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2 үлгі 

 

Силлабусты экономикалық теория және МЖБ кафедрасының аға 

оқытушысы, магистр Юсупов М.Т. әзірледі. 

 

 

 

Экономикалық теория және МЖБ кафедраның оқу-әдістемелік 

семинарының отырысында қаралды 

 

 

«26» мамыр 2017 ж.                                                   Хаттама №9 

 

 
 

 

 

 

Оқытушы туралы мәлімет: магистр, аға оқытушы Юсупов М.Т. 

«Әлеуметтік саланы реттеу», «Экономикалық теория негіздері», «Мемлекет 

және бизнес», «Адамзат ресурстарын басқару» пәндерінен дәрістер және 

семинарлық сабақтар жүргізеді. 

 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

Офис: Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы, оқытушылар 

аудиториясы №266. 

 

Толық мекен жайы: Қарағанды қаласы, Академическая көшесі 9 

Тел.: 8 (7212) 44-16-24 (ішкі 143) 

Факс: 8 (7212) 44-16-32 

E-mail: mail@keu.kz 
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3 үлгі 

Пән сипаттамасы 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: Пәннің басты мақсаты тиімді қызмет ететін 

әлеуметтік мемлекеттің тиімді жұмысын қамтамасыз ететін механизмдерді 

зерттеу. Адам баласының сонау Аристотельден бастап ұрпақтан-ұрпаққа 

жалғасқан көкейкесті арманы болғанымен, мемлекеттік дамудың әлеуметтік 

басымдылығы өткен ғасырдың алпысыншы және жетпісінші жылдары ғана 

кейбір елдерде қалыптаса бастады. Кейін бұл алдыңғы қатарлы елдердің 

экономикалық дамуының негізгі басымдылығы тұрақты бағыты болды. 

Соның арқасында тұрмыс дәрежелері қатты өсті. Адам капиталы, адам 

дамуының индексі деген ұғымдар әлем елдерінде, мемлекетаралық 

салыстырғанда кеңінен қолданыла бастады. 

Қазақстан Республикасының реформасының негізгі мақсаттарының бірі 

– әлеуметтік мемлекет құру. Бірақ мұның мәнін кез-келген қарапайым 

адамның түсіндіріп беруі мүмкін емес. Себебі, ұсынылған идея бұқара 

халықтың қоғамдық санасында, күнделікті өмірінде өте төменгі деңгейде 

тараған. Қалай дегенде де бұқара халық белгілі бір дәрежеде, әлеуметтік 

мемлекет дегеніміз не, оның қасиеті, белгілері, өзіне тән ерекшеліктері, 

қызметі туралы ңақты білуі қажет. Сондықтан, әлеуметтік мемлекет мәселесі 

өзекті де маңызды мәселелердің бірі екендігін атап көрсетеміз. 

«Әлеуметтік мемлекет» пәні студенттерге мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты және әлеуметтік мемлекеттің тиімді қызметі туралы түсінік 

қалыптастыруды мақсат етеді. Әлеуметтік мемлекеттің басты 

тұжырымдамасының негізі - өте ертеде пайда болған әлеуметтік саясатқа 

келіп тіреледі. Ертеде көптеген билеушілер, мысалы, Рим цезарлары жағдайы 

өте төмен адамдарға нан тарату мен ойын-сауықтар ұйымдастыру арқылы 

қамқорлық жасаған.  

Міндеттері: 

- пәнді оқу үрдісі кезінде әлеуметтік мемлекет өзара қарым 

қатынасының теориялық және методологиялық негіздерін білуді 

қалыптастыру; 

-  мемлекеттің әлеуметтік саланы реттеуді ғылым саласы ретінде 

көзқарасты қалыптастыру;  

- экономикалық ғылымның даму жағдайын тарихи тұрғыдан 

қарастыру арқылы, әлеуметтік мемлекет ғылымының даму кезеңін анықтауды 

уйрену. 

- әлеуметтік мемлекет саясатының аясында қабылданатын 

шешімдерге сараптама жасау қабілетін қалыптастыру. 

Әлеуметтік мемлекет курсы өзіне әлеуметтік саясат пен әлеуметтік 

саланың теоретикалық және методолгиялық аспектілерін қамтиды. 
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Пререквизиттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Қазақстан тарихы, Құқық 

негіздері, Экономикалық теория, ҚР еңбек құқығы, ҚР тұрғын үй ққығы, 

Мемлекеттік басқару теориясы, Мемлекет және бизнес. 

Постреквизиттер: ҚР әкімшілік құқығы, Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл негіздері, Адамзат ресурстарын басқару, Аймақтық 

экономика және басқару, Муниципалды менеджмент. 

Оқу нәтижелері: студенттер пәнді оқу процесінде тиiстi:  

А. әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы жағдайында бизнесті 

реттеу субъектісі ретінде мемлекет туралы тұтас түсініктің болуы; 

В. ғылым саласы ретінде әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің мәнін 

түсінуі; 

С. кәсіби қызмет түрі ретінде мемлекеттік басқарудың мәнін түсінуі, 

мемлекеттік басқару мен әлеуметтік саясатты басқару арасындағы ұқсастық 

пен айырмашылықты көре білуі тиіс:  

D. әлеуметтік мемлекеттік басқару жүйесі туралы кешенді түсінігі 

болып, оны құраушылардың: үрдістің, мақсаттардың, функциялардың, 

қағидалардың, әдістерді, органдардың, мемлекеттік басқару кадрларының 

мәнін түсінуі керек; 

«Әлеуметтік мемлекет» пәнінің әдіснамасы экономикалық ғылымның 

даму жағдайын тарихи тұрғыдан қарастыру арқылы, әлеуметтік мемлекет 

ғылымының даму кезеңін анықтауға жағдай жасауға әсер етеді. Теориялық 

және әртүрлі мектептердің теориялық ойлары әлеуметтік сала мағынасында 

экономикалық ғылымының бір саласына айналуда және оның ерекшелігін 

пайдалануға байланысты іргелі және ілеуметтік сипат алуды осы айтылғандар 

негізінде оқу процесінде материалдарды қабылдау үшін және зерттеп 

түсінуге байланысты «тренажерлылық» оқу әдістемесін пайдалану керек.  
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4 үлгі 

 

Білімді бағалау саясаты мен рәсімдері. 

 

Пән бойынша қорытынды бағалау 1 және 2 аралық бақылау бойынша – 

60% және қорытынды бақылау бойынша – 40% болып, 100% құрайтын ең 

жоғары үлгерім көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады, яғни 

қорытынды бағалау мына формула бойынша анықталады: 

 

Қ 0,4Е0,6
2

РР 21
%

 

 

Р1 – бірінші рейтингтің пайыздық көрсеткіші 

Р2 – екінші рейтингтің пайыздық көрсеткіші 

Е – емтихан бағасының пайыздық көрсеткіші 

Пән бойынша курстық жұмыс болған кезде, оның бағасы орташа 

рейтингке енгізіледі – Р орта = (Р1  + Р2 +  курстық жұмыс бойынша алған 

балл)/3. 

Жоғарыда айтылған формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

санау үшін оқып білім алушылардың білімін аралық бақылау (рейтинг) 

бойынша 0-ден 100% -ға дейін бағалануы қажет. 

Төменде кредиттік жүйе бойынша оқып білім алушылардың білімін 

бағалаудың көпбалдық әріптік жүйесі келтірілген. 

 

Әріп жүйесі 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

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 
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Оқып білім алушылардың білімін бағалау өлшемдері 

«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, алдығ қойылған міндеттерді еркін жүзеге 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, 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 орындауда кезінде 

қиналса; 

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

бағдарламалық материалдың маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі қателіктерге 

жол берсе, тәжірибелік жұмыстарды үлкен қиындықпен орындаса.  

Емтихан бағасын қою процесінде оқытушы осы жоғарыда айтылған 

өлшемдерді басшылыққа алады.  

А- дан А- -қа, В- -тен В+ -ке дейінгі, D-дан С+ -ке дейінгі ауытқу 

амплитудасындағы бағаларды таңдау оқып білім алушының білімі мен 

біліктілігінің жоғарыда берілген өлшемдерге сәйкестік дәрежесімен 

анықталады. 

 

Апелляция рәсімі 

Студенттердің аппеляцияға өтініштерін деканаттар емтихан күні 

қабылдайды. Факультеттің деканаты студенттен өтінішті қабылдап, «Лука» 

МБ-нан пән бойынша орташа рейтингті енгізумен аталмыш өтініш бойынша 

аппеляциялық ведомостті дайындайды. Студенттердің өтініштері 

апелляциялық ведомосттерімен бірге Тіркеу бөліміне беріледі. Тіркеу 

бөлімінің қызметкерлері өтінішті тіркеп, кафедраға аппеляциялық 

комиссияның қарауына ұсынады. 

Кафедра комиссиясымен өтінішті қарау 3 жұмыс күні ішінде жүзеге 

асырылады. Аппеляция нәтижелерін аппеляция мүшелері ведомость пен 

хаттамаға енгізіп, МБ-на нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарады. 

Аппеляция бойынша жабық ведомосттар деканатқа қайтарылады. 
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Курстың саясаты: 

1. Аудиториялық сабақтарға міндетті қатысу және дәріс, семинарлық 

сабақтар және ОСӨЖ сабақтарындағы сұрақтарды талқылауға белсенді 

қатысу. 

2. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигін 

ұстану. 

3. Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәріс және 

семинарлық сабақтардағы бақылау, СӨЖ тапсырмалырының орындалуын 

бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау. 

4. Дәлелді себеп бойынша қатыспаған сабақтарды (медициналық 

анықтама, деканаттың босатуы. силлабусқа сәйкес толық көлемде тапсыру. 

