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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 

ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 

бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 

хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 

№425. 

 

3. УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и после-вузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 

 
 

 

@ КазНУ аль-Фараби, 2016 
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KKТ 2201 – КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Дабылтаева Н.Е. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті; 

Иманқұлова С.М. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ доценті; 

Егізбаева Н.Ж.– филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ доценті; 

 

Пікір жазғандар: 

Тлепова А.С. – экономика ғылымдарының кандидаты, «НАРХОЗ» 

Университетінің доценті; 

Бекмухамедова А.Б. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті; 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді.Сондай-ақ алған тілдік білімін 

қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 

және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді. 

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 

тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 

қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 
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- пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, 

география, математика, және т.б. хабар береді); 

- сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің 

түрлі аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 

меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін(тыңдалым, 

оқылым, жазылым, айтылым )жетілдіру қажеттілігі; 

- сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 

көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 

біліміндамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 

дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 

арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.  

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін 

тигізетінін, жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің 

жолдарын көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлідереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымдажұмыс істей алу 

қабілеті,ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 

қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілінҚазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 
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меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 

мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 

білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, 

ойын тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы 

(мазмұнның мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша 

ақпараттарды айыра білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, 

түсіндіру, жинақтау) дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта 

құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын 

терминологияны білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін 

ұтымды қолдана алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3.Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 

қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық 

құрылымдық негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  
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- негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу 

бірлігі көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 

минимум) шеберлігі; 

- өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 

және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

- мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 

түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

- өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты 

тақырып аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу 

дағдысы; 

- құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 

тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

- түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу; 

- қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 

және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с Тақырыптың атауы 

 

1 Кәсіби қазақ  тіліндегі «Әлемдік экономика» мамандығыныңпәндік 

негіздеріне кіріспе 

2 «Әлемдік экономика» мамандығында оқытылатын кәсіби қазақ тілі - 

пәндік феномен 

3 Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. 

4 Әлемдік шаруашылық экономикасы ғылымындағы қазақ  тіліндегі 

негізгі базалық дәрежелік-түсінік аппаратының қалыптасуы. 

5 Әлемдік шаруашылық экономикасы ғылымының  ұғымдық 

түсініктерінің дамуы. 

6 Әлемдік шаруашылық экономикасы саласындағы арнайы  

зерттеулердегі ұстанымдардың кәсіби қазақ тіліндегі  түсініктері 

7 Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби 

жағдаяттарда пайдалану. 

8 Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау 

9 Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация. 

10 Әлемдік шаруашылық экономикасы саласындағы қазіргі дәрежелі-

түсінік аппаратының қолданылуы 

11 Кәсіби қазақ тілінің «Әлемдік экономика» мамандығыдағы  

пәндерімен байланысы 

12 Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

13 Әлемдік шаруашылық экономикасы ғылымындағы қазақ тілінің кәсіби 

деңгейде қолдану жолдары 
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14 Кәсіби қазақ тілінің халықаралық  экономикалық  мамандардың 

зерттеулеріндегі қолданыстық тәжірибесі 

15 Кәсіби қазақ  тіліндегі қазіргі замандағы  терминдер  - халықаралық 

экономикалық зерттеулерде 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 

білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 

таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

- кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

- Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

- кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-

мағынасын  еркін түсіну;  

- Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 

еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 

дағдысын қалыптастыру; 

- кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме 

құру, сұхбат жүргізу;   

- кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 

жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

- кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  

қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

- Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, 

ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 
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- Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 

үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге 

және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 

жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 

маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі,жеке-

бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлауәдісі, жобалық оқыту әдісі,ақпараттық 

әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 

әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кәсіби қазақ тіліндегі «Әлемдік экономика» мамандығының 

пәндік негіздеріне кіріспе. 

Гуманитарлық бағытта жиі қолданылатын ғылыми ұғым атаулары мен 

арнайы лексиканың қолданылу аясын, жазба нұсқаларын кәсіби мақсатта 

игеріп, жұмсай білудің өзектілігі. Халықаралық және әлемдік экономика  

саласындағы зерттеу материалдарының қазақ тілінде ауызша және жазбаша 

түрде сапалы жеткізілуін қамтамасыз ететін тәсілдерді меңгеру. Қазақ 

тіліндегі немесе қазақ тілінде жеткізілуі тиіс экономикалық  мәтіндердің 

мазмұнын ашып, талдай білу дағдыларын жетілдіруді ұйымдастыру.     

Кәсіби қазақ тілі әлемдік шаруашылық экономикасы маманының 

коммуникативті құзіреттілігін  қалыптастыруда ерекше орын алады.  Бұл пән 

ғылыми танымдық мақсаттағы қабілеттілікті арттырады. Экономикалық 

тұжырымдық–методологиялық ұстанымдар мен тарихи зерттеу 

бағыттарындағы ғылыми тілдік аппараттың қалыптасу қажеттілігін 

тудырады. Экономикалық  ұғымдар мен түсініктердің қазақ тіліндегі кәсіби 

баламаларының жаңа қолданысы. Қазіргі қазақ тіл білімінің ғылыми-іскери 

лексикасы мен стилистикасын меңгерудің маңызы. 

 

«Әлемдік экономика» мамандығында оқытылатын кәсіби қазақ 

тілі - пәндік феномен 
Қазақ тілінің адамзат мәдениеті тарихында алатын орны.Қоғамдық ой-

сана қалыптастырудағы орны. Қоғам мүшелерін ортаға бейімдеу, олардың 

арасында өзара түсіністік, сенім орнатушы, кәсіби, іскерлік ынтымақтастық 

қалыптастырушы, біріктіруші фактор ретіндегі рөлі. 

Курс аясында лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық, 

дискурсивті, әлеуметтік-мәдени, стратегиялық құзіреттіліктер меңгеріледі. 

Сөздік қор қажетті кәсіби лексика, терминдермен толықтырылып, 
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сөйлемдерді грамматикалық тұрғыда сауатты әрі жүйелі құру дағдылары 

жетілдіріледі және қажетінше бейвербальді амалдар үйретіледі. Сөзді қарым-

қатынас құралы ретінде мән-мағынасына сәйкес дұрыс қолданып, ойды еркін 

жеткізе білу және әлеуметтік, қызметтік  мақсатта орынды пайдалана алу 

әлеуметтік лингвистикалық құзыреттілікті қамтамасыз етеді.  

 

Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру 

негіздері.Қоғамдық-саяси мәтіннің ерекшеліктері, оны түсіндіру және 

қолдану. Оның мазмұны бойынша статистикалық -салыстырмалы талдау 

жасау. Экономикалық танымдық ұстанымдардың бағыттары бойынша 

түсінік. Жеке тұлғаның мамандануында қолданылатын тілдің кәсіби деңгейін 

арттыру. Қоғамдық қарым-қатынаста тілдік мәдени  этикетті ұғыну. 

 

Әлемдік шаруашылық экономикасы ғылымындағы қазақ  

тіліндегі негізгі базалық дәрежелік-түсінік аппаратының қалыптасуы. 

Қоғамдық-саяси тақырыптағы мәтіннің стильдік ерекшеліктері, оны 

түсіндіру және қолдану. Мәтін бойынша статистикалық-салыстырмалы, 

экономикалық талдау жасау. Экономикалық танымдық ұстанымдардың 

бағыттары бойынша түсінік. Гносеология, аксеология, праксеология және 

прогностика.  Жеке тұлғаның мамандануында қолданылатын тілдің кәсіби 

деңгейін арттыру.  

 

Әлемдік шаруашылық экономикасы ғылымының ұғымдық 

түсініктерінің дамуы. 

Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын базалық категориялық-түсінік 

аппарат. Қазіргі қазақ тіліндегі терминжасам қағидаттары.  Қазақ  тіліндегі 

кәсіби терминология. Қоғамдық-саяси терминология. Қоғамдық-саяси 

метафоралар. Әлемдік шаруашылық экономикасы саласындағы ұғымдар мен 

түсініктер. Экономикалық категориялар. Экономика ғылымы терминдерінің 

өзіндік ерекшеліктері, қолданыс аясы. Сөз тудырушы жұрнақтардың 

терминжасадық қызметі. Экономикалық терминдер және экономикалық 

ғылымының ұғымдық-теориялық негіздері. 

 

Арнайы зерттеулердегі ұстанымдардың кәсіби қазақ тіліндегі  

түсініктері. 

«Формациялық», «Өркениеттілік», «Жүйелілік» ұстанымдар. 

Синергетика. Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби 

жағдаяттарда пайдалану. Халықаралық және әлемдік экономика саласындағы 

құбылыстар мен өзгерістерді ауызша және жазбаша жеткізу, баяндау 

дағдыларын жетілдіру. Жоспар, тезис, конспект, аннотация, рецензия жазу 

ерекшеліктері. Экономикалық зерттеулердегі ұстанымдарға байланысты 

қолданысқа енген терминдердің жасалу жолдарын талдау. 
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Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби 

жағдаяттарда пайдалану. 

Қазақ тілінде мамандық бойынша пән салалары мазмұнына 

сипаттама.Әлемдік шаруашылық экономикасы ғылымының салалары 

бойынша қазақ тілінің кәсіби деңгейде қолданылуын енгізу. Халықаралық 

және әлемдік экономикаға қатысты қазақ тілді мерзімді және электронды 

басылымдар, интернет сайт материалдары, сөздіктермен жұмыс.   

 

Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. 

Сипаттау.Хабарлау. 

Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық 

ерекшеліктеріретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр 

сатысындағы сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 

ерекшеліктері. 

 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі 

зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен 

алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 

 

Әлемдік шаруашылық экономикасы саласындағы қазіргі 

дәрежелі-түсінік аппаратының қолданылуы 

Кәсіби құзыреттілік: қазақ тіліндегі мәтіндерді аудару, бағдар алу, 

мамандыққа қатысты тақырып, мәтін шеңберінде монолог құрастыру және 

оны ауызша баяндау, диалог, полилог жүргізуге машықтану және т.б. 

Ғылыми мәтін стилі. Ғылыми мәтінде лексикалық, грамматикалық, 

орфографиялық,  орфоэпиялық, пунктуациялық нормалардың сақталуы. 

Ғылыми деңгейде қолданылған әдістердің ұғымдарын түсіну. Тарих 

ғылымының зерттеу әдістеріне қатысты зерттеулердегі ұғымдар жүйесі.   

 

Кәсіби қазақ тілінің «Әлемдік экономика» мамандығындағы 

пәндерімен байланысы. 

Кәсіби қазақ  тілінің  мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби қазақ  

тілін трансформациялау және дифференцациялау. Кәсіби қазақ тілінің 

халықаралық және әлемдік экономика. салаларында қолданылуы. Қазақ 

тілінде іс-қағаздарын жүргізу ерекшеліктері. Қазақ тіліндегі архаизм мен 

историзмдердің пәрменденуі.  

 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері.Аннотация 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі 

зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен 

алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 
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Әлемдік шаруашылық экономикасы ғылымындағы қазақ тілінің 

кәсіби деңгейде қолдану жолдары 

 Экономикалық ғылымындағы қазақ терминогафиясының қалыптасуы. 

Экономикалық терминографиясының құрылымдық, жүйелік мәселесін 

талдау. Экономикалық  теминдердің қазақ тіліндегі қолдану деңгейі. Дүние 

жүзілік терминологиялық ұғымдардың халықаралық экономистер тарапынан 

тиімді қолдануы.  

 

Кәсіби қазақ тілінің халықаралық экономикалық  мамандардың 

зерттеулеріндегі қолданыстық тәжірибесі. 

Қазіргі экономикалық ғылымының зерттеулеріндегі қазақ тілінің 

методолгиялық ұстанымдарға қарай макро және микро құрылымдық 

бағдарда қолданылуы. Халықаралық деңгейдегі экономикалық 

зерттеулеріндегі жаңа ұғымдардың айналымға енуі. 

 

Кәсіби қазақ тіліндегі қазіргі замандағы терминдер - халықаралық 

экономикалық зерттеулерде. 

«Әлемдік экономика», «Халықаралық экономика», «Халықаралық 

бизнес», «Халықаралық қаржы-валюталық қатынастар» салаларының негізігі 

ұғымдары мен түсініктерінің жасалу, таралу, қалыптасуы жолдары. 

Мемлекеттік терминком Хабаршысы. Жаңа термин бойынша ресми ұсыныс, 

пікір жасап, оны бекіттіру тәртібі.    

 

 

СӨЖ түрі 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Тезис 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 

 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  

 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий  

 Синквейн және т.б. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

- болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін 

қалыптастырады; 

- өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын 

жетілдіреді;  

- мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 

нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес 

сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің 

саламның ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар», «Ғылым саласындағы 

жетістіктер»,«Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы сала 

терминдердің дамуы мен қалыптасуы». 

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа 

құрылымдық-мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу 

ережелері. 

6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін 

ашуға арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. 

Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу– шығармашылық үдеріс. 

7. Мамандыққа сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 

8. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. С.М. Иманқұлова. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – 

Алматы:  

Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2. А.Ж. Жұмағұлова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 

3. А.О. Тымболова.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті, 2009. – 160 бет 
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4. Б.А. Омарова. Кәсіби қазақ тілі (тарих мамандығына арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  153  б. 

5. А.Т. Аширова. Кәсіби қазақ тілі (география факультетіне 

арналған). Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  140  б. 

6. Б. Ақбұзауова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

7. Г.Т. Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

8. Т.Х. Сматаев, Т.Д. Айтказина. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы 

(биология, экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне 

арналған) – Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

9. А.К. Ақжанова, К.Б.Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. 

Астана, 2010. –128 б 

10. А.А.Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 

мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

11. Х. Ш. Қожабаева. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді 

жөндеу және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –

304 б. 

12. Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: 

оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  

университеті, 2008. –302 б. 

13. Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –

Алматы, 2013., және т.б. 

 

Қосымша: 

1. С.Р. Тоқсанбай, Г.С. Тоқсанбай, А.С. Тоқсанбаев. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  

2. Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Ұ. Қаюпова, Г. Жүсіпова. Банк саласы 

(есеп айырысу, төлемдер жасау) қызметкерлеріне арн. орысша-қазақша тілашар. 

– Астана, 2010. – 254 б. 

3. Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Г. Жүсіпова, А. Салықбаева. Кәсіпкерлік, 

іскерлік қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – Астана, 2010. 

– 266 б. 

4. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 

Алматы, 2014. Т: 1-30. 

Интернет - ресурстар: 

terminkom.kz. 

tilalemi.kz.   

emle.kz.  

atau.kz  

www.sozdik.kz 

www. soylem.kz 

til.gov.kz 

anatili.kz 

 

http://www.sozdik.kz/
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PОIYa2208 – КӘСІБИ-БАҒДАРЛЫ ШЕТ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Сарбаева Р.Е.– тарихғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ дипломатиялық аударма кафедрасының доценті; 

БекмухаметоваА.Б. – экономика ғылымдарының кандидаты,әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ Халықаралық қатынастар және әлемдік экономика 

кафедрасының доценті; 

 

Пікір жазғандар: 

Сулеймен А.Ш. - филология ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ дипломатиялық аударма кафедрасының доценті; 

Читанова С.О.- экономика ғылымдарының кандидаты, Абылай хан 

атындағы ХҚӘТҚУ университетінің доценті; 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Кәсіби шет тілі бойынша тілдік дайындық инновациялық үлгідегі қазіргі 

заманғы ЖОО түлегінің кәсіби бағдарланған білім бағдарламасының 

ажырамас компоненті болып табылады. Шет тілін білу – халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асырудың және ғылыми-зерттеу университетінің 

даму принциптерімен сәйкес академиялық мобильділік аясындағы біліктілікті 

арттырудың ең негізгі шарттарының бірі. Кәсіби-бағытталған шет тілі 

студенттердің кәсіби білімдерін қолдануда және тілді жан-жақты игеруде 

кәсіпке бағытталған материалды қолдану мен іріктеу арқылы көрініс табады. 

Пәнді оқыту барысында басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық 

біліктілігін ары қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас 

мақсатында қолдану үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің 

кәсіби бағдарлы деңгейіне қол жеткізіледі. Кәсіби-бағытталған тіл – жалпы 

білім беретін мектеп бағдарламасында оқытылатын пәндерінің базалық 

ағылшын тілі курсының жалғасы болып табылады.Релеванттық студентті 

оқыту траекториясының жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытталуының 

күшеюін, болашақ мамандыққа, туған мәдениеттің семантикалық және 

құндылықты қорын өзге мәдениетпен салыстырудағы феноменге шынайы 

қызығушылықты қалыптастыру болып табылады.Курстың оқу материалын 

таныстыру кезінде қарым-қатынас аясының және оқытылатын тақырыптардың 

мазмұнын анық көрсететін түпнұсқалық мәтіндерді, аудио және бейне 

материалдарды, оқытылатын тіл елінің мемлекеттік құрылымымен және 

экономикасымен, мәдени-тарихи қауымдастығымен, қоғамдық-саяси өмірдің 

ерекшеліктерімен, маңызды тарихи оқиғалармен байланысты реалийлерді 

білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану қарастырылады. Бағдарлама В2-С1 

деңгейдегі тіл туралы білімді беруге; мәдениаралық қарым-қатынас 
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құзыреттілігін дамытуға; кәсіби ортада тілді қолдану дағдасын 

қалыптастыруға бағытталған. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнін оқу нәтижесінде студент келесі 

құзыреттерге ие болуы қажет: 

жүйелі құзыреттер:  

білуі тиіс: 

- ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің 

функционалды ерекшеліктерін білу;  

- кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің 

(бағдарлама аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  

- халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы (бағдарлама 

аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен әдістерін білу;  

- Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметі 

аясында әлемдік экономикалық үрдістерді талдау жәнетеориялық, әдістемелік, 

анықтамалық-ақпараттық материалдарды шетел тілінде өз бетінше ұғыну. 

пәндік құзыреттер: 

жасай алуы тиіс: 

- кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді түсіну;  

- мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  

- кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен 

дайындау, соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып жасау;  

- кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 

және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды алу; 

- қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 

мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау және 

баяндау;  

дағдылану тиіс: 

- кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 

- ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 

- ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық сипаттағы 

белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің кең және тар 

мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 

- кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

- оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 

тәсілін өз бетінше анықтау. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 

- меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйленіс әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 

- қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 
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және т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік 

қарым-қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды құрал 

ретінде ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты және 

белсенді қолдануда; 

- жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, академиялық 

мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен машықтануларға 

өтініштерді рәсімдеу).  

 

Пререквизиттер:«Шет тілі (ағылшын тілі)»; 

Постреквизиттер:«Әлемдік экономика», «Экономикалық теория», 

«Халықаралық экономика» , «Халықаралық бизнес»; 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атауы 

 

1 «Әлемдік экономика» мамандығына арналған  «Кәсіби бағытталған 

шет тілі (ағылшын)» пәніне кіріспе  

2 Шет тілінде негізгі экономикалық және қаржылық терминдердің 

кәсіби сөздігін қалыптастыру  

3 Ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндермен жұмыс істеу. Экономикалық 

теориялардың қысқаша тарихы.  Физиократизм мен меркантилизм  

түсінігі 

4 Әлемдік экономика жүйесіндегі негізгі теорияларды оқып білу үшін 

шет тілін қолдану. 

Мамандық  бойынша мәтіндер: Халықаралық сауданың классикалық 

және неоклассикалық теориялары (Адам Смит, Давид Рикардо 

Хекшера – Олина) 

5 Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: негізгі халықаралық 

экономикалық ұйымдар –Дүниежүзілік Сауда Ұйымы (ДСҰ), 

Дүниежүзілік Банк (ДБ) және Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ) 

6 Бизнес-корреспонденциядағы шет тілі (ағылшын). Түйіндеме / CV, 

іскерлік хат жазу және басқа бизнес – корреспонденцияны берілген 

тақырыптар бойынша жазу:  

Компаниялардың  құрылуы.Коммерциялық ұйым түрлері мен 

құрылымдары. Кәсіпкерлік және бизнес 

7 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын): Корпорациялық бірігу 

(қосылу), өндірістерді ‘жұтып алу’ (қосып алу) және басып алу. 

Трансұлттық корпорациялар (ТҰК) ; Экономисттің шет тілінде кәсіби 

байланыс орнату (келіссөздер, кездесулер, пікірталастар, 

презентациялар, конференциялар және т.б.) 

8 Кәсіби-бағытталған материал және шет тілін берілген кәсіби 

жағдайларда(кейс-стадиз, ролдік ойындар және т.б.)  келесі 
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тақырыптарда қолдану:«Нарық» термині туралы түсінік.Нарықтың 

құрылымы мен басты қызметтері 

9 «Бәсекелестік: жалпы сипаттама. Монополия мен олигополиялар» 

тақырыптары бойынша  академиялық хат 

10 Тақырыптар бойынша оқу үдерісіндегі академиялық қатынас 

(ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған пән бойынша дәрістер мен 

семинарлар): Маркетинг негіздері. Маркетинг пен сауда-саттық» 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
 «Кәсіби бағытталған шет тілі» – оқытылатын шет (ағылшын) тілі 

форматында филологияның пәндік аясы туралы теориялық білім жиынтығын 

ұсынуда студенттердің құзыретін қалыптастыратын оқу пәні.  

«Кәсіби бағдарланған шет тілінің» нысаны- мамандық аясында 

оқылатын шет тілі ағылшын тілінің термині мен түсінігінде білімнің негізгі 

бағыттарын, мәнін сипаттау. 

Кәсіби бағдарланған шет тіліоқу пәнінің пәні кәсіби бағытталған шет 

тілі кәсіби ағылшын тілінің арнайы ғылым ретіндегі метатілі болып табылады. 

Тілдік дайындықтың екінші кезеңі студенттерде мәдениаралық деңгейде 

когнитивті және кәсіби құзыретті қалыптастырады, студент тұлғасының 

зияткерлік және эмоциялық дамуын ынталандырады. Бұл кезеңде 

студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе негізінде 

коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз саласында 

үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми сипаттағы жазба 

сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін қалыптастыру 

қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 

аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 

оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің жеткілікті 

әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге есептелген. 

Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде коммуникативті 

машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің түрлі салаларында 

тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін 

жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 

оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін қамтиды. Бұл 

көлем шеңберінде құзыреттің жалпыеуропалық шкаласы (ОЕК) В2 деңгейі – 

базалық стандарттылық деңгейі меңгеріледі.  

Пәнді оқыту мақсаты: 

Үйренушілерде көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсатыболып табылады.  
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Практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-

қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 

әдеттегі жағдайда  ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастырудан 

тұрады. 

Оқу-танымдық мақсаты ретінде үйренушілердің танымдық 

қызығушылығын ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, 

танымдық қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру, ағылшын 

тілінде оқу жұмысының шеберлігі мен машығы ерекшеленеді. 

Бағдарламаның білімдік мақсатын аталған мамандық бакалаврларының 

жалпы мәдениет деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейту құрайды.  

Курстың міндеті:  

-   студенттерді филология бойынша жалпы ғылыми, ғылыми-көпшілік 

және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну мен талдауға үйрету; 

-  жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын 

қоса алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру 

мен дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы 

ауызша мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 

жазбаша мәтіндерді құру машықтарын қалыптастыру мен дамыту; 

- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, 

ережелерді/тезисті және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы 

коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін қажет сөйлеу машығын 

дамыту; 

- аталған жалпы коммуникативті және кәсіби міндетті шешу 

үшінстуденттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 

қалыптастыру мен дамыту; 

-  тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 

- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиялық және интернет-ресурстармен жұмыс 

жасау машығын қалыптастыру мен дамыту; 

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 

жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 

қалыптастыру мен дамыту. 

Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 

бағдарланған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың 

тұрақты жүйесін жасауға алып келеді, ол үйренушілердің білімін 

жалғастыруда, сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда 

бәсекелі басымдықты қамтамасыз етеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Әлемдік экономика» мамандығына арналған  «Кәсіби бағытталған 

шет тілі (ағылшын)» пәніне кіріспе. 
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Білімді маман қалыптастырудағы шет тілін (ағылшын) білуі.   Кәсіби 

қарым-қатынастағы шет тілінің (ағылшын) рөлі. Кәсіби шет тілінің (ағылшын) 

бакалавриаттың негізгі пәндерімен байланысы: «Мамандыққа кіріспе» және 

т.б. «Кәсіби-бағдарлы шет тілі» пәнінің болашақ халықаралық салада жұмыс 

жасайтын мамандарды дайындаудағы алатын рөлі мен орны. Курстың 

мақсаттары мен міндеттері. Кәсіби бағдарланған шет тіліндегі әлемдік және 

халықаралық экономика пәнінің түсінігі. Әлемдік/бүкіләлемдік шаруашылық 

туралы түсінік. Шет тілінде «Әлемдік экономика» мамандығына кіріспе. 

Әлемдік экономиканың субъектілері мен нысандары. Халықаралық 

экономикалық қатынастардың формалары. 

 

Шет тілінде негізгі экономикалық және қаржылық терминдердің 

кәсіби сөздігін қалыптастыру. 

Мамандықтар аясында қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) және 

ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі. Интернационалдық қор (негізіндегі 

терминжасам). Ағылшын тіліндегі терминжасам ұғымы. Кәсіби бағытталған 

шет тіліндегі (ағылшын) терминология. ӘЭ базалық категорияларын шет 

тілінде аудару ерекшеліктері. Сөздік (глоссарий) жасау ерекшеліктері. Шет 

тілінде қаржылық және экономикалық сипаттағы сөздерді игеру. Шет тілінде 

кәсіби экономикалық сөздіктермен жұмыс жасау дағдылары. Электрондық 

сөздіктерді қолдану. Wikipedia қолдану. Шет тілінде  ӘЭ жүйесін үйренудің 

негізгі ұғымдық-категориялық аппараты. Ұғымдар: «әлемдік экономика», 

«бүкіләлемдік шаруашылық», «абсолютті артықшылық» және «салыстырмалы 

артықшылық», «халықаралық ұйым», «экономикалық үдеріс», «нарық 

жағдайы», «іскерлік этикет», «іскерлік келісімшарттар мен шарттар» және 

басқалар.   

 

Ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндермен жұмыс істеу. 

Экономикалық теориялардың қысқаша тарихы.  Физиократизм мен 

меркантилизм  түсінігі  

Бағытталған ғылым туралы ақпарат. Арнайы ғылымның қысқаша 

тарихы. Ғылыми аймақтың ішкі құрылымы. Мамандықтың негізгі қызметтері. 

Кәсіби аймақ және мәдениет. Мамандықтың шет тіліндегі (ағылшын) пәндік 

аясы. Бағытталған мамандық және оның білім жүйесіндегі орны. Бағытталған 

мамандық – кәсіби пәндердің жиынтығы. Арнайы ғылымның әртүрлі 

бөлімдерінің пәні мен нысаны. Арнайы пәндердің негізгі теориялық 

мәселелері. Арнайы ғылымның көрнекті ғалымдары. Кәсіби ғылымның (бағыт 

бойынша) қазіргі құрылымы. Экономикалық ілімдер тарихына қысқаша шолу. 

Экономикалық теория қалай пайда болды және қалай дамыды? Экономикалық 

ғылымдар тарихы не үшін оқытылады. Экономикалық идеяның пайда болуы.  

Физиократтар “physiocrats” мен Меркантилизм “mercantilists” туралы ұғым. 

Протекционизм. Кәсіби саласыдағы көрнекті ғалымдар (мамандық бойынша 

ғалымдар еңбектерін қысқаша баяндау). Экономикалық ілімдер тарихын оқып 

үйреніп, талдау жасау мақсатында шет тілін қолдану. Мамандыққа 
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бағытталған саладағы көрнекті ғалымдар еңбектері. Мамандық саласындағы 

қазіргі әлемдегі негізгі ғылыми парадигмалары. Көрнекті ғалымдар 

еңбектеріндегі кәсіби саладағы жалпы және жиі қойылатын сұрақтар. Қазіргі 

қазақстандық ғылыми білімнің өкілдері. Кәсіби сала бағытындағы отандық 

және шетелдік негізгі үрдістер. Кәсіби мектептер мен концепциялар.  

 

Әлемдік экономика жүйесіндегі негізгі теорияларды оқып білу үшін 

шет тілін қолдану.Мамандық бойынша мәтіндер: Халықаралық 

сауданың классикалық және неоклассикалық теориялары (Адам Смит, 

Давид Рикардо Хекшера – Олина) 

Мәтіндердің түрлері: мамандық бейімі бойынша мәтіндер (келісімшарт, 

сауда-экономикалық келісімдер, аналитикалық анықтамалар, статистикалық 

мәліметтер, басылымдар). Классикалық теориялардың негізгі идеялары. 

Классикалық мектеп.  Фритредерлік. Нарықтың көзге көрінбейтін қолы.Адам 

Смит «Табиғат пен байлықтың себептерін зерттеу» 1776 ж. Абсолютті 

артықшылық теориясы және Адам Смиттің халықаралық сауда теориясына 

қосқан үлесі.  Давид Рикардо «Саяси үнемділіктің басы және салық салу» 1817 

ж. Салыстырмалы артықшылық теориясы және Давид Рикардоның 

халықаралық сауда теориясына қосқан үлесі. Мамандық пәндерінің оқу-

әдістемелік көмекші құралдары бойынша мамандық саласындағы танымал 

ғалымдар еңбектерінен мәтіндер алу (шет тілінде (ағылшын) оқу, аударма 

және түсінік айту).Өндірістің негізгі факторлары мен халықаралық сауда. 

Неоклассикалық теориялар. Хекшера-Олин теориясы. Өндірістік 

факторлардың өзара ара-қатынас теориясы. Леонтьев парадоксы. Капиталдың 

халықаралық қозғалысы. Халықаралық еңбек күшінің миграциясы. 

Халықаралық еңбек көші-қонының себептері мен түрлері. 

 

Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі: негізгі 

халықаралық экономикалық ұйымдар –Дүниежүзілік Сауда Ұйымы 

(ДСҰ), Дүниежүзілік Банк (ДБ) және Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ) 

Ауызша және жазбаша аударма. Ресми және бейресми. Аударма 

тәсілдері: дәлме-дәл, адекватты, еркін, әдеби-шығармашылық. Арнайы 

мәтіндерге аударма. Жалпығылыми және қоғамдық-саяси сипаттағы 

мәтіндерге аударма.  

Алғашқы халықаралық ұйымдардың пайда болуы. Халықаралық 

ұйымдардың әлемдік экономикадағы рөлі мен мағынасы. Негізгі халықаралық 

экономикалық ұйымдар. Халықаралық ұйымдардың құрылуы мен құрылымы. 

Халықаралық ұйымдардың қызметтері, міндеттері және мақсаттары. ДСҰ 

және Қазақстан: қазіргі жағдай және болашағы. Дүниежүзілік банк және оның 

ұйымдары. Дүниежүзілік Валюта Қоры. Мамандандырылған халықаралық 

экономикалық ұйымдар. 

 

Бизнес-корреспонденциядағы шет тілі (ағылшын). Түйіндеме / CV, 

іскерлік хат жазу және басқа бизнес – корреспонденцияны берілген 
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тақырыптар бойынша жазу: Компаниялардың  құрылуы. Коммерциялық  

ұйым түрлері мен құрылымдары. Кәсіпкерлік және бизнес 

Түйіндеме\СV, іскерлік хаттар (ескерту хаты, хабарландыру хаты, 

арыздық хат, алғыс хат, кешірім хаты, шақыру хаты, ілеспе хат, растау хаты, 

сұрау хаты, ұсыныс хат) және басқа бизнес хат-хабар жазылуы. Іскерлік хат-

хабар алмасудағы шет тіліндегі терминологиялық тіластар негіздері. Ең жиі 

кездесетін терминдер мен әскерлік хат-хабар алмасудың бастапқы ұғымдары 

және олардың ағылшын тіліндегі мағынасы. Меншік деген не және оның 

түрлері. Жаңа кәсіпорын қалай құрылады. Кәсіпорынның ерекше ұйымдық 

құрылымдары: шаруашылық серіктестік, қоғам, қауымдастықтар, одақтар 

және  т.б. Коммерциялық ұйымдар: жекеменшік коммерциялық ұйымдар 

(фирмалар, кәсіпорындар, компаниялар), үкіметтік ұйымдар. Жекеменшік 

ұйымдардың басты мақсаттары. Кәсіпкерлік қызмет: бизнес, іс. Кәсіпкерлік 

қызметтің формалары мен түрлері. 

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын): Корпорациялық 

бірігу (қосылу), өндірістерді ‘жұтып алу’ (қосып алу) және басып алу. 

Трансұлттық корпорациялар (ТҰК) ; Экономисттің шет тілінде кәсіби 

байланыс орнату (келіссөздер, кездесулер, пікірталастар, презентациялар, 

конференциялар және т.б.) 

Экономистердің шет тіліндегі мамандандырылған қарым-қатынастарын 

қалыптастыру(келіссөздер мен пікірсайыстар және т.б.) Арнайы кәсіби-

бағытталған материал және оның кәсіби қатынастағы тапсырылған 

жағдайларда қолданылуы: келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, 

конференциялар.  Келіссөз институты: жүргізудің ережелері, түрлері, 

қызметтері және динамикасы. Кәсіби дебаттар (шешендік өнер) шешендік 

өнердің жоғарғы пилотажы ретінде. Дебат базасы: кәсіби дебаттарға арналған 

дәлел мен кейстер базасы. Кәсіби тақырыптар бойынша презентация 

дайындау. Белгіленген тақырыпта конференция өткізу. Конференцияға шағын 

баяндама дайындау. Кәсіби сөйленіс құрылымы. Корпорациялық бірігулердің 

(қосылудың) негізгі бағыттары. Корпорациялық бірігулердің (қосылудың) 

себептері, мақсаттары мен міндеттері. Корпорациялық бірігулердің 

(қосылудың) формалары мен түрлері. Корпорациялық 

бірігулердің(қосылудың) және жұтылудың артықшылықтары мен 

кемшіліктері. ҰК туралы ұғым және оның белгілері. ҰК түрлері, формалары 

мен құрылымы. ҰК мақсаттары мен міндеттері. ҰК-ның әлемнің әртүрлі 

елдерінде атқаратын қызметі. 

 

Кәсіби-бағытталған материал және шет тілін берілген кәсіби 

жағдайларда(кейс-стадиз, ролдік ойындар және т.б.)  келесі 

тақырыптарда қолдану: «Нарық» термині туралы түсінік. Нарықтың 

құрылымы мен басты қызметтері 

Кәсіби құзыреттер: шет тіліндегі (ағылшын) арнайы мәтіндерге 

бағыттау. Кәсіби-бағытталған ағылшын тілінде мамандық бойынша оқу, 
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тыңдалым, мәтіндерге түсінік беру. Мамандыққа арналған мәселелерді шет 

тілінде конспектілеу, баяндама жасау. Кәсіби мақсаттағы тапсырмаларда 

шетел тілін пайдалану (case-studies, role-plays etc.) сонымен қатар қазіргі 

әлемдегі  экономикалық және саяси-әлеуметтік жағдайларға талдау жасап оны 

меңгере алуда қолдана білу керек.Нарық деген не. Нарық және оның қызмет 

ету жағдайы. Нарықтың құрылымы, түрлері және нарықты саралау. Нарықтың 

негізгі қызметтері мен нарық механизмі.  Нарықтық инфрақұрылым мен нарық 

субъектілері. Тауар- ақша өндірісі нарықтың құрылуы мен қызмет етуінің 

негізі ретінде. Нарықтың пайда болу жағдайы және оның басты сипаттары. 

Нарық жағдаятын зерттеу. Нарықтағы ақпарат жинау көздері. Өндіріс 

шығындары (өзіндік құн). Нарықтағы сұраныстың жалпы көлемін зерттеу. 

Нарықтағы сұраныс пен ұсыныс. Нарық бағасының қалыптасуы. Нарықтағы 

сұраныс, ұсыныс және бағаның өзара байланысы. 

 

«Бәсекелестік: жалпы сипаттама. Монополия мен олигополиялар» 

тақырыптары бойынша  академиялық хат 

Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндерге бағдарлану. 

