнен  тұрады 

195. Индикативті жоспарлар  талаптарының ішіндегі  қатесін тап 

196. Б.э.д. 480 ж « Стратегия өнері»  атты кітап қай жерде жазылды 

197. Ұзақ мерімді стратегиялық жоспарлар  бір-бірімен  тығыз 

байланысқан   неше бөлімдерден тұрады? 

198. Ұзақ мерімді стратегиялық жоспарлардың 4-ші бөлімі қалай 

аталады  

199. Мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық даму концепциясы 

дегеніміз не 

200. Әлеуметтік–экономикалық даму концепциясы неше жыл уақытқа  

негізделеді 
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Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

______- ____ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

______- ____ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 