5. Студент оқу тәртібін сақтап, сабақ барысында ұялы телефонын 

өшіріп, сабаққа кешікпей, іскерлік киімде келу. 
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5 үлгі 

 

Пән бағдарламасы 

1.1-кесте. Күндізгі оқыту формасы үшін сабақтардың түрлері бойынша 

сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптар атауы 
Сағаттар 

Дәріс Сем. ОСӨЖ СӨЖ 

Модуль 1. Әлеуметтік мемлекеттің мәні, модельдері мен қағидалары 

1 Әлеуметтік мемлекет теориясының 

дамуы мен модельдері 

1 2 2 5 

2 Әлеуметтік мемлекеттің негізгі 

белгілері мен элементтері 

1 2 2 5 

3 Әлеуметтік мемлекеттің 

қалыптасуындағы әлемдік тәжірибе 

1 2 2 5 

Модуль 2. Әлеуметтік мемлекеттің экономикалық негізі 

4 Әлеуметтік-экономикалық  

мемлекеттің әлеуметтк пәні мен 

құрылымы  

1 2 2 5 

5 Әлеуметтік нарықтық шаруашылық 

әлеуметтік мемлекеттің ресурстық 

базасы ретінде 

1 2 2 5 

6 Әлеуметтік мемлекеттің 

микроэкономикалық механизмі 

1 2 2 5 

7 Әлеуметтік типтегі мемлекеттің 

макроэкономикалық параметрлері 

1 2 2 5 

Модуль 3. Әлеуметтік мемлекеттің құқықтық негізі 

8 Мемлекет әлеуметтік процестердің 

факторы  ретінде 

1 2 2 5 

9 Әлеуметтік мемлекеттің заңнамалық 

негізі 

1 2 2 5 

10 Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және 

оның негізгі аспектілері 

1 2 2 5 

Модуль 4. Әлеуметтік әріптестіктегі әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу әдісі 

11 Кәсіпкерлік сектор әлеуметтік 

мемлекеттегі әлеуметтік-

экономикалық қатынастардың 

қатысушысы ретінде 

1 2 2 5 

12 Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 1 2 2 5 

13 Әлеуметтік мемлекеттегі азаматтық 

қоғамның рөлі 

1 2 2 5 
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14 Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекеттің, 

бизнес-сектордың және азаматтық 

қоғам институттарының 

ынтымақтастығы 

1 2 2 5 

15 Жаһандану жағдайында Қазақстан 

Республикасыдағы әлеуметтк 

мемлекеттің қалыптасуы  мен дамуы 

1 2 2 5 

 Барлығы 15 30 30 75 

1.2-кесте. Кешкі оқыту формасы үшін сабақтардың түрлері бойынша 

сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптар атауы 
Сағаттар 

Дәріс Сем. ОСӨЖ СӨЖ 

Модуль 1. Әлеуметтік мемлекеттің мәні, модельдері мен қағидалары 

1 Әлеуметтік мемлекет 

теориясының дамуы мен 

модельдері 

1 2 2 5 

2 Әлеуметтік мемлекеттің негізгі 

белгілері мен элементтері 

1 2 2 5 

3 Әлеуметтік мемлекеттің 

қалыптасуындағы әлемдік 

тәжірибе 

1 2 2 5 

Модуль 2. Әлеуметтік мемлекеттің экономикалық негізі 

4 Әлеуметтік-экономикалық  

мемлекеттің әлеуметтк пәні мен 

құрылымы  

1 2 2 5 

5 Әлеуметтік нарықтық 

шаруашылық әлеуметтік 

мемлекеттің ресурстық базасы 

ретінде 

1 2 2 5 

6 Әлеуметтік мемлекеттің 

микроэкономикалық механизмі 

1 2 2 5 

7 Әлеуметтік типтегі мемлекеттің 

макроэкономикалық параметрлері 

1 2 2 5 

Модуль 3. Әлеуметтік мемлекеттің құқықтық негізі 

8 Мемлекет әлеуметтік 

процестердің факторы  ретінде 

1 2 2 5 

9 Әлеуметтік мемлекеттің 

заңнамалық негізі 

1 2 2 5 

10 Мемлекеттің әлеуметтік саясаты 

және оның негізгі аспектілері 

1 2 2 5 
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Модуль 4. Әлеуметтік әріптестіктегі әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу әдісі 

11 Кәсіпкерлік сектор әлеуметтік 

мемлекеттегі әлеуметтік-

экономикалық қатынастардың 

қатысушысы ретінде 

1 2 2 5 

12 Бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігі 

1 2 2 5 

13 Әлеуметтік мемлекеттегі 

азаматтық қоғамның рөлі 

1 2 2 5 

14 Әлеуметтік мемлекеттегі 

мемлекеттің, бизнес-сектордың 

және азаматтық қоғам 

институттарының 

ынтымақтастығы 

1 2 2 5 

15 Жаһандану жағдайында Қазақстан 

Республикасыдағы әлеуметтк 

мемлекеттің қалыптасуы  мен 

дамуы 

1 2 2 5 

 Барлығы 15 30 30 75 

2-кесте. Дәріс, семинар сабақтардың және ОСӨЖ сабақтарының кестесі 

№ р/р Күні Уақыты Тақырыптар атауы 

Дәрістер 

1. 1   Әлеуметтік мемлекет теориясының дамуы мен 

модельдері 

2. 2   Әлеуметтік мемлекеттің негізгі белгілері мен 

элементтері 

3. 3   Әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуындағы 

әлемдік тәжірибе 

4. 4   Әлеуметтік-экономикалық  мемлекеттің 

әлеуметтк пәні мен құрылымы  

5. 5   Әлеуметтік нарықтық шаруашылық әлеуметтік 

мемлекеттің ресурстық базасы ретінде 

6. 6   Әлеуметтік мемлекеттің микроэкономикалық 

механизмі 

7. 7   Әлеуметтік типтегі мемлекеттің 

макроэкономикалық параметрлері 

8. 8   Мемлекет әлеуметтік процестердің факторы  

ретінде 

9. 9   Әлеуметтік мемлекеттің заңнамалық негізі 
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10. 10   Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және оның 

негізгі аспектілері 

11. 11   Кәсіпкерлік сектор әлеуметтік мемлекеттегі 

әлеуметтік-экономикалық қатынастардың 

қатысушысы ретінде 

12. 12   Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 

13. 13   Әлеуметтік мемлекеттегі азаматтық қоғамның 

рөлі 

14. 14   Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекеттің, бизнес-

сектордың және азаматтық қоғам 

институттарының ынтымақтастығы 

15. 15   Жаһандану жағдайында Қазақстан 

Республикасыдағы әлеуметтк мемлекеттің 

қалыптасуы  мен дамуы 

Семинарлық сабақтары 

1. 1   Әлеуметтік мемлекет теориясының дамуы мен 

модельдері 
2. 2   

3. 3   Әлеуметтік мемлекеттің негізгі белгілері мен 

элементтері 
4. 4   

5. 5   Әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуындағы 

әлемдік тәжірибе 6. 6   

7. 7   Әлеуметтік-экономикалық  мемлекеттің 

әлеуметтк пәні мен құрылымы  8. 8   

9. 9   Әлеуметтік нарықтық шаруашылық әлеуметтік 

мемлекеттің ресурстық базасы ретінде 10. 10   

11. 11   Әлеуметтік мемлекеттің микроэкономикалық 

механизмі 12. 12   

13. 13   Әлеуметтік типтегі мемлекеттің 

макроэкономикалық параметрлері 14. 14   

15. 15   Мемлекет әлеуметтік процестердің факторы  

ретінде 16. 16   

17. 17   Әлеуметтік мемлекеттің заңнамалық негізі 

18. 18   

19. 19   Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және оның 

негізгі аспектілері 20. 20   

21. 21   Кәсіпкерлік сектор әлеуметтік мемлекеттегі 

әлеуметтік-экономикалық қатынастардың 

қатысушысы ретінде 
22. 22   
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23. 23   Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 

24. 24   

25. 25   Әлеуметтік мемлекеттегі азаматтық қоғамның 

рөлі 26. 26   

27. 27   Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекеттің, бизнес-

сектордың және азаматтық қоғам 

институттарының ынтымақтастығы 
28. 28   

29. 29   Жаһандану жағдайында Қазақстан 

Республикасыдағы әлеуметтк мемлекеттің 

қалыптасуы  мен дамуы 
30. 30   

СӨЖ 

1. 1   Әлеуметтік мемлекет теориясының дамуы мен 

модельдері 

2. 2   Әлеуметтік мемлекеттің негізгі белгілері мен 

элементтері 

3. 3   Әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуындағы 

әлемдік тәжірибе 

4. 4   Әлеуметтік-экономикалық  мемлекеттің 

әлеуметтк пәні мен құрылымы  

5. 5   Әлеуметтік нарықтық шаруашылық әлеуметтік 

мемлекеттің ресурстық базасы ретінде 

6. 6   Әлеуметтік мемлекеттің микроэкономикалық 

механизмі 

7. 7   Әлеуметтік типтегі мемлекеттің 

макроэкономикалық параметрлері 

8. 8   Мемлекет әлеуметтік процестердің факторы  

ретінде 

9. 9   Әлеуметтік мемлекеттің заңнамалық негізі 

10. 10   Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және оның негізгі 

аспектілері 

11. 11   Кәсіпкерлік сектор әлеуметтік мемлекеттегі 

әлеуметтік-экономикалық қатынастардың 

қатысушысы ретінде 

12. 12   Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 

13. 13   Әлеуметтік мемлекеттегі азаматтық қоғамның 

рөлі 

14. 14   Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекеттің, бизнес-

сектордың және азаматтық қоғам институттарының 

ынтымақтастығы 

15. 15   Жаһандану жағдайында Қазақстан 

Республикасыдағы әлеуметтк мемлекеттің 

қалыптасуы  мен дамуы 
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3-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 

түрі 

Сабақ 

тақырыптары 

(ағымдағы 

бақылау үшін) 

Тапсырмалар тізімі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 1 

Әлеуметтік 

мемлекет 

теориясының дамуы 

мен модельдері  

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

баяндама дайындау. 