Шет тіліндегі экономикалық мәтіндер негізінде академиялық хат 

дайындаудың негізгі дағдылары мен ерекшеліктері (эссе, реферат, аннотация, 

тезис, мақала, баяндама, курстық, дипломдық жұмыстар, 

диссертациялар,сынап талдаулар мен т.б.). Ғылыми жұмысты дайындау, шетел 

тілінде әдебиеттер дереккөздерін іздеу.  Ғылыми мақала кітапнамасының 

дайындығы, шет тіліндегі дереккөздердің қолдануын талап ету. Ғылыми 

мақаланы жазу. Оның құрылымы мен рәсімделенуі. Бәсекелестік ұғымы. 

Бәсекелестіктің жалпы сипаттамасы. Еркін бәсекелестіктің негізгі шарттары. 

Монополия және оның түрлері. Монополистік бәсекелестік. Таза монополия 

болуының нақты шарттары. Монополияның негізгі формалары. Монополистік 

бәсекелеске арналған тепе-теңдік. Олигополия. Олигополия себептері. 

Олигополистік баға белгілеу теориясы.  

 

Тақырыптар бойынша оқу үдерісіндегі академиялық қатынас 

(ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған пән бойынша дәрістер мен 

семинарлар): Маркетинг негіздері. Маркетинг пен сауда-саттық» 

Академиялық оқу қарым-қатынасындағы (ағылшын тілінде) сөйлеу 

мәдениеті. Академиялық оқу (ағылшын тілінде ақпараттың негізінде 

бағытталған пәндердің мәтіндер типологиясы). Академиялық қарым-

қатынастың ауызша формасы (презентация, ғылыми хабарлама, баяндама, 

талқылау, пікірталас). Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер мен 

семинарлар). Шет тіліндегі сабақтарды ұйымдастырудың дәрістік формасы. 

Шет тіліндегі семинар сабақтары оқу үдерісіндегі ұйымдастырудағы негізгі 

формасы ретінде. Маркетинг туралы түсінік және оның негіздері.  Маркетинг 

қызметтері – қажеттіліктерді тани білу, оларды алдын-ала сезу және 

қанағаттандыру. Маркетинг қоспасы – 4Ps. Маркетинг және сауда-саттық. 

Тауардың дүниеге келу кезеңі. Маркетинг стратегиялары. Маркетингтің 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/11.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/11.htm
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негізгі тұжырымдамалары: өндірісті жетілдіру тұжырымдамасы, өнімді 

жетілдіру тұжырымдамасы, сауда күшейту тұжырымдамасы, маркетинг 

тұжырымдамасы, әлеуметтік – этикалық маркетинг тұжырымдамасы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРҒАҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлемдік экономика пәні. Әлемдік /бүкіләлемдік шаруашылық 

туралы түсінік. 

2. Әлемдік экономиканың базалық категориялары,  шет тіліндегі 

негізгі экономикалық терминдер мен түсініктерге анықтама. 

3. Экономикалық ілімдер тарихына қысқаша шолу. Меркантилистер 

мен физиократтар. 

4. Халықаралық саудадағы классикалық және неоклассикалық 

теориялар. Адам Смит теориясы. Давид Рикардо теориясы. Хекшер-Олин 

теориясы. 

5. Халықаралық экономикалық ұйымдар. 

6. Кәсіпорындардың түрлері мен құрылымы. Бизнес және 

кәсіпкерлік.  

7. Кәсіпорындарды өндірістік бірігулер, ‘жұтып алулар’, басып алу. 

8. «Нарық» терминінің түсінігі: құрылымы, негізгі функциялары. 

9. Бәсекелестік: жалпы сипаттамасы. Монополиялар мен 

олигополиялар. 

10. Маркетинг және сауда-саттық. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНАҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

1. «Ұлттық, халықаралық, әлемдік валюталық жүйе: өзара қатынасы 

және байланысы» тақырыбы бойынша кәсіби бағдарланған шет тілінде 

(ағылшын) негізгі экономикалық терминдерге глоссарий құрастыру. 

2. Кәсіби-бағытталған шетел тілінде (ағылшын) «Әлемдік 

экономиканың жаһандануы: мазмұны, формалары, жаһандық экономика мен 

жекелеген елдердің әсері» тақырыбына ғылыми мақала жазу 

3. Әлемдік экономикадағы интеграциялық бірлестіктердің құрылуы» 

тақырыбына кәсіби-бағытталған шетел тілінде (ағылшын) эссе жазу  

4. «ДСҰ мүшесі ретінде Қазақстанның кедендік-тарифтік саясаты» 

тақырыбына реферат жазу 

5. «Әлемдік экономикадағы банктік реттеудің перспективалары мен 

қадағалауы»  тақырыбына кәсіби-бағытталған шетел тілінде (ағылшын) 

экономикалық мақалаға аннотация жазу  

6. «Қаржылық жаһандану жағдайында әлемдік мұнай нарығын 

дамыту» тақырыбына ғылыми мақала 
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7. «Әлемдік және Қазақстан экономикасының инновациялық 

дамуындағы АЭА (арнайы экономикалық аймақ) орны» кәсіби-бағытталған 

шетел тілінде (ағылшын) қысқаша сипаттама жазу 

8. Әлемдік экономикадағы заманауи ТҰҚ саласындағы 

экономикалық жұмыстың қысқаша сипаттамасын дайындау 

9. Қазіргі заманғы әлемдік экономиканың сыртқы қарыз мәселелері 

бойынша эссе 

10. Кәсіби-бағытталған шетел тілінде сыртқы сауда операцияларын 

сипаттау, сату-сатып алу бойынша сыртқы сауда мәмілелерінің мәні мен 

сипатын ашу, сыртқы сауданың ерекшеліктерін көрсету 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

1.«Қазақстан және оның халықаралық экономикалық қарым-

қатынастарда алатын рөлі» тақырыбына ғылыми мақала жазу  

2. Сөздікті пайдалана кәсіби шет тілінде негізгі экономикалық және 

қаржы терминдердің арнайы  экономикалық глоссарий құрастыру. 

3.  «Менің болашақ мамандығым – халықаралық саладағы экономист 

маманы» тақырыбына эссе. 

4.Халықаралық сауданың даму тарихы мен теориялары. Халықаралық 

сауда саясаты және Қазақстанның ДСҰ-да алатын рөлі мен орны (реферат). 

5. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі (дөңгелек үстел). 

6. Қазіргі әлемдегі әлемдік экономиканың проблемалары (шетел тілінде 

эссе) 

7. Резюме/CV, іскерлік хаттар (ескерту хат, хабарлама, шақыру хат, 

арыз/өтініш, алғыс хат, кешірім сұрау, ілеспе хат, растау хат, сауал хат, 

ұсыныс хат) және басқа іскерлік құжаттар жазу.  

8.Халықаралық экономикалық қарым-қатынастарда қазіргі таңда өзекті 

болып табылатын экономикалық мәселелерді кәсіби шет тілінде қысқаша 

аннотация жазу.  

9.Қазақстанның аймақтық еуразиялық ынтымақтастықта (интеграция) 

алатын рөлі (дискуссия) 

10. Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы экономикалық жұмысқа 

қысқаша реферат. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. R. Sarbayeva, M.Makisheva, L.Duiseeva.  English for economists. Almaty, 

2015 

2. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference 

(CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

3. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 2009. 
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4. Экономическая теория: учебник/ под ред. В.Д. Камаева. – Москва.: 

Владос, 2003 

5. D.Cotton, D. Falvey, S.Kent. Market Leader. Business English. England, 

Pearson Education Ltd, 2006 

6.Сарбаева Р.Е., Омарбекова Г.Ж. Методическое пособие по 

английскому языку для студентов специальности «Мировая экономика».– 

Алматы, Қазақ Университеті, 2002 

7. Английский язык для экономистов: учеб. пособие для студентов 

экономических специальностей/под ред. Ж.Г. Аванесян. - М.: Омега-1, 2009 

8.RobertJ. Carbaugh. International Economics. – USA, 1998. 

9. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник / Под ред. А.С. Булатов, Н.Н. Ливенцев. - 1-e изд., с обновлениями. - 

Магистр, ИНФРА-М, 2012. 

10.Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. 

CambridgeUniversityPress. – 2010. 

 

Қосымша: 

1. Курс экономической теории: общие основы экономической теории. 

Микроэкономика.Макроэкономика. Основы национальной экономики : учеб. 

пособие для студентов  вузов/ под ред. А. В. Сидоровича. – М.: Дело и сервис, 

2007 

2.Экономика : учеб. для вузов/ под ред. А. С. Булатова. – М.: Экономист, 

2005 

3.Экономическая  теория: учебник/ под ред. В. Д. Камаева, Е. Н. 

Лобачевой. – М.:  Юрайт-Издат, 2006  

4.Экономическая   теория: учебник/ под ред. А. И. Архипова, С. И. 

Ильина. – М.:  Велби : Проспект, 2008  

5. Longman Dictionary of Contemporary English for advanced learners, New 

Edition. PearsonLongman, 2009 

6.Международные экономические отношения: теории, организации. Под 

ред. Цыганкова П.А. – Москва, 2004 

7. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2002). Macmillan 

Publishers Limited. International Student Edition 

8. T. Kral. Economic Considerations. – Washington, 1994  

9.Иванова О.А., Храброва В.Е. Учебно-методическое пособие 

«Rendering» для студентов экономического факультета по аспекту Finance, 

ГУ-ВШЭ СПб, 2010 

10. Mark Powel. Dynamic Presentations Press. Student’s book with Audo 

CDs. CambridgeUniversityPress 

 

Интернет-ресурстарының қосымша тізімі:  

1.  Сөздіктер:  

    1.1.  http://www.multitran.ru  

    1.2   http://dictionary.com  
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    1.3   http://dictionary.cambridge.org  

    1.4   http://dictionary.reference.com  

    1.5   http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html  

    1.6   http://lingvo.ru  

    1.7   http://www.thefreedictionary.com  

2. Энциклопедиялар:  

   2.1.   http://encarta.msn.co.uk  

   2.2.   http://en.wikipedia.org  

   2.3.   http://www.encyclopedia.com  

   2.4.   http://www.britannica.com  

   2.5.   http://www.probert-encyclopaedia.co.uk  

   2.6.   http://dic.academic.ru  

3.  Ұйым сайттары:  

   4.1.   БҰҰ сайты: http://www.un.org/ 

   4.2.  Әлемдік банк: http://www.worldbank.org 

   4.3.   МВФ: http://www.imf.org 

4.4.   ВТО: http://www.wto.org 

   4.5.   ОЭСР: http://www.oecd.org/statistics 

   4.6.   МОТ: http://www.ilo.org 

4.7.   ҚР статистика жөніндегі агенттігі: http://www.stat.kz 

4.8.   British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 

 

Ескерту: Жоғары оқу орны пәннің жұмыс бағдарламасының әдебиеттер 

тізімін керекті оқулықтар мен оқу құралдарымен толықтыра алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
file:///E:/www.oecd.org/statistics/index.html
http://www.ilo.org/
http://www.stat.kz/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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ЕМ 1203 - ЭКОНОМИКАДАҒЫ МАТЕМАТИКА 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Оразбекова Л.Н. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Іргелі 

математика кафедрасының доценті; 

Тлеулесова А.М. –PhD, Іргелі математика кафедрасы аға оқытушы; 

 

Пікір жазғандар: 

Бердышев А.С. – физика-математика ғылымдарының докторы, Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры; 

Кангужин Б.Е.– физика-математика ғылымдарының докторы, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры; 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Экономикадағы математика – бұл жоғары оқу орны студенттеріне 

оқытылатын міндетті пән және оның басты міндеті математикалық және 

экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін 

математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыру, студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты 

әртүрлі құбылыстар пен процесстерді оқып талдауға мүмкіндік беретін 

математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу.  

«Экономикадағы математика» пәні бойынша бакалаврдың түйінді 

құзыретіне қойылатын талаптар 

Бакалаврдың:  

-  экономикалық талдаудағы математиканың іргелі ұғымдарын жөнінде; 

- математиканың қазіргі заманғы  әдістерінің дамыту тенденциялары мен 

болашығы зор бағыттары туралы   

түсінігі болуы тиіс. 

- Математиканың теориялық (негізгі ұғымдар, теоремалар, 

ережелер, әдістер) негіздерін; 

- математикалық есептерді зерттеу әдістері мен шешу жолдарын; 

- математикалық білімдерінің қайда және қалай қолданатынын  

білуі тиіс. 
- есептік қойылуын айқындау;   

- қойылған есепті шығару тәсілін таңдау;  

- есепті шешу және алынған нәтижені түсіндіру, осының негізінде 

ұсыныс жасау білігі болуы тиіс. 

- Экономикалық мәселелерді өзіндік математикалық талдау; 

- математиканың іргеліі ұғымдары негізінде жаңа білімді меңгеру; 
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- өз жұмысын жандандырудың ғылыми жолдарын дамытуға 

бейімдік дағдысыболуы тиіс. 

- математикалық әдістерді кәсіби қызмет мәселесінде қолдануда 

құзіреттіболуы тиіс. 

Пререквизиттер:мектеп көлеміндегі математика мазмұны, физика, 

информатика негіздері.  

Постреквизиттер: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Статистика»;  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптардың  атауы 

1 Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементері 

2 Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі 

3 Rn-дегі векторлар 

4 Аналитикалық геометрия 

5 Анализге кіріспе.  

6 Функционалдық тәуелдік ұғымы 

7 Туынды ұғымы және функцияның дифференциалы 

8 Көпайнымалылы функциялар 

9 Интеграл 

10 Экономикалық процестерді дифференциалдық теңдеулер арқылы 

модельдеу 

11 Ықтималдық теориясының негізгі элементтері 

12 Кездейсоқ шамалар. Сандық сипатамасы 

13 Кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары 

14 Математикалық статистика есептері 

15 Үлестіру параметрлерінің статистикалық бағалауы 

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Экономикадағы математикалық мазмұн ауқымы өте кең. Оның түрлі 

саласындағы математикалық аппараттың қолдану деңгейі де түрліше. 

Математикада бір жағынан нақты экономикалық объектілердің 

математикалық модельдері құрылып, зерттеу жолдары айқындалып, 

қорытынды жасалса, екінші жағынан бар математикалық модельдер табиғаты 

әр түрлі объектілерді сипаттауға қолданылады. Математикалық аппаратты 

қолдану үшін алдымен оны жеткілікті деңгейде оқып, түсіну қажет, қолдану 

дағдысын қалыптастыру керек.   

Пәннің мақсаты студенттердің математиканың негізгі бөлімдерінен 

теориялық білім беріп, практикалық дағдысын қалыптастыру.   

Пәннің міндеті – сызықты алгебра, дифференциалдық және интегралдық 

есептеулердің негізгі ұғымдары мен әдістерін студенттерге меңгерту.  
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Пәнді толық меңгеру үшін мектеп көлеміндегі математика жеткілікті.      

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементтері  

Матрицалар. Матрицалардың түрлері. Матрицаға қолданатын сызықты 

операциялар. Квадрат матрицалардың анықтауыштары. Анықтауыштардың 

қасиеттері. Лаплас теоремасы. Кері матрица. Кері матрицаның болуының 

қажетті және жеткілікті шарттары. Матрицаның рангісі. Матрицалардщағы 

элементар түрлендіру. Матрицаны экономикадағы интерпретациясы. 

 

Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі. Теңдеулер жүйесінің 

үйлесімдігі. Кронекер-Капелли теоремасы. n белгісізден n теңдеуден құралған 

теңдеу жүйесі. Крамер ережесі. Кері матрица әдісі.  n белгісізден m теңдеуден 

құралған теңдеу жүйесі. Гаусс әдісі. Біртекті теңдеулер жүйесі. Көпсалалы 

экономикадғы Леонтьев моделі. 

 

Rn-дегі векторлар. n-өлшемді вектор. Сызықты тәуелді және тәуелсіз 

векторлар жүйелері. Векторлар жүйесінің базисі, рангісі. Векторларды базис 

бойынша жіктеу. Векторларды экономикалық есептерінде қолдану. Сызықты 

операторлар. Сызықты оператордың меншікті мәні және меншікті векторы. 

Сызықты алгебраның элементтерін экономикада қолдану. 

 

Аналитикалық геометрия.  Аналитикалық геометрияның қарапайым 

есептері. Жазықтықтағы түзу теңдеулері. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Екі 

түзудің өзара параллель және перпендикуляр болу шарттары. Нүктеден түзуге 

дейінгі қашықтық.  

 

Анализге кіріспе. 

 

Функционалдық тәуелдік ұғымы. Функция берілу түрлері және 

қасиетері. Функция шегі, біржақты шектер.  Функцияның үзіліссіздігі. 

Үзіліссіз функцияның қасиетері. Функцияның үзіліс нүктелері және оның 

классификациясы. 

 

Туынды ұғымы және функцияның дифференциалы. Негізгі 

элементар функциялардың туындылары. Күрделі және кері функцияның 

туындысы. Жоғарғы ретті туындылар. Функция дифференциалы және оның 

геометриялық мағнасы.  

 

Көпайнымалылы функциялар Деңгей сызықтары. Дербес 

туындылары. Толық дифференциал. Берілген бағыт бойынша туынды. 

Градиент. Көпайнымалылы функциялар экстремумы.  
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Интеграл Анықталмаған интегралдың анықтамасы және оның 

қасиеттері. Анықталмаған интегралдар кестесі. Интегралдаудың негізгі 

әдістері. Айнымалыларды ауыстыру әдісі. Бөлшектеп интегралдау. Рационал 

функцияларды интегралдау. Анықталған интеграл  және оның қасиеттері. 

Ньютон- Лейбниц формуласы. Анықталған интегралдың геометриялық және 

экономикалық қолданысы. Меншікті интеграл. 

 

Экономикалық процесстердің дифференциалдық теңдеулермен 

модельдеу.*Дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептер. Негізгі 

анықтамалар. Бастапқы және шеттік шарттар. Бірінші ретті дифференциалдық 

теңдеулер. Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті теңдеулер. Бірінші 

ретті біртекті дифференциалдық теңдеулер және оларға келтірілетін 

дифференциалдық теңдеулер. Бернулли теңдеуі. Толық дифференциалдық 

теңдеулер. Екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Коши теоремасы. 

Бірінші ретті теңдеулерге келтірілетін екінші ретті дифференциалдық 

теңдеулер. Жалпы қасиеттері мен шешімінің құрамы. Екінші ретті біртекті 

сызықтық тұрақты коэффиценттерімен теңдеулер. Дифференциалдық 

теңдеулердің экономикалық динамикадағы қолданысы. 

 

Ықтималдықтар теориясының негізгіэлементтері.Кездейсоқ 

оқиғалар түрлері. Ықтималдық. Шартты ықтималдықтар. Ықтималдықтарды 

қосу және көбейту теоремалары. Қайталанбалы тәуелсіз сынақтар. Бернулли 

формуласы.  

 

Кездейсоқ шамалар. Сандық сипатамасы. Дискреттік және үзіліссіз 

кездейсоқ шамалар. Үлестірім функциясы және үлестірім тығыздығы. 

Олардың қасиеттері, графиктері. Кездейсоқ шамалардың сандық 

сипаттамалары (математикалық үміт, дисперсия, моменттер, мода, медиана 

және квантиль). 

 

Кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары. Дискреттік кездейсоқ 

шамалардың үлестірім заңдары. Биномдық, Пуассон, Үлестірім заңдарының 

сандық сипаттамалары. Үзіліссіз кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары. 

Бірқалыпты, көрсеткіштік және қалыпты үлестірімдер. Үлестірім заңдарының 

интегралдық функциялары, сандық сипаттамалары. Кездейсоқ шамалардың 

берілген аралықтан мән қабылдау ықтималдығы. Үш сигма ережесі. 

Кездейсоқ шамалар жүйесі. Кездейсоқ шамалар функциялары. 

Ковариация және корреляция коэффициенті. 

 

Математикалық статистика есептері.* Варияциялық қатарлар. 

Гистограмма және Полигон. Вариациялық қатарлардаң сандық 

сипаттамалары: орташа мәні, дисперсиясы, модасы, медианасы, бастапқы 

және орталық моменттері, асимметриясы және эксцесі. Эмпирикалық 

үлестірім функциясы және оның графигі. 
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Үлестіру параметрлерінің статистикалық бағалауы.Ығыспаған, 

тиімді және орнықты бағалар. Нүктелік бағалар. Моменттер әдісі.  

Интервалдық бағалар әдістері туралы түсінік. Қалыпты үлестірімнің 

параметрлері үшін сенімділік интервалын табу. 

Статистикакалық гипотезаны тексеру. Негізгі ұғымдар. Тексерудің 

жалпы схемасы. Қалыпты бас жинақтың қос дисперсияларын салыстыру. 

Таңдамалық орташаны қалыпты жинақтың гипотетикалық бас орташасымен  

салыстыру. Пирсонның Хи  - квадрат келісімдік критерийі. 

Дисперсиялық талдау. Бір факторлық дисперсиялық талдау. Екі 

факторлы дисперсиялық талдау.Корреляциялық талдау. Негізгі ұғымдар. 

Регрессиялық талдау. Байланыс параметрлерінің маңыздылығын тексеру.  

 

*-Берілген бөлімдер ЖОО қосымша 3 кредит берілген жағдайында 

толығымен оқытылады. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 

1. Матрица. Матрицаға қолданатын амалдар. Анықтауыштар.  

2. Кері матрица.Матрицаның рангісі.  

3. Крамер ережесі. Кері матрица әдісі. Гаусс әдісі. 

4. Сызықты тәуелсіз және сызықты тәуелді векторлар. Векторды 

базис бойынша жіктеу. 

5. Функция шегі. Функция үзіліссіздігі. 

6. Функцияның туындысы.  

7. Функцияны туынды көмегімен зерттеу. 

8. Екі айнымалылы функцияның экстреумдарын табу ережесі. 

9. Анықталмаған интеграл. Интегралдау әдістері. 

10. Анықталған интеграл. 

11. Ықтималдық. Қайталанбалы тәуелсіз сынақтар 

12. Кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипатамалары. 

13. Кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары 

14. Математикалық статистика есептері 

15. Үлестірім параметрлерін статистикалық бағалаулар 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Матрицаның экономикадағы интерпретациясы 

2. Көпсалалы экономикадағы Леонтьев моделі 

3. Экономикада есептердегі вектор 

4. Негізгі элементар функциялар (сызықты, дәрежелі, көрсеткішті,       

логарифмдік) қасиеттері.  

5. Шекттік шығын 
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6. Анықталған интегралдың экономикалық қолданысы  

7. Момент, мода, медиана және квантил 

8. Кездейсоқ шаманының берілген интервалға түсу ықтималдығы  

9. Қалыпты үлестірімнің параметрлері үшін сенімділік 

интервалдарын табу 

10. Пирсонның Хи - квадрат келісімдік критерийі 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Анықтауыштардың қасиеттері 

2. Элементар түрлендірулер әдісімен кері матрицаны есептеу 

3. Сызықты теңдеулер жүйесінің базистік шешімдері 

4. Векторды базис бойынша жіктеу. 

5. Үзіліс түрлері. 

6. Айқын емес түрде берілген функция туындысы 

7. Туынды көмегімен экономикалық есептерді шешу. 

8. Екі айнымалылы функцияның экстреумдары 

9. Рационал функцияларды интегралдау 

10. Доға ұзындығын және айналу денелерінің көлемін есептеу 

11. Комбинаторика элементтері 

12. Үзіліссіз кездейсоқ шамалардың сандық сипатамалары. 

13. Қалыпты  үлестірім заңдары 

14. Математикалық статистика есептері 

15. Үлестірім параметрлерін статистикалық бағалаулар 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математика-1. Оқу құралы. 

Алматы: Қазақ университеті, 2014 – 237б. 

2. Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математика-2. Оқу құралы. 

Алматы: Қазақ университеті, 2015 – 225 б. 

3. Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Математика для экономистов. 

Учебное пособие. Рекомендовано МОН РК.-Алматы: Экономика, 2011 - 527с.  

4. Кангужин Б.Е. и др.– Математика в экономике. – Алматы, ЭВЕРО, 

2000-197с. 

5. Под ред.  Н.Ш.Кремера и др. Высшая математика для 

экономистов. – М.: ЮНИТИ, 1999- 471 с. 

6. Казешев А.К. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Алматы: Принт, 2011. -267 с.  

7. Махмеджанов Н.М., Махмеджанова Р.Н. Сборник задач по высшей 

математике –Алматы, Дауір _  2010.- 387с. 
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8. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике. М.: “Высшая школа”, 1999. 

 

Қосымша: 
1. В.В. Харасахал, С.Х. Джумагазиева. Аналитикалық геометрия. –  

Алматы 2003. - 172 б.  

2. Абланова Е. Х. Джумагазиева С. Х. Линейная алгебра в 

химической термодинамике. Алматы «Қазақ университеті», 2006. – 110 с. 

3. Батунер Л.М., Позин М.Е. Математические методы в химической 

технике . -  Ленинград:  ГОСХИМИЗД, www.ximicat.com/ebook. 2007г.  - 864 с. 

4. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.- 

М.: Наука, 2000 - 479 с. 

5. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и 

задачах. – М.: Высшая школа в 2-х частях6 2011.,  ч.1 - 304с.; ч.2 - 416с. 

6. Оразбекова Л.Н. Экономистерге арналған математика. Алматы, 

«Қазақ университеті». 2007. - 270 бет.  
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ЕТ 1204 – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Айтбембетова А.Б. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетініңдоценті; 

Ережепова А.А. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы; 

 

Пікір жазғандар: 

Саханова А.Н. –экономика ғылымдарының докторы, Абылай хан 

атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің  

профессоры; 

Жатқанбаев Е.Б. – экономика ғылымдарының докторы, аль-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры; 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Экономикалық білім беру әлеуметтік және гуманитарлық білім берудің 

маңызды элементі болып табылады, яғни студенттердің жалпы дүниетанымын 

қалыптастырады. Қазіргі жағдайдағы білім беру үдерісінің басты міндеті 

білімнің сапалық сипаттамаларын арттыру болып табылады. 

Болашақ мамандарға әлемдегі және Қазақстан қоғамында болып жатқан 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен үдерістердің мәнін түсіну үшін 

«Экономикалық теория » пәнін оқу оларға үлкен мүмкіндік береді. 

«Экономикалық теория» пәні студенттерге қазіргі экономикалық ой-

пікірдің негізін құрайтын экономикалық ұғымдарды, қағидаларды, 

заңдылықтарды түсіндіретін және нақты экономикалық пәндерді әрі қарай  

оқыту үшін  негізгі іргетасты қалыптастыратын негізгі пән  болып табылады.  

«Экономикалық теория»  курсы  базалық пән және де ол әлеуметтік-

экономикалық пәндерді одан әрі оқудың өзегі болып табылады, қазіргі 

заманғы экономикалық көзқарастың негізін құрайтын экономикалық 

тұжырымдамаларымен, қағидаларымен, экономикалық заңдылықтарымен 

студенттердің кең ауқымын таныстырады. 

«Экономикалық теория»  курсы бағдарламасы практикалық қызмет үшін 

қажетті толық экономикалық білім алуға, объективті экономикалық 

үдерістерді көрсететін экономикалық түсініктер мен категорияларды 

меңгеруге, тиімді басқару шешімдерін қабылдауды дағдыландыруға 

бағытталған. 

Курстың теориялық бағыты экономикалық және әлеуметтік қарым-

қатынастардың жиынтығына сәйкес. Олар әлеуметтік-экономикалық жүйе мен 
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мінез-құлықтың экономикалық мәдениетінің негізгі элементтерін біртұтас 

қарастырады. 

Бұл курстың кәсіби дайындаудағы ерекше орны оның негізгі және кәсіби 

экономикалық пәндерді әрі қарай оқытуда теориялық және әдістемелік  негіз 

болуынан көрінеді.  

«Экономикалық теория» пәнін оқу келесідей академиялық 

құзыреттіліктерді қалыптастыруға ықпал етеді: 

- негізгі ғылыми-теориялық білімді игеру, теориялық және практикалық 

мәселелерді шешу үшін оларды қолдана алу; 

- жүйелерді салыстырмалы талдай алуға икемдену; 

- өз бетінше жұмыс істей білу; 

- экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді қолдана білу. 

«Экономикалық теория» пәнін оқу төмендегідей әлеуметтік және 

тұлғалық құзыреттіліктерді қалыптастырады: 

- азаматтық және патриоттық қасиеттерге ие болу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас қабілеттілігіне ие болу; 

- өз ұстанымын тұжырымдау, оны қорғауға дәлелдерді таба білу және 

анықтау. 

«Экономикалық теория» пәнін оқу мынандай кәсіби құзыреттіліктерді 

қалыптастырады: 

- экономикалық үдерістердің даму заңдылықтарын білу; 

- ұзақ мерзімді калыптасқан экономикалық ойдың эволюциясының  

негізгі тұжырымдамаларын білу; 

- нарықтың тетіктерінің жұмыс істеуін, өзін-өзі реттеу және экономикаға 

мемлекеттік  ықпал ету қағидаларын білу; 

- экономикалық құбылыстар мен үдерістердің  сипаты мен нысандарын 

оқу және жүйелеуді білу; 

- экономикалық құбылыстар мен заңдылықтардың ғылыми таным  

әдістерін қолдана білу; 

- экономикалық жүйенің мүліктік қатынастарының орнын және 

нарықтық экономиканың заңдарын түсіну және анықтау; 

- ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының жағдайы мен үдерістерін талдау және бағалау дағдылары болуы 

тиіс; 

- экономикалық мәселелерді шешу үшін пәнаралық тәсілді дағдылары 

болуы тиіс; 

- өмір бойы біліктілігін арттыру үшін білімді игеру дағдылары болуы 

тиіс. 

Пререквизиттері: «Экономикадағы математика»; 

Постреквизиттері:«Микроэкономика», «Макроэкономика» , «Әлемдік 

экономика» ; 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

 Тақырыптардың атауы 

 ЭКОНОМИКА ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ 

ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ 

1 Экономикалық теорияның пәні және зерттеу әдістері 

2 Қоғамдық өндіріс негіздері 

3 Меншік және экономикалық жүйе  

4 Қоғамдық өндіріс нысандары.  Тауар  және ақша. Капитал 

5 Нарық және бәсеке 

6 Нарықтық жүйенің қызмет ету механизмі 

 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ЖЕКЕ ҰДАЙЫ ӨНДІРІС  

7 Фирма және кәсіпкерлік теориясы 

8 Өндіріс, фирманың шығындары және табысы 

9 Өндіріс факторларының нарығы және табыстарды бөлу 

 НАРЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙДА ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҰДАЙЫ 

ӨНДІРІСІ 

10 Ұлттық экономика: мазмұны, құрылымы және нәтижесін өлшеу  

11 Экономикалық өсу және нарықтық экономиканың тұрақсыздығы 

12 Инфляция және жұмыссыздық экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі 

ретінде 

13 Ұлттық экономикадағы қаржы және ақша-несие жүйесі  

14 Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу және экономиканың тұрақты 

дамуы. 

15 Әлемдік экономика қызмет етуінің экономикалық негіздері 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Бағдарламада «Экономикалық теория» курсының мазмұны көрсетілген, 

яғни экономика қызмет етуінің негізгі заңдылықтары, заманауи  

экономиканың дамуының күрделі, қарама-қайшы процесінің ерекшеліктерін 

есепке алуын қарастырады.  

Курстың мақсаты – қоғам дамуының экономикалық заңдылықтары 

және оның тиімді қызмет етуінің мәселелері туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Пәнді оқытудың міндеттері: Қазақстан Республикасындағы 

экономикалық қатынастар ерекшеліктерін анықтау, шектеулі ресурстар 

жағдайында адамдардың экономикалық мінез-құлықтарының қағидалары мен  

себептерін қарастыру; студенттерде ұлттық және әлемдік экономиканың 

әлеуметтік-экономикалық дамуының жағдайы мен тенденциясын талдау; 

нарықтық жүйе тиімділігінің шегі мен қызметін, сондай-ақ экономиканы 
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реттеудің негізгі нысандарын  анықтау қабілеттілігін қалыптастыру және 

дамыту. 

«Экономикалық теория» пәнінің зерттеу обьектісі экономикалық 

қатынастар жүйесі және оның қызмет етуі мен дамуы болып табылады. 

Экономиканы ғылыми танудың негізгі әдістері мен құралдары: 

диалектикалық, экономикалық математикалық моделдеу, экономикалық 

тәжірибе. 

«Экономикалық теория» пәні  нақты және салалық экономикалық 

пәндерді оқыту үшін теориялық-әдістемелік негіз ретінде қызмет етеді. 

Экономикалық теория пәні экономикалық ойлауды қалыптастырады және 

болып жатқан шаруашылық процестерге өзіндік көзқарастың қалыптасуына 

мүмкіндік береді, тану әдістерімен және шаруашылық механизмге әсер ету 

құралдарымен қамтамасыз етеді. 

Экономикалық теорияның  ғылым ретінде классикалық саяси экономия 

еңбектерінен қазіргі экономикалық тұжырымдамаларға дейінгі  ұзақ даму 

тарихы бар. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ЭКОНОМИКА ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ 

ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ 
 

Экономикалық теорияның пәні және зерттеу әдістері 

Экономика қоғам өмірінің саласы ретінде. Экономикалық ғылымның 

пайда болуы және дамуының негізгі кезеңдері.Қазіргі экономикалық ой-

пікірлердің негізгі тұжырымдамасы. 

Экономикалық теория пәні. Экономикалық категориялар. Экономикалық 

заңдар. Экономикалық заңдар және олардың жіктелуі. Экономикалық 

теорияның ғылымдар мен өзара байланысы.  

Экономиканы ғылыми танудың әдістері мен құралдары. Позитивті және 

нормативті талдау. 

Экономикалық теорияның қызметтері.Шаруашылықты жүргізудің 

теориясы мен тәжірибесі. 

 

Қоғамдық өндіріс негіздері  

Қоғамдық өндіріс құрылымы. Қоғамдық өндіріс фазалары: өндіріс, бөлу, 

айырбас және тұтыну.   

Қажеттілік өндірістің алғышарты ретінде. Қажеттіліктің жіктелуі. 

Қажеттіліктің шексіздігі.  

Экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары. Ресурстардың 

жіктелуі және сипаттамасы.Ресурстардың шектеулілігі.  Экономиканың негізгі 

факторлары. Экономикадағы таңдау мәселесі және ресурстарды пайдалану 

тиімділігі. Өндірістік мүмкіндіктер қисық сызығы.  
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Меншік және экономикалық жүйе 

Меншік қатынастарының мазмұны. Меншік экономикалық категория 

ретінде.Меншік құқықтық категория ретінде. Меншіктің субъектілері және 

объектілері.  "Түйіндер" меншік құқықтары.Қазіргі экономикадағы меншіктің 

түрлері мен нысандары. Меншік қатынастарын экономикалық іске асыру.  

Меншікті ұлттандыру, мемлекетсіздендіру және жекешелендіру. 

Экономикадағы жеке және мемлекеттік сектор арақатынасы.Қазақстанда 

меншік қатынастарын реттеу. 

Экономикалық жүйе түсінігі. Экономикалық жүйе типтерінің 

сипаттамасы. Экономикалық жүйені жіктеу критерилері: меншік нысаны, 

шаруашылық өмірді үйлестіру әдістері, технологиялық даму денгейі, 

қоғамдық-экономикалық формациялар, өркениеттік әдіс. Қазақстанның қазіргі 

экономикалық жүйесі.    

 

Қоғамдық өндіріс нысандары. Тауар және ақша. Капитал 

Натуралды шаруашылық: мәні және эволюциясы. Тауар шаруашылығы: 

мәні және негізгі белгілері. Жәй және ұлғаймалы ұдайыөндіріс. 

«Игілік», «тауар» және «қызмет». Тауар және оның қасиеттері. Құн 

теориялары.  

Ақша теориялары. Ақшаның пайда болуы мен эволуциясы. Ақшаның 

мәні және қызметтері. Ақша айналысының заңы. Негізгі ақша жүйелері. 

Баға құнның  ақшалай көрінісі ретінде.  

  ҚР экономикасындағы теңге: әлеуметтік-экономикалық салдары және 

болашағы.  

 

Нарық және бәсеке 

Нарықтың мәні. Нарықтың пайда болуының жағдайлары. Нарықтың 

субъектілері мен объектілері. Нарықтың құрылымы және оның жіктелуі. 

Қоғамдық өндірістегі нарықтың қызметтері мен рөлі. Нарықтық 

экономиканың артықшылықтары мен кемшіліктері. Аралас экономика. 

Бәсеке: түсінігі және түрлері. Жетілген бәсеке. Жетілмеген бәсеке: 

монополия, олигополия, монополиялық бәсеке. Бәсекенің салаішілік және 

салааралық нысандары.  

Нарық инфрақұрылымы. Қазіргі нарықтық инфрақұрылымының негізгі 

элементтері. Нарық инфрақұрылымының қызметтері. ҚР нарық 

инфрақұрылымының дамуы.  

 

Нарықтық жүйенің қызмет ету механизмі  

Нарық механизмі: негізгі түсініктер және элементтері. 

Сұраныс заңы және сұраныс қисығы. Сұраныстың өзгеруіне әсер ететін 

бағадан басқа факторлар. Сұранысқа әсер ететін факторлар.  

Ұсыныс заңы және ұсыныс қисығы.Ұсыныстың өзгеруіне әсер ететін 

бағадан басқа факторлар. Ұсынысқа әсер ететін факторлар. 

Нарықтық тепе-теңдік және нарықтық баға түсінігі.  
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Икемділік түсінігі. Сұраныс икемділігі. Ұсыныс икемділігі. Икемділікке 

әсер ететін факторлар. 

Нарықтық экономикадағы баға белгілеу механизмі. 

 

НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ЖЕКЕ ҰДАЙЫ ӨНДІРІС  

 

Фирма және кәсіпкерлік теориясы  

Кәсіпкерлерік  туралы көзқарастар эволюциясы. Кәсіпкерліктің мәні. 

Кәсіпкерліктің даму жағдайлары. Кәсіпкерлік процессының сатылары. 

Кәсіпкерлік қызмет түрлері.  

Фирма түсінігі. Фирма мақсаттары мен қызметтері. Кәсіпкерліктің 

ұйымдық-құқықтық нысандары. Фирманың жіктелуі және оның 

экономикадағы рөлі.  

Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуы.  

 

Өндіріс, фирманың шығындары және табысы  

Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезендегі өндіріс.  

Капитал өндіріс факторы ретінде. Капиталдың функционалды 

формалары ретінде. Капиталдың қайта айналуы мен айналуы.  Негізгі және 

айналмалы капитал. Негізгі капиталдың физикалық және моральды тозуы. 

Амортизация. 

Фирма шығындарының жіктелуі және құрылымы. Альтернативті 

шығындар. Кемімелі қайтарымдылық заңы. Шекті өнім. Өндіріс шығындары 

және пайда: бухгалтерлік және экономикалық тәсілдер. Қысқа  мерзімді 

кезеңдегі шығындар. Ұзақ мерзімді кезеңдегі шығындар. Фирманың 

қаржылық жағдайы және табысы. Фирманың пайданы жоғарылату шарты. 

Өндірістің әртараптандыруы. 

 

Өндіріс факторларының нарығы және табыстарды бөлу 

Өндіріс факторлары нарығының қызмет ету ерекшеліктері. Өндіріс 

факторларына сұраныс. Өндіріс факторларының үйлесуі.  

Еңбек нарығы, оның мәні мен ерекшеліктері. Еңбекке сұраныс және 

ұсыныс.Еңбекақының мәні және нысандары. Номиналды және нақты табыс.  

Капитал нарығы және пайыз. Капиталдың ұсынысы мен сұранысы.  

Капитал инвестиция ретінде. Номиналды және реалды пайыздық мөлшер. 

Жер нарығы . Жерге сұраныс және ұсыныс. Жер рентасы және ренттық 

қатынастар. Жер бағасы. Қазақстанның аграрлық секторының дамуы.  

Пайда кәсіпкерлік табыс ретінде. 

 

НАРЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙДА ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҰДАЙЫ 

ӨНДІРІСІ 

 

Ұлттық экономика: мазмұны, құрылымы және нәтижесін өлшеу 
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Ұлттық экономика категориясы. Макроэкономикалық талдау 

ерекшеліктері. Ұлттық экономика құрылымы. Ұлттық байлық және 

экономикалық әл-ауқат. Қоғамдық әл-ауқат және адами даму.  

Ұлттық есеп жүйесі (ҰЕЖ). Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) және жалпы 

ішкі өнім (ЖІӨ). ЖҰӨ көрсеткіштерінің сипаттамасы. ЖІӨ есептеу әдістері. 

Ұлттық есеп жүйесінің басқа да көрсеткіштері. 

Қоғамдық өндірістің қазіргі кездегі дамуы. Қазақстан 

Республикасындағы ұлттық есеп жүйесі. 

 

Экономикалық өсу және нарықтық экономиканың тұрақсыздығы 

Экономикалық өсудің мәні. Экономикалық өсудің факторлары мен 

типтері. Экономикалық өсудің тиімділігі мен сапасы. Экономикалық өсу және 

экономикалық даму. Адами капиталға инвестиция салу. Адами дамуы. 

Қазақстан Республикасының экономикалық өсу саясаты.  

Экономиканың циклдылығы. Цикл сатыларының сипаттамасы. 

Экономиканың циклдық теориялары. Экономикалық циклдердің түрлері.  

Экономикалық дағдарыс. Дағдарыстың жіктелуі және кезеңділігі.  

Қазақстан Республикасындағы дағдарысқа қарсы саясат.  

 

Инфляция және жұмыссыздық экономикалық тұрақсыздықтың 

көрінісі ретінде 

Инфляция түсінігі және түрлері. Сұраныс инфляциясы және ұсыныс 

инфляциясы. Күтілетін және күтілмейтін инфляция. Инфляциялық серіппенің 

әрекет ету механизмі.Филлипс қисығы. Инфляцияның экономикалық салдары. 

Инфляцияға қарсы саясат.  

Жұмыссыздық түсінігі. Жұмыссыздық түрлері. Жұмыссыздықтың 

табиғи деңгейі. Оукен заңы. Жұмыссыздықтың әлеуметтік-экономикалық 

салдары. Еңбек ресурстарының миграциясы.  

Қазақстан Республикасындағы жұмыспен қамту саясаты.  

 

Ұлттық экономикадағы қаржы және ақша-несие жүйесі 

Мемлекеттің бюджет және оның құрылымы. Бюджеттік дефицит. 

Мемлекеттік қарыз және оның түрлері. Қазақстанның қаржы саясаты.  

Салық және оның мәні. Салық салу қағидалары. Салықтың түрлері. 

Лаффер қисығы. Мемлекеттің фискалдық саясаты. Қазақстанның салық 

жүйесі.  

Ақша жүйесі және оның ұлттық экономикадағы рөлі. Ақша агрегаттары.  

Несиенің мәні және нысандары. Несиелеу қағидалары. Орталық банктің 

қызметтері және инструменттері. 

ҚР ақша-несие саясаты: мәні, мақсаттары, құралдары. ҚР қазіргі банк 

жүйесі және оның құрылымы.  

 

Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу және экономиканың 

тұрақты дамуы 
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Нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік реттеудің мәні мен 

мақсаты. Экономиканы реттеу әдістері. Нарықтық қатынастар жағдайында 

мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары. 

Экономиканың тұрақты дамуы: мақсаттары, міндеттері, қаңидалары.  

Қазақстан Республикасындағы экономиканы мемлекеттік реттеу және 

әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету. 

Әлеуметтік саясат мәні, оның бағыттары және қызметтері. 

Табыстарды дифференциациялау себептері. Лоренц қисығы. Өмір сүру 

деңгейі және кедейлік. 

Қазақстан Республикасындағы халықты әлеуметтік қорғау жүйесі. 

 

Әлемдік экономика қызмет етуінің экономикалық негіздері 

Әлемдік шаруашылықтың мәні. Интеграция және интерұлттандыру. 

Әлемдік шаруашылық байланыстар көрінісінің негізгі нысандары. 

Халықаралық сауда және сыртқы сауда саясаты. Әлемдік валюта жүйесінің 

мазмұны және құрылымы. Қазіргі әлемдегі халықаралық ұйымдар және 

интеграциялық бірлестіктер. 

Экономикалық жаһандануы: жағдайлары, факторлары және салдары. 

Қазақстанның әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Экономикалық теорияның пәні және зерттеу әдістері. Экономикалық 

ғылымның қалыптасу кезеңдері. 

2. Қоғамдық өндіріс негіздері. 

3.Меншік және экономикалық жүйе. 

4.Қоғамдық өндіріс нысандары.  Тауар  және ақша. 

5.Нарық және бәсеке: мазмұны, түрлері және қызметтері. 

6.Нарықтық жүйенің қызмет ету механизмі. 

7.Нарықтық қатынастар жүйесіндегі фирма. 

8.Өндіріс, фирманың шығындары және табысы. 

9.Өндіріс факторларының нарығы және табыстарды бөлу. 

10.Ұлттық экономика: мазмұны, құрылымы және нәтижесін өлшеу. 

11.Экономикалық өсу және нарықтық экономиканың циклдылығы. 

12.Инфляция және жұмыссыздық экономикалық 

тұрақсыздықтыңкөрінісі ретінде. 

13.Ұлттық экономикадағы қаржы және ақша несие жүйесі. 

14.Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу және экономиканың 

тұрақты дамуы. 

15.Әлемдік экономика қызмет етуінің экономикалық негіздері. 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Қазақстан Республикасындағы меншік қатынастарының  өзгеруі. 

2.Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының қалыптасуы. 

3.Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің дамуы. 

4.Қазақстандағы еңбек нарығы. 

5.Қазақстан Республикасындағы экономикалық өсуге әсер ететін 

факторлар. 

6.Қазақстан Республикасы экономикасының  бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру. 

7. ҚР Ұлттық Банкінің инфляцияға қарсы саясаты. 

8. ҚР құнды қағаздар нарығы. 

9.ҚР жұмыссыздық деңгейін төмендету бойынша мемлекеттік іс-

шаралар. 

10. ҚР банк жүйесінің жағдайы және дамуы. 

11.ҚР салық жүйесінің дамуы. 

12.ҚР үкіметінің әлеуметтік саясаты. 

13.Экономиканың тұрақты дамуы мәселелері 

14.Әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіндегі  ҚР экономикасы. 

15.ҚР сыртқы экономикалық саясаты. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Экономикалық білімдердің пайда болуы және экономикалық 

ғылымның даму кезеңдері. 

2. Меркантилизм және қазіргі заман. 

3. Қоғам дамуын кезеңдерге бөлудің  формациялық және өркениеттік 

тәсілдері. 

4. Аралас экономика – қазіргі қоғамдық өндіріс қызмет етуінің 

обьективті нысаны. 

5. Франчайзинг және венчурлық кәсіпкерлік. 

6. Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері мен қызметтері. 

7. Л.Эрхардтің тұрмыстық реформасы. 

8. Д.М. Кейнстің «Жалпы теориясы» және экономикалық саясат. 

9.Дж.М.Кейнстің  экономиканы мемлекеттік реттеу туралы көзқарасы. 

10.Трансакциздік шығындар теориясы: пайда болған логикасы және 

дамуы. 

11.Ақша және инфляция теориясы: тарих және қазіргі заман 

12.«Үлкен циклдары жағдайында» Н.Д. Кондратьев туралы ілім. 

13.К.Маркс, Т.Веблен және Й.Шумпетердің кәсіпкерлік қызметінің 

теориясы: салыстырмалы талдау. 
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14.А.Маршаллдің кәсіпкерлік туралы экономикалық теориясы. 

15.Давид Рикардоның салыстырмалы артықшылық теориясы: түсіндіруі. 

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1.ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауы – 2015жыл 30 

қараша. 

2.«2007-2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға Қазақстан 

Республикасының өту тұжырымдамасы туралы»  Қазақстан Республикасы 

Президентінің Қазақстан Қаулысы № 47., 13 сәуір 2011 

3 Эко.номикалық теория:оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті,2014. 

Жатқанбаев Е.Б. ж.б 

4.Жатқанбаев Е.Б. экономиканы мемлекеттік реттеу: Оқулық.- 

Алматы:2014. 

 

Қосымша: 

1.Нұрлы жол – болашаққа бастар жол. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

халыққа жолдауы – 2014жыл  11 қараша. 

2.Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. 

Петрозаводск, 1993 г. 

3.МарксК. Капитал. Т. 1,2,3. М., 1974 г. 

4.Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1992 г. 

5.Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.,1992 г. 

6.СамуэльсонН.,Нордхаус В. Экономика. М., 2000 г. 

7.Аубакиров Я.А. Национальная экономика: теретико-методологические 

и практичесике проблемы развития. – Алматы: Раритет, 2009 г. 

8.Конкурентоспособность национальной экономики: критерии оценки и 

пути повышения. Под ред. Сабдена О. – Алматы, 2007 г. 

9.КошановА. Национальные экономические интересы и отношения 

собственности- Алматы: ИД "Эксклюзив", 2009.- 535с. 

10.Есентугелов А. Стратегия процветания страны в условиях 

меняющегося мира. Астана, 2011 г. 

11.Байгісиев.М.Қ  Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу. Алматы: 

«Раритет», 2010. 

12.Актуальные вопросы экономической теории и практики в условиях 

глобальных вызовов. Под ред. д.э.н.,профессора Аубакировой Ж.Я.-Алматы: 

Қазақ университеті,2015. 

13.Р. Алшанов  Р.А. «Казахстанская правда» Экономика Казахстана за 

20 лет: устойчивое развитие в условиях глобализации, 12.12.2011 
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Mic 1205– МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мухамедиев Б.М. – экономика ғылымдарының докторы, әл–Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Экономика» кафедрасының 

профессоры; 

Рахматуллаева Д.Ж. – экономика мамандығы бойынша PhD, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Экономика» кафедрасының доцент м.а. 

Мәуленова С.С. – экономика ғылымдарының кандидаты, «НАРХОЗ 

Университеті», «Экономика» кафедрасының профессоры; 

Тлеубердина С.Ч.– экономика ғылымдарының кандидаты, «НАРХОЗ 

Университеті», «Экономика» кафедрасының доцент м.а.; 

 

Пікір жазғандар: 

Әубакірова Ж.Я. – экономика ғылымдарыныңдокторы, әл–Фараби 

атындағы  Қазақ ұлттық университеті, «Экономика» кафедрасының 

профессоры; 

Сайлаубеков Н.Т.- экономика ғылымдарыныңдокторы, Абылайхан 

атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 

«Экономика» кафедрасының доценті; 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Микроэкономика» экономикалық мамандықтар бойынша 

бакалаврларды дайындау барысында базалық және негізгі пәндер қатарына 

жатады.  

Заманауи микроэкономика – бұл экономикалық ресурстар шектеулі 

кезіндегі нарықтық субьектілер – үй шаруашылығы және фирмалардың 

оңтайлы қылығы туралы ғылым. Ол үй шаруашылығының, фирманың 

экономикалық қылығының мақсатын, сонымен қатар олардың нарықтағы 

экономикалық қарым-қатынасын және үйлестірімділігі мен өзара әрекеттесуін 

түсінуге мүмкіндік береді.  

Фирманың қызмет атқаратын нарық түріне байланысты, әсіресе онда 

нарықтық биліктің шоғырлану деңгейі орын алатын нарықта, өндірушілер 

қылығының ерекшелігі бар. Сондықтан бағдарлама курсында әртүрлі нарық 

құрылымында: жетілдірілген бәсеке, монополия, олигополия және 

монополиялық бәсеке нарықтарында фирма қылығының спецификасы, 

сонымен қатар әртүрлі экономикалық ресурстар нарықтарының: еңбек, жер, 

капитал және мәліметтің ерекшелігі туралы оқытылады. 

Осылайша, микроэкономикалық тәсілдеме күнделікті тәжірибе жүзінде 

негізгі экономикалық агенттер: менеджерлер, тұтынушылар, жұмыскерлер, 
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инвесторлар арасында орын алатын анық байқалмайтын экономикалық 

үдерістер мен қатынастарды зерттеп оқуға мүмкіндік береді. Сондықтан 

микроэкономика курсы студенттерге экономиканың жеке субъекттері – үй 

шаруашылықтары, фирмалар, салалар деңгейінде экономиканың қызмет ету 

механизмін түсінуге қажетті білімдер алуға, сонымен бірге жүзеге асырылып 

жатқан мемлекеттік саясаттың салдарын теория тұрғысынан талдауға 

мүмкіндік береді.   

Құзыреттер: Пәнді меңгеру нәтижесінде бакалаврлар: 

Жасай алу міндетті: 

- микроэкономикалық категорияларды пайдалана отырып, 

экономикалық агенттердің өзара қатынасын бейнелеуге; 

- нарықтық құрылымдар түрінің тұрғысынан нарықтық агенттердің 

қылығын талдауға; 

- әртүрлі нарықтық жүйедегі нарықтық субъектілердің қылығын анықтау 

мен салыстыруға. 

Білуге міндетті: 

- графикалық модельдерді құру механизмін; 

- экономикалық заңдардың әрекет ету және орын алу механизмін. 

Бойында қалыптасатын дағдылар: 

- экономикалық талдау үшін математикалық есеп айырысу жасау; 

- нарықтың ойыншысы ретінде нарықта тиімді әрекет ету; 

- экономикалық тапсырмаларды графикалық, кестелік және 

аналитикалық әдістермен шешу. 

Пререквизиттері: «Экономикалық теория», «Экономикадағы 

математика»; 

Постреквизиттері: «Макроэкономика», «Әлемдік экономика», 

«Халықаралық экономика»; 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1.  Микроэкономика пәні мен әдістері 

2.  Экономиканы реттеудің нарықтық механизмі 

3.  Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтардың әсері 

4.  Тұтынушы қылығының теориясы 

5.  Сұраныстың салыстырмалы статикасы және талдау 
6.  Өндіріс теориясы 

7.  Өндіріс шығындары 

8.  Жетілдірілген бәсеке жағдайындағы фирма қылығы 

9.  Монополист фирманың қылығы 

10.  Монополиялық бәсеке және олигополия жағдайындағы фирманың 

қылығы 

11.  Еңбек нарығы 

12.  Капитал нарығы және жер нарығы 
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13.  Жалпы тепе-теңдік және экономикалық тиімділік 

14.  Сыртқы нәтижелер және мәліметтің үйлесімсіздігі 

15.  Қоғамдық игіліктер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Микроэкономика – экономикалық теорияның бөлімі, мұнда нарықтың 

экономикалық ойыншыларының – тұтынушылар мен өндірушілердің қылығы, 

сонымен бірге олардың экономикалық мақсаттарының үйлесу механизмі 

қарастырылады. Курс құрылымында тұтынушы қылығының теориясы, 

фирманың теориясы, өндіріс факторлары нарықтарының теориясы және 

ондағы бағаның құрылу мәселелері қамтылған. Осы курстың тақырыптары 

сонымен қатар нарықтық құрылымдардың түрлерін – монополия, олигополия, 

монополиялық бәсеке және жетілдірілген бәсекені, олардың бәсекелік ортада 

артықшылықтық позицияларды сақтап қалу ерекшеліктерін талдайды. Жеке 

түрде нарықтық қатынастардың ақауларын жою мақсатында мемлекеттің 

қызметі қарастырылады: сыртқы нәтижелерді реттеу құралдары, үйлесімсіздік 

ақпаратты болдырау шаралары, қоғамдық игіліктерді ұсыну. 

Бұл пәнді оқытудың мақсаты, студенттерге микроэкономика 

әдістерінің, нарықтық экономика субъектілерінің қылығына объективтік баға 

беру және олардың бизнес-ортада өзін-өзі танытуға арналған негізгі 

микроэкономикалық модельдерінің түсінігін беру. 

Пәнді оқыту міндеттері: 

- экономикалық жағдайларды микроэкономика деңгейінде бағалау; 

- микроэкономикалық талдау әдістерімен жұмыс жасауды үйрену; 

- микроэкономикадағы субъектілер қылығының себептерін түсіну. 

Пәнді оқытудың объектісі әртүрлі нарықтық құрылымдарда 

экономикалық агенттердің қылығы және олардың ресурстардың 

шектеулілігінен туындайтын таңдау жағдайындағы тиімді шешімдер қабылдау 

процесі болып табылады.  

Микроэкономика курсында келесідей әдістер қолданылады: анализ және 

синтез, индукция және дедукция, ғылыми абстракция әдісі және логикалық 

әдіс, топтастыру, салыстыру, позитивтік және нормативтік тәсілдемелер, 

математикалық модельдеу әдісі, функциялық талдау, статистикалық әдістер, 

шектік талдау, «өзгедей тең шарттармен алғанда» әдісі, тепе–теңдік тәсіл және 

басқа да әдістер. 

Микроэкономиканың ғылым ретінде басқа ғылымдардың ішінен ролі 

мен орны оның басқа экономикалық және экономикалық емес пәндермен 

өзара байланысымен, тек жеке тұлғалардың емес, сондай-ақ бүкіл қоғамның 

тіршілігі мен дамуына тікелей әсер ететіндігімен анықталады. 

Өйткенімикроэкономика – бұл шектеулі экономикалық рерурстарды өндіру, 

бөлу және тұтыну үдерісінде, оларға ішкі және сыртқы факторлардың әсерін 

және оның нәтижелерін ескергендегі, экономикалық агенттредің арасында 
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пайда болатын экономикалық қатынастар туралы ғылым. Микроэкономика 

математика және статистикамен, экономикалық теориямен, макроэкономика, 

маркетинг және  менеджментпен, кәсіпорын экономикасы мен табиғатты 

пайдаланудың экономикасымен тығыз өзара байланыста.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Микроэкономика пәні мен әдістері 

Микроэкономика пәні. Микроэкономикалық талдаудың әдіснамасы. 

Экономиканың екі секторлық моделі. Ресурстардың шектеулілігі мен тиімді 

пайдаланудың мәселесі.  

 

Экономиканы реттеудің нарықтық механизмі 

Тауарлар мен қызметтер нарығы. Нарықтың қызмет ету механизмі. 

Тауарлар мен қызметтерге нарықтық сұраныс. Сұраныс заңы. Сұраныс 

функциясы. Сұраныс қисығы. Сұраныс өзгерісі. Бағадан тыс факторлардың 

сұранысқа әсері. Тауарлар мен қызметтердің ұсынысы. Ұсыныс заңы. Ұсыныс 

функциясы. Ұсыныс қисығы. Ұсыныс өзгерісі. Бағадан тыс факторлардың 

ұсынысқа әсері. Нарықтық тепе-теңдік. Сұраныс пен ұсыныс өзгерісінің 

нарыққа әсері. 

 

Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтардың әсері 

 Икемділік түсінігі. Сұраныстың баға бойынша икемділігі. Нүктелік 

икемділік. Доғалық икемділік. Өте икемді және өте икемсіз сұраныс. 

Сұраныстың баға бойынша икемділігіне әсер ететін факторлар. Сұраныстың 

баға бойынша қиылысқан икемділігі. Сұраныстың табыс бойынша икемділігі. 

Ұсыныс икемділігі. Уақыт факторының ұсыныс икемділігіне әсері. Икемділік 

теориясының тәжірибелік мағынасы. 

Салық салудың заңнамалық және экономикалық ықпал өрісі. Сатушылар 

мен тұтынушылар арасындағы салықты бөлу кезінде икемділіктің рөлі. 

Субсидиялар. Салық салуды нормативтік талдау. 

 

Тұтынушының қылығының теориясы 

Тұтынушының қалауы мен талғамсыздық қисығы. Толықтық және 

транзитивтік аксиомасы. Талғамсыздық қисығы. Орын басудың шектік 

нормасы. «Нашар» тауарлар. 

Пайдалылықтың функциясы. Жалпы және шектік пайдалылық. 

Пайдалылықтың сандық және реттік теориялары. Кемімелі пайдалылық 

принципі. Талғамсыздық қисықтары. Талғамсыздық қисықтарының 

қасиеттері. Бюджеттік шектеу. Бюджеттік шектеу теңдігі. Бюджеттік сызық. 

Бюджеттік сызықтың көлбеуі. Тұтынушының тепе-теңдік шарты. Тең  

пайдалылық принципі. 
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Сұраныстың салыстырмалы статикасы және талдау 
«Табыс-тұтыну» қисығы және Энгель қисығы. Қалыпты және төмен 

сапалы тауарлар, бірінші қажеттіліктегі және салтанатты тауарлар. «Баға-

тұтыну» қисығы. «Баға-тұтыну» қисығы негізінде жеке сұраныс қисығын алу. 

Нарықтық сұраныс қисығын жеке сұраныс қисықтарының көлденең 

қосындысы ретінде алу. Табыс және орын басу нәтижелері. Гиффин 

тауарлары. 

 

Өндіріс теориясы  

Өндіріс факторлары. Өндіріс технологиясы. Өндірістік функция. 

Кемімелі шектік өнімділіктің заңы. Изокванта. Изокванталар картасы. 

Изокоста. Өндірушінің тепе-теңдігі. Өндірістің тұрақты және айнымалы 

факторлары. Айнымалы өндіріс факторының жалпы, орташа және шектік 

өнімдері. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезең. Орташа және шектік 

өнімдерінің өзара байланысы. Ауқым нәтижесі. 

 

Өндіріс шығындары 

Өндірістік «шығындар» мен «шығыстар» түсініктерінің арақатынасы. 

Баламалы шығындар. Анық және анық емес шығыстар. Бухгалтерлік және 

экономикалық шығындар. Бухгалтерлік және экономикалық пайда. Қалыпты 

пайда. Қысқа мерзімді кезеңдегі шығындар. Нақты және айнымалы шығындар. 

Орташа шығындар. Шектік шығындар.Ұзақ мерзімді кезеңдегі шығындар. 

Ұзақ мерзімді кезеңдегі орташа шығындар қисығының түсінігі. Өндірістің 

тиімді жолын анықтау. Фирманың даму траекториясы. 

 

Жетілдірілген бәсеке жағдайындағы фирма қылығы 

Жетілдірілген бәсекенің белгілері мен шарттары. Бәсекелес фирманың 

өніміне сұраныс. Орташа табыс және шектік табыс. Бәсекелес нарықта 

фирманың пайдасын барынша арттыру немесе қатерлерді барынша азайту 

ережесі. Қысқа мерзімді кезеңде өндірісті тоқтату шарты. Қызқа мерзімді 

кезеңде бәсекелес фирманың ұсынысы. Жетілдірілген бәсеке жағдайында 

фирманың ұзақ мерзімді тепе-теңдігі. Ұзақ мерзімдегі фирманың ұсыныс 

қисығы. Ұзақ мерзімді кезеңде салалық нарықтық ұсыныс қисығы.  

 

Монополист фирманың қылығы 
Монополияның экономикалық жаратылысы және түрлері. Салаға кіру 

кедергілері. Монополист өніміне сұраныс. Монополисттің шектік табысы. 

Қысқа мерзімді кезеңде монополисттің пайдасын барынша арттыру. Ұзақ 

мерзімді монополиялық тепе-теңдік. Монополиялық биліктің әлеуметтік 

шығындары. Тағиби монополия. Монополияны мемлекеттік реттеу. Бағалық 

дискриминация. Нарықты сегменттеу. Картельдің пайда болуы және 

тұрақсыздығы.  
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Монополиялық бәсеке және олигополия жағдайындағы фирманың 

қылығы 

Монополиялық бәсеке белгілері. Қысқа мерзімді кезеңде шығарылым 

көлемі мен бағаны анықтау. Ұзақ мерзімді кезеңде монополиялық бәсекелес 

фирманың тепе-теңдігі. Монополиялық бәсекенің жағымды және жағымыз 

жақтары. Бағалық емес бәсеке.  

Олигополияның негізгі қасиеттері. Сандық олигополия модельдері. 

Бағалық олигополия модельдері. Кооперативтік қылықтың модельдері (сөз 

байласу арқылы келісім және жетекшілік). Кооперативтік емес қылық 

модельдері (бағалық жанжал және бәсекелік қауымдастық). Модельдерді 

салыстырмалы талдау. Лернер индексі. Херфиндаль-Хиршман индексі. 

 

Еңбек нарығы 

Еңбек нарығының ерекшеліктері. Еңбек ұсынысы. Бюджеттік шектеу 

және «табыс-демалыс» моделіндегі талғамсыздық қисығы. «Табыс-демалыс» 

моделіндегі салыстырмалы статика. Еңбек ұсынысының қисығы.  

Еңбекке сұраныс. Еңбек ұсынысы. Еңбек нарығындағы тепе-теңдік. 

Бәсекелес еңбек нарығында бағаны орнату. Еңбек нарығындағы 

кәсіподақтардың рөлі.  

 

Капитал нарығы және жер нарығы 

Капитал ұсынысы. Уақытаралық бюджеттік шектеу және уақытаралық 

артықшылықтар. Ағымдағы уақытта келешек табысты бағалау. Адам 

капиталына салынатын инвестициялар.  

Капитал салымының шектік өтемділігі. Инвестицияны есептеудегі 

дисконтталған құн. Инвестицияға сұраныс. Қарыздық құралдардың ұсынысы. 

Капитал нарығында бағаны орнату.  

Жер – айрықша экономикалық ресурс ретінде. Жер ұсынысының 

ерекшеліктері. Ауыл шаруашылығына арналған жерлерге сұраныс. Жер 

бағасы және жалдау ақысы. 

 

Жалпы тепе-теңдік және экономикалық тиімділік 

Жалпы тепе-теңдікті талдау. Таза айырбастау экономикасындағы тепе-

теңдік. Эджворт диаграммасы. Келісімдер қисығы. Өндірістің тиімділігі. 

Ресурстарды тиімді бөлу. Өндірістік мүмкіндіктер шегі. Ауысудың шектік 

нормасы. Паретто бойынша тиімділік. Экономикалық әл-ауқаттың негізгі 

теоремасы.  

 

Сыртқы әсерлер және ақпараттың дәрменсіздігі 

Сыртқы нәтижелер. Жағымды және жағымсыз сыртқы нәтижелер. 

Түзетуші салықтар (субсидиялар) және олардың нәтижелерді реттеудегі рөлі. 

Коуз теоремасы. Ластанған қоршаған ортаны бақылау. 

Ақпарат нарықтық ресурс ретінде. Ақпараттың дәрменсіздігі. Жасырын 

мінездеме және жасырын әрекеттер. «Лимондар» нарығы. Аукциондар. 
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Тәуекелдіктер және әртараптандыру. Ақпараттың дәрменсіздігін төмендету 

үшін мемлекеттің шаралары. 

 

Қоғамдық игіліктер  

Қоғамдық игіліктердің өндірісіндегі мемлекеттің ролі. Жеке және 

қоғамдық игіліктер. Игіліктің бәсекелеместігі және тұтынудан шығарылмауы. 

Игіліктің шектік пайдалылығы және шектік қоғамдық пайдалылығы. Шектік 

қоғамдық шығындар. Қоғамдық игілікті пайдаланудағы тиімді деңгей.  

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Микроэкономика пәні және әдістері 

2. Экономиканы реттеудегі нарықтық механизм 

3. Сұраныс пен ұсыныстың икемділігі 

4. Тұтынушы қылығының теориясы 

5. Салық салуды нормативтік талдау  

6. Өндіріс теориясы 

7. Өндіріс шығындары 

8. Жетілдірілген бәсеке нарығы 

9. Бәсекелес фирманың қылығы 

10. Монополист фирманың қылығы 

11. Монополиялық бәсеке және олигополия жағдайындағы фирманың 

қылығы 

12. Еңбек нарығы 

13. Капитал нарығы 

14. Жер нарығы 

15. Нарықтың «құлдырауы» және экономиканы мемлекеттік реттеу 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Сұраныстың икемділктерін анықтау және сұраныстың баға бойынша 

икемділігінің сатушылар мен сатып алушылар арасындағы салықтың 

бөлінуіндегі ролін талдау  

2.Ұсыныстың баға бойынша икемділігін анықтау және оның 

өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы салықтың бөлінуіндегі ролін 

талдау 

3.Пайдалылықты анықтаудың маржинализм теориясының негізгі 

тәсілдемелерін салыстыру 

4.Пайдалылық функциясын талдау және шектік пайдалылықтың 

маңызын анықтау 
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5.«Табыс–бос уақыт» моделіндегі талдау және салыстырмалы статика 

6.Өндіріс шығындарының түрлерін анықтау және салыстыру 

7.Ұзақ және қысқа мерзімді шығындардың өзара байланысын талдау 

8.Ауқым нәтижесін талдау және фирманың дамуына әсерін анықтау  

9.Әртүрлі шығындары бар салаларды салыстыру 

10.зақ мерзімді бәсекелік тепе–теңдікті нормативтік талдау және 

экономикалық рентаны анықтау  

11.Картельдің пайда болу шарттарын анықтау және қызметін талдау 

12.Бағалық  дискриминацияның түрлерін салыстыру және 

тұтынушыларға тигізетін әсерін талдау  

13.Монопольдік пайда алу шартын шығару және монопольдік билікпен 

өзара байланысын талдау 

14.Монополияларды шектеу шараларын талдау 

15.Өндіріс факторларының жетілдірілген және жетілдірілмеген 

нарықтарын салыстырмалы талдау  

16.Жалпы тепе–теңдіктің модельдері: Вальрастың моделі және басқа 

түрлері  

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Тұтынушылар мен өндірушілердің ұтыстарын алгебралық және 

кестелік түрде талдау 

2.Жеке тұлғаларға салынатын тікелей салықтарына нормативтік талдау 

жасау және сұраныстың баға бойынша икемділігінің ролін анықтау 

3.Заңды тұлғаларға салынатын жанама салықтарына нормативтік талдау 

жасау және ұсыныстың баға бойынша икемділігінің ролін анықтау 

4.Қазақстандық нақты кәсіпорынның мысалында қысқа мерзімді уақыт 

аралығында өндіріс үдерісіне позитивтік талдау жасау 

5.Қазақстандық нақты кәсіпорынның мысалында ұзақ мерзімді уақыт 

аралығында өндіріс үдерісіне позитивтік талдау жасау 

6.Нақты кәсіпорынның мысалында жетілдірілген нарық шарттарындағы 

бәсекелік фирма қызметінің экономикалық нәтижелерін және оның 

қабылдайтын шешімдерін талдау 

7.Нақты кәсіпорынның мысалында жетілдірілмеген нарық 

шарттарындағы монополист-фирма қызметінің экономикалық нәтижелерін 

және оның қабылдайтын шешімдерін талдау 

8.Монополистік бәсеке шарттарында жергілікті нарықта қызмет ететін 

ірі компанияның қызметіне зерттеу жасау 

9.ҚР монополияға қарсы заңнама мен саясатты зерттеп талдау 

10.Қазақстандық ұлттық компанияның мысалында табиғи 

монополияның қылығын талдау 
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11.Ойындар теориясын пайдаланып олигополия мен дуополияның 

қылығын зерттеу  

12. Екі жақты монополия және монопсония айырмашылықтарын талдау 

13. ҚР қоғамдық игіліктердің өндірісі мен тұтынуын талдау 

14.Қазақстанда экстерналиялардың пайда болу мысалдарын зерттеп 

талдау 

15.Нарықтың дәрменсіздігінің мысалдарын және факторларын талдау 

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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Авторлар: 

Мухамедиев Б.М. - экономика ғылымдарының докторы, әл–Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Экономика» кафедрасының 

профессоры; 

Рахматуллаева Д.Ж. - экономика мамандығы бойынша PhD, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Экономика» кафедрасының доцент 

м.а.; 

Мәуленова С.С. - экономика ғылымдарының кандидаты, «НАРХОЗ» 

Университеті , «Экономика» кафедрасының профессоры; 

Тлеубердина С.Ч. - экономикалық ғылымдар кандидаты, «НАРХОЗ 

Университеті» , «Экономика» кафедрасының доцент м.а.; 

 

Пікір жазғандар: 

Әубакірова Ж.Я. - экономика ғылымдарыныңдокторы, әл–Фараби 

атындағы  Қазақ ұлттық университеті,«Экономика» кафедрасының 

профессоры; 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Экономикалық білім алу жүйесінде макроэкономика базалық пәндердің 

бірі болып табылады. Ел ішінде экономикалық қатынастар мен экономикалық 

саясаттың нысандары мен әдістері дамып нығайған сайын, оның әлеуметтік-

экономикалық нәтижелерінің өзгеруіне байланысты бұл пәнді оқыту маңызы 

арта түседі.   