3. Тақырып бойынша 

реферат жазу. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

1 апта 

 

 

 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 2 

Әлеуметтік 

мемлекеттің негізгі 

белгілері мен 

элементтері  

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

презентация дайындау. 

3. Тақырып бойынша 

баяндама дайындау. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

2 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 3 

Әлеуметтік 

мемлекеттің 

қалыптасуындағы 

әлемдік тәжірибе   

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

презентацияларды 

дайындау. 

3. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

3 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 4 

Әлеуметтік-

экономикалық  

мемлекеттің 

әлеуметтк пәні мен 

құрылымы  

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

баяндама дайындау. 

3. Тақырып бойынша 

презентация немесе 

реферат жазу. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

4 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 5 

Әлеуметтік 

нарықтық 

шаруашылық 

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

академиялық эссе жазу. 

5 апта 
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әлеуметтік 

мемлекеттің 

ресурстық базасы 

ретінде  

3. Тақырып бойынша 

презентация дайындау. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 6 

Әлеуметтік 

мемлекеттің 

микроэкономикалық 

механизмі 

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

баяндама дайындау. 

3. Тақырып бойынша 

реферат жазу. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

6 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 7 

Әлеуметтік типтегі 

мемлекеттің 

макроэкономикалық 

параметрлері  

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

презентация немесе 

реферат жазу. 

3. Дөңгелек үстелге 

дайындалу. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

7 апта  

 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 8 

Мемлекет 

әлеуметтік 

процестердің 

факторы  ретінде  

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

реферат жазу. 

3. Коллоквиумға 

дайындалу. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

8 апта  

 

Р1 аралық 

бақылау 

Тақырыптар 1-8 Коллоквиум 8 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 9 

Әлеуметтік 

мемлекеттің 

заңнамалық  

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

презентация немесе 

реферат жазу. 

3. Мини-конференцияға 

дайындалу. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

9 апта 

 

Ағымдағы Тақырып 10 1. Тақырып бойынша 10 апта 
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бақылау Мемлекеттің 

әлеуметтік саясаты 

және оның негізгі 

аспектілері  

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

презентация дайындау. 

3. Тақырып бойынша 

реферат жазу. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

 

 

 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 11 

Кәсіпкерлік сектор 

әлеуметтік 

мемлекеттегі 

әлеуметтік-

экономикалық 

қатынастардың 

қатысушысы 

ретінде  

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

реферат жазу. 

3. Тақырып бойынша 

баяндама дайындау. 

4. Дөңгелек үстелге 

дайындалу. 

5. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

11 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 12 

Бизнестің 

әлеуметтік 

жауапкершілігі   

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

реферат жазу. 

3. Тақырып бойынша 

баяндама дайындау. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

12 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 13 

Әлеуметтік 

мемлекеттегі 

азаматтық қоғамның 

рөлі   

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

реферат жазу. 

3. Тақырып бойынша 

баяндама дайындау. 

4. Мини-конференцияға 

дайындалу. 

5. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

13 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 14 

Әлеуметтік 

мемлекеттегі 

мемлекеттің, 

бизнес-сектордың 

және азаматтық 

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

реферат жазу. 

3. Тақырып бойынша 

баяндама дайындау. 

14 апта 
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қоғам 

институттарының 

ынтымақтастығы  

 

4. Іскерлік ойынға 

дайындалу. 

5. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

Ағымдағы 

бақылау 

Тақырып 15 

Жаһандану 

жағдайында 

Қазақстан 

Республикасыдағы 

әлеуметтк 

мемлекеттің 

қалыптасуы  мен 

дамуы  

1. Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

2. Тақырып бойынша 

презентация немесе 

реферат жазу. 

3. Коллоквиумға 

дайындалу. 

4. Өзін-өзі бақылау 

сұрақтарға жауап беру. 

15 апта 

Р2 аралық 

бақылау 

Тақырыптар 9-15 Коллоквиум 15 апта 

Қорытынды 

бақылау  

 

Тақырыптар 1-15 Емтихан  Емтихан 

сессиясын

ың 

периоды 
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МОДУЛЬ 1. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ МӘНІ, МОДЕЛЬДЕРІ 

МЕН ҚАҒИДАЛАРЫ 

  

ТАҚЫРЫП 1. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ДАМУЫ 

МЕН МОДЕЛЬДЕРІ  

 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Әлеуметтік мемлекеттің мәні: түсінігі мен анықтамасы. 

2. Әлеуметтік мемлекет теориясының дамуының этаптары. 

3. Әлеуметтік мемлекеттің типтері. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары  (2 сағат) 

1сабақ 

1. Әлеуметтік мемлекет теориясының дамуының этаптары. 

2. Әлеуметтік мемлекеттің функциялары. 

 

2 сабақ 

1. Әлеуметтік мемлекеттің модельдері. 

2. Қазақстан Республикасының әлеуметтік мемлекет үшін моделін таңдау 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тәжірибелік тапсырма: 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Қазақстан Республикасының әлеуметтік 

саясаты» атты тақырыбы бойынша баяндама дайындау. «Әлеуметтік 

мемлекеттің модельдері» атта тақырыбы бойынша реферат жазу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік мемлекеттің басты концепцияларының айырмашылығы 

қандай? 

2. Әлеуметтік мемлекеттің негізгі моделдерін атаңыз. 

 

ТАҚЫРЫП 2. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ 

МЕН ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат): 

Дәріс 1 

1. Әлеуметтік мемлекеттің белгілері мен приниптері. 

2. Әлеуметтік мемлекеттің индикаторлары. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 
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Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік мемлекеттің принциптері. 

2. Әлеуметтік мемлекеттің Конституциялық индикаторлары.  

 

2 сабақ 

1. Әлеуметтік қызметтер әлеуметтік мемлекеттің элементі ретінде. 

2. Әлеуметтік мониторинг. 

3. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік салалардың дамуы. 

 

СӨЖ тапсырмалар 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Қазақстан Республикасындағы 

әлеуметтік қызметтер» атты тақырыбына презентация дайындау. «Әлеуметтік 

мониторинг» атты тақырыбы бойынша баяндама дайындау. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік мемлекеттің индикаторларына анализ. 

2. Әлеуметтік мониторинг қандай мақсатта жасалады? 

 

ТАҚЫРЫП 3.  ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат): 

1. Әлеуметтік мемлекеттің маңызды сипаттамалары. 

2. Әлеуметтік мемлекет моделдерінің дамуындағы жаһандық үрдістер. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік мемлекеттің сипаттамалары. 

2. АҚШ әлеуметтік моделі.  

 

2 сабақ 

1. Еуропаның мемлекеттерін «мемлекетті белсендіру» моделі. 

2. Әлеуметтік мемлекеттің неміс моделі. 

3. Әлеуметтік мемлекеттің швед моделі. 



 19 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Әлеуметтік мемлекеттің неміс моделі». 

«Әлеуметтік мемлекеттің швед моделі» тақырыптары бойынша 

презентацияларды әзірлеу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. «Әлеуметік мемлекет» категориясына мінездеме 

2. Әлеуметтік мемлекеттің американдық моделіне мінездеме бер. 

3. Неміс әлеуметтік бағыталған моделіне мінездеме бер. 

4. 60-80 жж аралығындағы швед моделі мен қазіргі заманауи Швециядан 

айырмашылығы қандай? 

 

МОДУЛЬ 2. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

НЕГІЗІ 

 

ТАҚЫРЫП 4.ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК ПӘНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат): 

1. Әлеуметтік-экономиканың пәні.  

2. Әлеуметтік-экономиканың негізгі категориялары.  

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат): 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік-экономика ғылымның бөлшегі ретінде. 

2. Әлеуметтік стратификация. 

3. Әлеуметтік ұтқырлық. 

 

2 сабақ 

1. Әлеуметтік институттар. 

2. Әлеуметтік өзгерістер. 

 

 СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Әлеуметтік экономиканың негізгі 

категориялары» тақырыбы бойынша баяндама дайындау. «Қазақстан 

Республикасындағы әлеуметтік өзгерістер» тақырыбы бойынша презентация 

немесе реферат дайындау. 
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ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік-экономиканың ғылым аясындағы ерекшелігі қандай? 

2. Әлеуметтік стратификация дегеніміз не және оның құрылымы қандай? 

3. Әлеуметтік институттар қандай элементтер арқыл байқалады? 

4. Қазақстандағы әлеуметтік өзгерістердің заманауи тенденциясы қандай?  

 

ТАҚЫРЫП 5. ӘЛЕУМЕТТІК НАРЫҚТЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ 

ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ РЕСУРСТЫҚ БАЗАСЫ РЕТІНДЕ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат): 

1. Әлеуметтік нарықтық экономиканың сипаттамалары.   

2. Әлеуметтік нарықтық экономиканы зерттеудегі методологиялық негіздері. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

                          Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

Сабақ 1 

1. Еркін бәсекелестік нарықтық экономика және әлеуметтік нарықтық 

экономика айырмашылығы. 

2. Әлеуметтік нарықтық экономика және әлеуметтік бағытталған жүйе. 