Экономика ғылым ретінде орын алған экономикалық құбылыстар мен 

деректерді экономикалық теориялар мен модельдер түрінде жалпылап 

біртұтас жүйеге келтіруге тырысады. Экономикалық дамудың қазіргі 

кезеңінде экономикада микроэкономикалық және макроэкономикалық 

деңгейлерде көптеген маңызды өзгерістер орын алып жатыр, нәтижеде 

нарықтық жүйенің барлық секторларында экономикалық қызметтің сипаты 

мен әдістері де өзгереді.  Макроэкономика экономиканы біртұтас ретінде 

қарастырып зерттейді: тауарлар мен қызметтердің жалпы көлемі мен өсуін, 

инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валюталардың айырбас 

бағамдары мен төлем балансының қалпын. Ол экономиканың мынадай ірі 

секторларын ажыратады: үй шаруашылықтары секторы, жеке, мемлекеттік 

және сыртқы секторлар. Макроэкономика өндіріс көлемдерінің, 
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жұмыстылықтың ұзақ мерзімді өзгерістерімен бірге экономикалық 

айнымалылыардың қысқса мерзімді тербелістерін зерттейді.  

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы экономикасының басты даму 

приоритеті экономикалық өсу мен ұлттық экономиканың тұрақты дамуы 

болып табылады. Осы тенденциялардың талабыелімізде макроэкономикалық 

талдау приницптерин меңгерген экономист мамандарын дайындау.  

Пән құрылымы пәннің ерекшеліктерін және макроэкономиканы зерттеу 

әдістерінің айрықшалылығын ашып көрсетуге мүмкіндік береді. 

Экономиканың макродеңгейі мен макроэкономикалық талдаудың 

ерекшеліктеріне назар аударылады. Осыған орай курс барысында: негізгі 

макроэкономикалық агенттердің өзара байланысы; макроэкономикалық 

көрсеткіштердің жиынтығы; макроэкономикалық тепе-теңдіктің модельдері: 

«AD-AS», «Кейнстің кресі», «IS-LM»; тепе-теңдік жағдайдан ауытқудың 

себептері мен нысандары; монетарлық және фискалдық саясаттардың 

жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсынысқа ықпалы; мемлекеттің 

экономикалық өсуіне сыртқы сектордың тигізетін ықпалы; қысқа және ұзақ 

мерзімді кезеңдерде жабық және ашық экономика шарттарындағы 

экономиканың қызмет ету ерекшеліктері қарастырылады. 

Құзыреттер: Пәнді меңгеру нәтижесінде бакалаврлар: 

Жасай алу міндетті: 

- макроэкономиканың санаттары мен модельдерін пайдаланып 

экономикалық агенттердің қылығын сипаттауды; 

-  макроэкономикалық нарықтарда экономикалық агенттердің өзара 

әрекеттесуін түсіндіруді. 

Білуге міндетті: 

-  макроэкономикалық модельдерді құрудың ерекшеліктерін; 

-  макроэкономикалық теорияның негізгі концепцияларының 

принциптері мен құралдары арасындағы айырмашылықты.  

Бойында қалыптасатын дағдылар: 

- макроэкономикалық есептерді кестелік және аналитикалық 

тәсілдермен шығару; 

- әртүрлі елдердегі макроэкономикалық саясаттардың нәтижелілігін 

салыстыру;  

- заманауи макроэкономикалық құбылыстарға дербес көзқарастарын 

дәлелдеу. 

 

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика»; 

Постреквизиттер: «Халықаралық экономика» , «Әлемдік экономика» , 

«Халықаралық бизнес»; 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1.  Макроэкономиканың пәні мен әдістері.  

2.  Макроэкономикалық көрсеткіштер. 

3.  Ұлттық табысты өндіру және бөлу. Экономикалық өсу.      

4.  Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдер, 

жұмыссыздық, инфляция. 

5.  Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі нарықтық тепе-теңдіктің 

макроэкономикалық модельдері.  АD-AS моделі. 

6.   Тұтыну және жинақтар. 

7.  Мемлекеттік бюджет. Фискалдықсаясат. 

8.  Ақшаға сұраныс. Ақша нарығы. 

9.  Монетарлық саясат. 

10.  Нарықтардың өзара әрекеттесуі. IS-LM моделі. 

11.  Экономикалық циклдер және мемлекеттік қарыз. 

12.  Төлем балансы және валюталық бағамдар. 

13.  Ашық экономика үшін IS-LM-CMмоделі. Айырбас бағамының тәртіптері 

және жиынтық сұраныс. 

14.  Халықаралық сауда және саудалық саясат. 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Макроэкономика» - экономикалық теорияның бөлімі, мұнда 

агрегатталған айнымалылардың: жалпы бағалар деңгейі мен 

жұмыссыздықтың, тұтыну мен инвестициялардың, жиынтық сұраныс пен 

жиынтық сұраныстың өзара әрекеттесуінің заңдылықтары және олардың 

экономиканың өсуіне ықпалы қарастырылады.  

Бұл курстың тақырыптары барлық негізгі макроэкономикалық 

үдерістерді қамтиды: ұлттық өндіріс, инфляция, жұмыстылық, экономика 

дамуының циклдігі, ұзақ мерзімді келешектегі экономикалық өсу, 

халықаралық экономика. Оқытуға ұсынылған тақырыптарда келесідей 

сұрақтар қарастырады: негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және 

олардың өсу динамикасы; AD-AS моделінде жиынтық сұраныс пен жиынтық 

сұраныстың экономикалық талдауы; IS-LM моделі шеңберінде экономиканы 

тұрақтандыруға бағытталған фискалдық және монетарлық саясаттың әсер 

етуші механизмін талдау; шағын ашық экономика моделі, төлем балансының 

тапшылығын қаржыландыру құралдары және айырбас бағамдарының 

тәртіптері.  

Пәнді оқыту мақсаты - студенттерге экономикалық саясаттың 

нәтижелілігін объективтік бағалау мақсатында макроэкономиканың 
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қағидалары мен әдістері және негізгі макроэкономикалық модельдер жөнінде 

түсініктеме беру.   

Пәнді оқыту міндеттері:  

- макроэкономикалық көрсеткіштер мен модельдерді талдауды үйрету; 

- мемлекеттік макроэкономикалық саясаттың тиімділігін бағалауды 

жасай білу; 

- нақты макроэкономикалық ортада нарықтық агенттердің қызмет ету 

стратегиясын әзірлей білу.  

Пәнді оқытудың объектісі  экономиканың дамуы біртұтас ретінде және 

онда орын алатын нақты экономикалық үдерістер, уақыт факторы мен жүзеге 

асырылатын экономикалық саясатын ескергендеболып табылады. 

Макроэкономика курсында жалпы, микроэкономикалық және айрықша 

әдістер қолданылады. Жалпы әдістерге талдау және синтез, индукция және 

дедукция, ғылыми абстракция және логикалық әдістер, топтастыру әдісі, 

салыстыру; микроэкономикалық әдістер арасында стстистикалық әдісті, 

функционалдық және шектік талдауды, позитивтік және нормативтік 

талдауды, «өзгедей тең шарттармен алғанда» әдісін атауға болады. Аталған 

әдістермен қатар, макроэкономикада шамалаларды агрегаттау әдісі, жүйелік 

талдау және экономикалық-математикалық модельдеу кеңінен қолданылады.  

Макроэкономиканың ғылым ретінде басқа ғылымдардың ішінен ролі 

мен орны оның барлық экономикалық және экономикалық емес ғылымдармен 

өзара байланысуымен, сондай-ақ қоғам тіршілігі мен дамуына тікелей әсер 

етуімен анықталады.Себебімакроэкономика – экономикалық жүйенің, оған 

ішкі және сыртқы факторлардың әсерін және сол әсердің нәтижелерін 

ескерумен тұтасында дамуы туралы ғылым. Макроэкономика – 

микроэкономика, экономикалық теория, математика және статистика, 

эконометрика және экономикалық география, маркетинг және менеджмент, 

аумақтану және  халықаралық экономика, экология және табиғатты пайдалану 

экономикасы, ақпараттық жүйелер және технологиялар сияқты 

ғылымдарымен тығыс өзара байланысты.  

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Макроэкономиканың пәні мен әдістері  

Макроэкономиканың пәні. Макроэкономикалық талдаудың әдістері. 

Макроэкономикалық модельдер. Экзогендік және эндогендік айнымалылар. 

Қорлар және ағындар. Жылыстаулар және қуат берулер. Айналым 

ағындарының моделі. Экономикалық стратегия мен экономикалық саясат үшін  

макроэкономикалық теорияның маңызы. 

 

Макроэкономикалық көрсеткіштер 

Жалпы ішкі өнім: мәні мен мағынасы. Қоғамдық әл-ауқат. ЖІӨ және 

ЖҰӨ. Таза экспорт. ЖІӨ есептеу әдістері: қосылған құн бойынша, шығыстар 
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және табыстар бойынша. Атаулы және нақты ЖІӨ. Жан басына шаққандағы 

ЖІӨ. Сатып алу қабілетінің паритеті бойынша ЖІӨ. ЖІӨ дефляторы. Бағалар 

деңгейі. Тұтыну бағаларының индексі. Тұтыну қоржыны. Жұмыссыздық 

деңгейі. Ұлттық шоттар жүйесінің басқа да көрсеткіштері. Негізгі 

макроэкономикалық теңдестік. ҚР негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері.  

 

Ұлттық табысты өндіру және бөлу. Экономикалық өсу 

Өндіріс факторлары және өндірістік функция. Ұлттық табысты өндіріс 

факторлары бойынша бөлу. Ауқымнан тұрақты қайтарылымы бар өндірсітік 

функция. Өндіріс факторына сұраныс. Ұзақ мерзімді кезеңдегі экономикалық 

өсу. Капитал қорлануының түсінігі және нысандары. Р. Солоудың 

неоклассикалық моделі. Капитал қорлануының «Алтын ережесі». Халықтың 

өсуі мен ғылыми-техникалық прогресстің экономикалық өсуге ықпалы.  ҚР 

экономикалық өсуді ынталандырудың негізгі бағыттары.  

 

Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдер, 

жұмыссыздық, инфляция 

Экономикалық цикл және негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің 

динамикасы. Әлеуетті ЖІӨ. ЖІӨ қысқа мерзімді ауытқулары. 

Макроэкономикалық тұрақтылықтың бұзылуы.  

Жұмыссыздықтың нысандары мен оның табиғи деңгейі. Оукен заңы. 

Жұмыссыздықтың деңгейін реттеу. Шығындар инфляциясы. Сұраныс 

инфляциясы. Инфляция мен жұмыссыздың өзара байланысы. Филлипс 

қисығы. ҚР инфляциялық таргеттеудің мүмкіндіктері мен шектеулері. 

 

Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі нарықтық тепе-теңдіктің 

макроэкономикалық модельдері. АD-AS моделі 

Жиынтық сұраныс және оның құрауыштары. Жиынтық сұраныстың 

бағадан тыс факторлары. Жиынтық ұсыныс. Жиынтық ұсыныстың бағадан 

тыс факторлары. Жабық экономикада қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі 

жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдігі.  Жиынтық 

ұсыныстың шоктары. АD-AS моделіндегі тұрақтандыру саясаты.  

 

Тұтыну және жинақтар 

Қолда бар табыс және оның бөлінуі. Тұтыну және жинақтар. Тұтыну 

функциясы және жинақтардың функциясы. Инвестицилар және олардың 

түрлері. Жоспарланатын және нақты шығыстар. Кейнстің кресі. Кейнстің 

мультипликаторлары. Тепе-теңдік өндіріс көлеміне жетудің механизмі. 

Рецессиялық алшақтық. Инфляциялық алшақтық. Үнемділіктің парадоксы. 

АD-AS моделі мен Кейнстің кресінің өзара байланысы. Мультипликатор және 

акселератор. 

 

Мемлекеттік бюджет.  Фискалдық саясат 
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Фискалық саясаттың мақсаттары мен құралдары. Мемлекеттік 

бюджеттің құрылымы. Дискрециялық және автоматтандырылған фискалдық 

саясаттар. Мемлекеттік шығыстардың мультипликаторы. Салықтардың 

мультипликаторы. Бағалар деңгейі өзгергендегі ынталандырушы фискалдық 

саясат. Фискалдық саясаттың тиімділігі.  

 

Ақшаға сұраныс. Ақша нарығы 

Ақшалай агрегаттар. Ақшаға сұраныстың классикалық және кейнстің 

теориялары. Баумоль-Тобин моделі. Ақшаның сандық теориясының теңдеуі. 

Фишер теңдеуі. Ақша айналымының жылдамдығы. Нақты және атаулы пайыз 

мөлшерлемелері. Ақша ұсынысының моделі. Ақша мультипликаторы. 

 

Монетарлық саясат 

Монетарлық саясаттың мақсаттары мен құралдары.  Ақша-несие 

саясатының трансмиссялық механизмі. Монетарлық саясаттың экономикаға 

тигізетін ықпалы. Милтон Фридменнің «Ақша ережесі».  

 

Нарықтардың өзара әрекеттесуі. IS-LM моделі.  

IS-LM моделінің негізгі айнымалылары мен теңдеулері. Тауарлық және 

ақша нарықтарындағы тепе-теңдік.  IS және LM қисықтарын шығару үлгісі.  IS 

және LM қисықтарының көлбеуі мен жылжуы. IS-LM моделіндегі тепе-теңдік. 

IS-LM моделіндегі фискалдық саясаттың тиімділігі. ЖІӨ арттыру үшін 

фискалдық және монетарлық саясаттарды үйлестіру.  Инвестициялық және 

өтімділіктік қақпандар. AD-AS және IS-LM модельдерінің өзара байланысы. 

Инвестицияларды ығыстыру нәтижесі. 

 

Экономикалық циклдер және мемлекеттік қарыз 

Экономикалық циклдердің сипаттамалары. Экономикалық циклдердің 

кейнстік модельдері. Ішкі және сыртқы мемлекеттік қарыз. Бюджет 

тапшылығы. Мемлекеттік бюджеттің алғашқы тапшылығы.  Мемлекеттік 

бюджеттің тапшылығын қаржыландыруы. ҚР мемлекеттік қарызы. 

 

Төлем балансы және валюталық бағамдар 

Төлем балансы және оның құрылымы. Төлем балансы шоттарының 

өзарабайланысы. Капиталдың ағып келуі мен ағып кетуі. Алтынвалюталық 

резервтер (АВР). ҚР АВР құрылымы. Валюталық жүйе және айырбас бағамы. 

Төлем балансының сальдосы. Төлем балансының тапшылығы. Төлем 

балансының теориялары. Төлем балансының тапшылығын мемлекеттің 

басқару әдістері. Девальвация және ревальвация.  

 

Ашық экономика үшін IS-LM-CM моделі. Айырбас бағамының 

тәртіптері және жиынтық сұраныс 

Шағын ашық экономика. Капиталдың мінсіз мобильділігі: капиталдың 

ағып келуі мен ағып кетуі. Ашық экономика үшін IS-LM-CM моделі. 
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Тіркелген айырбас бағамы кезінде ашық экономикадағы тепе-теңдік. 

Құбылмалы айырбас бағамы кезінде ашық экономикадағы тепе-теңдік. 

Капиталдың мінсіз мобильділігі шарттарындағы фискалдық және монетарлық 

саясаттар: тіркелген және құбылмалы айырбас бағамы шарттарындағы 

фискалдық саясаттың тиімділігі; тіркелген және құбылмалы айырбас бағамы 

шарттарындағы монетарлық саясаттың тиімділігі. Фискалдық экспансия мен 

монетарлық саясаттың шығарылым мен айрбас бағамына тигізетін ықпалы. 

 

Халықаралық сауда және саудалық саясат 

Адам Смиттің абсолюттік артықшылықтар теориясы. Давид Рикардоның  

салыстырмалы артықшылықтар теориясы. Халықаралық саудалық қатынастар. 

Дүниежүзілік сауданың құрылымы мен даму тенденциялары. Кеден одағы – 

ЕАЭҚ. Саудалық саясаттың құралдары. Дүниежүзілік саудадағы тарифтік 

және тарифтік емес шектеулер. Тарифтік саясаттың мағынасы мен 

экономикалық салдары. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР  

 

1. Макроэкономиканың пәні мен айрықша оқу әдістері.  

2. Макроэкономикалық көрсеткіштер және олардың өзара 

байланысы. 

3. Ұзақ мерзімді кезеңдегі экономикалық өсу.      

4. Макроэкономикалық тұрақсыздық. 

5. Макроэкономикалық тепе-теңдік: АD-AS моделі. 

6. Тұтыну және жинақтар. 

7. Мемлекеттік бюджет. Фискалдықсаясат. 

8. Ақшаға сұраныс. Ақша нарығы. 

9. Монетарлық саясат. 

10. Мемлекеттік қарызды басқарудың тәсілдері. 

11. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-

теңдік. IS-LM моделі. 

12. Валюталық жүйе. Валюталық нарықтар. Валюталық бағамдар. 

13. Төлем балансы және оның құрылымы.  

14. Төлем балансының тапшылығын басқару тәсілдері.   

15. Ашық экономика үшін IS-LM-CM моделі. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1) Макроэкономикалық көрсеткіштерді шығарудың проблемаларын 

талдау және шешу  

2) AD-AS моделінде баға және бағадан тыс факторларды талдау 

3) Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді макроэкономикалық тепе-теңдік. 

4) AD-AS моделі шеңберінде тепе-теңдікке жету.  
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5) AD-AS моделінде позитивтік және негативтік шоктар. 

6) Кейнс кресін талдау.  

7) Мемлекеттік, салықтық және автономдық шығыстар 

мультипликаторларының ролі. 

8) Ақша ұсынысын талдау және ақша нарығындағы тепе-теңдік 

проблемаларын шешу. 

9) Ақша және тауар нарықтарының өзара байланысын талдау.  

10) IS-LM моделі шеңберінде проблемаларды шешу және есептерді 

шығару  

11) Инфляция мен жұмыссыздықтың өзара байланысын талдау.  

12) Филлипс қисығын қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдерде шығару және 

талдау. 

13) Солоу моделінде экономикалық өсу проблемаларын шешу және 

факторларын талдау 

14) Ақша-несие саясатының теория және тәжірибе жүзіндегі ережелері. 

15) Экономикалық өсудің Жаңа теориялары.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. ҚР Ұлттық банкінің ақша-несие саясатын талдау  

2. Валюталық тәртіптер: ретроспектива және салыстырмалы талдау 

3. ҚР қалқымалы айырбас бағамына өту проблемалары  

4. Қаржылық макроэкономика – модадағы тренд бе әлде экономикалық 

ғылымның келешек бағыты ма? 

5. Заманауи Қазақстандағы тұтыну 

6. q-Тобин теориясы және оның заманауи қазақстандық экономикадағы 

қолданысы  

7. Постсоветтік кеңістіктегі экономикалық өсу  

8. Экономикалық өсу модельдерінің зейнетақы жүйелерін зерттеу 

мақсатында пайдалану 

9. Конвергенция немесе дивергенция: әлемнің әртүрлі елдеріндегі 

экономикалық өсу жөнніде не айтуға болады? 

10.Қазақстандық инфляция: даму тарихы және әсер етуші факторлар  

11.ҚР инфляциялық таргеттеу: «жақтаушылар» мен «қарсылар».  

12. Қазақстандық және дүниежүзілік тәжірибедегі қаржылық секторды 

макропруденциалдық реттеу. 

13.Заманауи экономикадағы экономикалық өсудің қаржылық 

факторлары. 

14.2010 – 2020 жж. дағдарыс кезіндегі мемлекеттік экономикалық саясат  

15.Халықаралық сауда және ұлттар байлығы 

16.Заманауи экономикалық жағдайдағы «өтімділік қақпаны»  

17.Дүние жүзіндегі деңгейде кедейшілікпен күресу: жетістіктер мен 

мақсаттар 



62 

 

18.Ұзақ мерзімді стагнация (secular stagnation) теория және тәжірибе 

жүзінде 

19.Қаржылық дағдарыстардың пайда болуының психологиялық 

факторлары  

20.Адами капитал: түсінігі, экономикадағы ролі мен Қазақстанда және 

әлемдегі мемлекеттік қолдаудың шаралары 

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Н.Г. Мэнкью. Принципы макроэкономики. 4-ші бас./ Ағылш. ауд. – 

СПб.: Питер, 2009.- 544 б. 

2.Т.Ю. Матвеева. Введение в макроэкономику: оқу құралы/ Т. Ю. 

Матвеева; Высшая школа экономики –Мемл. ун-т.- 6-шы бас., түзет.- М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2008. –511 б. 

3. Э.Абель, Б.Бернанке. Макроэкономика. 5-ші бас./Ағылш. ауд. – СПб.: 

Питер, 2010.-768 б. 

4. Б.М. Мухамедиев, Р.Т. Дуламбаева, Д.Ж. Рахматуллаева. 

Макроэкономика / оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 220 б. 

 

Қосымша: 

1. Макроэкономика: оқулық / А.А. Абишев, К.А. Хубиевтің жалпы ред. – 
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өнеркәсіптік университеті «Синергия», 2013.- 560 б. 

3. Джеймс Рикардс. Валютные войны / Джеймс Рикардс; ағылш. ауд. – 

Москва: Эксмо, 2015. – 368 б. 

4. Пол Кругман. Выход из кризиса есть / Пол Кругман; ағылш. ауд. – М. 

: Азбука Бизнес, Азбука Аттикус, 2013. – 320 б. 

5. Сборник бизнес-кейсов. – Алматы: Алматы Менеджмент 

Университеті, 2015.-149 б. 
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STA 2207 – СТАТИСТИКА 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

Асқарова Ж.А. – экономика ғылымының кандидаты, – әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің  «Есеп және аудит» кафедрасының 

доценті; 

 

Пікір жазғандар: 

Мухамедиев Б.М. - экономика ғылымының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің профессоры; 

Абралиев О.А. - экономика ғылымының докторы, Қазақ Ұлттық 

Аграрлық Университетінің профессоры; 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің мақсаты мен міндеттері:  

«Статистика» пәнінің негізгі мақсаты - студенттерді ғылыми 

ұйымдастырылған жүйеде статистикалық әдістерді қолдану арқылы жоспарлы 

экономикадан нарықтық экономикаға өту кезеңіндегі әлеуметтік-

экономикалық құбылыстар мен процестердің сандық өзгерістерін, сапалық 

жағымен байланыстыра отырып зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

«Статистика» пәні студенттердің экономикалық пәндерден  оқу 

барысындағы алған білімдерін дамытуға, тереңдетуге және нақтылай түсуге 

көмектеседі. Осы пәнді оқытуда студенттерге Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық заңдарына сәйкес және дағдарысқа қарсы шұғыл 

шаралар бағдарламасын жүзеге асыру мен әлеуметтік-экономикалық 

қатынастар және процестерді жетілдіру, жақсарту мақсатында статистикалық 

көрсеткіштер жүйесін зерттеуді, талдауды үйретеді.    

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері): пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер келесілерді білуі керек: 

- Қазақстан Республикасындағы статистиканың ұйымдастырылуын; 

- статистикалық бақылау жүргізуді, бақылау бағдарламасын жасауды 

және әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарға статистикалық 

зерттеулер  жүргізуде  басқа да әдістер мен тәсілдерді қолдануды, қорытынды 

жасауды; 

- абсолюттік, қатысты және орташа шамаларды қолдану, есептеу 

жолдарын үйрену және мәліметтерді график арқылы бейнелеуді үйрену; 

- динамикалық қатарды талдауды және индекстік әдісті қолдануды 

үйрену;  

-қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстылығын зерттеуді үйрену 

және оған талдау жасау;  
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-халықтың санын, құрылымын және еңбек ресурстарының 

көрсеткіштерін оқып білу;  

- экономикалық процестің негізгі нәтижесін динамикасын талдай білу; 

әлеуметтік процестерді талдау кезінде статистикалық әдістерді қолдана 

білу шеберлігі; 

алған теориялық білімдері негізінде әлеуметтік экономика 

статистикалық  көрсеткіштер жүйесін құра білу. 

Істей алуы керек: 

- экономикалық процестің негізгі нәтижесін динамикасын талдай білу; 

- өндірілген өнімді тұтыну мен қор жинауды және оған талдау жасауды 

үйрену; 

- ұлттық шоттар жүйесін құруды оқып-үйрену;  

- табыстардың бөліну процестерін зерттей білу және т.б. 

Меңгеруі керек:  

- әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің даму 

дәрежесін, құрылымын және өсіңкілігін зерттеу кезінде түрлі статисткалық 

әдістерін қолдана білу; 

- жиналған мәліметтерге талдау және болашаққа болжай жасай білу; 

- статистика туралы классиктердің, ғалымдардың еңбектерін оқып- 

үйрену және оны іс жүзінде тәжірибеде қолдана білу; 

- мәліметтерді есептеу кезінде есептелген статистикалық көрсеткіштерге 

қысқаша қорытынды жасай білу; 

- ұлттық шоттар жүйесін, салааралық балансты құру, өндіріс тиімділігін 

талдау; халықтың өмір сүру деңгейін және оған әсерін тигізетін себептерді 

талдай білу; 

Пререквизиттері: «Экономикадағы математика», «Экономикалық 

теория»; 

Постреквизиттері:  «Макроэкономика»,  «Әлемдік экономика», 

«Халықаралық экономика»; 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Статистиканың жалпы теориясының мәні және әдістері 

2 Қазақстан Республикасында статистиканы ұйымдастыру 

3 Статистикалық бақылау теориясы 

4 Статистикалық мәліметтерді көрсету тәсілдері 

5 Нақты және қатысты шамалар. Статистикадағы графиктік әдіс        

6 Орташа шамалар мен өзгерменің көрсеткіштері 

7 Таратпалы қатарлар 

8 Ішінара бақылау 

9 Қоғамдық құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеу 

10 Динамиканың орташа көрсеткіштері 

11 Динамикалық қатарлар құрамы 
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12 Индекстер 

13 Қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстылығын статистикалық 

зерттеу 

14 Ұлттық шоттар статистикасы, негізгі макроэкономикалық көрсеткіші 

15 Ұлттық шоттар жүйесі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 «Статистика» пәні студенттердің экономикалық пәндерден  оқу 

барысындағы алған білімдерін дамытуға, тереңдетуге және нақтылай түсуге 

көмектеседі. Осы пәнді оқытуда студенттерге Қазақстан Республикасының 

Ата заңына сәйкес және дағдарысқа қарсы шұғыл шаралар бағдарламасын 

жүзеге асыру мен әлеуметтік-экономикалық қатынастар және процестерді 

жетілдіру, жақсарту мақсатында статистикалық көрсеткіштер жүйесін 

зерттеуді, талдауды үйретеді.    

Оларға халық шаруашылық салаларының әлеуметтік-экономикалық 

процестерінің даму дәрежесін, құрылымын, өсіңкілігін немесе кемуін 

зерттеукезінде әртүрлі әдістерді қолдана білуді, жиналған мәліметтерді талдау 

және болашаққа болжау жасауды, сатистикалық көрсеткіштерге қорытынды 

жасауды оқытады. 

Статистика органы экономика салаларының есебін жүргізуші мекеме 

ретінде жалпы мемлекеттік экономикалық саясаттың жүргізілуі мен 

орындалуын қамтамасыз етеді және ол жүйелі түрде басшылық  жасаудың аса 

маңызды құралдарының бірі болып табылады. Осыған орай, өз объектісін 

зерттеу үшін түрлі статистикалық әдістерді, атап айтқанда стандартты 

жіктемелерді, ішінара бақылауды, қорытындылаушы шамаларды,  

динамикалық қатарларды, индекстік және коррелляциялық- регрессиялық 

әдістерді, баланстарды қолданады.   Соған талдау және қорытынды  жасайды. 

«Статистика» курсы тәжірибелік курс болып табылады, сондықтан да 

барлық тәжірибелік, жеке тапсырмаларды орындау негізгі шарты болып 

саналады және бақылаудың негізгі бір түрін құрайды.  Студенттердің 

оқытушының қатысуымен өздік жұмыстарының тақырыптары бойынша 

тәжірибелік жұмыстар жоспарланған, сонымен қатар студенттердің меңгерген 

білімін тексеретін екі  аралық бақылау жүргізіледі.  

Статистика қоғамдық өмірдің әртүрлі құбылыстары туралы  

мәліметтерді жинау, өңдеу, талдау және жариялаумен айналысатын 

тәжірибелік қызметтің бір  саласы. 

Курстың мақсаты - студенттерге ғылыми пән ретінде статистиканың 

мазмұны туралы, оның негізгі түсініктерімен, маңызды статистикалық 

талдамалық көрсеткіштерді есептеу әдістері мен әдістемелерін оқыту. 

Пәнді оқыту міндеттері:  
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- әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің даму 

дәрежесін, құрылымын және өсіңкілігін зерттеу кезінде түрлі статисткалық 

әдістерін қолдана білу; 

- жиналған мәліметтерге талдау және болашаққа болжай жасай білу; 

- статистика туралы классиктердің, ғалымдардың еңбектерін оқып- 

үйрену және оны іс жүзінде тәжірибеде қолдана білу; 

- мәліметтерді есептеу кезінде есептелген статистикалық көрсеткіштерге 

қысқаша қорытынды жасай білу; 

- ұлттық шоттар жүйесін, салааралық балансты құру, өндіріс тиімділігін 

талдау; халықтың өмір сүру деңгейін және оған әсерін тигізетін себептерді 

талдай білу; 

- халықаралық стандартқа сәйкес статистикалық деректердің әдістемелік 

салыстырмалылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге асыру.     

Жалпы статистика теориясының зерттеу обьектісі статистикалық 

әдістемелер болып табылады. Әлеуметтік экономикалық статистиканың 

обьекті болып сол кәсіпорындағы, аймақтағы, барлық экономикалық 

салалардағы зерттеліп отырған әлеуметтік экономикалық құбылыстар мен 

процесстер болып табылады. 

Статистиканы оқытудағы әдістер. «Статистика» курсын студенттерге 

оқыту процессінде статистикалық топтау және қайта топтау, кестелік және 

графиктік әдістер, қатысты және нақты, орташа шамаларды анықтау әдістері, 

динамикалық қатарлар, индекстік әдіс, әлеуметтік экономикалық 

құбылыстардың өзара байланысын зерттеу әдістері қолданылады. 

«Статистика» пәнінің статусы, құрылымы және басқа пәндермен 

байланыстылығы. Пәннің статусы мен құрылымы зерттеліп отырған 

ғылымның барлық мүмкінді жетістіктерін анықтауға бағыттайды. 

Пәннің қалыптасуы мен қысқаша даму тарихы. Қазақстанда 1993 

жылдан бастап нарықтық жағдайында мемлекеттік статистиканың дамуы 

ҰШЖ енгізумен және қазіргі жаңа статистикалық тіркеу мен микро-

макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу әдістерінің өзгеруімен 

ерекшеленеді. Еліміздегі мемлекеттік статистика органының мәртебесі, 

міндеті мен функциялары Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысында, 2001 жылы 

шыққан «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңы мен  

Үкіметтін өзге де заңнамалық актілерінде қарастырылған. 

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Статистиканың жалпы теориясының мәні және әдістері 

Статистика туралы жалпы түсінік және бөлімдері. Статистиканың пайда 

болуы мен дамуы. Статистика пәні, оның мақсаты мен маңызы. Статистика 

ғылымының санаты:статистикалық  құрам, статистикалық  құрамның брлік 
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белгілері, тән айрықша белгілері, жіктелуі, үлкен сандар заңы,  статистикалық 

заңдылықтар.  

Статистикалық әдістеме: ғылыми пайымдау әдістері. Теориялық 

негізі.Статистикалық зерттеу кезеңдері. Статистикалық тәсілдер: 

статистикалық бақылау,топтау,жинақтау, көрсеткіштерді есептеу, 

жинақталған материалдарды талдау. Басқа да ғылыми тәсілдер: баланстық 

және математикалық,. Статистиканың ақпараттық негізі мен оның жүйесі. 

 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистикасын 

ұйымдарстыру 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистикасын ұйымдарстыру 

қағидалары.Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистикасының 

жүйесі. Мемлекеттік статистикасының органы. 

Мемлекеттік статистикасының органның басқа ведомствалық 

органдармен байланысы. 

 

Статистикалық бақылау теориясы  

Статистикалық бақылау түсінігі. Статистикалық бақылаудың 

ұйымдастыру түрлері: статистикалық есептілік, арнаулы статистикалық 

бақылау, регистрлер. Құбылыстарды есепке алу уақыты және жеткілікті 

дәрежеде болуына, деректеме мәліметтеріне байланысты статистикалық 

бақылау. 

Бақылау жүргізудің уақыты мен мерзімі, статисикалық формулярлар 

және нұсқаулар. 

Статистикалық есептілік және оның түрлері. Нарықтық экономикадағы 

статистикалық есептілікке қойылатын талаптар мен шарттар. 

Арнайы ұйымдастырылған статистикалық бақылау және оның түрлері. 

Санақ, бір жолғы есептеулер мен ағымдағы зерттеулер.  

Тіркелім бақылау түрі. Жеке және заңды тұлғаларды тіркеу. 

Статистикалық қадағалау дәлдігі. Қадағалау қатесі, түрлері. Статистикалық 

деректер бақылау тәсілдері. 

 

Статистикалық мәліметтерді көрсету тәсілдері 

Статистикалық жинақтау түсінігі және оның міндеттері. Жинақтау 

түрлері: орталықтандырылған және орталықсыздандырылған; 

автоматтандырылған және қолданбалы. Электрондық техниканың дамуына 

байланысты статистикалық жинақтауды жетілдіру.  

Статистикалық топтау - статистикалық жинақтауды өңдеудің ғылыми 

негізі. Топтау белгілері: сапалық және сандық. Үдеріске тән айрықша белгі 

негізінде таңдау қағидасы. 

Топтар мен аралықтар  пайда болуы мен белгілеу қағидасы. Ашық және 

жабық,  бірдей және әркелкі аралықтар. Арнайы аралықтар. 
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 Статистикалық топтау түрлері мен міндеті. Бір үлгідегі, құрылымдық  

және талдамалы,  қарапайым және күрделі, бастапқы және қайталанбалы 

топтау.  

Үлестіру қатары, түрлері және құрылымы. Үлестіруді талдау.  

Статистикалық кестелер, түрлері және құрылым элементтері. 

Статистикалық кестені құру тәртібі. 

 

Нақты және қатысты шамалар.Статистикадағы графиктік әдіс. 
Абсолюттік шама – статистикалық көрсеткіштердің бастапқы нысаны. 

Статистикалық зерттеудегі абсолюттік шаманың маңызы және оның түрлері.    

Салыстырмалы шама - статистикалық көрсеткіштердің қайталама 

нысаны. Салыстырмалы шаманың түрлері.. Келісімнің орындалуындағы 

салыстырма шама,  өсіңкілігі, құрылымы, үйлестіру, қарқындылығы, 

салыстыру. 

Нарықтық экономиканы талдауда абсалюттік және салыстырама 

шаманың қоданылуы. 

Статистикалық зерттеу жұмыстарының кестесі, мәні мен маңызы. 

Кестемен кескіндеу түрлері: шамалар арасындағы айырманы көрнекі 

көрсететін сызба, құбылыстың жиынтық шамасын диаграммалық фигуралар 

арқылы көрсететін карта. 

 

Орташа шамалар мен өзгерменің көрсеткіштері 

Орташа шаманың маңызы мен негізі, пайдалану шарты. Орташа 

шаманың түрлері және есептеу жолдары. 

Арифметикалық орташа және үйлесімді орташа шама, оларды қолдану 

шарты. 

Үлестірімділік қатар көрсеткіштері негізінде орташа шаманы есептеу. 

Мезеттік тәсіл бойынша есептеудегі орташа шаманың математикалық қасиеті. 

Орташа шаманың басқа да түрлері. 

Құрылымдық орташа шамалар: мода және медиана, статистикада 

есептелуі мен қолданылу реті. 

Түрлендірме көрсеткіштері, есептеу әдістері және статисткада қолдану 

маңызы. 

Түрлендірме ауқымы, орташа сызықтық ауытқу, дисперсия, орта 

квадраттық ауытқу,  түрлендірме коэффициенті. Шашырандының 

математикалық қасиеті, оңайлатылған әдіс бойынша есептеуде  пайдалану. 

Шашыранды түрлері: жалпы, топтық топаралық. Шашырандының қосу 

ережесі. 

Шашырандының  балама белгілері және оны статистикада қолдану. 

 

Таратпалы қатарлар 

Статистикалық таратпалы қатарлар зерттелетін құбылыстың құрылымын 

сипаттайды, жиынтықтың біртекті немесе әр тектілігін, даму заңдылықтарын 

анықтайды. Динамикалық қатарлар құбылыстардың уақытқа байланысты 
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өзгеруін көрсетеді; таратпалы қатарлар зерттелетін құбылыстың құрамы мен 

құрылымын көрсетеді.   

Атрибуттық қатардың негізіне - сапалық белгі; вариациялық қатардың 

негізіне – сандық белгі алынады.      

 

Ішінара бақылау 

Ішінара бақылау түсінігі. Нарықтық экономикадағы әшәнара 

бақылаудың маңызы мен қолдану тәжірибесі. Ішінара бақылаудың теориялық 

негізі. 

Ішінара бақылаудағы үлкен сандар Заңы. Іріктеме жиынтықта 

бірліктерді іріктеу тәсілі. Қайталанңан және қайталанбаған бірліктерді іріктеу. 

Кездейсоқ іріктеме. Механикалық іріктеме. Тұрпаттық, сериялық  

іріктеме. 

 Ішінара бақылау түрлері.  

Ішінара бақылау бойынша есептеудің орташа және үлестік іріктеп 

қадағалау орны. 

Іріктеме негізінде тиісті көрсеткіштерді анықтау. Статистикада 

бақылаудың  көрнекілігін тексерудегі іріктеме. 

 

Қоғамдық құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеу 

Өсіңкілік қатар түсінігі және оның түрлері. Өсіңкілік қатар түрлері.. 

Өсіңкілік қатар құрудың негізгі тәртібі.Өсіңкілік қатардың қабысуы. Нақты, 

қатысты және орташа шамалар қатарлары. Мезеттік және аралық қатарлар. 

Динамика қатарлардың негізгі мінедемелері. 

Өсіңкі көрсеткіштер, оларды базистік және тізбекті әдіспен есептеу. 

Динамикалық (өсіңкілік) қатарлар экономикадағы болжамдаудың негізгі 

көзі ретінде. Динамикалық (өсіңкілік) қатарлар деңгейлерінің өзгеру 

көрсеткіштері.  

 

Динамиканың орташа көрсеткіштері 

Динамиканың орташа көрсеткіштері, оларды есептеу (қатардың орташа 

деңгейі, орташа квадраттық ауыткуы, вариация (өзгерме) 

коэффициенті).Өсіңкіліктің орташа көрсеткіштері мен есептелуі. 

Өсіңкілік қатардың орташа деңгейін есептеу әдісі. 

Бірқалыпты аралықтар өсіңкілік қатардың орташа шамасы. Бірқалыпты 

емес аралықтар қатардағы орташасы. Орташа нақты өсім 

 

Динамикалық қатарлар құрамы 

Өсіңкілік қатардың негізгі бағыты және анықтау тәсілі. Жылжымалы 

орташа әдісі.  

Өсіңкілік қатарды өңдеудің талдамалы жолдары. Нарықтық 

экономиканың көрсеткіштерін болжаудағы экстраполяция тәсілдерін 

қолдануы. Масымдық ауытқу және оны зерттеудің қажеттілігі. Маусымдық  

индекстер,  өсіңкілік қатарда есептеу тәсілдері. 
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Өсу коэффициенті – бірдей уақыт аралығында 2 динамикалық қатардың 

базисті өсім қарқынына қатынасы. 

 

Индекстер 

Статистикалық көрсеткіш ретінде индексті анықтау және оның түрлері.  

Статистикадағы индекстің маңызы мен мәні. Ортақ және дара индекстер, 

статистикада қолданылуы мен есептелуі. Орташа индекстер және оның 

статистикада қолданылуы мен есептеу тәртібі. 

 

Қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстылығын 

статистикалық зерттеу 

Құбылыстардың себепті байланысын зерттеу – ғылыми танымның басты 

міндеті. 

Байланыстың түрі мен үлгісі.  Байланысты зерттеу мен өлшеудің 

статистикадағы міндеттері. Құбылыстардың өзара байланысын талдаудағы 

қолданыатын статистикалық тәсілдер: параллелді қатарды келтіру 

әдісі,талдамалы топтау әдісі, баланстық әдіс. Байланысты талдаудың  

графикалық кескіндеу әдісі.Байланысты талдаудың корреляциялық және 

кемімелі әдістері. 

Байланысты теңестіруді таңдау. Байланысты белгілерді іріктеу. Кемімелі 

теңестіруді түсіндіру. Байланыс тығыздығының көрсеткіштері. 

Корреляцияның сызықтық коэффициенті. Корреляциялық қатынас. 

 

Ұлттық шоттар статистикасы, негізгі макроэкономикалық 

көрсеткіші 

Ұлттық шоттар түсінігі, жіктелімі мен топтамасы. Институционалдық 

бірлік түсінігі, резидент, өнім, қызметтер көрсету, трансферттер, 

экономикалық аймақ, экономикалыө қызмет, экономикалық операциялар 

есебінің қағидалары. 

Экономикалық қызмет түрлері, секторы, экономикалық операциялары 

бойынша шаруашылық бірліктерін топтау. Ұлттық шоттар жүйесінде 

қолданылатын баға түрлері. 

 

Ұлттық шоттар жүйесі 

Шоттардың ресурстық бөлігі: жалпы тауар өндіру мен қызмет көрсету, 

өнім мен импортқа салынған таза салық.  

Өнім мен көрсетілетін қызметтердің жалпы шығарылымы құрамыдық 

элементтері: тауарлар, нарықтық қызметтер, нарықтық емес қызметтер, 

шартты есептелген банктік өнім. 

Пайдаланған ресурстар бөлігі: аралық тұтыну, жалпы ішкі өнім. 

Аралық тұтынуды есептеу, маңызы мен мәні. Аралық тұтынуға қатысты 

шығындар. Аралық тұтынуды есептеуде қолданылатын бағалар. Жалпы ішкі 

өнімді есептеу тәртібі. Шоттың негізгі көрсеткіштерін есептеу тәртібінің 

мазмұны, түсінігі. 
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Ресурсты пайдалану бөлігі: аралық тұтыну, түпкілікті тұтыну, негізгі 

капиталдың жалпы қорлануы, айналымдағы материалдық қорлардың өзгеруі.  

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Статистиканың теориясына түсінік 

2. Қазақстан Республикасында статистиканы ұйымдастыру 

3. Статистикалық бақылау 

4. Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау   

5. Нақты және қатысты шамалар. Статистикадағы графиктік әдіс        

6. Орташа шамалар мен өзгерменің көрсеткіштері 

7. Таратпалы қатарлар  

8. Ішінара бақылау 

9. Қоғамдық құбылыстарды статистикалық өсіңкілік (динамикалық) 

қатарлар 

10.Статистикалық зерттеудегі өсіңкілік қатарлар 

11.Динамикалық қатарлар құрамы 

12.Индекстер 

13.Қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстылығын статистикалық 

зерттеу 

14.Ұлттық шоттар статистикасы, негізгі макроэкономикалық көрсеткіші  

15.Ұлттық шоттар жүйесі: шоттардың құрылуы 

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Статистикада қолданылатын жіктелімдер 

2. Мемлекеттік және ведомствалық статистикалық есеп беру 

3. Алғашқы жинақталған құжаттар бойынша бағдарлама құру  

4. Зерттеу тақырыбы бойынша алғашқы ақпараттар жинау  

5. Қатарға және графикке бөлу тәртібін құру  

6. Нақты ұйым бойынша бақылау бағдарламасын құру. 20 объект 

бойынша типтік, құрылымдық және аналитикалық топтамаларды кұрастыру.  

7. Жеке статистикалық мәліметтер  негіінде абсолюттік және қатысты 

шамалардың графиктерін құру  

8. Статистикалық орташа шамалар дегеніміз не. Орташа шамалардың 

қандай түрлері бар.Үйлесімдік орташа шама деген не, оның қандай түрлері 

бар. Мода және медиана дегеніміз не, оны есептеудің формулалары.  

9. Бірнеше компанияның мәліметтері бойынша вариация көрсеткіштерін 

есептеу және есептеу тәсілдерін талдау 
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10.Жеке тапсырмасы бойынша ішінара жиынтықтың параметрлерін 

есептеу мен талдау 

11.Бастапқы орта және бастапқы үлес интервалын бағалау 

12.Әлеуметтік-экономикалық құбылыстың динамикалық қатарын құрып 

және тенденцияларын талдауын жүргізуге арналған мәліметтерді жинау 

бойынша  жеке жұмыс тапсыру. 

13.Тұтынушы бағалар индекстің методологиясы мен есертеу базасы 

(презентация) 

14.Екі қоғамдық құбылыстың өзара байланысын статистикалық 

зерттеуін орындап, регрессия параметрлерін есептеп байланыстың күшін 

аныктап, экономикалық қорытындысын  және болжамын жасау. 

15.Ұлттық шоттар жүйесінің негізгі шоттары.  Халықтың өмір деңгейі 

мен құнының статистикасы 

 

СТУДЕНТТІН ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Статистиканың пайда болуы және оның тарихы  

2. Статистиканың ақпараттық базасы  

3. ҚР Статистика бойынша Агенттілігінің міндеті мен мақсаты 

4. Статистикалық бақылау жоспарының бағдарлама-әдістемелік 

сұрақтары  

5. Кестені және графикті құру тәртібі  

6.Дискреттік өзгермелі қатарды интервалдық қатарға қайта құрып 

шыққан интервалдық қатарды жаңа дискреттік қатарды құру; типологиялық, 

құрылымдық, аналитикалық топтардың пайдаланылуы 

7. Орта арифметикалық есебі үшін «кезендік» әдісі. Интервалды 

вариациялық қатардың мода және медиана есебі  

8. Дисперсияның математикалық қасиетін анықтау және талдауда оның 

қолдануылуы  

9. Ішінара бақылау – нарықтық экономикадағы статистикалық 

ақпараттардың негізгі қайнар көзі. Ішінара бақылау нәтижелерін бағалау 

10. Вариация көрсеткіштер жүйесі, оны талдауда, вариация өсімі 

формуласында, дисперсияны есептеу кезінде қолданылуы  

11. Динамикалық қатарларды талдау әдістері. Мерзімдік ауытқуды 

анықтау әдістері.  

12. Жеке, жалпы, агрегаттық, орташа индекстерді талдауы және есебі.  

13. Өлшем бірліктері әр түрлі салыстырмалы жиынтықтар 

көрсеткіштерін анықтау тәсілдері  

14. Қоғамдық құбылыстың өзара байланысын статистикалық зерттеуін 

орындап, ререссия параметрлерін есептеп арқылы байланыстың күшін 

аныктап, экономикалық қорытындысын  және болжамын жасау 

15. Ұлттық байлықты анықтау жолдары мен олардың негізгі 

көрсеткіштер динамикасы  
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HE 2208 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКА 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 
Медуханова Л.А. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ халықаралық қатынастар және әлемдік экономика 

кафедрасының доценті; 

Мырзахметова А.М. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ халықаралық қатынастар және әлемдік экономика 

кафедрасының доценті; 

 

Пікір жазғандар: 

Кенжебаева З.С. – экономика ғылымдарының докторы, «НАРХОЗ» 

Университетінің профессоры; 
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атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің профессоры; 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Халықаралық экономика» пәні тауарлар мен қызметтер, капиталдар 

мен жұмыс күші, технологиялар мен валютаның халықаралық алмасу 

саласындағы мемлекеттік тиістілігі әртүрлі болатын экономикалық 

субъектілерінің өзара әрекеттесудің ерекшеліктері тұралы студенттердің 

кәсіби білімдерін қалыптастырады. Халықаралық экономиканы оқып білу 

елдің халықаралық экономикалық қатынастарына қатысу оның экономикалық 

дамуына әсері мен жеке шаруашылық субъектлердіңпайдасы мен 

шығындарын талдауға, елдің тиімді сыртқыэкономикалық саясатынның 

қағидаларын, елдердің арасында мемлекетаралық және үкіметаралық 

келісімдер аясында үйлестірудің қажеттілігін түсінуге мүмкіндік береді. 

Халықаралық экономика теориясын зерттеудің өзектілігі қазіргі 

жаһандану жағдайларында арта түсуде. Себебі, ұлттық экономикалардың 

күшейіп жатқан өзара байланысы мен тәуелділігі жеке алған әр елдің дамуына 

әсерін тигізеді. Барлық шаруашылық субъектілердің қызметі тұра немесе 

жанама түрде ұлттық шекаралардың шектерінен шығып, халықаралық 

экономиканың әрекет ету аясын кеңейтеді. Халықаралық экономикалық 

қызметтің кеңеюі, оның дамуының серпінді өсуi нәтижесінде, экономикалық 

құлдыраулар, қаржылық және валюталық дағдарыстар, алғашында жеке елдер 

мен аймақтарда пайда болып, сөзсіз ғаламдық сипатқа айналады. Осындай 

жағдайларда әлемдік нарықтағы ахуалдың өзгерістерін болжамай және 

сараптамай, басқа елдердің, сонымен қатар халықаралық экономикалық 

ұйымдардың жүргізіп отырған саясатымен ұлттық экономикалық саясатты 
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үйлестірмейінше ойдағыдай макроэкономикалық саясатты жүргізу және 

жетілдіру мүмкiн емес. 

Халықаралық экономиканы оқу қажеттілігі жоғары оқу орының 

бітіргеннен кейін түлектердің халықаралық сауданы жүзеге асыратын және 

шетел инвестицияларын қолданатын, отандық, сондай-ақ, шетелдік 

кәсіпорындарында жұмыс істейтіндігімен байланысты болып отыр. 

Халықаралық экономика саласындағы білімдерді игеру оларға елдің және 

кәсіпорындардың сыртқы экономикалық байланыстарын сараптауға және 

бағалауға, пайданы барынша көбейтуге және тәуекелдердi азайтуға  жағдай 

жасауға және қазақстандық экономиканың халықаралық бәсекелестілік 

қабілеттілігнің деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. 

«Халықаралық экономика» пәніне дейін студенттерде негізді   

экономикалық білім мен экономикалық процестерді сараптаудың машықтарын 

қалыптастыратын «Экономикалық теория», «Микроэкономика» және 

«Макроэкономика» секілді базалық курстар оқылады. Халықаралық 

экономика нарықтық экономика теориясына негізделеді және нақты ғылым 

ретінде оны ұлттық экономикалар әрекеттесу саласына қатысты дамытады. Ол 

экономиканың жеке салаларын зерттейтін ғылымдарға қатысты, жалпы 

теориялық пән болып табылады. 

Студенттер «Халықаралық экономика» курсын игеру нәтижесiнде: 

– халықаралық экономиканың құрылымы мен әрекет етудің негізгі 

қағидаларын;халықаралық экономикалыққатынастардың мазмұнын, 

ерекшеліктері мен өзара байланыстарын; халықаралық сауда, өндіріс 

факторларының халықаралық қозғалысы, халықаралық валюта және қаржы 

қатынастар саласындағы теориялық және тәжірибелік мәселелердiң мәнiн 

білуге; 

– қазiргi замаңғы халықаралық экономиканың ерекшеліктерін; елдің 

ұлттық мүдделерін, елдің және жеке кәсіпорындардың халықаралық 

экономикалық қызметке қатысу пайдасы мен шығындарын; халықаралық 

экономиканы мемлекеттік және ұлт үсті реттеудің мақсаттары мен тәсілдерін 

түсінуге;  

 – Қазақстан Республикасының халықаралық экономикалық 

байланыстарын және кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін 

ұйымдастыру мен басқаруға қатысты халықаралық экономика теория 

саласындағы білімді қолдануды; қазiргi халықаралық экономикалық өмiрде 

болып жататын өзгерiстердi талдау және олардың салдарларын бағалауды 

білуге міндетті. 

 

Пререквизиттері: «Экономикадағы математика», «Экономикалық 

теория», «Микроэкономика»; 

Постреквизиттері:«Халықаралық бизнес»; 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар аталуы 

1 Халықаралық экономиканың қалыптасуы және құрылымы   

2 Тауарлар мен өндіріс факторлардың халықаралық қозғалысы 

3 Халықаралық сауданың классикалық теориялары 

4 Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік. Халықаралық сауданың 

табыстардың бөлінуіне тигізетің әсері 

5 Халықаралық сауданың баламалы (альтернативті)  теориялары 

6 Сыртқы сауда саясаты және оның түрлері. Сауда саясатының тарифтік 

құралдары 

7 Сыртқы сауда саясатының тарифтік емес құралдары 

8 Капиталдың халықаралық қозғалысы 

9 Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы 

10 Технологиялардың халықаралық алмасуы 

11 Халықаралық экономикалық интеграция 

12 Төлем балансы  

13 Халықаралық валюта-қаржылық жүйе 

14 Валюталық бағам және оның қалыптасу факторлары 

15 Халықаралық қаржылық нарықтар 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Халықаралық экономика» курсының оқыту мақсаты, студенттердің  

халықаралық экономика саласындағы теориялық білімдерді игеріп, 

тәжірибелік мәселелерді сараптау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Бұл пән бойынша алған білімдер қазіргі халықаралық экономикалық өмірде 

болып жатқан оқиғаларды, құбылыстарды және үдерістерді кәсіби талдауға, 

олардың елдің экономикасына, оның салалары мен кәсіпорындарына  тигізетін 

әсерін бағалауға мүмкіндік береді.  

«Халықаралық экономика» пәннiң зерттеу объектісі әр түрлi 

субъектілердiң халықаралық экономикалық қызметi болып табылады, ал пәні 

– ұлттық экономикалардың әрекеттесу қағидалары, ережелері және әсерлері, 

елдер арсындағы экономикалық байланыстарын мемлекеттік және 

халықаралық реттеудің мақсаттары мен әдістері. 

 Халықаралық экономиканың әдіснамасының негізінде экономикалық 

тепе-теңдіктің ортақ идеясына сүйенген неоклассикалық синтездің ойлары 

мен талдау қағидалары жатыр. Халықаралық экономикада қолданатын 

моделдік және категориялық аппарат «Микроэкономика» және 

«Макроэкономика» пәндерінің категориялары мен сараптау әдістерімен сай 

келеді. Халықаралық экономика теориясының ерекшелігі болып табылатын, 
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ол оның заңдары мен заңдылықтарының көбіне талас-тартысты болуында. Бұл 

ғылымның жас екендігін және халықаралық экономикалық қызметтің 

серпінділігін көрсетеді. 

Экономикалық ғылымның ерекше бағыты ретiнде халықаралық 

экономика теориясы мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласындағы 

бiлiмдердiң жинақталуы мен жүйеленуі бойынша қалыптасады.  Оның 

белсенді дамуы XX ғасырдың екінші жартысында әлемдік экономиканың 

жылдам өсуі және халықаралық экономикалық қызмет саласының кеңеюі 

барысында орын алды. Сонымен қатар, халықаралық экономика теориясының 

негiздерi экономикалық ғылым классиктерiнің – А. Смиттің, Д. Рикардоның, 

Дж. Милльдің, А. Маршаллдің еңбектерiнде қаланған. Ал оданды бұрын – 

XVI-XVIII ғасырларда – меркантилизм мектебiнің шеңберiнде халықаралық 

саудаға және елдiң төлем балансына қатысты алғашқы көзқарастар айтылған 

болатын. Дегенмен, қазіргі заманғы халықаралық экономика теориясының 

мазмұның құрайтын, XX ғасырдың ғалым-экономистердің – Э. Хекшердің, Б. 

Олиннің, Ф. Эджуорттың, Г. Хаберлердің, Д. Мидтің, Дж. М. Кейнстің, В. 

Леонтьевтің, П. Кругманның, Р. Вернонның, М. Портердің, П. 

Самуэльсонның, С. Линдердің, Б. Балассаның, Р. Манделлдің және т.б. 

тұжырымдамалары мен идеялары әсiресе маңызды болып табылады.  

Қазіргі таңда шаруашылық өмірдің интернационализациялануы мен 

жаһандануы ықпалымен, көптеген ұлттық экономикалық субъектілердің 

халықаралық экономика саласына тiкелей немесе жанама түрде қосылуы 

жағдайында, аталмыш ғылым экономикалық ғылым жүйесіндегі жетекші 

пәндердің біріне айналды. Халықаралық экономика заңдарын білмейінше, 

елдің тиімді макроэкономикалық саясатын қалыптастыру, кәсiпорындар мен 

фирмалардың сыртқы экономикалық қызметiн ұйымдастырудың 

ерекшелiктерін анықтау, олардың сыртқы экономикалық байланыстарын 

басқару саласыда дұрыс шешiм қабылдау мүмкін емес. 

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Халықаралық экономиканың қалыптасуы және құрылымы 

Халықаралық экономика нарықтық экономиканың жалпы теориясының 

құрамдас бөлiгi ретінде. Халықаралық экономика теориясының объектісі және 

пәні. «Халықаралық экономика», «Халықаралық экономикалық қатынастар» 

және «Әлемдiк экономика» терминдерінің өзара қатынасы. Экономикалық 

ғылымдар жүйесiндегi халықаралық экономика теориясының орыны. 

Халықаралық экономикада қолданылатын талдаудың құралдары мен 

үлгілерi. Халықаралық экономика теориясының тәжірибелік көзделуі. 

Халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы. Қазiргi заманғы 

халықаралық экономиканың негізгі сипаты. Ұлттық экономиканы дамытудағы 

ашықтық қағидасы. Қазiргi халықаралық экономикадағы мемлекеттер: 

егемендiктiң және мемлекеттiк шекаралардың мәнi. 
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Халықаралық экономиканың құрылымы. Халықаралық еңбек бөлінісі. 

Халықаралық экономикалық қатынастардың нақты формалары. Ұлттық және 

халықаралық деңгейдегi халықаралық экономиканы реттеу. Халықаралық 

микро- және макроэкономика. 

 

Тауарлар мен өндіріс факторлардың халықаралық қозғалысы  

Халықаралық экономикадағы жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. 

Тауарлардың халықаралық мобильділігі. Сауда жасалатын және сауда 

жасалмайтын  тауарлар. Сауда жасалатын және сауда жасалмайтын тауарлар 

арасындағы шекараның шарттылығы. 

Халықаралық сауда: ұғымы, ұлттық және халықаралық экономиканы 

дамытудағы маңыздылығы. Халықаралық сауданың құндық көлемiн өлшеу. 

Халықаралық сауданың тауарлық және географиялық құрылымы.  

Әлемдiк нарықтағы тепе-теңдiктiң моделі.  

Елдің сыртқы саудасының негiзгi сипаттамасы: сыртқы сауда айналымы, 

сауда балансы және сауда сальдосы. Экспорт және импорт құрылымы. 

Қазақстанның сыртқы саудасының негiзгi көрсеткiштері. 

Өндiрiс факторларының халықаралық бөлiнісі және қозғалысы. 

Тауарлар және қызмет көрсету халықаралық саудасының өндiрiс 

факторларының халықаралық қозғалысымен байланысы. Өндiрiс 

факторларының мобилділігі және олардың функционалдық түрлерi. Өндiрiс 

факторларымен қамтамасыз етілу – ұлттық экономиканың бәсекелестiк 

артықшылықтарының негiзi ретінде. Қазақстанның өндiрiс факторларымен 

қамтамасыз етілуі. 

Экономикалық қызметтiң секторлары. Ұлттық есеп-шоттардың жүйесi. 

Резидент және резидент еместер. Халықаралық экономикалық операциялар 

және олардың түрлерi. 

 

Халықаралық сауданың классикалық теориялары 

Халықаралық сауда теорияларының тарихи эволюциясы. 

Меркантилистік теорияның негiзгi идеялары. Меркантилисттер 

көзқарастарына  негiзделген экономикалық саясат. Меркантилизмнің тарихи 

мәні және оны сынау. 

Халықаралық сауданың классикалық теорияларының негiзгi 

алғышарттары. «Laissez-faire» саясаты. А. Смиттiң абсолюттi артықшылықтар 

моделі. Абсолюттi артықшылықтар теориясының шектеулігі. 

Д. Рикардоның абсолюттi артықшылықтар теориясының дамытуы. 

Альтернативті (баламалық) баға (шығындар). Салыстырмалы артықшылықтар 

моделі. Бiрнеше тауарлармен сауда жасау барысында салыстырмалы 

артықшылықтар теориясын қолдану. Еңбектiң бағасы және еңбек ақының 

елдер  арасындағы арақатынасы. Салыстырмалы еңбек ақылар және елдердің 

салыстырмалы артықшылықтары. Халықаралық сауда теориясындағы 

салыстырмалы артықшылықтар қағидасының мәнi. Салыстырмалы 

артықшылықтар теориясының шектеулілігі. 
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Дж. Ст. Милльдің халықаралық  баға (интерұлттық құн) теориясы.  

Өндіріс факторларының арақатынас теориясы.  Хекшер-Олин моделі 

және оның  негiзгi алғышарттары. Өндiрiстiк факторлармен абсолюттi және 

салыстырмалы қамтамасыз етілуі. Өндiрiс факторларының салыстырмалы 

бағалары және тауарлардың өндiрiс шығындары. Әр түрлi өндiрiс факторлары 

иелерiнiң халықаралық саудадан ұтысы. 

Өндiрiс факторларының арақатынас теориясының эмпирикалық 

тексеруi. Леонтьев парадоксы және оның түсiндiрілуi.  

 

Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік. Халықаралық 

сауданың табыстардың бөлінуіне тигізетің әсері 

Халықаралық сауда теориясында сұранысты және ұсынысты талдаудың 

маңызы. Халықаралық сауданың стандарты моделі: алмастырудың өскелен 

шығындары, трансформацияның (өзгерудің) шектi деңгейі және 

алмастырудың шектi деңгейi. Стандартты моделдің негізгі сипаты. Сауданың 

болмау жағдайындағы баланс. Сауда жағдайындағы баланс. Әрбір сауда 

жүргізуші елдiң толымсыз мамандану қағидасы. 

Айырбастан алынатын ұтыс және маманданудан пайда болатын ұтыс. 

Шағын  және үлкен елдiң арасындағы сауда. Сауда шарттары: ұғымы және 

өлшемі. Сауда шарттары индексі өзгерiсінiң елдің әл-ауқатына тигізетің 

ықпалы. 

Халықаралық саудаға тигізетін әсерi тұрғысынан қарастырғандағы 

экономикалық өсудiң типтерi. Елдің  үкiметiнің экспортты ұлғайту және 

импортты алмастыру саясаттары арасындағы таңдауы. «Күйзелісті өсу» 

мәселесі. 

Халықаралық сауданың табыстардың бөлінуіне тигізетің әсерiн 

сараптаудың маңызы. Сауда жүргізуші елдердегi тұтынушылардың ұтыстары 

мен шығындары, өндiрушiлердің шығындары және табыстарының өсуi. 

Халықаралық саудадан түсетін таза ұтыс. 

Өндiрiс факторларының арақатынасы теориясындағы табыстардың 

бөлінуі. Хекшер-Олин-Самуэльсон теоремасы. Столпер-Самуэльсон 

теоремасы. Рыбчинскийдiң теоремасы. «Голланд ауруы» – Рыбчинский 

теоремасының жеке жағдайы ретінде. 

 

Халықаралық сауданың баламалы (альтернативті) теориялары 
Классикалық теориялардың шектеулілік мәселесi. Әлемдiк 

нарықтардағы жетiлмеген бәсеке және халықаралық сауданың жаңа үлгiлерiн 

жасаудың қажеттiлiгі. Халықаралық сауданың альтернативті теорияларының 

әдiстемелiк негiзi. 

П. Кругманның халықаралық сауда теориясын дамытуы. Масштаб әсері 

негiзiндегі сауда. Масштаб экономикасының моделі. Масштабтың сыртқы 

әсері. Масштабтың iшкi әсері және жетiлмеген бәсекенiң пайда болуы. 

Олигополия және монополистiк бәсеке жағдайындағы халықаралық сауда.  
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Бiр саланың дифференциалданған тауарлармен елдердiң арасындағы 

сауданың өсу тенденциясы. Ішкісалалық сауданың теориясын құрастыруына 

Б.Балассаның қосқан үлесі. Гомогендік тауарлармен халықаралық сауда. 

Ішкісалалық сауданың индексi. Ішкісалалық сауданың теориясының маңызы. 

ҒТП-тің халықаралық саудаға әсері. Р.Вернонның тауардың өмірлік 

циклі теориясы. Халықаралық саудадағы тауардың өмірлік циклдарының 

кезеңдері. 

 

Сыртқы сауда саясаты және оның түрлері. Сауда саясатының 

тарифтік құралдары 

Халықаралық сауданы мемлекеттiк реттеудiң қажеттiлiгі және түрлерi. 

Үкiметтің халықаралық сауда саласындағы негізгі мақсаттары. 

Протекционизм: мәні және формалары. Елдің сауда саясатының 

(саудалық тәртiптің) сипаты.. 

Сауда саясатының құралдары: тарифтiк және тарифтік емес. 

Халықаралық сауданы реттеудiң тарифтік әдiстерi. Кеден тарифын анықтау. 

Кеден бажы және оның функциялары. Кеден баждарының классификациясы. 

Тауардың кедендік құны. Тарифтік эскалация және оның мәнi. 

Тарифтардың экономикалық рөлi: тарифтарды енгiзудегi әсерлер. 

Шағын елдiң экономикасына тарифтың тигізетің ықпалы. Үлкен елдiң 

экономикасына тарифтың тигізетің ықпалы.  

Тарифтың онтайлы деңгейi. Тарифтік квота. Экспорттық тариф.  

Тарифтерге қатысты қарсы және қорғау дәлелдер. 

ДСҰ және оның халықаралық сауданы реттудегі рөлі. Тарифтердің  

ДСҰ-ның халықаралық сауда саясатыңдағы маңызы.  

 

Сыртқы сауда саясатының тарифтік емес құралдары 

Сыртқы сауданы реттеудiң тарифтік емес әдiстерi: кеден тарифынан 

айырмашылығы және құралдарының негiзгi топтары.  

Сандық шектеулер. Үлестеу (квоталарды қолдану). Квоталардың 

классификациясы. Тариф және квота арасындағы экономикалық 

айырмашылық. Лицензиялау және лицензиялардың нақты формалары. 

Лицензиялар бөлінісінің механизмдері. Экспортты «ерiктi» шектеулер және 

олардың импортерларға тигізетін экономикалық әсері. 

Сауданы тарифтік емес шектеудің жасырын әдiстері: негiзгi түрлері 

және қазiргi жағдайдағы рөлi. 

Сауда саясатының қаржылық әдiстерi. Субсидиялар және олардың 

түрлерi. Экспорттық несие беру. Демпинг және оның түрлері. Демпингке 

қарсы құралдар. Тарифтік емес құралдар мен ДСҰ-ның қағидаттары.  

Сыртқы сауданы реттеудегі экономикалық емес әдiстер. 

 

Капиталдың халықаралық қозғалысы 

Дүние жүзілік шаруашылық байланыстардың дамуы және капиталдың 

халықаралық мобилділігі дәрежесiнiң өсуi. Физикалық және қаржылық 
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капитал. Капиталдың халықаралық қозғалысының ұғымы. Капиталдың 

халықаралық қозғалысының қазiргi көлемдері мен динамикасы. 

Капиталдың халықаралық қозғалысының формалары. Кәсiпкерлiк және 

қарыз (ссудалық) капиталының халықаралық орын ауыстыруы. Тікелей және 

портфельдік инвестициялар.  

Тікелей шетел инвестициялардың себептері және құрамы. Шетел 

инвестициялары бар кәсiпорындар және оның формалары. Тікелей шетелдік 

инвестициялардың  мемлекеттiк қолдауы. Халықаралық корпорациялардың 

тікелей шетелдік инвестицияларын салуды дамытудағы бастаушы рөлі. 

Қазақстандағы тікелей шетел инвестициялары. 

Портфельдік инвестициялар салудың себептері және түрлерi. Қазiргi 

халықаралық экономикада портфельдік инвестициялардың рөлi. 

Қарыз капиталдың халықаралық қозғалысы және оның 

түрлері.Уақытаралық сауда. Халықаралық қарыз алу және несие берудiң 

негiзгi құралдары. Халықаралық несие берудегi Бүкiл әлемдiк банктiң рөлi. 

Қазақстанның қарыз капиталын сыртқы қарыз түрінде алуы. 

 

Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы 
Жұмыс күшінiң халықаралық миграциясының мәні және себептерi. 

Иммиграция. Эмиграция. Реэмиграция. Миграциялық сальдо. Жұмыс күшінiң 

халықаралық миграциясының қазiргi формалары және бағытары.. 

Қазақстандағы жұмыс күшінiң сыртқы миграциясының көлемі және маңызы. 

Халықаралық миграцияның экономикалық әсерлері. Жұмыс күшін 

импортер-елдің және экспортер-елдің пайдасы және шығындары. 

Мамандардың шет елге кету мәселесi. 

Жұмыс күші халықаралық миграциясын мемлекеттiк реттеу: қажеттiлiгі 

және мақсаттары. Иммиграцияны реттеу құралдары мен механизмдері. Қайта 

қоныс аударуды ынталандыру. Эмиграцияны мемлекеттiк реттеу. 

Халықаралық еңбек ұйымы мен Халықаралық миграцияның ұйымының 

жұмыс күшiнiң халықаралық миграциясын реттеудегi рөлі. 

 

Технологиялардың халықаралық алмасуы 

Технологиялардың халықаралық қозғалысы: ұғымы, себептері және 

түрлері. Технологиялық айырмашылықтардың динамикалық үлгiлері. 

Технологиялардың халықаралық берiлуiнiң механизмдері. 

Технологияларды қорғаудың заңды формалары. Технологиялардың берiлу 

түрлері. Лицензиялармен сауда және лицензиялық төлемдердiң түрлерi. 

Халықаралық техникалық жәрдемдесу. Техникалық жәрдемдесу 

бағдарламалары. Техникалық көмектiң механизмдері. 

Технологиялар берiлуiн мемлекеттiк реттеу. Технологиялар беруді 

шектеудiң себептері. Технологияларды берудi реттеудің механизмдері. 

 

Халықаралық экономикалық интеграция 
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Экономикалық интеграцияның алғышарттары және мақсаттары. 

Интеграциялық бірлестіктердің түрлері. 

Интеграцияны бағалау қағидалары. Интеграцияның  статикалық және 

динамикалық әсерлері. Сауданы құру әсері. Сауданың ауытқуы әсері. 

Кедендік одақтың теориясыдағы «екiншi үздіктің» қағидасы. 

Еуропалық Одақ: пайда болуы және дамуының негiзгi кезеңдерi. NAFTA 

(НАФТА). ASEAN (АСЕАН) және APEC (АТЭС). MERCOSUR (МЕРКОСУР). 

ТМД шеңберіндегі интеграцияның ерекшеліктері. ЕАЭҚ-тың пайда болу 

мен даму мәселелері.  

 

Төлем балансы 

Төлем балансының ұғымы мен макроэкономикалық рөлi. Елдiң төлем 

балансын қалыптастырудың әдiстемесі және қағидалары. Қос жазба жүйесі. 

Төлем балансы операцияларының классификациясы. 

Төлем балансының құрылымы.Ағымдағы операциялардың шоты. Сауда 

балансы және тауарлар мен қызмет көрсету балансы. Табыстар және ағымдағы 

трансферттер. Капиталдар және қаржы құралдар операцияларының шоты. 

Төлем балансы шоттарының өзара байланысы. Ресми валюталық резервтер 

және олардың төлем балансын қаржыландыруындағы рөлi. 

 

Халықаралық валюта-қаржылық жүйе 
Халықаралық валюта-қаржылық жүйенiң ұғымы және қазiргi құрылымы. 

Халықаралық валюта-қаржылық жүйенiң валюталық және қаржылық 

элементтері. 

Валюта және оның түрлерi. Валютаның айырбастылымдығы. 

Валюталардың параллелді айналуы. 

Әлемдік валюталық жүйенiң эволюциясы. Алтын стандарт. Генуя 

конференциясы. Алтындевиздік стандарт. Бреттон-Вудс валюта жүйесі. 

Ямайка валюта жүйесі. Қалқымалы валюта бағамдарының жүйесi. Қазiргi 

кездегі әлемдік валюталық жүйе. Халықаралық валюталық қатынастарын 

реттеудегі ХВҚ-ның рөлі. 

Еуропалық валюталық жүйе. Қазақстанның ұлттық валюталық жүйесi. 

 

Валюталық бағам және оның қалыптасу факторлары 
Валюта бағамы: ұғымы және түрлер. Валюта бағамына әсер ететiн 

факторлар. Нарықтық және мемлекеттiк валюталық реттеу.  

Тепе-теңдік валюта бағамы. Шетелдiк валютаға сұраныс пен ұсыныс. 