 

Сабақ 2 

1. Әлеуметтік нарықтық экономикадағы мәселелер. 

2. Нарықтық экономика жағдайында әлеуметтік-экономикалық қарым-

қатынастарды жақсарту жолдары мен бағыттары. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Еркін бәсекелестік нарықтық экономика 

және әлеуметтік нарықтық экономиканың айырмашылығы» тақырыбында 

академиялық эссе жазу. «Нарықтық экономика жағдайында әлеуметтік-

экономикалық қарым-қатынастарды жақсарту жолдары мен бағыттары» 

сұрағы бойынша презентация дайындау. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік нарықтық экономикаға сипаттама. 

2. Әлеуметтік нарықытқ экономикадағы негізгі мәселелер қандай? 

3. Нарықтық экономикада әлеуметтік-экономиканы жетілдіруде Сіз қандай 

бағыттарды ұсынасыз? 
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ТАҚЫРЫП 6. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ 

МИКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМІ 

 

Дәріс жоспары  (1 сағат): 

1. Әлеуметтік мемлекеттегі микроэкономиканың экономикалық 

категориялары. 

2. Әлеуметтік мемлекеттегі сыртқы әсерлер. 

3. Әлеуметтік мемлекеттегі қоғамдық жәрдемақылар. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары  (2 сағат): 

Сабақ 1 

1. Әлеуметтік мемлекетте өндірістік факторлардан табыстарды бөлу. 

2. Әлеуметтік мемлекетті табыстарды қайта бөлу. 

3. Микро деңгейде әлеуметтік қарым-қатынастарды мемлекеттік реттеу. 

 

Сабақ 2 

1. Әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік қамтамасыз ету. 

2. Жеке және қоғамдық тауарлар. 

3. Өмір сүру деңгейі және адами даму индексі. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Әлеуметтік мемлекетте табыстарды 

қайта бөлу», «Өмір сүру деңгейі және адами даму индексі» тақырыптары 

бойынша презентация және рефераттар дайындау. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік саланың микроэкономикалық маңыздылығын ашыңыз.  

2. Әлеуметтік саланың микроэкономикалық негізгі категориялары қандай? 

3. Жеке және қоғамдық тауарлар дегеніміз не? 

4. «Өмір сүру деңгейі» мағынасын ашыңыз. 

5. Адамзат даму индексі құрамына кіретін элементтер.  

 

ТАҚЫРЫП 7. ӘЛЕУМЕТТІК ТИПТЕГІ МЕЛМЕКЕТТІҢ 

МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат): 

Дәріс 1 

1. Мемлекеттің дамуындағы макроэкономикалық  әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштері. 
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2. Жұмыспен қамту және жұмыссыздық. 

3. Жан басына шаққандағы ЖІӨ көрсеткіші. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

Сабақ 1 

1. Экомикалық өсу және әлеуметтік тұрақтылық.  

2. У. Ростоу экономикалық өсу моделі. 

3.Қазақстан Республикасындағы тқрақты даму және орта таптың қалыптасу 

концепциясы. 

 

Сабақ 2 

1. «Қазақстан Республикасында жұмыссыздықпен күрес бойынша 

саясаты» тақырыбында дөңгелек үстел. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «ҚР-да жан басына шаққандағы ЖІӨ» 

тақырыбына рефереат немесе презентация дайындау. Дөңгелек үстелге 

дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Экономикалық өсудің негізгі сипатталамалары. 

2. Әлеуметтік тұрақытылыққа мінездеме бер. 

3. ҚР тұрақты даму Концепциясының негізгі бағыттары  қандай? 

4. Қазақстанда орта тапты қалыптастыру үшін қандай шаралар қолдану 

қажет? 

 

МОДУЛЬ 3. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ 

 

ТАҚЫРЫП 8. МЕМЛЕКЕТ ӘЛЕУМЕТТІК ПРОЦЕСТЕРДІҢ 

ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат): 

1. Мемлекет қоғамдық қатынастардың негізгі субъектісі ретінде. 

2. Әлеуметтік мемлекетті қалыптастыруда қазіргі таңдағы мемлекеттің 

трансформациясы және қызметтері. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 
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Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

Сабақ 1 

1. Мемлекет және экономика. 

2. Мемлекет және саясат. 

3. Мемлекет және әлеуметтік орта. 

 

Сабақ 2 

1. Мемлекеттік саясат және әлеуметтік тұрақтылық. 

2. Мемлекеттік кепілдіктер және әлеуметтік осал топтарды мемлекеттік 

қорғау. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Мемлекет және экономика» тақырыбына 

реферат дайындау. Коллоквиумға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Мемлекет экономиканың дамуы үшін қажетті жағдайларды қалай  

қамтамасыз етеді?  

2. Мемлекеттің негізгі функиялары.  

3. Халықты әлеуметтік қорғау. 

4. Әлеуметтік осал топтарды мемлекеттік қорғаудағы негізгі маңыздылықтар 

және даму негізі.  

 

ТАҚЫРЫП 9. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗІ 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы әлеуметтік тұрақтылықтың 

кепілі ретінде. 

2. Қазақстандағы әлеуметтік мехнанизм мен қарым-қатынасты реттеуші 

Заңдар. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

Сабақ 1-2 

1. «Қазіргі таңда Қазақстанда әлеуметтік, экономикалық және саяси 

дамыту:мәселелер, оларды шешу жолдары және перспективалар» 

тақырыбында мини-конференция. 
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СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Қазақстан Республикасы Конституциясы 

әлеуметтік тұрақтылық кепілі ретінде», «Қазіргі таңдағы Қазақстандағы 

әлеуметтік қарым-қатынастардың заңнамалық негізі» тақырыптары бойынша 

презентация немесе рефераттар дайындау. Мини-конференцияға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеуде әкімшілік 

институттардың жауапкершілігі және функционалдық міндеттері қандай? 

3. ҚР әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етудегі құқықтық мехнанизмінің 

өалыптасу кезеңдерін атаңыз. 

4. Қазақстанда әлеуметтік қарым-қатынастарды құқықтық реттеуде қандай 

мәселелер бар? 

5. Дотация тағайындау және түрлері, субвенциялы форманы реттеуге 

мінездеме. 

 

ТАҚЫРЫП 10. МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТЫ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі міндеттері. 

2. Әлеуметтік саясаттың мақсаттары. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

Сабақ 1 

1. Әлеуметтік саясаттың принциптері. 

2. Әлеуметтік саясаттың басым бағыттары. 

 

Сабақ 2  

1. Әлеуметтік саясаттың негізгі басым секторлары. 

2. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саясаттың заманауи 

тенденциялары. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Әлеуметтік саясаттың басым 

бағыттары», «Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саясаттың заманауи 

тенденциялары» тақырыбына презентация және рефераттар дайындау. 
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ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. ҚР әлеуметтік саясаттың басым бағыттары.  

2.Әлеуметтік қарым-қатынастарды дамытуда әкімшілік институттардың 

жауапкершілігі және функционалдық міндеттері  қандай? 

3. Әлеуметтік саланың негізгі секторларын атаңыз. 

 

МОДУЛЬ 4. ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІКТЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ 

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУ ӘДІСІ 

 

ТАҚЫРЫП 11. КӘСІПКЕРЛІК СЕКТОР ӘЛЕУМЕТТІК 

МЕМЛЕКЕТТЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАТЫСУШЫСЫ РЕТІНДЕ  

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Кәсіпкерлікті дамытуда әлеуметтік-экономикалық аспектілері. 

2. Кәсіпкерліктің әлеуметтік функциясы және мәні. 

3. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат): 

Сабақ 1 

1. Кәсіпкерліктің дамуына әлеуметтік-экономикалық факторлардың әсері. 

2. Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылық кәсіпкерлікті дамытудың негізгі 

факторы ретінде. 

 

Сабақ 2 

1. «Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерліктің әлеуметтік-

экономикалық мәселелері және оны шешу жолдары» тақырыбына 

дөңгелек үстел. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Кәсіпкерлікті дамытудың әлеуметтік-

экономикалық аспектілері», «ҚР шағын кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік 

қолдау» тақырыпары бойынша баяндама және рефераттар дайындау. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1.Әлеуметтік мемлекетте кәсіпкерлік қандай қызмет атқарады? 

2. Әлеуметтік-экономикалық факторлар кәсіпкерліктің дамуына қалай әсер 

етеді? 



 26 

3. Қолайлы әлеуметтік ортаны қалыптастыруда кәсіпкерлікті дамыту 

маңыздылығы қандай? 

4. Қазіргі тағда кәсіпкерлікті қолдауда  «үшін» және «қарсы» дәлелдер 

бойынша пікірталас. 

 

ТАҚЫРЫП 12. БИЗНЕСТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі мәні және көпдеңгейлі  табиғаты. 

2. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіндегі ынталандыру. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспарлары (2 сағат) 

Сабақ 1 

1. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіндегі концепция және элементі. 

2. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі мен тұрақты даму арасындағы қарым-

қатынас. 

 

Сабақ 2 

1. Шет елдердегі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі. 

2.Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі ТМД елдерінде. 

3. Қазақстандағы бизнестің әлеуметтік жаупкершілігі. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «ТМД елдеріндегі бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігі», «Қазақстандағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі» 

тақырыбына презентация және рефераттар дайындау. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша тарихи және теория-

аналитикалық талдау .  

2.Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі әлеуметтік-еңбек қатынастарындағы 

функционалдық қызметтері және жауапкершілігі қандай? 

3. Дамыған елдердегі бизнесітң әлеуметтік жауапкершілігі қандай? 

4. Кеңес одағы елдеріндегі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қандай? 
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ТАҚЫРЫП 13. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТЕГІ АЗАМАТТЫҚ 

ҚОҒАМНЫҢ РӨЛІ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. «Азаматтық қоғам» категориясының теориялық концепциялары 

2. Азаматтық қоғамның құрылымы. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

Сабақ 1 

1. Азаматтық қоғам институты және оның негізгі функицялары. 

2. Әлеуметтік мемлекетті қалыптасу процесінде азаматтық қоғам 

институтының рөлі. 

 

Сабақ 2 

1. «Қазақстан Республикасындағы Азаматтық қоғам: құрылу кезеңдері, 

мәселелер және даму перспективалары» тақырыбында мини-

конференция. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Азаматтық қоғамның даму аспектілері», 

«Қазіргі таңда Қазақстанда азаматтық қоғам институттары» тақырыптар 

бойынша презентация және реферат дайындау. Мини-конференцияға 

дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Азаматтық қоғам құрылының элементтері.  

2. Қазіргі таңда азаматтық қоғамның рөлі қандай? 

3. Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасу кезеңдері. 

 

ТАҚЫРЫП 14. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТЕГІ МЕМЛЕКЕТТІҢ, 

БИЗНЕС СЕКТОРЫНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ 

ИНСТИТУТЫНЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Әлеуметтік мемлекетте мемлекет пен бизнестің арақатынасы. 

2. Әлеуметтік мемлекетте мемлекет пен азаматтық қоғам арақатынасы. 

3. Бизнес және азаматтық қоғамның әлеуметтік типтегі мемлекеттегі 

қатынасы. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 
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  Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

Сабақ 1-2 

1. «Мемлекеттік басқару, бизнес және Қазақстандағы азаматтық 

қоғамның әлеуметтік-еңбек саласы өкілдерінің бірлесіп мәселелерді 

шешу және өзара ытымақтастық» тақырыбында іскерлік ойын. 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Әлеуметтік мемлекеттегі бизнес және 

мемлекеттің ынтымақтастығы», «Мемлекет пен азаматтық қоғам 

ынтымақтастығы» тақырыптарына презентация және рефераттар дайындау. 

Іскерлік ойынға дайындалу. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Әлеуметтік мемлекеттегі бизнес, мемлекет және азаматтық қоғамның 

ынтамақтастығы.  

2. Әлеуметтік-еңбек арақатынасындағы әлеуметтік мемлекеттің негізігі 

маңызыдылығы қандай? 

 

ТАҚЫРЫП 15. ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Жаһандану қазіргі заманғы  халықаралық қарым-қатынастардың ажырамас 

бөлігі ретінде. 

2. Жаһанданудың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына әсері. 

3. Қазақстан жаһандану процесінде қатысушы ретінде. 

Әдебиеттер: нег. 1-14, қос. 15-31 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

Сабақ 1-2 

1. «Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүше болуы елдегі әлеуметтік 

тұрақтылық пен экономикалық қауіпсіздікке әсері». 

 

СӨЖ тапсырмалары 

Тақырып бойынша глоссарий құру. «Қазақстан жаһандану процестерінің 

қатысушысы ретінде», «ҚР ДСҰ-ға мүше болуы» тақырыптарына 

презентация немесе рефераттар дайындау. Коллоквиумға дайындалу. 
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ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Сұрақтар: 

1. Жаһандану әлемдік тенденция ретінде.  

2.Жаһанданудың Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық дамуына әсері 

қандай? 

3. ҚР ДСҰ-ға мүше болуындағы  жақсы және жаман жақтары. 
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7 үлгі 

 

1 және 2 аралық бақылау жүргізуге арналған бақылау сұрақтары, 

емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 

 

1 аралық бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1. Әлеуметтік мемлекеттің негізі: түсінігі және анықтамасы.   

2. Әлеуметтік мемлекет теориясының даму сатылары.  

3. Әлеуметтік мемлекетттің түрлері  

4. Әлеуметтік мемлекеттің функциясы  

5. Әлеуметтік мемлекттің моделдері.  

6. Қазақстан Республикасы үшін әлеуметтік мемлекет  моделін таңдау. 

7. Әлеуметтік мемлекеттің принциптері мен белгілері.  

8. Әлеуметтік мемлекеттің индикаторлары.  

9. Әлеуметтік сфера әлеуметтік мемлекеттің элементі ретінде.  

10. Әлеуметтік  мониторинг. 

11. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік сфераның дамуы.  

12. Әлеуметтік мемлекеттің маңызды сипаттамалары.  

13. АҚШ әлуметтік үлгісі  

14. Европа елдерінің «белсенді мемлекет» үлгісі  

15. Әлеуметтік мемлекетттің Германдық үлгісі.  

16. Әлеуметтік мемлекетттің Шведтық үлгісі.  

17. Әлеуметтікэкономика пәні.  

18. Әлеуметтікэкономиканың негізгі  бқлімдері.  

19. Әлеуметтік стратификация. 

20. Әлеуметтік мобильдік. 

21. Әлеуметтік  институттар. 

22. Әлеуметтік өзгерістер. 

23. Әлеуметтік рыноктік саланың өзіне тән белгілері.  

24. Әлеуметік рыноктік саланың еркін бәсекелестік рыноктік саладан 

ерекшелігі  

25. Әлеуметтік рыноктік сала және әлеуметтік бағытталған жүйе.  

26. Рыноктік саладағы әлеуметтік –экономикалық қатынастардың жетілу 

жолдары мен бағыттары.  

27. Әлеуметтік мемлекеттің микроэконмиканың экономикалық сатылары.  

28. Әлеуметтік мемлекеттегі сыртқы әсерлер.  
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29. Әлеуметтік мемлекеттегі өндірістік факторлардан түскен кірісті бөлу.  

30. Әлеуметтік мемлекеттегі кірісті қайта бөлу.  

31. Әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік қамсыздандыру.  

32. Жеке және қоғамдық игілік. 

33. Өмір сүру деңгейі және адами даму индексі.  

34. Жұмыссыздық және жұмыспен қамтылу.  

35. Адам басына шаққандағы ВВП көрсеткіші.  

36. Экономикалық өсу және әлеуметтік тқрақтылық.  

37. У. Ростоудың экономикалық даму үлгісі.. 

38. Қазастан Республикасындағы тұрақты даму концепциясы және орта 

таптың қалыптасуы.  

39. Әлеуметтік мемлекет қалыптасу барысында қазіргі таңдағы мемлекеттің 

қызметі мен рөлінің өзгеруі.  

40. Мемлекет және экономика. 

41. Мемлекет және саясат. 

42. Мемлекет  және әлеуметтік сала. 

43. Мемлекеттік саясат және әлеуметтік тұрақтылық. 

44. Әлеуметтік жағынан әлсіз таптарды мемлекеттік қорғау және 

мемлекеттік кепілдеме. 

45.Қазақстандаңы әлеуметтік жауапты бизнестік құрылуын қиындататын 

себептер 

 

2 аралық бақылауды өткiзуге арналған сұрақтар: 

1. Қазақстан Республикасынығ Конституциясы әлеуметтік тұрақтылық 

кепілі ретінде.  

2. Қазақстандағы әлеуметтік механизмдерді және қатынастарды реттейтін 

заңдар.  

3. Мемлекттік әлеуметтік саясатының негізгі қызметтері. 

4.  Әлеуметтік саясаттың мақсаттары.  

5. Әлеуметтік саясаттың принциптары. 

6. Әлеуметтік саясаттың басты бағыттары.  

7. Әлеуметтік саясаттың басты секторлары.  

8. ҚР әлеуметтік саясаттың жаңа бағыттары.  

9. Жеке шаруашылықтың дамуының әлеуметтік-экономикалық астарлары. 

10. Жеке шаруашылықтың негізі және әлеуметтік қызметі.  

11. Кіші шаруашылықты мемлекттік қолдау.  

12. Жеке шаруашылықтың дамуына әлеуметтік-экономикалық 

факторлардың әсері.  

13. Жеке шаруашылықтың дамуы әлеуметтік-экономикалық тқрақтылық 

белгісі ретінде.   

14. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің негізі және көп деңгейлілігі. 
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(СОБ). 

15. Бизнестегі әлеуметтік жауапкершілік және ынталандыру.  

16. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің элементтері мен концепциясы. 

17. Тұрақты даму мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің негізі және 

көп деңгейлілігі арасындағы өзара байланыс.  

18. Алыс шетелдердегі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі.  

19. ТМД елдеріндегі бизнестің әлеуметтік  

20. Қазақстандағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі  

21.  «Азаматтық қоғам» бөлімінің теориялық концепциясы. 

22.  Азаматтық қоғам құрылымы. 

23. Азаматтық қоғамның институттары және олардың негізгі қызметтері. 

24. Әлеуметтік мемлекет құрылу барысындағы азаматтық қоғамның 

институттарының рөлінің өсуі.  

25. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен бизнестің өзара қатынасы. 

26. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара 

қатынасы.  

27. Әлеуметтік типтік мемлекеттегібизнес қызығушылықтары мен 

азаматтық қоғамның  қатынасы. 

28. Жаһандану халықаралық қатынастың бөлінбес бөлігі ретінде. 

29. Жаһанданудың елдегі әлеуметтік-экономикалық қатынастарға әсері. 

30. Қазақстан жаөандық өзгерістердің қатысушысы ретінде.  

 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар: 

1. Қоғамда әлеуметтік мемлекттің пайда болуы заңды құбылыс болып 

табылады.  

2. Әлеуметтік мемлекет жоғары құндылық деп таныйды.  

3. Әлеуметтік мемлекетке жауапкершілік артылады. 