Шетелдiк валюта құнының өзгеруі. Бағалардың валюта бағамына тәуелдiлiгі.  

Валюта саясаты мен валюталық реттеу. Валюталық реттеудің 

құралдары. ҚР-ның валюталық заңнамасы. 

 

Халықаралық қаржылық нарықтар 

Халықаралық қаржылық нарығының түсінігі, ерекшеліктері мен 

құрылымы. Халықаралық қаржылық орталықтар. 
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Халықаралық валюталар нарығы. Валюталық нарықтың қатысушылары. 

Валюталық нарықтың функциялары. Валюталық нарықтың құрылымы. 

Борышқорлық мiндеттемелердiң халықаралық нарықтары және оның 

құрылымы. Акциялардың халықаралық нарығы. Деривативтердің 

халықаралық нарығы. Биржалардағы сауда. Биржадан тыс сауда. 

Қазақстанның халықаралық қаржылық нарықтартарға қатысуы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы мен қазіргі заманғы 

белгілері   

2. Тауарлар мен қызметтердің халықаралық саудасы мен өндiрiс 

факторларының халықаралық қозғалысы өзара байланысы   

3. Д. Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар мен Хекшер-Олиннің 

өндiрiс факторларының арақатынасы моделдері 

4. Халықаралық сауданың стандартты моделі. Халықаралық саудаға 

қатысудың пайдасы мен зияны 

5. Масштаб әсері негізіндегі халықаралық сауда. Елдер арасындағы ішкі 

салалық  сауда және оның себептері 

6. Елдің сыртқысаудалық саясатының мақсаттары мен мәні. Кедендік 

тарифтердің түрлері мен функциялары 

7.  Сырқы сауданы тарифті емес реттеудің негізгі құралдары және 

олардың маңызы 

8. Капиталдың халықаралық қоғалысының негізгі формалары. 

Қазақстанның экономикасындағы шетелдік инвестициялар   

9. Қазақстандағы жұмыс күшінің халықаралық  миграциясының 

экономикалық және әлеуметтік әсерлері 

10. Технологияларды халықаралық деңгейде берудің түрлері мен 

механизмі  

11. Еуропалық Одақ: дамудың негізгі сатылары мен қазіргі мәселелері 

12. Қазіргі заманғы әлемдік валюталық жүйе: негізгі қағидалары мен 

жұмыс істеу мәселелері 

13. Валюта бағамы және оның түрлері 

14. Елдiң төлем балансын қалыптастырудың әдiсі мен қағидалары   

15. Борышқорлық мiндеттемелердiң құралдары мен халықаралық 

нарықтары 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Әлемдiк нарық, әлемдік шаруашылық және халықаралық 

экономиканың пайда болуы 
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2.Қазiргi халықаралық экономикадағы мемлекеттер: егемендiктiң және 

мемлекеттiк шекаралардың мәнi 

3.Өндiрiс факторларымен қамтамасыз етілу – ұлттық экономиканың 

бәсекелестiк артықшылықтарының негiзi ретінде 

4.Халықаралық сауда теорияларының тарихи эволюциясы 

5.Елдің  үкiметiнің экспортты ұлғайту және импортты алмастыру 

саясаттары арасындағы таңдауы. «Күйзелісті өсу» мәселесі 

6.«Голланд ауруы»: мәні, көрініс формалары және себептері 

7.Олигополия және монополистiк бәсеке жағдайындағы халықаралық 

сауда  

8.Шағын және үлкен елдiң экономикасына тарифтың тигізетің ықпалы  

9.Сауданы тарифтік емес шектеудің жасырын әдiстері: негiзгi түрлері 

және қазiргi жағдайдағы рөлi  

10.Қазақстандағы тікелей шетел инвестициялары: салалық құрылымы 

және экономиканың өндеуші салаларына тарту перспективалары  

11.Қазiргi халықаралық экономикада портфельдік инвестициялардың 

рөлi 

12.Қазақстандағы жұмыс күшінiң сыртқы миграциясының көлемі және 

құрылымы 

13.Иммиграцияны мемлекеттік реттеудің құралдары мен механизмдері  

14.Халықаралық техникалық жәрдемдесудің бағдарламалары. 

Техникалық көмектiң механизмдері  

15.Халықаралық экономикалық интеграция мен экономиканың 

жаһандануы 

16.Төлем балансы шоттарының өзара байланысы  

17.Қазіргі кезеңдегі Еуропалық валюталық жүйе 

18.Қазақстанның ұлттық валюталық жүйесiнің негізгі құрамдас 

бөліктері 

19.Валюта бағамына әсер ететiн факторлар. Нарықтық және мемлекеттiк 

валюталық реттеудің арақатынасы  

20.Шетелдiк валютаға сұраныс және ұсыныс икемдiлiгi. Маршалл-

Лернер шарты 

21.Халықаралық қаржылық орталықтар және олардың әлемдік қаржы 

нарықтарындағы рөлі 
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Авторлар: 
Медуханова Л.А. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің доценті ; 

Мырзахметова А.М. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-

Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің доценті; 

Оспанбаев Ж.А. – экономика магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ 

Ұлттық Университеті; 

 

Пікір жазғандар: 

Арупов А.А. – экономика ғылымдарының докторы, профессоры, 

Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар институтының директоры; 

Аубакирова Ж.Я. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің профессоры; 

 

 

ТҮСІНІДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлемдік экономика» пәнінің мақсаты мен міндеттері - «Әлемдік 

экономика» мамандығы бойынша оқып жүрген студенттердің бойында қазіргі 

кездегі әлемдік шаруашылықтың ерекшеліктері, даму заңдылықтарының 

мәселелері туралы кәсіби білім қалыптастыру. 

 «Әлемдік экономика» пәні студенттерге әлем елдерінің ұлттық 

экономикаларын біріктіретін ерекше экономикалық жүйе ретіндегі әлемдік 

экономиканың құрылымы туралы білімдерді береді. Бұл білімдер олар үшін 

негіз қалаушы білімдер болып табылады және шаруашылық үдерістердің 

жаһандануы жағдайында елдердің басым бөлігінің экономикалары әлемдік 

шаруашылық үдерістерге тартыла отырып, осы үдерістерде орын алып жатқан 

өзгерістерге өте сезімтал болып келуіне байланысты айрықша өзектілікке ие 

болады. Осыған байланысты әлемдік экономика саласының болашақ 

мамандары қазіргі кездегі әлемдік шаруашылық жүйесінің табиғатын жете 

түсінуге және оның негізгі субъектілері мен олардың өзара әрекеттесу 

механизмдері қандай және олар қандай заңдылықтармен әрекет етеді, сондай-

ақ, қандай бағытта дамиды деген мәселелерді жақсы білулері тиіс.  

«Әлемдік экономика» курсын игеру, студенттерде қазіргі серпінді даму 

үстіндегі әлемдегі экономикалық үдерістер мен құбылыстарды талдау және 

олардың жалпы ұлттық экономика мен оның салаларының дамуына сондай-ақ, 

жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіне тигізер әсерін 

бағалай білу дағдыларының қалыптасуына өз ықпалын тигізеді. Пәнді игеру 

барысында алынған білімдер студенттерге әлемнің жекелеген аймақтар мен 

елдерінің, соның ішінде Қазақстанның қазіргі кездегі әлемдік 
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шаруашылықтағы орны мен рөлін, сондай-ақ, олардың әлеуметтік-

экономикалық даму деңгейлерін бір-бірімен салыстыру арқылы бағалауға 

мүмкіндік береді. 

Әлемдік шаруашылық курсын игеріп болған соң студенттер: 

– әлемдік экономиканың әрекет ету ұстанымдары, қазіргі кездегі 

мәселелері және даму бағыттары туралы жүйеленген білімдерді иеленуге; 

– әлемдік шаруашылықтың қазіргі кездегі елдік және 

институционалдық құрылымын білуге; 

– жекелеген елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі мен 

бәсекеге қабілеттілігін сипаттайтын көрсеткіштерді түсіне білуге; 

– әлемнің негізгі өндірістік және қаржы ресурстарының көлемі мен 

құрылымы, олардың елдер арасындағы бөлінуі туралы мәліметтерді иеленуге; 

– трансұлттық корпорациялардың, елдердің интеграциялық 

бірлестіктері мен халықаралық экономикалық ұйымдарының қазіргі әлемдік 

шаруашылықта орны мен рөлін түсінуге; 

– әлем елдерінің әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін 

іздеу,қорыту және салыстырмалы талдау  дағдыларын меңгеру; 

– алынған білімдерді ҚР сыртқы экономикалық байланыстары және 

кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастыру мен басқару 

саласындағы өзінің болашақтағы тәжірибелік қызметінде қолдана білуге 

міндетті. 

Пререквизиттер:«Экономикалық теория», «Макроэкономика», 

«Халықаралық экономика». 

Постреквизиттер: «Халықаралық сауда мен әлемдік тауар нарықтары», 

«Халықаралық бизнес», «Халықаралық валюталық және қаржы қатынастар». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атауы 

1 Әлемдік экономика: ерекшелігі, қалыптасуы және даму кезеңдері 

2 Әлемдік экономика дамуының қазіргі бағыттары 

3 Әлем елдерінің типологиясы 

4 Әлемдік шаруашылық пен әлем елдерінің негізгі топтарының даму 

динамикасы 

5 Әлемдік шаруашылықтың табиғи ресурстары: қазіргі заманғы 

экономикадағы рөлі мен елдердің қамтамасыз етілу деңгейі 

6 Әлемдік шаруашылықтың еңбек ресурстары: саны, құрылымы және 

елдердің қамтамасыз етілу деңгейі 

7 Әлемнің қаржы ресурстары және әлемдік капитал нарықтары 

8 Әлемдік экономиканың кәсіпкерлік және ғылыми ресурстары 

9 Әлемдік шаруашылықтағы ұлттық экономика 

10 Әлемдік экономикадағы дамыған елдер 

11 Әлемдік экономикадағы дамушы және постсоциалистік елдер 
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12 Әлемдік шаруашылық жүйедегі трансұлттық корпорациялар (ТҰК)  

13 Әлемнің интеграциялық бірлестіктері 

14 Халықаралық экономикалық ұйымдар 

15 Әлемдік шаруашылықтағы жаһандық мәселелер 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Әлемдік экономика» курсын оқытудың мақсаты студенттерге әлемдік 

шаруашылықтың қалыптасуы мен мәні, оның негізгі даму үрдістері, әлем 

елдерінің экономикалық даму динамикасы мен типологиясы туралы 

теориялық білімдерді беру болып табылады. Бұл пәннің зерттеу нысаны 

жалпы әлем мен оның аймақтарында болып жатқан экономикалық үдерістер 

мен құбылыстар болып табылады. Аталмыш пәнді игеру барысында жалпы 

ғылыми және экономика ғылымы ауқымында қолданылатын арнайы тәсілдер 

(сандық, статистикалық, ғылыми абстракция және т.б.). пайдаланылады. 

Статистикалық дерек көздері ретінде жетекші халықаралық экономикалық 

ұйымдардың (Дүниежүзілік Сауда Ұйымы, Әлемдік Банк, Халықаралық 

Валюта Қоры, БҰҰДБ және т.б.) мәліметтері пайдаланылды. 

«Әлемдік экономика» өзінің мазмұны бойынша тарихи-экономикалық 

ғылымдарға жатады және ол: экономикалық статистика, шетелдердің 

экономикасы, халықаралық экономика, қаржы, табиғатты пайдалану 

экономикасы және т.б. ғылымдармен тығыз байланысты. 

Курстың негізгі міндеттері: әлемдік экономиканың әрекет ету 

ұстанымдары, қазіргі кездегі мәселелері және даму бағыттарды білу; әлемдік 

шаруашылықтың қазіргі кездегі елдік және институционалдық құрылымын 

білу; жекелеген елдердің экономикалық даму деңгейі мен бәсекеге 

қабілеттілігін сипаттайтын көрсеткіштерді түсіне білу; әлемнің негізгі 

ресурстарының көлемі мен құрылымы білу, олардың елдер арасындағы 

бөлінуі туралы мәліметтерді иелену; трансұлттық корпорациялардың, 

елдердің интеграциялық бірлестіктері мен халықаралық экономикалық 

ұйымдарының қазіргі әлемдік шаруашылықта орны мен рөлін түсіну. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әлемдік экономика: ерекшеліктері, қалыптасуы және даму 

кезеңдері 
«Әлемдік экономика» мен «әлемдік шаруашылық» ұғымы. Әлемдік 

экономиканың экономикалық жүйе ретіндегі ерекшеліктері мен оның әрекет 

ету ұстанымдары. Әлемдік экономиканың негізгі субъектілері. Халықаралық 

экономикалық қатынастардың (ХЭҚ) әлемдік шаруашылық жүйедегі орны. 

Ххалықаралық еңбек бөлінісі және оның әлемдік экономиканың 

қалыптасуындағы рөлі. Әлемдік шаруашылықтың қалыптасуының тарихи 
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үдерісі. Халықаралық сауда мен капиталистік (нарықтық) шаруашылықтың 

әлемдік шаруашылықтың қалыптасуындағы маңызы. Әлемдік нарық пен 

әлемдік шаруашылықтың пайда болуы. Өндіріс факторларының халықаралық 

орын ауысуы, өндірістік төңкерістің және транспорт дамуының әлемдік 

шаруашылықтың құрылуындағы рөлі. ХІХ-ХХ ғғ. аралығындағы әлемдік 

шаруашылықтың ерекшеліктері. 

Әлемдік шаруашылықтың даму кезеңдері. Әлемдік шаруашылықтың 

соғыстан кейінгі кезеңдегі даму барысындағы тұтастығының артуы. 

Өндірістің интернационализациялануы және оның қозғаушы күштері. Әлемде 

интеграциялық бірлестіктердің пайда болуы. Халықаралық экономикалық 

ұйымдардың пайда болуы және олардың әлемдік шаруашылық үдерістерді 

реттеудегі рөлі. 

 

Әлемдік экономиканың дамуының қазіргі бағыттары 

Әлемдік экономиканың қазіргі кездегі дамуының ерекшеліктері.  

Экономиканың постиндустриализациясы: мәні және оның көрініс 

беруінің негізгі формалары. Индустриалды және постиндустриалды қоғам 

туралы теориялар. 

Экономиканың трансұлттануы. Трансұлттық компаниялар ұғымы (ТҰК). 

Әлемдегі шаруашылық өмірдің ырықсыздануы және ашық экономика саясаты. 

Аймақтандыру мен интеграция.  

Шаруашылық өмірдің жаһандануының мәні мен көрініс беру 

формалары. Ұлттық шаруашылықтардың экономиканың жаһандануы 

жағдайында өзара тәуелділіктерінің артуы. Экономиканың жаһандануының 

негізгі факторлары. Экономиканың жаһандануы үдерісінің әлеуметтік-

экономикалық қайшылықтары.  

 

Әлем елдерінің типологиясы 

Әлемдегі елдер саны. «Ел», «егеменді мемлекет», «тәуелді территория» 

ұғымдары. Әлем елдерінің классификациясы (типологиясы): ұғымы, 

критерийлері және негізгі өлшемдері. Әлемдік шаруашылықтың тарихи даму 

барысында елдердің әртүрлі топтарға бөлінуі. Қазіргі заманғы әлемдік 

шаруашылықтың орталығы мен перифериясы.Қазіргі заманғы әлемдік 

экономиканың негізгі орталықтары. 

Елдердің табыс деңгейлері бойынша классификациясы: жан басына 

шаққандағы ЖҰӨ/ЖІӨ көрсеткіші. ЖҰӨ/ЖІӨ-ді валюта бағамы және сатып 

алу қабілетінің тепе-теңдігі бойынша өлшемінің есебі. ЖҰӨ/ЖІӨ жалпы 

көлемі бойынша көшбасшы-елдер. 

Ел экономикасының даму деңгейін салалық құрылымы, өнімнің негізгі 

түрлерін өндіріу мен тұтыну бойынша анықтау. 

Экономикалық даму (өсу) сатылары бойынша елдерді жіктеу. Қазіргі 

кездегі экономикалық өсу. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі еңбек 

өнімділігі мен инновациялардың рөлі.  
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Елдердің өнеркәсібі дамыған, дамушы және өтпелі экономикалы елдерге 

бөлінуі. Жаңа индустриалды елдер (ЖИЕ). 

Болашақта елдердің типологиясы туралы болжамдар (гипотезалар) 

Біртұтас өркениет теориясы. Өркениеттердің қақтығысы теориясы. 

 

Әлемдік шаруашылық пен әлем елдерінің негізгі топтарының даму 

динамикасы  

Әлем елдерінің экономикалық өсу қарқындары және әлемдік жалпы 

өнімнің динамикасы. Әлемдік экономикада әртүрлі елдер жағдайының өзгеруі.  

Елдер арасында әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша 

алшақтық ұғымы мен көрсеткіштері. ЖҰӨ/ЖІӨ-ді халықтың жан басына 

шаққандағы көрсеткіші бойынша дамыған және ең кедей елдердің арасындағы 

алшақтықтың көлемі. Адами әлуеттің даму индексі (АӘДИ). АӘДИ мөлшері 

бойынша әлем елдері мен аймақтарының айырмашылықтары.  

Әлемнің ең кедей елдерінің артта қалуының негізгі себептері. Елдердің 

даму деңгейлеріндегі алшақтықтың азаюы/ұлғаюының жеделдеу.  

Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейіндегі алшақтықты еңсеру 

мәселесі. Қуып жету дамуының моделі және оларды іс жүзінде жүзеге асыру. 

ЖИЕ пен Қытайдың жетістіктері. Қазақстанның экономикалық өсуінің 

моделін таңдау. 

 

Әлемдік шаруашылықтың табиғи ресурстары: қазіргі заманғы 

экономикадағы рөлі және елдердің қамтамасыз етілу деңгейі 
Әлемнің табиғи ресурстарының негізгі түрлері. Табиғи ресурстардың 

қазіргі заманғы экономиканың дамуындағы рөлі. Елдер арасында табиғи 

ресурстарды бөлудегі теңсіздік. Әлемдік шаруашылықтың табиғи 

ресурстарымен қамтамасыз ету мәселесі. 

Минералды шикізат пен отынның әлемдік қорлары: негізгі түрлері мен 

қорларын бағалау. Минералды-отын ресурстарын өндіруші елдер мен 

тұтынушы елдер.  

Жер, су және орман ресурстары: қорларын бағалау және әлемдегі 

тұтыну қарқыны. 

Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуеті: қорлары мен пайдалану 

тиімділігін бағалау. Минералды шикізат пен отын экспортының болашағы. 

 

Әлемдік шаруашылықтың еңбек ресурстары: саны, құрылымы 

және елдердің қамтамасыз етілу деңгейі 

Әлем халқының динамикасы мен құрылымы. Әлемнің еңбек ресурстары 

және олардың елдер бойынша бөлінуі.  

Өнеркәсібі дамыған елдер мен дамушы елдердегі жұмыс күшінің 

салалық және кәсби құрылымы. Әлемдегі жұмысбастылық және 

жұмыссыздық.   

Әлемдік еңбек нарығы және жұмыс күші халықаралық миграциясың 

қазіргі заманғы ерекшеліктері. Жұмыс күшін тартудың негізгі әлемдік 
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орталықтары. Әлемдік экономикада жұмыс күшінің халықаралық 

миграциясын реттеу.  Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ): құрылуы, қызметінің 

мақсаттары және негізгі функциялары. Халықаралық миграция ұйымы (ХМҰ): 

мақсаты мен міндеттері. 

 

Әлемнің қаржы ресурстары мен әлемдік капитал нарықтары 
Әлемнің қаржы ресурстары ұғымы. Қаржы ресурстарының түрлері. 

Қаржы активтерінің халықаралық қозғалысы. Әлемнің қаржы ресурстарын 

қайта бөліске салу механизмі. Қаржылық дериваттар. 

Әлемдік қаржы нарығы: құрылымы мен негізгі қатысушылары. 

Трансұлттық банктер. Әлемдік қаржы орталықтары.  

Әлемдік валюта нарығы және қазіргі жағдайларда валютамен сауда 

жасаудың рөлі.  

Әлемдік несие нарығы. Банктердің шетелдік қызметі мен еуровалюта 

нарығының пайда болуы. Еуронарықтың қаржы құралдары.  

Акциялардың әлемдік нарығы. Сақтандару қызметінің әлемдік нарығы. 

Әлемнің алтын валюта қоры. Халықаралық қаржылай көмек: ұғымы мен 

түрлері. Елдің сыртқы қарызы. Әлемдегі сыртқы қарыздардың қазіргі 

дағдарысы. Қазақстанның алтынвалюта қорлары мен сыртқы қарызы. 

Қаржы ресурстарының жаһандануы мен оның салдарлары. Халықаралық 

қаржы алыпсатарлығы мен әлемдік қаржы дағдарыстары. Қазақстанның 

әлемдік қаржы нарықтарының жұмысына қатысуы.  

 

Әлемдік экономиканың кәсіпкерлік және ғылыми ресурстары 
Кәсіпкерлік ресурс ұғымы. Ұлттық кәсіпкерлік әлеует. Елдер бойынша 

кәсіпкерлік ресурстардың бөлінуі және олардың тиімділігі. Кәсіпкерлік 

ресурстың жаһандану жағдайында артуының маңызы. ТҰК-дың кәсіпкерлік 

ресурсы. Ұлттық экономиканың дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі. 

Ғылыми ресурстарының ұғымы және олармен әлем елдерінің 

қамтамасыз етілу көрсеткіштері. Дамыған елдердегі ҒЗТКЖ-ға мемлекеттік 

шығындарының үлесі. Қазақстанда ҒЗТКЖ-ға шығындары.  

Әлемнің аса маңызды ғылыми-техникалық орталықтары. Ғылыми-

техникалық кешендер мен технопарктер. Халықаралық технологиялық  

алмасулар және оның формалары. Лицензиялардың халықаралық саудасы. 

Технологияларды берудегі ТҰК рөлі. 

 

Әлемдік шаруашылықтағы ұлттық экономика 

Автаркия және ұлттық экономиканың ашықтығы. Ашық ұлттық 

экономиканың пайдасы мен мәселелері. Экономиканың ашықтығы деңгейінің 

экономикалық өсуге тигізетін ықпалы. 

Елдің сыртқы экономикалық байланыстарын мемлекеттік реттеудің 

қажеттілігі мен негізгі мақсаттары. Мемлекеттің сыртқы экономикалық 

саясатының негізгі бағыттары. Посткеңестік кезеңдегі Қазақстанның сыртқы 

экономикалық байланыстарының қалыптасуы. Сыртқы экономикалық 
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қызметті ырықсыздандыру. Қазақстанның қазіргі кездегі халықаралық еңбек 

бөлінісіндегі орны. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына 

жаһанданудың әсері. 

Елдің әлемдік шаруашылыққа пәрменді араласуының мәселелері. Елдің 

бәсекеге қабілеттілігі (ұлттық бәсекеге қабілеттілік): түсініг мен 

көрсеткіштері. М. Портердің бәсекелестік теориясы. Елдердің бәсекелестік 

артықшылықтары («ұлттық ромб») «детерминанттары». Бүкіләлемдік 

экономикалық форумның (БЭФ) елдердің халықаралық бәсекелестік 

қабілеттілігінің анықтамасы. БЭФ рейтингтері. 

ҚР бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың мәселелері. Қазақстанның 

әлемнің барынша дамыған 30 елінің қатарына кіру стратегиясы. 

 

Әлемдік экономикадағы дамыған елдер 

Өнеркәсібі дамыған елдер: табыс деңгейінің көрсеткіштері, әлемдік 

экономикадағы орны рөлі. Өнеркәсібі дамыған елдер тобындағы көшбасшы-

елдер.  

Әлемдік экономикалық бәсекелестіктің қазіргі заманғы орталықтары. 

Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымына (ЭЫДҰ) кіретін елдер. 

АҚШ-тың экономикасы. Канаданың экономикасының ерекшеліктері. 

Батыс Еуропаның ірі және шағын елдерінің экономикасы. Жапония 

экономикасы. 

 

Әлемдік экономикадағы дамушы және постсоциалистік елдер  

Дамушы елдер тобының негізгі сипаттамалары, олардың әлемдік 

шаруашылықтағы орны мен рөлі. Азия мен Латын Американың жаңа 

индустриалды елдері. Мұнай экспорттаушы елдер. Әлемнің ең кедей елдері.  

Постсоциалистікелдер тобының негізгі белгілері және олардың әлемдік  

экономикадағы орны. Постсоциалистікелдердің экономикалық көрсеткіштері. 

Орталық және Шығыс Еуропа елдерінің (ОШЕ) сипаттамасы. ТМД елдерінің 

экономикасы. Ресей экономикасы. Орталық Азия елдерінің 

экономикасы.Қазақстанның экономикалық даму деңгейінің көрсеткіштері.  

Қытай экономикасы дамуының ерекшеліктері. Қытайдың әлемдік 

экономикадағы орны мен рөлі. 

 

Әлемдік шаруашылық жүйедегі трансұлттық корпорациялар (ТҰК) 

ТҰК-дың негізгі белгілері. Көпұлтты корпорациялар. ТҰК-дың әлемдік 

шаруашылықтың негізгі субъектілеріне айналуы. ТҰК әлемдік шаруашылық 

жүйедегі дуализм жағдайы. ТҰК негізіндегі халықаралық өндіріс жүйесінің 

пайда болуы.  

ТҰК қызметінің негізгі салалары. ТҰК-дың қазіргі стратегияларының 

ерекшеліктері. Халықаралық стратегиялық альянстар. 

ТҰК қызметінің қабылдаушы елдердің экономикасына әсері. Дамушы 

елдердің экономикасына ТҰК қызметінің қарама-қайшылығы. ҚР ТҰК 

қызметі және оның салдарлары. 
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Әлемнің интеграциялық бірлестіктері 

Елдердің аймақтық интеграциялық одақтарды құрудің алғышарттары 

мен факторлары. Әлемдік экономикадағы жаһандану және интеграция: 

қарама-қайшылықтар мен біртұтастық. Әлемдік экономикадағы ірі 

интеграциялық бірлестіктер.  

Еуропалық одақ (ЕО): пайда болу себептері, негізгі белгілері мен 

әлемдік экономикадағы рөлі. Еуропалық еркін сауда ассоцияциясы және оның 

ЕО-пен ынтымақтастығы.. 

NАFТА: құрылуы, әлемдік экономикадағы рөлі. MERCOSUR және LAI: 

елдер құрамы және даму болашағы. 

Азия елдерінің интеграциялық бірлестіктері. АSЕАN: қалыптасу тарихы, 

елдер құрамы және даму болашағы. APEC (Азия-Тынық мұхиты 

экономикалық ынтымақтастығы): елдер құрамы мен ерекшеліктері. 

Африкадағы интеграциялық топтастықтардың пайда болу мен 

ерекшеліктері. 

Постсоциалистік елдердің интеграциялық топтары ТМД және ЕАЭО. 

Қазақстанның ЕАЭО қатысуы. 

 

Халықаралық экономикалық ұйымдар 
Әлемдік шаруашылық үдерістерді халықаралық деңгейде реттеудің 

қажеттілігі Халықаралық экономикалық ұйымдардың мақсаты мен 

ұстанымдары. Халықаралық экономикалық ұйымдардың классификациясы.  

БҰҰ жүйесі. ECOSOC – БҰҰ-ның басты экономикалық органы. БҰҰ 

жүйесіндегі халықаралық экономикалық ұйымдар. 

ЭЫДҰ (ОЭСР): құрамы мен қызметінің басты міндеттері. 

Көпжақты сауда-экономикалық ұйымдар. ДСҰ/GAТТ, UNCTAD, ICC. 

Халықаралық валюта-қаржы және несие ұйымдары. ХВҚ: әлемдік 

экономикадағы рөлі мен функциялары. Дүниежүзілік Банк Тобы: құрамы мен 

құрылу мақсаттары. ХҚДБ (Халықаралық қайта құру және даму банкі), ХДҰ 

(Халықаралық даму ұйымы), ХҚК (Халықаралық қаржы корпорациясы), 

ИККА (Инвестицияларға кепілдік беру туралы көптарапты агенттік), ИРХО 

(Инвестицияларды реттейтін халықаралық орталық). Халықаралық есеп-

айырысу банкі: пайда болуы және халықаралық валюта-қаржы 

қатынастарындағы рөлі. Аймақтық даму банктері. 

Мамандандырылған халықаралық экономикалық және ғылыми-

техникалық ұйымдар. OPEC және оның әлемдік экономикадағы рөлі. 

Халықаралық экономикалық ұйымдардың Қазақстандағы қызметі. 

 

Әлемдік шаруашылықтағы жаһандық мәселелер 

Адамзаттың негізгі жаһандық экономикалық мәселелері. Экологиялық 

дағдарыс жаһандық мәселе ретінде. Экологиялық мәселелер мен әлемдік 

экономикада тұрақты даму мәселелері. Экологиялық мәселелерді шешу 

жолдары. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағдарламалары.  
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Әлемдік экономиканың дамуындағы демографиялық мәселелер. 

Әлемдегі халықтың тығыз қоныстануы мәселесі. Оның аймақтық-

экономикалық аспектісі және реттеу жолдары. 

Жер шары тұрғындарын азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесі. 

Халықты азық-түлікпен қамтамсыз етудің жалпы ахуалы және аймақтық-

экономикалық аспектісі. Ашаршылық мәселесі және оны шешудің басты 

факторлары. Мәселені шешудегі ұлттық және халықаралық талпыныстарды 

үйлестіру. 

Қазақстанның жаһандық экономикалық мәселелерді шешуге атсалысуы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әлемдік шаруашылық: мәні, қалыптасуы мен даму кезеңдері 

2. Әлемдік шаруашылықтың қазіргі кездегі бағыттары 

3. Әлем елдерінің қазіргі заманғы жіктелуі 

4. Елдер арасында әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлеріндегі 

алшақтық және оны еңсерудің жолдары 

5. Әлемдік шаруашылықтың минералды ресурстары: қазіргі 

экономикадағы рөлі және елдердің қамтамасыз етілу деңгейі 

6. Әлемдік шаруашылықтың еңбек ресурастары және әлемдегі еңбекпен 

қамту мәселелері 

7. Әлемнің қаржы ресурстары мен капиталдың әлемдік нарықтары 

8. Әлемнің ғылыми ресурстары. Әлемнің аса маңызды ғылыми-

техникалық орталықтары 

9. Әлем елдердің халықаралық бәсекелестігі: көрсеткіштері және 

арттырудың негізгі факторлары 

10. Әлемнің индустриалды дамыған елдері 

11. Әлемнің дамушы елдері 

12. Әлемдік шаруашылық жүйедегі ТҰК-дың рөлі 

13. Әлемнің аса ірі интеграциялық бірлестіктері 

14. Халықаралық сауда және валюта-қаржы ұйымдар 

15. Әлемдік шаруашылықтағы жаһандық экономикалық мәселелер 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

 ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Экономиканың жаһандану үдерісінің әлеуметтік-экономикалық 

қарама-қайшылықтары 

2.Елдердің болашақтағы типологиясы туралы гипотезалар 

3.Әлемнің кедей елдерінің артта қалуының негізгі себептері 

4.Қазіргі экономиканың дамуындағы минералды-отын ресурстарының 

рөлі 

5.Әлемдегі жұмысбастылық және жұмыссыздық 
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6.Халықаралық қаржылық көмек: түсінігі және формалары 

7.Қаржылық ресурстардың жаһандануы және оның салдары 

8.Жаңа индустриалды елдер (Азия, Латын Америкасы): негізгі белгілері 

және әлемдік экономикадағы рөлі 

9.Мұнай экспорттаушы елдер: экономикасының негізгі белгілері және 

даму бағыттары 

10.Дамушы елдердің экономикасына ТҰК қызметінің қарама-

қайшылығы 

11.Әлемдік экономикадағы жаһандану және интеграция: қарама-

қайшылықтар мен бірліктер 

12.Мамандандырылған халықаралық экономикалық және ғылыми-

техникалық ұйымдар 

13.Әлемдік экономикадағы экология және тұрақты даму мәселелері 

14.Әлемдік экономика дамуындағы демографиялық мәселелер 

15.Жер шары тұрғындарын азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесі: 

жалпы ахуалы және аймақтық-экономикалық аспектісі.  
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6. Экономикалық ынтымақтастықтың және дамудың ұйымы   
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9. Халықаралық еңбек ұйымы - www.ilo.org 

10. Business Week - http://www.businessweek.com/ 

11. The Economist - http://www.economist.com/, 
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НB 3302 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 
Медуханова Л.А. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ халықаралық қатынастар және әлемдік экономика 

кафедрасының доценті; 

Мырзахметова А.М. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ халықаралық қатынастар және әлемдік экономика 

кафедрасының доценті; 

 

Пікір бергендер: 

Кенжебаева З.С. – экономика ғылымдарының докторы, НАРХОЗ  

Университетінің профессоры; 

Аубакирова Ж.Я. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің профессоры; 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 

 

Экономиканың интернационалдандыру мен жаһандануы барысында  

халықаралық кәсіпкерлік қарқынды дамып келе жатыр. «Халықаралық 

бизнес» пәні «Әлемдік экономика» мамандығы бойынша білім алып жатқан 

студенттер оқитын кәсіби пәндер топтамасына жатады. Болашақ халықаралық 

экономика саласындағы экономистер сыртқы экономикалық қызметпен 

айналысатын отандық кәсіпорындарда, шетелдік әріптестерімен құрылған 

бірлескен  кәсіпорындарда, сонымен қатар әр түрлі халықаралық 

компаниялардың құрылымдарында жұмыс істейді. Бұл пән оларға 

халықаралық іскерлік операцияларды ұйымдастыру және басқару саласында 

білім мен ептілікті қалыптастыру үшін арналған. 

Аталмыш пәннің рөлі халықаралық бизнестің қазіргі кездегі ішкі және 

сыртқы ортасын біліп түсінуге мүмкіндік беретін арнайы білімнің, 

дағдылардың, іскерліктің кең ауқымын қалыптастыру болып табылады. 

Сонымен бірге халықаралық бизнестің сыртқы ортасы тек экономикалық емес, 

сол сияқты саяси, құқықтық, әлеуметтік және мәдени ортаны қамтиды. Бұл 

жағдай, өз кезегінде, білім алып жатқан студенттердің әлемнің әртүрлі 

елдерінің бизнес-ортасында кәсіби деңгейде жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін 

ерекше құзыреттерді қалыптастыруды талап етеді.  

Бұл курстың басты міндеті халықаралық коммерциялық кәсіпкерліктің 

ұйымдастыру және басқару тәртібін, халықаралық инвестицияларды жүзеге 

асырудың ерекшеліктерін оқыту болып табылады. «Халықаралық бизнес» 

курсында трансұлттық корпорациялар (ТҰК) қызметінің ұйымдастыру және 

басқару ерекшеліктерін оқытуға үлкен мән беріледі. Қазіргі уақытта дәл осы 
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компаниялар халықаралық бизнестің басты субъектілері болып табылады. 

Олардың ұйымдастырушылық құрылымдары мен менеджмент жүйесін, әлем 

елдерінің нарықтарына ену стратегиялары мен тактикаларын, баға 

қалыптастыру ерекшеліктерін және т.б. білу қазіргі кездегі жағдайларда үлкен 

маңызға ие.  

«Халықаралық бизнес» пәнін оқудың алдында негізгі қалаушы 

экономикалық білімдер мен дағдыларды қалыптастыратын «Экономикалық 

теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Халықаралық экономика», 

«Маркетинг» базалық курстар оқытылады, оларды игеру халықаралық іскерлік 

операциялардың ерекшеліктерін, ұйымдастыру мәселелерін талдауға, алынған 

білімдер мен ептілікті өзінің болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік 

береді. 