4. Қоғамның  әлеуметтік қажеттіліктеріне жұмсалатын бюджеттік 

шығындар қамтамасыз етіледі. 

5. Қазақстандағы әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуының басты бағыты 

болып табылады.  

6. Қазақстанның мемлекттік билік органдары бірігіп қызмет атқарады.  

7. Қазақстан мемлекеті белсенді түрде жүйені қолдайды:  

8. Рыноктык экономиканың социализациялануы білдіреді: 

9. Әлеуметтік қызметке бизнестің араласуы.  

10. Бизнестік әлеуметтік жауапкершілігі көрініс табады:  

11. Қазақстандаңы әлеуметтік жауапты бизнестік құрылуын қиындататын 

себептер. 

12. Құқыұтыұ мемлекеттің белгілеріне жатады:  

13. Әлеуметтік құқықтық мемлекет ұандай жағдайда барлығына тең 

құқылықпен қамтамасыз етеді:  
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14. Қазақстандық құқықтық негізіндегі басты қателік деп саналады:  

15. Азаматтық қоғамның қызметінің негізінде не жатыр?  

16. «Экономикалық демократия» түсігінде жұмыскерлердің құқы 

түсіндіріледі:  

17. Әлеуметтік серіктестік  субъектісіне жатпайды:  

18. Әлеуметтік мемлекеттегі әлеуметтік саясаттың  басты мақсаты болып 

табылады:  

19. Қазақстандағы мемлекеттік әлеуметтік саясаттың басым бағыттар 

ретінде қарастырылады:  

20. Ресейлік бизнестік әлеуметтік саясаты қазіргі таңда бағытталған: 

21. Қазақстанда жүргізіліп жатқан әлеуметтік саясаттың тиімді  субъектісі 

болып табылады:  

22. Ресейлік әлеуметтік саясаттың негізі:  

23. Мемлекттік әлеуметтік жауапкершілігі тиімді әлеуметтік саясат 

жүргізуде қалай көрініс табады?  

24. Әлеуметтік мемлекет негізін құрушы.  

25. Әлеуметтік мемлекет -бұл 

26. Зайырлы демократиялық мемлекетке тән әлеуметтік саясаттың мақсты 

27. Биліктің легитимациясы  

28. Әлеуметтік мемлекеттің болуынң шарты ретіндегі әлеуметтік құрылым 

формасы  

29. Саяси кезең мен орталық биліктің негізгі мерзімдерінің сәйкестігі.  

30. Әлеуметтік конфликт: 

31. мифо-династиялық мемлекеттерге тән әлеуметтік саясаттың миссиясы  

32. Әлеуметтік мемлекеттің тарихи миссиясы.  

33. Әлеуметтік саясат 

34. Саяси кезең мен халықтың әлеуметтік жағдайының сәйкес келуі.  

35. Әлеуметтік мемлекет -бұл 

36. Әлеуметтік құрылым үлгілері. 

37. Саяси кезең мен  биліктің әлеуметтік тіреуінің сәйкестігі. 

38. Этно-мәдени жариялылықтың шектелуі және терроризм .... мемлекеттрге 

тән  

39. Биліктің әлеуметтік тіреуіші. 

40. Саяси  кезең мен биліктің  платформаларының сәйкестігі.  

41. Кеңестік тоталитарлы мемлекетке тән әлеуметтік саясаттың мақсаты.  

42. Халықаралық қатынас саласында әлеуметтік мемлекет алдымен жүзеге 

асырады...  

43. Қазіргі замандағы зайырлы демократиялық мемлекеттің саяси 

мәселелері.  

44. Діни –династиялық мемлекетке тәне әлеуметтік саясат миссиясы с 

45. Әлеуметтік мемлекет ішкі жағдайда жүзеге асырады:  
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46. ЕС ұйымдастырушы мемлекеттердің ЕС аумағында әлеуметтік саясатты 

жақсарту  жұмыстары немен байланыстырылмайды 

47. «Әлеуметтік мемлекет» терминін  19 ғ.ортасында ұсынды … 

48. Тарихта алғаш рет мінсіз мемлекет жобасын жасды … 

49. Адам құқығы декларациясы БҰҰ Бас ассамблеясында ... жылы 

қабылданды.  

50. «феминизм» түсінігі… 

51. Аристотель көзқарасы бойынша саясаттың мақсаты 

52. Утопиялық социализмнің  18-19 ғғ. Дамуы немен байланысты?  

53. Платонның әлеуметтік мемлекеті негізделді ... 

54.  Аристотелдің ойы бойынша, ең жақсы мемлекет — ол... 

55. Социализмнің ең белгілі принципін «әркімнен қабілетіне қарай, әркімге 

еңбегіне қарай » қалыптастырды … 

56. К.Маркстің көзқарасы бойынша социализм … 

57. христиандық гуманизм өкілдері. 

58. 20 ғ. Соңында әлеуметтік мемлекеттің теориясы мен тәжірибесі сынға 

ұшыраған  саяси идеология? 

59. Адамға саяси жануар деп анықтама берген ким?  

60.  «Государь» кітабының авторы 

61.  «Утопия» кітабының авторы 

62. «ақпараттық  қоғам» концепциясын қалыптастырды. 

63. Гуманизм –бұл … 

64. Қоғамның постөндірістік кезеңге өтуінің негізі  

65. Аристотель бойынша азаматтардың үш негізгі тобы 

66. Т.Мордың көзқарасы бойынша мінсіз мемлекеттің экономикалық негізі.. 

67. Қазіргі таңдағы әдеуметтік мемлекеттің саяси негізі... 

68. Азаматтық қоғам – бұл … 

69. Көптеген мамандардың ой  бойынша, әлеуметтік мемлекеттік ірге тасы 

болып табылатын әлеуметтік қоғам элементі..  

70. 1990 жж. Қазақстанда ресми әлеуметтік саясат байланысты болды...  

71. Электоральды саясат – бұл … 

72. Қоғамның әлеуметтік құрылымы  – бұл … 

73. Дамыған елдерде орта тапқа ең алдымен қосылады … 

74. Қазіргі кезеңдегі әлеуметтік мемлекеттік экономикалық негізі  

75. Әлеуметтік мемлекеттегі негізгі ойдар  

76.  Қазіргі таңда әлеуметтік мемлекет  құрудығ «Классикалық» тәжірибесі 

ретінде саналады...  

77. Европада Кеңестің қауіпсіздік және серіктестіктің қорытынды актісіне ... 

ж қол қойылды.   

78. Омбудсмен – бұл … 

79. Әлеуметтік мемлекетте либералдық  үлгі ең алдымен білдіреді… 
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80. Әлеуметтік мемлекттің үлгілері мен оның неізгі белгілерінің сәйкестігі.  

81. Әлеуметтік мемлекеттегі өзгерістердің негізгі бағыттары  

82. Субсидиарлық – бқл … 

83. ҚР әлеуметтік мемлекет ретіндегі Заңды статусы көрсетілген ...  

84. Патернализм – бұл … 

85. «әлеуметтік мемлекет» түсінігі алғаш рет конституциялық бекітіліді... … 

86. Адам құқықын қорғауға бағытталған негізгі әлеуметтік белсенділіктің 

акторлары  

87. Корпоротивтік үлгідегі әлеуметтік мемлекет белгілері (Германия, 

Франция, Японияжәне т.б)  

88. Халықаралық этическалық  и гуманистік одақ (МГЭС) құрылды 

89. Әлеуметтік экономика зерттемейди...  

90. Мемлекеттік экономика саласына жатпайды...  

91. «Азаматтық қоғам» бөлімінің теориялық концепциясы. 

92.  Азаматтық қоғам құрылымы. 

93. Азаматтық қоғамның институттары және олардың негізгі қызметтері. 

94. Әлеуметтік мемлекет құрылу барысындағы азаматтық қоғамның 

институттарының рөлінің өсуі.  

95. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен бизнестің өзара қатынасы. 

96. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара 

қатынасы.  

97. Әлеуметтік типтік мемлекеттегібизнес қызығушылықтары мен 

азаматтық қоғамның  қатынасы. 

98. Жаһандану халықаралық қатынастың бөлінбес бөлігі ретінде. 

99. Жаһанданудың елдегі әлеуметтік-экономикалық қатынастарға әсері. 

100. Қазақстан жаһандық өзгерістердің қатысушысы ретінде  

101. Діни –династиялық мемлекетке тәне әлеуметтік саясат миссиясы с 

102. Әлеуметтік мемлекет ішкі жағдайда жүзеге асырады:  

103. ЕО ұйымдастырушы мемлекеттердің ЕО аумағында әлеуметтік саясатты 

жақсарту  жұмыстары немен байланыстырылмайды 

104. «Әлеуметтік мемлекет» терминін  19 ғ.ортасында ұсынды … 

105. Тарихта алғаш рет мінсіз мемлекет жобасын жасды … 

106. Адам құқығы декларациясы БҰҰ Бас ассамблеясында ... жылы 

қабылданды.  

107. «Феминизм» түсінігі… 

108. Аристотель көзқарасы бойынша саясаттың мақсаты 

109. Утопиялық социализмнің  18-19 ғғ. Дамуы немен байланысты?  

110. Платонның әлеуметтік мемлекеті негізделді ... 

111.  Аристотелдің ойы бойынша, ең жақсы мемлекет — ол... 

112. Социализмнің ең белгілі принципін «әркімнен қабілетіне қарай, әркімге 

еңбегіне қарай » қалыптастырды … 
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113. К.Маркстің көзқарасы бойынша социализм … 

114. христиандық гуманизм өкілдері. 

115. 20 ғ. Соңында әлеуметтік мемлекеттің теориясы мен тәжірибесі сынға 

ұшыраған  саяси идеология? 