Осы пәнді оқудың нәтижесінде студенттер келесі кәсіби құзыреттерге ие 

болуы міндетті: 

 халықаралық кәсіпкерлік қызметтің ерекшеліктерін; 

 халықаралық бизнесті жүргізудің негізгі түрлерін; 

 халықаралық компаниялардың ұйымдастырушылық-құқықтық тәртібін; 

 халықаралық бизнестің құқықтық, саяси, экономикалық және мәдени 

аспектілерін; 

 халықаралық бизнесті жүргізумен байланысты тәуекелдердің түрлерін 

және оларды басқару әдістерін; 

 халықаралық бизнесте салық салудың ерекшеліктерін; 

 компаниялардың халықаралық коммерциялық және инвестициялық 

қызметін іске асыру тәсілдерін; 

 бірлескен кәсіпорындар мен ТҰК-дың ұйымдастырушылық 

құрылымдары мен басқарудың ерекшеліктерін; 

 халықаралық компаниялардың қызметін реттейтін негізгі нормативтік 

құқықтық актілерді білу; 

 халықаралық бизнестің мәнін, оның өз елінде бизнесті жүргізуден 

айырмашылықтарын; 

 халықаралық бизнесте мәдениеттің ролін, нақты елдің ұлттық 

психологиясын, салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптары мен іскерлік этикасын 

ескеру қажеттілігін; 

 халықаралық коммерциялық және инвестициялық қызметті атқарудың, 

ғылыми-техникалық және өндірістік кооперацияланудың жеке түрлерінің 

арасындағы айырмашылықтарды; 

 халықаралық бизнестің оффшорлық аймақтарының жұмыс істеу және 

еркін экономикалық аймақтарда халықаралық бизнесті жүргізудің 

өзгешіліктерін; 

 ТҰК-дың халықаралық бизнестегі рөлін, халықаралық компанияларда 

басқарудың ұйымдастырылуын; 

 ТҰК-дың әртүрлі стратегияларының түрлері мен ерекшеліктерін 

түсіну; 
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 халықаралық бизнестің түрлерін жүргізуімен байланысты 

мүмкіндіктерді, артықшылықтар мен шығындарды, сол сияқты тәуекелдерді 

анықтауды; 

 халықаралық бизнестің түрлерінің мазмұны мен ұйымдастыру 

әдістерін талдауды; 

 экономикалық агенттердің халықаралық ортадағы жүріс-тұрысының 

экономикалық талдауын жүргізуді; 

 кәсіпорынның материалдық, еңбек және қаржылық шығындары 

бойынша есеп жасауды; 

 статистикалық мәліметтерді жүйелендіру мен жиынтықтауды; 

 әртүрлі ақпаратты іздеу, нақты елде бизнестің ұйымдастыру мен 

атқаруға байланысты дербестік зерттеулерді жүргізуді істей білу; 

 ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау және 

олардың салдарын бағалау; 

 жаһанды ортаның тұрлаусыздығы мен тәуекелділігі жағдайында жаңа 

білімдер мен ептілікті өз бетімен алу және қолдану қабілетіне ие болу. 

 

Пререквизиттер: «Макроэкономика», «Халықаралық экономика», 

«Әлемдік экономика»; 

Постреквизиттер: «Халықаралық сауда мен әлемдік тауар нарықтары», 

«Халықаралық валюталық және қаржы қатынастар»; 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Халықаралық бизнес: түсінігі, ерекшеліктері және түрлері 

2 Халықаралық бизнестің саяси, құқықтық және экономикалық 

мәдениетаралық аспектілері 

3 Халықаралық бизнестің мәдениетаралық аспектілері 

4 Халықаралық бизнестегі тәуекелдер 

5 Халықаралық бизнестегі салық салу 

6 Халықаралық коммерциялық қызмет: түрлері және формалары 

7 Халықаралық франчайзинг 

8 Халықаралық инвестициялар 

9 Халықаралық бірлескен кәсіпорындар 

10 Халықаралық бизнесті жүргізудің формасы ретіндегі еркін 

экономикалық аймақтар 

11 Халықаралық бизнестегі ТҰК-дың рөлі мен бәсекелестік 

артықшылықтары 

12 ТҰК-дың басқарылуы және ұйымдастырушылық құрылымдары 

13 Халықаралық компаниялардың стратегиялары 

14 Қазақстандағыхалықаралық бизнес 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Халықаралық бизнестің мәні әр түрлі елдердің өкілдері болып 

табылатын тараптардың операцияларды жүзеге асыруы болып табылады. 

Халықаралық іскерілік операциялар әр түрлі формаларда және жекеше 

компаниялармен, олардың бірлестіктерімен, сонымен қатар, мемлекеттік 

ұйымдармен жүзеге асырылуы мүмкін. Халықаралық бизнес әлемнің әртүрлі 

елдерінің валюталарының, құқықтық жүйелерінің және мәдениеттерінің 

арасында айырмашылықтар болу себебінен елдің ішіндегі кәсіпкерліктен 

ерекшеленеді.  

«Халықаралық бизнес» курсын оқудың мақсаты халықаралық 

коммерциялық қызметі, шетелдік инвестицияларды іске асыру, халықаралық 

франчайзинг саласындағы жекелеген кәсіпорындар мен фирмалардың өзара 

қатынастарының ұстанымдары мен ережелері, сол сияқты бірлескен 

кәсіпорындар мен ТҰК-дың қызметін ұйымдастыру тұралы жиынтық 

білімдерді студенттерге беру болып табылады.  

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін аталмыш курсты оқытудың негізгі 

міндеттері: 

- халықаралық кәсіпкерлік қызметінің даму себептерін, ерекшеліктері 

мен ұйымдастыру формаларын айқындау;  

- халықаралық бизнестің құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдениетаралық аспектілерін түсіну; 

- халықаралық бизнесті жүргізуімен байланысты тәуекелдердің түрлерін 

және оларды басқару әдістерін білу; 

- халықаралық коммерциялық қызметін іске асырудың ерекшеліктерін, 

оның түрлері мен формаларының, ұйымдастыру әдістерін анықтау; 

- халықаралық франчайзингтің мәнін, түрлері мен артықшылықтарын 

және келісімдер жасаудың ерекшеліктерін анықтау; 

- халықаралық  инвестициялар түрлерінің жүзеге асырылуы, бірлескен  

кәсіпорындардың құрылуы, басқарылуы және қызмет ету спецификасын білу; 

- ТҰК-дың ұйымдастырушылық құрылымының, халықаралық 

менеджментінің ерекшеліктерін білу; 

- стратегиялық менеджменттің мәнін, маңызын және ТҰК-дың 

стратегияларының әртүрлі типтерін анықтау; 

- Қазақстандағы халықаралық бизнестің (бірлескен  кәсіпорындар мен 

ТҰК-дың) рөлін зерттеу болып табылады. 

«Халықаралық бизнес» пәнін оқытудың объектісі болып табылатын 

әртүрлі елдердің шаруашылық субъектілерінің арасындағы халықаралық 

іскерлік операциялардың жиынтығы. Зерттеуге жататын заты – халықаралық 

бизнесті жүргізудің себептері, формалары мен түрлері, артықшылықтары мен 

тәуекелдері, ТҰК-дың ұйымдастырушылық құрылымдары мен қызметін 

басқару. 
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Аталмыш пәнінің әдіснамасы халықаралық бизнес және халықаралық 

менеджмент саласындағы шетелдік және отандық мамандардың ғылыми-

теориялық және әдіснамалық ережелеріне негізделген. 

Берілген курстың бағдарламасының мазмұны мен құрылымы 

кәсіпорындардың халықаралық коммерциялық және өндірістік саласында өзара 

әрекеттесуіне жататын мәселерді зертеуін өзіне қосатын «Халықаралық бизнес» 

пәнін кең мағынада түсінуіне негізделген. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Халықаралық бизнес: түсінігі, ерекшеліктері және түрлері 

«Халықаралық бизнес» ұғымының түсінігі, оның халықаралық 

кәсіпкерлікпен ұқсастықтары мен ерекшеліктері. Халықаралық бизнестің 

дамуының негізгі жағдайлары және факторлары 

Халықаралық бизнестің субъектілері. Халықаралық бизнестің негізгі 

бағыттары және түрлері. Халықаралық компаниялардың түрлері. Кәсіпкердің 

сыртқы нарыққа шығуының әдістеріне әсер етуші факторлар (өлшемдер). 

Халықаралық электрондық бизнестің ерекшеліктері мен рөлі.  

 

Халықаралық бизнестің саяси, құқықтық және экономикалық 

аспектілері 

Халықаралық бизнестің құқықтық және саяси аспектілері. Әлемдегі 

елдердің құқықтық құрылымының негізгі түрлері. Халықаралық бизнеске 

әсерін тигізетін елдің саяси сипатамасы.  

Халықаралық бизнеске қатысты маңызды болатын елдердің негізгі 

экономикалық көрсеткіштері. Елдің сыртқы саудалық тәртібі. Әр түрлі 

елдердегі кәсіпорындарға салық салу жүйелері. Әлем елдеріндегі еңбек 

қатынастарының ұлттық ерекшеліктері.  

 

Халықаралық бизнестің мәдениетаралық аспектілері 

Халықаралық бизнестегі мәдениеттің ұғымы мен рөлі. Белгілі бір елдің 

ұлттық психологиясын, дәстүрлерін, салттарын ескерудің қажеттілігі. 

Халықаралық бизнеске қатысты мәдениеттің сипаттамалары.  

Әлем елдерінің арасындағы кросс-мәдениеттік айырашылықтарды 

анықтайтын әдістер. Э. және М. Холлдың контекстуалды тәсілі. 

Мәдениетаралық айырмашылықттарды талдаудың Г. Хофстеденің әдісі. 

Мәдениеттің негізгі элементтері мен типтері. 

Әр түрлі елдердегі іскерлік этикалардың ерекшеліктері. Халықаралық 

бизнестегі этика және әлеуметтік жауапкершілік.  

 

Халықаралық бизнестегі тәуекелдер 

Кәсіпкерлік тәуекел түсінігі және оның табиғаты. Тәуекел жағдайы, 

оның ерекшелігі. Тәуекел көздері. Кәсіпкерлік тәуекел және оның түрлерінің 

классификациясы. Халықаралық бизнестегі ішкі және сыртқы тәуекелдер.  
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Саяси және елдер бойынша тәуекелдер: ұғымы мен мазмұны. Фирманың 

халықаралық қызметіне байланысты экономикалық, қаржылық және 

валюталық тәуелкелдер. Инвестициялық тәуекелдер. Несиелік тәуекелдер. 

Кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару жүйесі. Халықаралық бизнестегі 

тәуекелдерді басқарудың негізгі әдістері.  

 

Халықаралық бизнесте салық салу 

Әртүрлі елдердің кәсіпорындарға салық салудың жүйелері. Шет 

елдердің салық салу саясатының типологиясы. Жетекші елдердің салық салу 

саясатын құру ерекшеліктері.  

Әлемдік экономикада ұлттық салық салу жүйелерін үйлестіру. Елдер 

арасында екі жақтық (қосарлы) салық салу жою тұралы 

келісімдер.Халықаралық бизнестесалық салу тәуекелдері. 

 

Халықаралық коммерциялық қызмет: түрлері және формалары 

Халықаралық коммерциялық қызметін түсінігі мен мазмұны. 

Халықаралық коммерциялық қызметтің негізгі субъектілері (қатысушылары). 

Фирмалардың халықаралық коммерциялық операцияларды жүргізудің 

себептері. Халықаралық коммерциялық қызметтің  функциялары. 

Халықаралық коммерциялық операцияларды жүргізу мәселелерінің 

өзгешелігі. 

Халықаралық сауда операцияларының түрлері. Экспорттық және 

импорттық операциялардың түсінігі және статистикалық есептелуі. Реэкспорт 

және реимпорт: түсінігі және іске асыру себептері. Арнайы экономикалық 

және кедендік аймақтардағы саудалық операциялар. 

Халықаралық коммерциялық операцияларды іске асырудың әдістері. 

Сауда делдалдары арқылы жүргізілетін халықаралық коммерциялық қызмет. 

Сауда-делдалдық фирмалардың түрлері. Халықаралық бизнестегі 

«электрондық коммерция»: ерекшеліктері мен артықшылықтары. 

 

Халықаралық  франчайзинг 

Халықаралық бизнесті жүргізу формасы ретіндегі франчайзинг. 

Франчайзинг анықтамасы және оның дағдылы лицензиялық келсімінен 

айырмашылықтары. Франчайзинг келісім-шарттың қатысушлары мен 

мазмұныны. Франчайзинг шарты тараптарының міндеттемелері.Франшиза 

түсінігі және оны беру тәсілдері. 

Халықаралық франчайзинг түрлері. Франчайзингтің оған қатысушылары 

үшін артықшылықтары мен кемшіліктері.  

Қазақстанда халықаралық франчайзингтің дамуы мен түрлері. 

 

Халықаралық инвестициялар 

Шетелдік инвестициялардың түрлері. Халықаралық инвестициялар 

теориялары. Халықаралық инвестицияландырудың артықшылықтары.  



104 

 

Тікелей шетелдік инвестицияландырудың мәні мен себептері 

(факторлары). Халықаралық портфельдік инвестициялаудың себептері мен 

түрлері. Инвестициялық портфельдің түрлері. Халықаралық портфельдік 

инвестицияларды іске асыру тәсілдері. Халықаралық инвестицияларымен 

байланысты тәуекелдер. 

Инвестициялық тәртіптер мен түрткілер. Шетел инвестицияларын 

ұлттық реттеу. Инвестициялық қызметтің халықаралық реттелуі.  

 

Халықаралық бірлескен  кәсіпорындар 

Халықаралық бірлескен кәсіпорындар: сипатты белгілері, мақсаттары 

және құрылу себептері. Халықаралық бірлескен кәсіпорындарды 

ұйымдастырудың түрлері.  

Бірлескен кәсіпорындардың ұйымдастырушылық құрылымы мен оларды 

басқарудың ерекшеліктері. Бірлескен кәсіпкерліктің қызметінің тиімділігі.  

Қазақстандағы шетелдік серіктестіктер қатысуымен бірлескен 

кәсіпорындар: түрлері мен қызметінің басты салалары.  

 

Халықаралық бизнесті жүргізудің формасы ретіндегі еркін 

экономикалық аймақтар 

Еркін экономикалық аймақтың (ЕЭА) ұғымы. ЕЭА-ты құрудың 

тәсілдемесі: аумақтық және функционалдық.ЕЭА-ты құрудың мақсаттары. 

ЕЭА-тың негізгі түрлері. Сауда ЕЭА-тар және олардың түрлері. Өнеркәсіптік-

өндірістік ЕЭА-тар. Технико-енгізбелік ЕЭА-тар. ЕЭА-тың территориясында  

халықаралық бизнесті жүргізудің ерекшеліктері. 

Халықаралық бизнесттің оффшорлық аймақтары. «Офф-шор» 

орталықтары. Өз мазмұны бойынша оффшорлық операциялар. Оффшорлық 

компания. 

 

Халықаралық бизнестегі ТҰК-дың рөлі мен бәсекелестік 

артықшылықтары 

ТҰК ұғымынтүсіндіру. Халықаралық корпорациялар және олардың 

түрлері. Халықаралық корпорациялардың эволюциясы. Трансұлттық және 

көпұлттық корпорациялар. Жаһандық компаниялар. 

ТҰК-дың сипаттық белгілері. Трансұлттану индексі. ТҰК-дың 

бәсекелестік артықшылықтары. ТҰК-дың тиімді қызметінің көздері. Әлемнің 

өте ірі компанияларының рейтингі.   

Халықаралық бизнестегі ТҰК-дың рөлі. Әлемдік экономиканың негізгі 

салаларындағы ірі қаржылық емес ТҰК-лар. ТҰК қызметі негізіндегі 

халықаралық өндіріс. ТҰК-дың сауда қызметі. Трансұлттық банктер. 

Халықаралық корпорацияларда бизнесті ұйымдастыру. ТҰК-дың 

мамандану моделдері: деңгейлес, сатылас және диверсификацияланған 

біріктіру. 
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ТҰК және негізін қалаушы мен қабылдаушы елдердің ұлттық мүдделері. 

ТҰК қызметінің этикалық аспектілері. ТҰК қызметін халықаралық реттеу: 

қазіргі кезеңдегі қажеттілік пен мүмкіндіктер.  

 

ТҰК-дың басқарылуы және ұйымдастырушылық құрылымдары 

Халықаралық компаниялардың басқару иерархиясының құрылымдық 

элементтері. ТҰК-ды басқару құрылымы. ТҰК-дың шетелдік филиалдарының 

негізгі ұйымдастырушылық формалары. Аналық және еншілес 

компаниялардың функциялары.  

Басқарудың негізгі құрылымдары – орталықтандырылған 

жәнеорталықсыздандырылған. ТҰК-ны басқарудың онтайлы құрылымы. 

ТҰК-ды ұйымдастырудың холдингтік түрі. Қаржы-өнеркәсіптік топтар 

және олардың негізгі сипаттамасы. Қаржы-өнеркәсіптік топтарды құру 

механизмі.  

ТҰК-дың ұйымдастырушылық құрылымдарының негізгі типтері: 

дивизионалды және қалыптамалық (матрицалық) құрылымдар. ТҰК-дың 

желілік құрылымы. 

 

Халықаралық компаниялардың стратегиялары 

Халықаралық стратегиялық менеджмент: мәні мен мақсаттары. ТҰК-дың 

стратегияларының ерекшеліктері. Халықаралық компаниялардың бәсекелестік 

артықшылықтарының көздері. 

Халықаралық компаниялардың стратегиясының түрлері. Бизнесті жүргізу 

моделін қосарланушылық стратегиясы. Мультилокалды стратегия. Жаһанды 

стратегия. Трансұлттық стратегия.  

Халықаралық компания стратегиясының негізгі элементтері.  

Халықаралық компания стратегиясын қалыптастыруының негізгі 

кезеңдері. 

Халықаралық стратегияның деңгейлері: корпоративтік стратегия, бизнес 

стратегия, функционалдық стратегия және олардың түрлері. 

Халықаралық біріктіру және жұтылудағы ТҰК-дың мақсаттары мен 

стратегиялары. Жаһандық бәсеке құралы ретінде халықаралық стратегиялық 

альянстар (ХСА). ХСА-дағы ынтымақтастықтың стратегиялары.  

 

Қазақстандағы халықаралық бизнес 

Қазақстанда бизнес жүргізудің жағдайларының негізгі сипаттамасы. 

Шетелдік инвестицияларды ҚР-да мемлекеттік реттеу. ҚР-да шетелдік 

бизнестің қызметін реттейтін заңдар мен нормативтік актлер. ҚР-ның екі 

жақтық салық салудан жылыстау тұралы келісімдер. 

Қазақстанның сыртқысаудалық тәртібі және Еуразиялық экономикалық 

одақтың шеңберінде сауданы реттеу. KAZNEXINVEST қызметінің негізгі 

бағыттары. 

ҚР-да бірлескен және шетел кәсіпорындары. 
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Қазақстан экономикасында ТҰК рөлі.  ТҰК салалық басымдылықтары. 

Қазақстандағы ТҰК-дың стратегиялары. Қазақстан экономикасының өңдеуші 

салаларына шетелдік инвестицияларды тарту. 

Қазақстаннан шет елдерге инвестициялар. Шикізаттық емес тауарлар 

экспортын және шетелге инвестицияларды шығаруды мемлекеттік қолдау. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық бизнестің себептері, ерекшеліктері және түрлері  

2. Халықаралық бизнестің құқықтық, саяси және мәдени аспектілері  

3. Халықаралық бизнесті жүргізуде кросс-мәдени 

айырмашылықтарды зерттеу әдістері 

4. Халықаралық бизнесте тәуелдерді басқарудың негізгі әдістері 

5. Шет елдерінің салық салу жүйелерінің ерекшеліктері 

6. Халықаралық коммерциялық операциялар: жүргізу әдістері мен 

түрлері  

7. Халықаралық франчайзинг: ұйымдастыру жолдары мен  

ерекшеліктері 

8. Халықаралық бірлескен кәсіпорындар: ұйымдастырудың түрлері 

және Қазақстандағы қызметі   

9. Шетелдік инвестициялар: түрлері және ұлттық реттеу 

10. Халықаралық бизнестің оффшорлық аймақтары 

11. Халықаралық бизнестегі ТҰК-дың бәсекелестік артықшылықтары 

12. ТҰК-дың ұйымдастырушылық құрылымдары 

13. Халықаралық нарықтардағы ТҰК жүргізу стратегиялары  

14. Жаһандық бәсеке құралы ретіндегі халықаралық стратегиялық 

альянстар (ХСА)  

15. Трансферттікбаға белгілеу: себептері, механизміжәне салықтың 

салынуы 

16. Қазақстан экономикасындағы халықаралық компаниялар  

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Халықаралық бизнестің дамуының қазіргі кезеңдегі жағдайлары және 

факторлары 

2.Халықаралық электрондық бизнестің ерекшеліктері мен қазіргі 

кезеңдегі рөлі 

3.Кәсіпкердің сыртқы нарыққа шығуының әдістеріне әсер етуші 

факторлар (өлшемдер) 

4.Халықаралық бизнеске қатысты маңызды болатын елдердің негізгі 

экономикалық көрсеткіштері  
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5.Әлем елдеріндегі еңбек қатынастарының ұлттық ерекшеліктері  

6.Әр түрлі елдердегі іскерлік этикалардың ерекшеліктері 

7.Халықаралық бизнестегі этика және әлеуметтік жауапкершілік 

8.Фирманың халықаралық қызметіне байланысты экономикалық, 

қаржылық және валюталық тәуелкелдер 

9.Шет елдердің салық салу саясатының типологиясы 

10.Әлемдік экономикада ұлттық салық салу жүйелерін үйлестіру 

11.Арнайы экономикалық және кедендік аймақтардағы саудалық 

операциялар 

12.Халықаралық бизнестегі «электрондық коммерция»: ерекшеліктері 

мен артықшылықтары  

13.Қазақстанда халықаралық франчайзингтің түрлері 

14.Халықаралық портфельдік инвестициялаудың себептері, түрлері 

менқиыншылықтары 

15.Шетел инвестицияларын ұлттық реттеу 

16.Инвестициялық қызметтің халықаралық реттелуі 

17.Бірлескен кәсіпкерліктің қызметінің тиімділігі 

18.Оффшорлық компания: құрудың және қызметінің ерекшеліктері 

19.ТҰК-ды басқару құрылымы  

20.ТҰК-дың ұйымдастырушылық құрылымдарының негізгі типтері 

21.Халықаралық біріктіру және жұтылудағы ТҰК-дың мақсаттары мен 

стратегиялары 

22.Қазақстан экономикасында ТҰК рөлі.  ТҰК салалық басымдылықтары 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1.Гриффин У. Р., Пастей У. М.. Халықаралық бизнес: жоғары оқу 

орнының оқытушылары мен экономикалық және халықаралық қатынастар 

мамандықтары студенттері мен магистранттарына арналған оқулық / 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы: Б.и., 2012. - 

1000 бет.  

2.Мировая экономика и международный бизнес. Под ред. Полякова В.В., 

Щенина Р.К. – М.: КНОРУС, 2005. 

3.Международный бизнес: учебник/ под ред. Черненко В. А. - СПб.: 2011. 

4.Ерохин В.Л. Международное предпринимательство: учеб. пособие /М.: 

Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. 

5.Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе.- М., 

2010 

6.Международный менеджмент. Учебник для вузов/ под 

ред.С.Э.Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С.Тарасевича, А.И.Майзеля. – СПб: 

Издательство «Питер», 2000. 
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7. Попова Л.В. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-

методическое пособие /Л.В. Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов.- М.: Дело и 

Сервис, 2008. -368 с. 

 

Қосымша: 

1.Бобина М.А., Грачев М.В. Международный бизнес. Стратегия 

альянсов. М.: Дело, 2006. 

2.Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя 

среда и деловые операции. – М.: Дело, 2000. 

3.Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело – М.: ЮНИТИ, 

2000. 

4.Шагурин С.В., Шимко П.Д. Экономика транснационального 

предприятия: Учебное пособие. - СПб.: СПбГПУ, 2008. - 335 с.  

5.Климовец О.В. Международный офшорный бизнес.- Ростов н/Д, 2004 

6.Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность. Под ред. 

Плотницкого М.И., Турбан Г.В. – Минск: Современная школа, 2006.  

7.Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М.: «Прогресс», 1990 

8.Челекбай А.Д., Давлетова М.Т., Игликова  Г.А. Международный 

бизнес: сборник задач, практических ситуаций, деловых игр, тестов. – 

Алматы: Экономика, 2000. 

9.Бизнес в Казахстане. Справочник по налоговому и гражданскому 

законодательству. - «Эрнст энд Янг». 

 

Нормативті актілер мен анықтамалық әдебиеттер 

1.«Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан 

Республикасының2005 ж. 13-ші маусымдағы  №  57-III Заңы 

2.«Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 ж. 21 

шiлдедегi №300-3 Заңы 

3.«Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 ж. 8 

қаңтардағы N 373-ІІ Заңы 

4.«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» 

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңы 

5.«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2008 

ж. 2-ші шілдедегі. № 461-II Заңы 

6.«Трансферттік баға белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының 

2008 ж. 5 шілдедегі N 67-IV Заңы. 

7.Инкотермс - 2010 

 

 

Интернет ресурстары: 

1.  БҰҰ - http://www.un.org/ 

2.  Бүкіләлемдік сауда ұйымы: http://www.wto.org 

3.  Бүкіләлемдік банк - http://www.worldbank.org 

http://www.un.org/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/


109 

 

4.  Doingbusiness - 

http://www.doingbusiness.org/,http://russian.doingbusiness.org/ 

5.  ЭЫДҰ - http://www.oecd.org/statistics 

6.  ЕАДБ - http://www.eabr.org/ 

7.  Business Week - http://www.businessweek.com 

8.  Financial Times - http://ft.com 

9.  Fortune  - http://www.fortune.com 

10. The Economist - http://www.economist.com) 

11. ҚР ҰЭМ-нің статистика комитеті - http://www.gov.stat.kz/ 

12. KAZNEX INVEST - http://www.kaznexinvest.kz 

 

 

 

http://www.doingbusiness.org/
http://russian.doingbusiness.org/
http://www.oecd.org/statistics
http://www.eabr.org/
http://www.businessweek.com/
http://ft.com/
http://www.fortune.com/
http://www.economist.com/
http://www.gov.stat.kz/
http://www.kaznexinvest.kz/
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РR)а 2201–ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Дабылтаева Н.Е. - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международных отношений и мировой экономики КазНУ им. аль-Фараби; 

Мухамадиев Х.С. - кандидат филологических наук, доцент, кафедра 

русскойфилологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби; 

Абаева Ж.С. –кандидат филологических наук,доцент кафедры русской 

филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби; 

 

Рецензенты: 

Тлепова А.С. - кандидат исторических наук, доцент Университета 

«НАРХОЗ»; 

Бекмухамедова А.Б. - кандидат экономических наук, доцент 

Казахского национального университета имени аль-Фараби; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 

качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 

предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 

дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 

- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  

-ометодах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

- об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 

-знать научную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 

- правила продуцирования текстов разных жанров; 

- речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

- основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и  письменного текста; 
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-выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 

-знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  

профессиональной деятельности; 

- быть компетентным в профессиональной области делового общения. 

-знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  

Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Профессиональная письменная речь как основа формирования 

предметно-языкового материала. 

1.1 Профессиональный язык историка и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности «Мировая 

экономика».    

1.3 О научных методах исследования в мировой экономике.Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю специальности. 

Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология мировой экономики в учебно-профессиональной 

и научно-профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальностиистория. 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности «Мировая экономика». 

2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной сфере. 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 

картине мира. 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 

2.5 Законодательство Республики Казахстан в области международной 

экономики 

 

 

 



112 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  

на русском языке и обеспечение профессионально-ориентированной языковой 

подготовки компетентной личности, способной адекватно выстраивать 

общение в профессионально значимых ситуациях. 

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов–специальности 

«Мировая экономика» представления о профессиональном тексте, о 

стратегиях и тактиках речевой коммуникации в   профессиональной сфере, как 

об объектах, формирующих у будущих специалистов профессиональной  

компетенции – способности решать лингвистическим средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях в сфере 

профессиональной деятельности. Помочь студентам понять сущность текста 

по специальности «Мировая экономика», его основную терминологию: 

познакомить с типологией профессиональных  текстов и их компонентов. 

Практическая задача курса – привитие навыков теоретически обоснованного 

анализа текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в   

профессиональной сфере. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на 

профессиональном русском языке. 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов и 

их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 

учетом профессиональных потребностей студентов. 

 

Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля. 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Основные способы терминообразования. Научная терминология 

международной и мировой экономики.Узкоспециальные отраслевые термины 

экономики . 
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Обучение научному стилю речи как языку специальности. 

Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 

научного стиля речи.  

 

О научных методах исследования в мировой экономике . Правила 

выбора методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с 

бумажными и электронными носителями. 

 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы. 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 

библиографии. 

 

Основная терминология в мировой экономике в учебно-

профессиональной и научно-профессиональной сферах. 

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов и 

жанров научных текстов. Основная терминология истории дефиниции 

терминов в специальных научных текстах. Термины в научно-популярных 

текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 

работе по специальности. 

 

Официально-деловые тексты и их разновидности:законодательные, 

административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 

отношений их терминологические особенности.  

 

Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности. 
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Усвоение специального профессионально-ориентированного материала 

с использованием его в профессиональных ситуациях. 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения специальных 

смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их 

интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 

портрет и научный вклад учёных-экономистов 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-экономиста. 

Термины, обозначающие этапы развития исторической науки, 

различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, 

подходов, процессов, законов.  

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности. 

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  

русского языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 

Устная научно-профессиональная речь 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 

активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 

речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 

совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип).Виды 

собеседников. 

 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 
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Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 

мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 

деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений.Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 

завершенность. 

Интерпретация и анализ текстов по истории в аспектесвязности, 

логичности, целостности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 

точности и информативности 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости,ситуативности и завершенности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 

Сравнительная характеристика типов диалогов и видов собеседников. 

Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Выделить термины и их дефиниции в специальных научных текстах, 

объединённых одной темой (тексты на выбор). 

Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

Составить план предстоящей дискуссии по специальности история. 

Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1.Классификация терминологии в контексте формирования 

гуманитарной картины мира ученого-экономиста  . 

2.Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 

словарями (исторический  энциклопедический словарь). 

3.Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 

5.Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 

Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству 

научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 

принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 

язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

 

Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университета / Под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.– 

Алматы, 2012. – 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). – СПб.,2012. – 136 

с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010.–

152с. 

4. Салагаев В.Г.Составление деловых документов. Учебно-

справочная книга./Пер. на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  

2013. – 300 с. 
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5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие 

по развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 
 

Интернет - ресурсы: 

terminkom.kz. 

tilalemi.kz.   

emle.kz.  

atau.kz  

www.sozdik.kz 

www. soylem.kz 

til.gov.kz 

anatili.kz 

 

http://www.sozdik.kz/
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POIYa 2202– ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Сарбаева Р.Е. - кандидат исторических наук, доцент кафедры 

дипломатического перевода КазНУ им.аль-Фараби; 

Бекмухаметова А. Б. - кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных отношений и мировой экономики 

КазНУ им. аль-Фараби; 

 

Рецензенты: 

Сулеймен А.Ш. –  кандидат филологических наук, доцент кафедры  

дипломатического перевода Казахского национального университета имени 

аль-Фараби; 

Читанова С.О. – кандидат экономических наук, доцент Казахского 

университета Международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку 

является неотъемлемым компонентом профессионально ориентированной 

образовательной программы выпускника современного ВУЗа инновационного 

типа. Знание иностранного языка – одно из важных условий осуществления 

международного сотрудничества и повышения квалификации в рамках 

академической мобильности в условиях полиязычного образования в 

соответствии с принципами развития научно-исследовательского 

университета. Профессионально-ориентированный язык выступает как 

средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение 

специализированного материала ориентированы, во-первых, на использование 

студентами профессиональных знаний, а во-вторых, на успешное овладение 

языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим совершенствованием 

базовых умений иноязычного общения достигается профессионально-

ориентированный уровень системных, предметных, межличностных, 

социокультурных компетенцийв использовании языка в целях 

профессионального общения. Профессионально-ориентированный язык – 

продолжение курса базового английского языка, изучаемого в школьной 

программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин (ООД). 

Релевантным является усиление общепрофессиональной и межкультурной 

направленности траектории обучения студента на основе лингвистического 

компонента, формирование неподдельного интереса к будущей профессии, к 
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феноменам иной ментальности и культуры в сопоставлении с семантическим 

и ценностным фондом родной культуры. В ходе презентации учебного 

материала курса предусматривается использование аутентичных специальных 

текстов, аудио- и видеоматериалов, адекватно отражающих содержание 

изучаемой тематики и сфер общения, языковые единицы, обозначающие 

реалии, связанные с профессиональной деятельностью, а также важнейшими 

историческими событиями, культурно-историческими ассоциациями, 

особенностями общественно-политической жизни, государственным 

устройством и экономикой стран изучаемого языка. Программа нацелена на 

то, чтобы дать знания языков в объеме уровней В2-С1; выработать умения и 

навыки по четырем видам речевой деятельности в объеме уровней В2-С1; 

развивать межкультурно-коммуникативные компетенции; формировать 

умения и навыки использовать языки в профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

системные компетенции: 

- знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

- практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

- знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 

программы). 

 

предметные компетенции: 

уметь: 

-  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

- самостоятельно  готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

- извлекать  необходимую информацию из англоязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового, научного общения;  

- аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного 

языка основное содержание текстов по специальности, при необходимости 

пользуясь словарем;  

- аргументировать, решать типовые стандартные профессионально-

ориентированные задачи. 

иметь навыки: 
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- писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные 

темы; 

- распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; 

- распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей специальности, включающую 

активный и пассивный лексический минимум терминологического характера; 

- отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи. 

 

социокультурные компетенции:  

- способность конструировать речевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого 

языка; 

- целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

- умение работать в команде, проектной деятельности, в 

организации и проведении учебной и научно-исследовательской работы 

(доклады и выступления на конференции, оформление заявок на гранты и 

стажировки по программам академической мобильности и др.). 

 

Пререквизиты:«Иностранный язык» , «Микроэкономика»; 

Постреквизиты:«Мировая экономика», «Экономической теория», 

«English for specificpurposes». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

1 Профессиональная сфера общения: введение в предметную область 

специальности «Мировая экономика» (МЭ). Профессионально-

ориентированный иностранный язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий специальность МЭ.  

2 Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

языке.Формирование профессионального словаря основных 

экономических и финансовых терминов на иностранном языке. 

3 Предметная сфера специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Работа со специальными 

текстами на английском языке. 

Краткий очерк истории экономических учений. Понятия: 

физиократизм и меркантилизм. 

4 Использование профессионально-ориентированного иностранного 

языка для изучения основных теоретических проблем в системе МЭ. 

Классические и неоклассические теории международной торговли. 

Теории Адама Смита и Давида Рикардо. 

5 Профессиональная межкультурная коммуникация: дискурсивные 

практики по специальности на английском языке. 

Основные международные экономические организации – Всемирная 

Торговая  Организация (ВТО), Всемирный Банк (ВБ) и Мировой 

Валютный Фонд МВФ).  

6 Иностранный (английский) язык в бизнес-

корреспонденции.Написание резюме/CV, деловых писем и другой 

бизнес-корреспонденции. 

Формирование компаний. Типы и структура коммерческих 

организаций. Предпринимательcтво и бизнес.  

7 Иностранный (английский) язык в бизнес-

коммуникации.Профессиональная коммуникация экономиста на 

иностранном языке (переговоры, встречи, дебаты, презентации, 

конференции и т.п.).  

Корпорационное объединение(слияние), поглощение и захват 

предприятий. Транснациональные корпорации (ТНК).  

8 Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование иностранного языка в заданных профессиональных 

ситуациях (кейс-стадиз, ролевые игры и др.).Понятие термина 

«рынок».  Структура, основные функциирынка. 

9 Профессиональные компетенции, формируемые использованием 

профессионально-ориентированного иностранного языка в 

МЭ.Академическое письмо на профессиональном иностранном 

языкеКонкуренция: общая характеристика. Монополии и олигополии. 

10 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/10.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/10.htm
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профессиональным дисциплинам на английском языке). Основы 

маркетинга. Маркетинг и продажи.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. «Профессионально-ориентированный иностранный язык» – 

это учебная дисциплина, которая формирует компетенции студентов в 

презентации совокупности теоретических знаний о предметной сфере 

специальности в формате изучаемого профессионально-ориентированного 

английского языка.  

Объектом является «Профессионально-ориентированного иностранного 

языка», изучаемого в рамках специальности - описание сущности 

специальности, основных направлений профессиональных знаний в терминах 

и понятиях английского языка. 