116. Адамға саяси жануар деп анықтама берген  

117. Жаһандану жағдайында басты маңызға ие  

118. Қазақстан Республикасынығ Конституциясы әлеуметтік тұрақтылық 

кепілі ретінде.  

119. Қазақстандағы әлеуметтік механизмдерді және қатынастарды реттейтін 

заңдар.  

120. Мемлекттік әлеуметтік саясатының негізгі қызметтері. 

121.  Әлеуметтік саясаттың мақсаттары.  

122. Әлеуметтік саясаттың принциптары. 

123. Әлеуметтік саясаттың басты бағыттары.  

124. Әлеуметтік саясаттың басты секторлары.  

125. ҚР әлеуметтік саясаттың жаңа бағыттары.  

126. Жеке шаруашылықтың дамуының әлеуметтік-экономикалық астарлары. 

127. Жеке шаруашылықтың негізі және әлеуметтік қызметі.  

128. Кіші шаруашылықты мемлекттік қолдау.  

129. Халықты әлеуметтік қоғау жүйесінде келесі деңгей бөлінбейді.  

130. Аристотелдің ойы бойынша, ең жақсы мемлекет — ол... 

131. Социализмнің ең белгілі принципін «әркімнен қабілетіне қарай, әркімге 

еңбегіне қарай » қалыптастырды … 

132. К.Маркстің көзқарасы бойынша социализм … 

133. христиандық гуманизм өкілдері 

134. Шығындарды жабуға бағытталған  құралдар  

135. Тұрақты даму мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің негізі және 

көп деңгейлілігі арасындағы өзара байланыс.  

136. Алыс шетелдердегі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі.  

137. ТМД елдеріндегі бизнестің әлеуметтік  

138. Қазақстандағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі  

139.  «Азаматтық қоғам» бөлімінің теориялық концепциясы. 

140.  Азаматтық қоғам құрылымы. 

141. Азаматтық қоғамның институттары және олардың негізгі қызметтері. 

142. Әлеуметтік мемлекет құрылу барысындағы азаматтық қоғамның 

институттарының рөлінің өсуі.  

143. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен бизнестің өзара қатынасы. 

144. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара 

қатынасы.  

145. Әлеуметтік типтік мемлекеттегібизнес қызығушылықтары мен 

азаматтық қоғамның  қатынасы. 



 39 

146. Жаһандану халықаралық қатынастың бөлінбес бөлігі ретінде. 

147. Жаһанданудың елдегі әлеуметтік-экономикалық қатынастарға әсері. 

148. Әлеуметтік мемлекетте либералдық  үлгі ең алдымен білдіреді… 

149. Әлеуметтік мемлекттің үлгілері мен оның неізгі белгілерінің сәйкестігі.  

150. Әлеуметтік мемлекеттегі өзгерістердің негізгі бағыттары  

151. Субсидияарлық – бұл … 

152. ҚР әлеуметтік мемлекет ретіндегі Заңды статусы көрсетілген  

153. Патернализм – бұл … 

154.  Халықаралық этическалық  и гуманистік одақ (МГЭС) құрылды 

155. Әлеуметтік экономика зерттемейди...  

156. Мемлекеттік экономика саласына жатпайды...  

157. «Азаматтық қоғам» бөлімінің теориялық концепциясы. 

158.  Азаматтық қоғам құрылымы. 

159. Азаматтық қоғамның институттары және олардың негізгі қызметтері. 

160. Әлеуметтік мемлекет құрылу барысындағы азаматтық қоғамның 

институттарының рөлінің өсуі.  

161. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен бизнестің өзара қатынасы. 

162. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара 

қатынасы.  

163. Әлеуметтік типтік мемлекеттегібизнес қызығушылықтары мен 

азаматтық қоғамның  қатынасы. 

164. Жаһандану халықаралық қатынастың бөлінбес бөлігі ретінде. 

165. Жаһанданудың елдегі әлеуметтік-экономикалық қатынастарға әсері. 

166. Қазақстан жаһандық өзгерістердің қатысушысы ретінде  

167. Утопиялық социализмнің  18-19 ғғ. Дамуы немен байланысты?  

168. Платонның әлеуметтік мемлекеті негізделді ... 

169.  Аристотелдің ойы бойынша, ең жақсы мемлекет — ол... 

170. Социализмнің ең белгілі принципін «әркімнен қабілетіне қарай, әркімге 

еңбегіне қарай » қалыптастырды … 

171. К.Маркстің көзқарасы бойынша социализм … 

172. христиандық гуманизм өкілдері. 

173. 20 ғ. Соңында әлеуметтік мемлекеттің теориясы мен тәжірибесі сынға 

ұшыраған  саяси идеология? 

174. Адамға саяси жануар деп анықтама берген  

175. Жаһандану жағдайында басты маңызға ие  

176. Қазақстан Республикасынығ Конституциясы әлеуметтік тұрақтылық 

кепілі ретінде.  

177. Қазақстандағы әлеуметтік механизмдерді және қатынастарды реттейтін 

заңдар.  

178. Бизнестегі әлеуметтік жауапкершілік және ынталандыру 

179. Еңбекті өтеу фонды тиеслі... 
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180. Әлеуметтік бағдарламаларды қамтыйтынәлеуметтік  саясат  

181. Алыс шетелдердегі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі.  

182. ТМД елдеріндегі бизнестің әлеуметтік  

183. Қазақстандағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі  

184.  «Азаматтық қоғам» бөлімінің теориялық концепциясы. 

185.  Азаматтық қоғам құрылымы. 

186. Азаматтық қоғамның институттары және олардың негізгі қызметтері. 

187. Әлеуметтік мемлекет құрылу барысындағы азаматтық қоғамның 

институттарының рөлінің өсуі.  

188. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен бизнестің өзара қатынасы. 

189. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара 

қатынасы.  

190. Әлеуметтік типтік мемлекеттегі бизнес қызығушылықтары мен 

азаматтық қоғамның  қатынасы. 

191. Жаһандану халықаралық қатынастың бөлінбес бөлігі ретінде. 

192. Жаһанданудың елдегі әлеуметтік-экономикалық қатынастарға әсері. 

193. Қазақстан жаөандық өзгерістердің қатысушысы ретінде.  

194. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен бизнестің өзара қатынасы. 

195. Әлеуметтік мемлекеттегі мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара 

қатынасы.  

196. Әлеуметтік типтік мемлекеттегібизнес қызығушылықтары мен 

азаматтық қоғамның  қатынасы. 

197. Жаһандану халықаралық қатынастың бөлінбес бөлігі ретінде. 

198. Жаһанданудың елдегі әлеуметтік-экономикалық қатынастарға әсері. 

199. Әлеуметтік мемлекетте либералдық  үлгі ең алдымен білдіреді… 

200. Әлеуметтік мемлекттің үлгілері мен оның неізгі белгілерінің сәйкестігі.  

201. Әлеуметтік мемлекеттегі өзгерістердің негізгі бағыттары  

202. Субсидиарлық – бқл … 

203. ҚР әлеуметтік мемлекет ретіндегі Заңды статусы көрсетілген ...  

204. Патернализм – бұл … 

205. Халықаралық этическалық  и гуманистік одақ (МГЭС) құрылды 

206. Әлеуметтік экономика зерттемейди...  

207. Мемлекеттік экономика саласына жатпайды...  

208. Кіші шаруашылықты мемлекттік қолдау.  

209. Жеке шаруашылықтың дамуына әлеуметтік-экономикалық 

факторлардың әсері.  

210. Жеке шаруашылықтың дамуы әлеуметтік-экономикалық тқрақтылық 

белгісі ретінде.   

211. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің негізі және көп деңгейлілігі. 

(СОБ). 

212. Бизнестегі әлеуметтік жауапкершілік және ынталандыру.  
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213. Әлеуметтік қорғаныс формаларына қандай әлеуметтік қорғаныс 

жатпайды  

214. Әлеуметтік қорғаныс принциптріне жатады 

215. Мемлекеттік экономика саласына жатпайды...  

216. Кіші шаруашылықты мемлекттік қолдау.  

217. Жеке шаруашылықтың дамуына әлеуметтік-экономикалық 

факторлардың әсері.  

218. Жеке шаруашылықтың дамуы әлеуметтік-экономикалық тқрақтылық 

белгісі ретінде.   

219. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің негізі және көп деңгейлілігі. 

(СОБ). 

220. Бизнестегі әлеуметтік жауапкершілік және ынталандыру.  

221. Әлеуметтік қорғаныс формаларына қандай әлеуметтік қорғаныс 

жатпайды  

222. Бизнестегі әлеуметтік жауапкершілік және ынталандыру 

223. Діни –династиялық мемлекетке тәне әлеуметтік саясат миссиясы с 

224. Әлеуметтік мемлекет ішкі жағдайда жүзеге асырады:  

225. ЕС ұйымдастырушы мемлекеттердің ЕС аумағында әлеуметтік саясатты 

жақсарту  жұмыстары немен байланыстырылмайды 

226. «Әлеуметтік мемлекет» терминін  19 ғ.ортасында ұсынды … 

227. Тарихта алғаш рет мінсіз мемлекет жобасын жасды … 

228. Адам құқығы декларациясы БҰҰ Бас ассамблеясында ... жылы 

қабылданды.  

229. «Феминизм» түсінігі… 

230. Аристотель көзқарасы бойынша саясаттың мақсаты 

231. әркімге еңбегіне қарай » қалыптастырды … 

232. К.Маркстің көзқарасы бойынша социализм … 

233. христиандық гуманизм өкілдері. 

234. 20 ғ. Соңында әлеуметтік мемлекеттің теориясы мен тәжірибесі сынға 

ұшыраған  саяси идеология? 

235. Адамға саяси жануар деп анықтама берген  

236. Жеке шаруашылықтың негізі және әлеуметтік қызметі.  

237. Кіші шаруашылықты мемлекттік қолдау. 

238. Мына анықтамаға сәйкес келетін: «Экономикалық, әлеуметтік, табиғи 

және экологиялық жағдайлары комбинациясы және елеулі әл-ауқатына әсер 

және жеке тұлғалардың әлеуметтік әл-ауқатын бар басқа адам қызмет» 

239. Материалдық тауарлар адам тұтыну деңгейін сипаттайтын 

параметрлерін жиынтығы - бұл анықтау 

240. Осындай жан басына шаққандағы тамақ өнімдерін тұтыну ретінде 

көрсеткіштері; отбасы бір өнімдердің бар-жоғы; тұтыну заңдылықтары; 

тұтыну қоржыны; тұтынудың ең төменгі деңгейі; ұтымды тұтыну деңгейі 
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көрсеткіші болып табылады 

241. Әлеуметтік-экономикалық процестер және индикативтік және басқа да 

жоспарлары, бағдарламалар, олардың білдіру стратегиялық мақсаттарын 

айқындау; әдісі - белгілі бір өнімдерін жеткізу, жұмыстарды орындау, 

әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік келісім-шарттар мен 

келісім-шарттар 

242. Салық салу, салық салу және салықтық ынталандыру жүйесін деңгейі; 

бағаның, олардың деңгейлері мен коэффициенттерін реттеу; ресурстар, несие 

және несие ынталандыру үшін пайыздық мөлшерлеме бойынша төлемдер - 

әдістері 

243. Несиенің пайыдары мына әдістерге жатқызылмайды 

244. Әлеуметтік актілер мәжбүрлейтін әдістері тәуелсіз экономикалық 

таңдау, және мемлекет нормативтік құқықтық емес, негізінде шешімдер 

қабылдау - болып табылады 

245. Тәуелсіз пәндер таңдау әлеуметтік саясатының мақсаттарына сәйкес 

келетін, осы параметрлерге ыңғай қамтамасыз ету үшін қажетті 

алғышарттарды құру әдістері - жатыр 

246. Конституциялық және заңды мемлекет өз азаматтарына табыс етуге 

мiндеттi әлеуметтік жәрдемақы (қызметтер, жеңілдіктер, субсидиялар және 

т.б.), оның құлыптаулы көрсетілген әлеуметтік тиесілі 

247. Жаһандану кезінде маңызды болып реттеу табылады 

248. Көзі, экономиканы мемлекеттік басқарудың бастапқы нүктесі, басқару 

қол жеткізуге бағытталған орта және қысқа мерзімді мақсатты әлеуметтік 

нұсқаулар, ұзақмерзімді құру түрінде бекітілген - әлеуметтік 

249. Мақсатты анықтау, стандарттарды белгілеуге негізделген - ол 

250. Ол көп демократиялық мемлекет деп санады, және аз әлеуметтік, оның 

жекелеген азаматтарының көбірек тәуелсіз болып табылады... 

251. Олардың әл-ауқатын жақсарту, сыртқы қамқорлығынсыз әсіресе қиын 

жағдайға емес, қабілетті деп аталатын маргиналды халықтың қолайлы 

(шыдамды болуын қамтамасыз ету үшін ұмтылатын мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты, әлеуметтік қорғау түсіндіріледі 

252. Халықтың маргиналдық (осал) топтарын әлеуметтік қорғау механизмі 

тек бір бөлігі болып табылады, және бүкіл толық қамтымайды, яғни, 

әлеуметтік қорғау бүкіл жүйесі. Оның (маргиналды топтардың әлеуметтік 

қорғау тетігі) әлеуметтік әл-ауқатына немесе әлеуметтік көмек ретінде 

сипаттауға болады - әлеуметтік қорғау болып табылады. түсіндіріледі 

253. Халықты әлеуметтік өорғау жүйесіне келесі деңгей бөлінбейді 

254. Әлеуметтік қорғау түріне жатқызылмайтын әлеуметтік қорғау 

255. Әлеуметтік қорғау принциптеріне жатқызылмайды 

256. Қарызды жабу үшін берілген қаражат 

257. Жарғылық капиталы немесе аукцион, резервтік капитал қоры, 
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валюталық қор, тұтыну, бюджетке жалақы қоры төлемдер және бюджеттен 

тыс қаражат - бұл қатысты компанияны білдіреді 

258. Табыстан аударымдар есебінен және шығындарды жабуға 

пайдаланылатын, қызметкерлерге жалақы берешегі төлеу капиталы деп 

аталады 

259. Аймақтың әлеуметтік савясатының негізгі құралы болып табылдаы 

260. Бюджетті теңестіруде теңестіру шараларына жатқызылмайды 

261. Өнімділігі: жан басына шаққандағы Өнім тұтыну; отбасы бір өнімдердің 

бар-жоғы; тұтыну заңдылықтары; тұтыну қоржыны; тұтынудың ең төменгі 

деңгейі; ұтымды тұтыну деңгейі көрсеткіші болып табылады 

262. Азаматтардың жүйесі тұтастай қоғам іске асыратын іс-шаралар және 

материалды қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік 

жағдайлар - әлеуметтік болып табылады 

263. Олардың маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өз мүшелерінің 

Компанияның міндеттемелерін жүйесі - әлеуметтік болып табылады 

264. Ол әлеуметтік шара болып табылады activity- еңбек және шаруашылық 

қызметін жүргізудің барысында және еңбек және кәсіпкерлік процесінде 

қабілеттерін жүзеге асыруда болуы 

265. Әлеуметтік саясатты іске асыру көрсеткіштері қатысты қолданылмайды 

266. Әлеуметтік сала реттеу тіпті жақсы тұжырымдамалық нұсқаулар, сақтау 

екі негізгі принциптерін сақтау өте маңызды болып табылады кезде. Бұл 

принциптер болып табылады 

267. Ұлттық идеясы бойынша салынған мемлекеттің әлеуметтік доктринасын 

әзірлеу, - бұл 

268. Конституциялық заң немесе мемлекеттік азаматтарға табыс етуге 

мiндеттi әлеуметтік жәрдемақы (қызметтер, жеңілдіктер, субсидиялар және 

т.б.), оның құлыптаулы көрсетілген әлеуметтік тиесілі 

269. Олардың әл-ауқатын жақсарту, сыртқы қамқорлығынсыз әсіресе қиын 

жағдайға емес, қабілетті деп аталатын маргиналды халықтың қолайлы 

(snosno- болуын қамтамасыз ету үшін ұмтылатын мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты, әлеуметтік қорғау түсіндіріледі 

270. Әлеуметтік қорғау жүйесі келесі деңгейін тұра бермейді 

271. Әлеуметтік қорғау принциптеріне жатқызылмайды 

272. Жарғылық капиталы немесе аукцион, резервтік капитал қоры, 

валюталық қор, тұтыну, бюджетке жалақы қоры төлемдер және бюджеттен 

тыс қаражат - бұл қатысты компанияны білдіреді 

273. Табыстан аударымдар есебінен және шығындарды жабуға 

пайдаланылатын, қызметкерлерге жалақы берешегі төлеу капиталы деп 

аталады 

274. Өңірлік әлеуметтік саясаттың негізгі құралы 

275. Шаралар теңестіру теңгерімді бюджетті шараларды қолдануға емес 
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276. Мемлекет,  әлеуметтік саясатты жүзеге асыруда мына құралдарды 

қолданбайды 

277. Жұмыспен қамту жұмыспен қамту деңгейі, өнеркәсіптік орталарда 

ауаның ластану деңгейі, иондаушы сәуле шығарудың болуы, қолмен және 

ауыр дене еңбегінің механикаландыру дәрежесі - бұл сандар 

278. Қазақстан Республикасында өндіргіш күштерді дамыту және тарату 

қозғаушы құрады 

279. Бұл құжат дамудың жалпы философиясын баяндайды және іске асыру 

перспективаларын тәсілдерді әзірлеу ниетін жариялады 

280. Аумақты дамыту басымдықтары бойынша қоғамдық ымыралық құжатты 

281. Ол әлеуметтік нормалар қолданылады емес блоктар 

282. Бастапқыда Орталық Қазақстанда құрылған өндірістік салалар 

283. Экономикалық аймақтардың құрамын және шекарасын анықтайтын 

факторлар 

284. Шығыс Қазақстандағы негізгі шаруашылық салаларын анықтайтын 

факторлар 

285. Солтүстік Шығыс Қазақстандағы негізгі мамандану салалары 

286. Солтстік Қазақстандағы негізгі мамандану саласын анықтайтын 

экономиканың салалары 

287. Экономиканың мемлекеттік секторына жатпайды 

288. Азық-түлік және азық-түлік емес өнімдердің тұрғын тұтынуды, бөлшек 

сауда, жалпы және білім беру, мәдениет және өнер, денсаулық сақтау, 

коммуналдық және тұрмыстық қызмет көрсету кәсіби өндірістік емес 

салалардың дамуын қамтиды болжамдары 

289. Әлеуметтік сала ретінде оқшауланған әлеуметтік сала дәстүрлі 

институттарының функцияларын толықтыратын барынша оны азайту 

білдіреді 

290. Экономикалық, әлеуметтік, табиғи және экологиялық жағдайлары 

комбинациясы, және әл-ауқатын және жеке тұлғалардың әлеуметтік әл-

ауқатына айтарлықтай әсер басқа адам қызметі – бұл анықтау 

 

          Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 
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