Предметомучебной дисциплиныПрофессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки на 

профессиональном английском языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные 

и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом 

этапе развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-

мыслительной деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В 

области письменной речи предусматривается формирование навыков и 

умений написании продуктивных образцов письменной речи нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на 

расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 

общеобразовательный уровень владения английским языком. На этом этапе 

обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 

речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное использование 

иностранного языка как средства межличностного и межкультурного общения 

в различных сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного объема 

происходит освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы компетенций (ОЕК) 

– уровень базовой стандартности. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 
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академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Задачи курса: 

– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

избранной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 

текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 

справочниками, мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативнойкомпетенции, 

чтообеспечит обучающимся конкурентное преимущество при 

осуществлении образовательной мобильности или продолжении 
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образования, а также на рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Профессиональная сфера общения: введение в предметную область 

специальности «Мировая экономика» (МЭ). Профессионально-

ориентированный иностранный язык как дисциплинарный феномен, 

обслуживающий специальность МЭ.  

Знание иностранного (английского) языка в формировании 

образованного специалиста. Роль иностранного (английского) языка в 

профессиональной коммуникации.Связь профессионального иностранного 

(английского) языка с основными дисциплинами бакалавриата: «Введение в 

специальность» и др. Роль и место дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык»в структуре подготовки студента - 

международника.Цель и задачи учебного курса. Понятие предмета мировой и 

международной экономики.на профессионально-ориентированном 

иностранном языке (английском).Понятие мирового /всемирного/ хозяйства. 

Введение в предметную область специальности «Мировая экономика» на 

иностранном языке. Субъекты и объекты мировой экономики. Формы 

международных экономических отношений. 

 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

языке. Формирование профессионального словаря основных 

экономических и финансовых терминов на иностранном языке. 

Выражение метаязыка профилирующих специальностей: казахские 

(русские) и английские соответствия. Интернациональный фонд 

терминообразования. Понятие о терминообразовании на английском языке. 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

(английском языке. Специфика перевода базовых категорий МЭ на 

иностранном языке. Особенности составления глоссария. Освоение 

финансового и экономического словаря на иностранном языке. Навыки 

пользования профессиональными экономическими словарями на иностранном 

языке. Использование электронных словарей. Использование Wikipedia. 

Базовый категориально-понятийный аппарат изучения МЭ как системы на 

иностранном языке. Понятия: «мировая экономика», «всемирное хозяйство», 

«абсолютное преимущество» и «относительное преимущество», 

«международная организация», «экономический процесс», «конъюктура 

рынка», «бизнес этикет», «бизнес контракты и договора» и мн.др.   

 

Предметная сфера специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Работа со специальными текстами 

на английском языке. Краткий очерк истории экономических учений. 

Понятия: физиократизм и меркантилизм. 
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Работа со специальными текстами. Сведения о профилирующей науке. 

Краткая история специальной науки. Внутренняя структура научной области. 

Основные функции специальности -экономиста. Профессиональная область и 

культура. Профилирующая специальность и ее место в системе образования. 

Использование иностранного языка для изучения и анализа истории 

экономических учений. Возникновение экономической мысли. Понятия 

“physiocrats” и “mercantilists”. Выдающиеся ученые в профессиональной 

области(реферирование трудов ученых по специальности).Основные научные 

парадигмы в современном мире в области специальности. Общие и частные 

вопросы профессиональной области в трудах выдающихся ученых. 

Представители современного казахстанского научного знания. Основные 

тенденции зарубежных направлений профессиональной сферы. 

Профессиональные школы и концепции.  

 

Использование профессионально-ориентированного иностранного 

языка для изучения основных теоретических проблем в системе МЭ. 

Классические и неоклассические теории международной торговли. 

Теории Адама Смита и Давида Рикардо. 

Основные идеи классических теорий. Классическая школа. Невидимая 

рука рынка. Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства» 1776 

г. Теория абсолютных преимуществ и вклад Адама Смита в теорию 

международной торговли. Давид Рикардо «Начало политической экономии и 

налогообложения» 1817 г. Теория сравнительных преимуществ и вклад 

Давида Рикардо в теорию международной торговли. Тексты из трудов 

известных ученых в области специальности (чтение, перевод, пересказ текстов 

на иностранном (английском) языке по материалам учебно-методических 

пособий по дисциплинам специальности). 

 

Профессиональная межкультурная коммуникация:дискурсивные 

практики по специальностина английском языке. Основные 

международные экономические организации – Всемирная Торговая 

Организация (ВТО), Всемирный Банк (ВБ) и Мировой Валютный Фонд 

МВФ).  

Язык и межкультурная коммуникация. Стереотипные формы языковых 

выражений в межкультурной коммуникации на английском языке. Перевод и 

межкультурная коммуникация. Межличностная коммуникация. Знакомство с 

основными межкультурными различиями во взаимоотношениях с 

представителями других культур. Тренинг по развитию межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, 

встречающихся при ведении бизнес коммуникации (деловые встречи, 

контакты, переговоры. Возникновение первых международных организаций. 

Роль и значение в мировой экономике международных организаций. 

Основные международные экономические организации. Создание и структуры 

международных организаций. Цели, задачи, функции международных 
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организаций. ВТО и Казахстан: реалии и перспективы. Всемирный банк и его 

организации. Международный валютный фонд. Специализированные 

международные экономические организации.  

 

Иностранный (английский) язык в бизнес-

корреспонденции.Написание резюме/CV, деловых писем и другой бизнес-

корреспонденции.Формирование компаний. Типы и структура 

коммерческих организаций. Предпринимательство и бизнес. 
Написание резюме/CV, деловых писем (письмо-уведомление, письмо-

сообщение, письмо-приглашение, письмо-заявление, письмо-благодарность, 

письмо-извинение, сопроводительное письмо, письмо – подтверждение, 

письмо-запрос, письмо-предложение) и другой бизнес-корреспонденции. 

Основы терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой 

переписке. Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой 

переписки и их дефиниции на английском языке. 

Что такое собственность и ее формы. Как создается новое предприятие. 

Специфические организационные структуры предприятий: хозяйственные 

товарищества, общества, ассоциации, союзы и т.д. Формы коммерческих 

организаций: частные коммерческие организации (фирмы, предприятия, 

компании), правительственные организации. Предпринимательская 

деятельность: формы и виды предпринимательской деятельности.  

 

Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. 

Профессиональная коммуникация экономиста на иностранном языке 

(переговоры, встречи, дебаты, презентации, конференции и т.п.). 

Корпорационное объединение (слияние), поглощение и захват 

предприятий. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Специальный профессионально-ориентированный материал для 

организации и проведения переговоров, встреч, профессиональных дебатов, 

презентаций, конференций и т.п. Институт переговоров: виды, функции, 

динамика и правила проведения. Профессиональныедебаты как высший 

пилотаж ораторского мастерства (ораторского искусства). Дебатобаза: база 

кейсов и аргументов для профессиональных дебатов. Подготовка презентаций 

по профессиональной теме. Проведение конференции на заданную тему. 

Подготовка минидокладов на конференцию. Структура профессионального 

спича. Основные  направления корпорационных слияний. Причины, цели и 

задачи корпоративных слияний. Формы и виды корпорационных 

объединений. Преимущества и недостатки корпорационного слияния и 

поглощения.  

 

Специальный профессионально-ориентированный материал и 

использование иностранного языка в заданных профессиональных 

ситуациях (кейс-стадиз, ролевые игры и др.).Понятие термина «рынок». 

Структура, основные функциирынка. 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/17.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/18.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/18.htm
http://ru.idebate.org/debatabase
http://ru.idebate.org/debatabase
http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/10.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/10.htm
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Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на иностранном (английском) языке. Чтение, аудирование, 

комментирование текстов по тематике специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Реферирование, конспектирование 

текстов на иностранном языке, посвященных проблемам специальности. 

Использование иностранного языка в заданных профессиональных ситуациях 

(case-studies, role-plays etc.) а также для изучения и анализа экономических, 

общественно-политических событий в современном мире. Что такое рынок. 

Рынок и условия его функционирования. Структура, виды, сегментация рынка. 

Основные функции и механизм рынка. Рыночная инфраструктура и субъекты 

рынка. Товарно - денежное производство как основа формирования и 

функционирования рынка. Спрос и предложение на рынке. Взаимосвязь 

спроса, предложения и цены на рынке. 

 

Профессиональные компетенции, формируемые использованием 

профессионально-ориентированного иностранного языка в МЭ. 

Академическое письмо на профессиональном иностранном языке. 

Конкуренция: общая характеристика. Монополии и олигополии.  

Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на английском языке.Основные навыки и особенности подготовки 

академического письма на основе экономических текстов на иностранном 

языке (эссе, реферат, аннотация, тезисы, статья, доклад, курсовая, дипломная 

работа, диссертация, критический анализ и др.формы). Подготовка научной 

работы, поиск литературных источников на иностранном языке. Подготовка 

библиографии научной статьи, требования к цитированию источников на 

иностранном языке. Написание научной статьи. Ее структура и оформление.  

Понятие конкуренции. Общая характеристика конкуренции. Основные 

условия свободной конкуренции. Монополия и ее виды. Олигополия. 

Причины олигополии.Теория олигополистического ценообразования.  

 

Академическое общение в учебном процессе(лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам на английском языке).Основы 

маркетинга. Маркетинг и продажи. 

Культура речи в академическом учебном общении (на английском 

языке). Академическое чтение (типология текстов по профилирующим 

дисциплинам на английском языке, источники информации). Устные формы 

академического общения (презентация, научное сообщение, доклад, 

обсуждение, дискуссия). Академическое учебное общение (лекции и 

семинары). Лекционная форма организации занятий на иностранном языке. 

Семинарское занятие на иностранном языке как одна из основных форм 

организации учебного процесса. Понятие и основы маркетинга. Функции 

маркетинга – распознавание, предвосхищение и удовлетворение потребностей. 

Маркетинговая смесь – 4 Ps. Маркетинг и продажи. 

 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/11.htm
http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/11.htm
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет мировой экономики. Понятие мирового /всемирного/ 

хозяйства 

2. Базовые категории МЭ,определение основных понятий и терминов на 

иностранном языке 

3. Краткий очерк истории экономических учений.Меркантилисты и 

физиократы 

4. Классические и неоклассические теории международной торговли. 

Теория Адама Смита. Теория Давида Рикардо. Теория Хекшера-Олина 

5. Международные экономические организации 

6. Виды  и структура предприятий. Бизнес и предпринимательство 

7. Слияние, поглощение и захват предприятий 

8. Понятие «рынок»: структура, основные функциирынка 

9. Конкуренция: общая характеристика. Монополии и олигополии. 

10.Маркетинг и продажи 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Составление глоссария основных экономических терминов на 

профессионально-ориентированном иностранном (английском) языке с 

использованием словарей на тему: «Национальная, международная, мировая 

валютные системы: их соотношение и взаимодействие». 

2. Написание научной статьи на профессионально-ориентированном 

иностранном (английском) языке по теме: «Глобализация мировой экономики: 

содержание, формы,   воздействие   на мировую экономику и  на отдельные 

страны» на профессионально-ориентированном иностранном (английском) 

языке. 

3. Формирование интеграционных объединений в мировой 

экономике эссе на профессионально-ориентированном иностранном 

(английском) языке 

4. Реферат на тему: «Таможенно – тарифная политика Казахстана как 

члена ВТО». 

5. Аннотация экономической статьи на профессионально-

ориентированном   иностранном (английском) языке на тему: «Перспективы 

банковского регулирования и надзора в мировой экономике». 

5. Научная статья на тему: «Развитие мирового рынка нефти в 

условиях финансовой глобализации». 

6. Краткое описание темы: «Роль СЭЗ (ОЭЗ) в инновационном 

развитии мировой и казахстанской экономики» на профессионально-

ориентированном иностранном (английском) языке. 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-38/10.htm


129 

 

7. Краткий реферат экономической работы в области современных 

ТНК в мировой экономике. 

8. Эссе о проблемах внешнего долга в современной мировой 

экономике. 

9. Описать и дать характеристику внешнеторговым операциям, 

раскрыть сущность и характер внешнеторговых сделок купли-продажи, 

особенности внешней торговли на профессионально-ориентированном 

иностранном (английском) языке. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Казахстан и его роль в международных экономических отношениях 

(научная статья) 

2. Составление экономического глоссария основных 

финансовыхтерминов на профессиональном иностранном языке с 

использованием словаря 

3. Моя будущая профессия экономист-международник (эссе) 

4. История и теории развития международной торговли. Международная 

торговая политика и роль Казахстана в ВТО  (реферат). 

5. Конкурентоспособность национальной экономики (круглый стол) 

6.Проблемы мировой экономики в современном мире (эссе на 

иностранном языке) 

7. Написание резюме/CV, деловых писем (письмо-уведомление, письмо-

сообщение, письмо-приглашение, письмо-заявление, письмо-благодарность, 

письмо-извинение, сопроводительное письмо, письмо – подтверждение, 

письмо-запрос, письмо-предложение) и другой бизнес-корреспонденции  

8. Аннотация экономической статьи об актуальных проблемах в 

международных экономических отношениях на современном этапе на 

профессиональном иностранном   языке  

9. Роль Казахстана в региональной евразийской интеграции (дискуссия) 

10.Краткий реферат экономической работы в области изучения труда и 

занятости населения. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. R. Sarbayeva., M.Makisheva., L.Duiseeva. Englishforeconomists. Almaty, 

2015 

2. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference 

(CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

3. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 2009. 
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4. Экономическая теория: учебник/ под ред. В.Д. Камаева. – Москва.: 

Владос, 2003 

5. D.Cotton, D. Falvey, S.Kent. Market Leader. Business English. England, 

Pearson Education Ltd, 2006 

6. Сарбаева Р.Е., Омарбекова Г.Ж. Методическое пособие по 

английскому языку для студентов специальности «Мировая экономика».– 

Алматы, Қазақ Университеті, 2002 

7. Английский язык для экономистов: учеб. пособие для студентов 

экономических специальностей/под ред. Ж.Г. Аванесян. - М.: Омега-1, 2009 

8. Robert J. Carbaugh. International Economics. – USA, 1998. 

9. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник / Под ред. А.С. Булатов, Н.Н. Ливенцев. - 1-e изд., с обновлениями. - 

Магистр, ИНФРА-М, 2012. 

10. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 

University Press. – 2010. 

 

Дополнительная: 

1.Курс экономической теории: общие основы экономической теории. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики : учеб. 

пособие для студентов  вузов/ под ред. А. В. Сидоровича. – М.: Дело и сервис, 

2007 

2.Экономика : учеб. для вузов/ под ред. А. С. Булатова. – М.: Экономист, 

2005 

3.Экономическая теория: учебник/ под ред. В. Д. Камаева, Е. Н. 

Лобачевой. – М.: Юрайт-Издат, 2006  

4.Экономическая теория: учебник/ под ред. А. И. Архипова, С. И. 

Ильина. – М.: Велби : Проспект, 2008  

5. Longman Dictionary of Contemporary English for advanced learners, New 

Edition. PearsonLongman, 2009 

6.Международные экономические отношения: теории, организации. Под 

ред. Цыганкова П.А. – Москва, 2004 

7. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2002). Macmillan 

Publishers Limited. International Student Edition 

8. T. Kral. Economic Considerations. – Washington, 1994  

9.Иванова О.А., Храброва В.Е. Учебно-методическое пособие 

«Rendering» для студентов экономического факультета по аспекту Finance, 

ГУ-ВШЭ СПб, 2010 

10. Mark Powel. Dynamic Presentations Press. Student’s book with Audo 

CDs. CambridgeUniversityPress, любое издание  

 

Дополнительный список Интернет-ресурсов:  

1. Словари:  

1.1.  http://www.multitran.ru  

1.2   http://dictionary.com  
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1.3   http://dictionary.cambridge.org  

1.4   http://dictionary.reference.com  

1.5   http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html  

1.6   http://lingvo.ru  

1.7   http://www.thefreedictionary.com  

2. Энциклопедии:  

2.1.   http://encarta.msn.co.uk  

2.2.   http://en.wikipedia.org  

2.3.   http://www.encyclopedia.com  

2.4.   http://www.britannica.com  

2.5.   http://www.probert-encyclopaedia.co.uk  

2.6.   http://dic.academic.ru  

3.  Сайты организаций:  

4.1.   сайты ООН: http://www.un.org/ 

4.2.   Всемирного банка: http://www.worldbank.org 

4.3.   МВФ: http://www.imf.org 

4.4.   ВТО: http://www.wto.org 

4.5.   ОЭСР: http://www.oecd.org/statistics 

4.6.   МОТ: http://www.ilo.org 

4.7.   Агентство РК по статистике: http://www.stat.kz 

4.8.   British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 

 

Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список 

литературы рабочей программы дисциплины необходимыми учебниками, 

учебными пособиями, лексикографическими источниками. 

http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
file:///E:/www.oecd.org/statistics/index.html
http://www.ilo.org/
http://www.stat.kz/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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МЕ 1202 - МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Оразбекова Л.Н. - кандидат педагогических наук, доценткафедры 

фундаментальнойматематики; 

Тлеулесова А.М. - PhD, старший преподаватель 

кафедрыфундаментальной математики; 

 

Рецензенты: 

Кангужин Б.Е. - доктор физико-математических наук, профессор 

Казахского национального университета имени аль-Фараби; 

Бердышев А.С.- доктор физико-математических наук,профессор  

Казахского национального педагогического университетаимени Абая; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

«Математика в экономике» является фундаментом дальнейшего 

образования экономиста, главной задачей которого состоит в  формировании у 

студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам 

математики помогающего моделировать, анализировать и решать 

математические и экономические задачи, помочь студентам усвоить 

математические методы, дающие возможность изучать и прогнозировать 

процессы и явления из области будущей деятельности студентов как 

специалистов. 

В результате изучения дисциплины «Математика в экономике» бакалавр 

должен: 

иметь представление: 

- о фундаментальных понятиях математики в области экономического 

анализа; 

- о тенденциях и перспективных направлениях развития современных  

инновационных методов математики; 

знать: 

- теоретические основы (основные определения, теоремы, 

правила,методы) математики;  

- приемы исследования и решения математически сформулированных 

задач;  

- области применения полученных математических знаний; 

уметь: 

- уточнять постановку задачи, 

- выбирать метод решения поставленной задачи, 
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- решить и интерпретировать полученные результаты, разрабатывать 

рекомендации наих основе.  

иметь навыки: 

- самостоятельного анализа исследования экономических проблем; 

- приобретения новых знаний, используя основные понятия математики; 

- развивать стремление к научному поиску путей совершенствования 

своей работы. 

быть компетентным: 

- в вопросах профессиональной деятельности по использованию 

математических методов. 

Теоретической базой курса «Математика в экономике» являются: 

математика, информатика в объеме средней школы.  

 

 Дисциплина “Математика для экономистов” служит базой для изучения 

таких дисциплин как “Эконометрика”, “Микроэкономика”,  

“Макроэкономика”. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

 Линейная алгебра и элементы аналитической геометрии 

1 Системы линейных алгебраических уравнений 

2 Векторы в Rn 

3 Аналитическая геометрия 

4 Введение в анализ 

5 Понятие функциональной зависимости 

6 Понятие производной и дифференциала функции 

7 Функции многих переменных 

8 Интегралы. 

9 Моделирование экономических процессов дифференциальными 

уравнениями. 

10 Основные элементы теории вероятностей 

11 Случайные величины. Числовые характеристики 

12 Законы распределения случайных величин 

13 Задачи математической статистики 

14 Статистические оценки параметров распределения 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание математики в экономике обширна. В разной отрасли 

экономики математический аппарат применяется на разных уровнях. Если в 

математике, с одной стороны, составляется модель экономического объекта, 
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определяется пути исследования данной модели, делается выводы, то, с 

другой стороны, существующие математические модели описывает свойства 

объектов различной природы. Чтобы изучить объекты математика 

абстрагируется от их вещественного содержания. В этом смысле, для 

математики безразлично, вследствие чего возникла некоторая система или 

функция. Они важны для математики как самостоятельный математически 

объект для исследования.  Прежде чем применить математический аппарат, 

необходимо его изучить, понимать, приобретать навык применения.  

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний, практических навыков по основным разделам математики. 

Задачи дисциплины “Математика в экономике” как фундаментальной 

дисциплины состоит в том, чтобы студент: 

 развил логическое и алгоритмическое мышление; 

 освоил приемы исследования и решения математически 

формализованных задач; 

 приобрел умения и навыки самостоятельного анализа исследования 

экономических проблем;  

 развивал стремление к научному поиску путей совершенствования 

своей работы. 

Совершенствования методов управления хозяйственной деятельностью 

в условиях рыночной экономики во многом связано с применением в 

экономической науке и практике разнообразных математических методов 

исследований. Математика стала для многих отраслей экономических знаний 

не только орудием количественного расчета, но также методом точного 

исследования и средством предельно четкой формулировки понятий и 

проблем. 

Становление и развитие математики как науки, возникновение ее новых 

разделов связано с развитием потребностей общества в измерениях и 

контроле. Результаты исследования звездного неба позволило проложить 

торговые морские пути, караванные дороги в новые районы и увеличить 

эффект торговли между государствами. Обмен товарами приводил к обмену 

культурными ценностями, к развитию толерантности как явления, лежащего в 

основе мирного сосуществования различных рас и народов. Математика 

придавала законченный вид всем наукам, где она применялась. Поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую 

составляющую в системе фундаментальной подготовки современного 

экономиста. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Линейная алгебра и элементы аналитической геометрии 

Матрицы. Виды матриц. Линейные операции над матрицами. 

Определители квадратных матриц. Свойства определителей. Теорема Лапласа. 

Обратная матрица. Необходимое и достаточное условие существования 
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обратной матрицы. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. 

Экономическая интерпретация матрицы. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Совместность систем 

уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Система n линейных уравнений с n 

переменными. Правило Крамера. Метод обратной матрицы. Система m 

линейных уравнений с n переменными. Метод Гаусса. Системы линейных 

однородных уравнений. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики.  

 

Векторы в Rn. n-мерный вектор. Системы линейно зависимых и 

линейно независимых векторов.  Базис и ранг системы векторов. Разложение 

вектора по базису. Векторы в экономических задачах. Линейные операторы. 

Собственные векторы и собственные значения линейного оператора.  

Применение элементов  линейной алгебры в экономике. 

 

Аналитическая геометрия. Простейшие задачи аналитической 

геометрий.  Различные виды уравнения прямой на плоскости. Угол между 

двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух 

прямых. Расстояние от точки до прямой. 

 

Введение в анализ 

Понятие функциональной зависимости. Способы задания и свойства 

функций. Предел функции, односторонние пределы. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Точки разрыва функции и их 

классификация.  

 

Понятие производной и дифференциала функции. Производные 

элементарных функции. Производная сложной, обратной функции. 

Производные высших порядков. Предельные издержки. Дифференциал 

функции и его геометрический смысл.  

 

Функции многих переменных. Линии уровня. Частные производные и 

полный дифференциал. Производная по направлению, градиент. Экстремум 

функции двух переменных. Метод наименьших квадратов. 

Интегралы. Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. Таблицы интегралов. Основные методы 

интегрирования: метод подстановки и интегрирование по частям. 

Интегрирование рациональных функций. Определенный интеграл. Свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические и 

экономические приложения определенных интегралов. Несобственные 

интегралы. 

 

Моделирование экономических процессов дифференциальными 

уравнениями*. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Основные определения. Начальные и граничные условия. Дифференциальные 
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уравнения 1-го порядка. Уравнения с разделенными переменными. 

Однородные уравнения, приводящие к однородным. Линейные уравнения 1-го 

порядка. Уравнения Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Уравнения 2-го порядка, 

допускающие понижение порядка уравнения. Однородные линейные 

уравнения 2-го порядка, определения и их общие свойства. Однородные 

линейные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Использование дифференциальных уравнений в экономической динамике. 

 

Основные элементы теории вероятностей. Случайные события. 

Классификация событий. Вероятность. Условная вероятность. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Повторные независимые испытания. 

Формула Бернулли.    

 

Случайные величины.Числовые характеристики. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Функция распределения и плотность 

вероятности. Их свойства, графики. Числовые характеристики случайных 

величин (математическое ожидание, дисперсия, моменты, мода, медиана, и 

квантили).  

 

Законы распределения случайных величин. Законы распределения 

случайных величин. Биноминальный закон распределения. Закон 

распределения Пуассона. Числовые характеристики. Законы распределения 

непрерывных случайных величин. Равномерное, показательное 

распределения. Нормальный закон распределения. Их  функции 

распределения и числовые характеристики. Независимые случайные 

величины. Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал. 

Правило трех сигм.  

Понятие многомерной случайной величины. Функции многомерной 

случайной величины. Ковариация и коэффициент корреляции. 

 

Задачи математической статистики*.Вариационный ряд. Полигон и 

гистограмма. Числовые характеристики вариационного ряда: среднее 

значение, дисперсия, мода, медиана, начальные и центральные моменты, 

ассиметрия и эксцесс. Эмпирическая функция распределения и ее график. 

 

Статистические оценки параметров распределения.Несмещенные, 

эффективные и состоятельные оценки. Точечные оценки. Метод моментов. 

Понятие интервального оценивания. Доверительные интервалы для оценки 

параметров нормального распределения. 

Проверка статистических гипотез. Основные понятия. Общая схема 

проверки.  Критерий согласия Пирсона хи-квадрат.  
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Дисперсионный анализ. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Понятие о двухфакторном анализе. Основные понятия кореляционного и 

регрессионного анализа.  

 

* - Данные разделы полностью изучаются в случае выделения вузом 

дополнительного (3 кредита) времени.   
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.Матрица.Операции над матрицами. Определители 

2. Обратная матрица. Ранг матрицы 

3. Правило Крамера. Метод обратной матрицы. Метод Гаусса 

4. Системы линейно зависимых и линейно независимых векторов. 

Разложение вектора по базису 

5. Вычисление пределов. Непрерывность функции 

6. Вычисление производных.  

7. Применение дифференциального исчисления к исследованию 

функций. 

8. Экстремум функции двух переменных 

9. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования 

10. Определенный интеграл. 

11. Случайные события 

12. Случайные величины и числовые характеристики 

13. законы распределения случайных величин 

14. Задачи математической статистики 

15. Статистические оценки параметров распределения 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1 Экономическая интерпретация матрицы 

2 Модель Леонтьева многоотраслевой экономики 

3 Векторы в экономических задачах  

4 Основные элементарные функции их графики (линейная, степенная, 

показательная, логарифмическая функции) 

5 Предельные издержки 

6 Экономические приложения определенных интегралов 

7 Момент, мода, медиана, и квантил 

8 Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал 

9 Доверительные интервалы для оценки параметров нормального 

распределения 

10 Критерий согласия Пирсона хи-квадрат 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Свойства определителей 

2. Вычисление обратной матрицы методом элементарных 

преобразовании 

3. Базисные решения системы линейных уравнений 

4. Разложение вектора по базису 

5. Разрывы функции 

6. Производные функции заданных неявно.  

7. Решение экономических задач с применением производной. 

8. Экстремум функции двух переменных 

9. Интегрирования рациональных функции 

10. Вычисление длины дуг, объемов тел вращения. 

11. Элементы комбинаторики 

12. Числовые характеристики непрерывных случайных величин 

13. Нормальный закон распределения 

14. Задачи математической статистики 

15. Статистические оценки параметров распределения 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Математика для экономистов. 

Учебное пособие. Рекомендовано МОН РК.-Алматы: Экономика, 2011 - 527с.  

2. Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математика-1. Оқу құралы. 

Алматы: Қазақ университеті, 2014 – 237б. 

3. Оразбекова Л.Н. Экономикадағы математика-2. Оқу құралы. 

Алматы: Қазақ университеті, 2015 – 237б. 

4. Кангужин Б.Е. и др.– Математика в экономике. – Алматы, ЭВЕРО, 

2000-197с. 

5. Казешев А.К. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Алматы: Принт, 2011. -267 с.  

6. Махмеджанов Н.М., Махмеджанова Р.Н. Сборник задач по высшей 

математике –Алматы, Дауір _  2010.- 387с. 

7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике. М.: “Высшая школа”, 1999. 

 

Дополнительная: 

1.Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Математика для экономистов. Учебное 

пособие. Рекомендовано МОН РК - Алматы: Экономика, 2011 - 527с.  

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

ЮНИТИ, 2000-543с. 
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3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. М.: Высшая школа, 2001. – 399 с. 

4. Кабдыкайырулы К., Оразбекова Л.Н - Математика в экономике. – 

Алматы, Казак университеті 2000-190с. 

5. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М.: Изд. 

Физико-математической литературы, 2004. – 336 с. 

6. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в 

экономическом образовании. М., Дело, 2007. -688с. 

7. Кабдыкайырулы К.  Курс математики (учебник). Алматы, 2-изд., 

“Дәуір” 2005. – 31 п.л. 
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ЕТ 1204 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Айтбембетова А.Б. - доктор экономических наук, доцент КазНУ им. 

Аль-Фараби; 

Ережепова А.А. - кандидат экономических наук, старший  

преподаватель КазНУ им. Аль-Фараби; 

 

Рецензенты: 

Саханова А.Н.- доктор экономических наук, профессор Университета 

международных отношений и мировых языков имени Абылай хана; 

Жатканбаев Е.Б. - доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Экономическое образование является важнейшим элементом социально-

гуманитарного образования, формирующим общее мировоззрение 

студентов.Приоритетной задачей образовательного процесса в этих условиях 

становится повышение качественных характеристик образовательного 

процесса. Изучение дисциплины «Экономическая теория» позволит будущим 

специалистам понять социально-экономические явления и процессы, 

происходящие как в  мире, так и в казахстанском обществе. 

Курс «Экономическая теория» служит базовой дисциплиной, изучение 

которой знакомит студентов с широким кругом экономических понятий, 

принципов, закономерностей, составляющих основу современного 

экономического мышления,  закладывающих фундамент для последующего 

изучения социально-экономических дисциплин.  

Программа курса «Экономическая теория» направлена на усвоение не 

абстрактных теоретических истин, а на получение багажа экономических 

знаний, необходимых для практической деятельности, на овладение 

экономическими понятиями и категориями, которые отражают объективные 

экономические процессы, на формирование навыков выбора эффективных 

управленческих решений.Теоретическая направленность курса согласована со 

всей совокупностью хозяйственных и социальных отношений. Они 

рассмотрены в единстве и взаимозависимости как основные элементы 

социально-экономической системы и экономической культуры поведения. 

Особое место данного курса в профессиональной подготовке 

обусловлено тем, что он выступает теоретической и методологической 

основой последующего изучения базовых и профильных экономических 

дисциплин.  В частности, основы экономической теории взаимосвязаны с 
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дисциплинами: история экономических учений, экономика Казахстана, 

микроэкономика, макроэкономика, государственное регулирование экономики 

и другие. 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» будет содействовать 

формированию следующих академических компетенций: 

- владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их 

для решения теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- уметь работать самостоятельно; 

- быть способным генерировать новые идеи; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении экономических 

проблем. 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» будет содействовать 

формированию следующих социально-личностных компетенций: 

- обладать качествами гражданственности и патриотизма; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- ясно формулировать собственную позицию, находить и четко излагать 

аргументы в ее защиту. 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» будет содействовать 

формированию следующих профессиональных компетенций: 

- знать закономерности развития экономических процессов; 

- знать основные концепции, созданные в течение длительной эволюции 

экономической мысли; 

-знать принципы функционирования рыночного механизма, 

саморегулирования и государственного воздействия на экономику; 

- уметь систематизировать знания о сущности и формах проявления 

экономических явлений и процессов; 

- уметь применять на практике методы научного познания 

экономических явлений и закономерностей; 

- понимать и определять место отношений собственности в 

экономической системе и закономерности переходной экономики; 

- иметь навыки анализа и оценки состояния и тенденций социально-

экономического развития национальной и мировой экономики; 

- иметь навыки междисциплинарного подхода при решении 

экономических проблем; 

- иметь навыки для овладения знаниями для повышения квалификации в 

течение всей жизни.  

Пререквизиты: «Математика  в экономике»; 

Постреквизиты:  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Мировая 

экономика» ; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Наименование тем 

 ОСНОВЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

1 Предмет экономической теории и методы исследования 

2 Основы общественного производства 

3 Собственность и экономические системы 

4 Формы общественного хозяйства. Товар и деньги.Капитал 

5 Рынок и конкуренция 

6 Механизм функционирования рыночной системы. 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

7 Теория фирмы и предпринимательства 

8 Производство, издержки и доходы фирмы. 

9 Рынки факторов производства и распределение доходов. 

 ВОСПРОИЗВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

10 Национальная экономика: содержание, структура и измерение 

результатов. 

11 Экономический рост и нестабильность рыночной экономики 

12 Инфляция и безработица - проявления экономической нестабильности. 

13 Финансовая и денежно-кредитная системы в национальной экономике 

14 Государственное регулирование и устойчивое развитие национальной 

экономики 

15 Экономические основы функционирования мировой экономики 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

В программе излагается содержание курса  «Экономическая теория», где 

отражены основные закономерности функционирования экономики, 

учитывающие особенности сложного, противоречивого процесса развития 

современной экономики.  

Цель курса – формирование системы знаний об экономических 

закономерностях развития общества и проблемах его эффективного 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотрение принципов и мотивов 

экономического поведения человека в условиях ограниченных ресурсов; 

выявление специфики  экономических отношений в Республике Казахстан; 

формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и 

тенденции социально-экономического развития национальной и мировой 

экономики; выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а 

также основных форм регулирования экономики. 
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Объектом изучения курса «Экономическая  теория»  является 

система экономических отношений, ее функционирование и развитие. 

Основные методы  и инструменты научного познания экономики: 

диалектический, метод научной абстракции, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, функциональный анализ, экономико-математическое 

моделирование, экономический эксперимент. 

Данный предмет служит теоретико-методологической основой для 

изучения конкретных и отраслевых экономических дисциплин. Значение 

экономической теории заключается в том, что она формирует экономическое 

мышление и способствует становлению интеллектуальных воззрений на 

происходящие хозяйственные процессы, вооружает методами познания и 

инструментами воздействия на хозяйственный механизм.  

Экономическая теория как наука имеет длительную историю, истоками 

восходящую  к трудам классиков политической экономии до современных 

экономических теорий.  

 

ОСНОВЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Предмет экономической теории и методы исследования 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Зарождение и 

основные этапы развития экономической науки. Основные концепции 

современной экономической мысли.  

Предмет экономической теории. Экономические категории. 

Экономические  законы и их классификация. Взаимосвязь экономической 

теории с другими экономическими науками.  

Методы и инструменты научного познания экономики. Позитивный и 

нормативный анализ. 

Функции экономической теории. Теория и практика хозяйствования.  

 

Основы общественного производства 

Структура общественного производства. Фазы общественного 

производства: производство, распределение, обмен и потребление.  

Потребности как предпосылка производства. Классификация 

потребностей.Безграничность потребностей.  

Экономические ресурсы и факторы производства. Классификация и 

характеристика ресурсов. Ограниченность ресурсов. Основные вопросы 

экономики. Проблема выбора в экономикеи эффективность использования 

ресурсов. Кривая производственных возможностей.  

 

Собственность и экономические системы 
Содержание отношений собственности. Собственность как 

экономическая категория. Собственность как юридическая категория. 

Субъекты и объекты собственности. «Пучки» прав собственности. Виды и 
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формы собственности в современной экономике. Экономическая реализация 

отношений собственности. 

Национализация, разгосударствление и приватизация собственности. 

Соотношение частного и государственного секторов в экономике. 

Регулирование отношений собственности в Казахстане.  

Понятие экономической системы. Экономические системы, 

характеристика и типы. Критерии выделения экономических систем: формы 

собственности, способы координации хозяйственной жизни, уровни 

технологического развития. Общественно-экономические 

формации.Цивилизационный подход. Современная экономическая система 

Казахстана. 

 

Формы общественного хозяйства. Товар и деньги. 

Натуральное хозяйство: сущность и эволюция. Товарное производство: 

сущность и основные черты. Простое и расширенное воспроизводство. 

Понятие «благо», «товар», «услуга». Товар и его свойства. Теории 

стоимости.  

Теории денег. Происхождение и эволюция денег.  Сущность и функции 

денег.Законы денежного обращения.  

Цена как денежное выражение стоимости. 

Тенге в экономике РК: социально-экономическое значение и 

перспективы.  

 

Рынок и конкуренция 
Сущность рынка. Условия возникновения рынка. Субъекты и объекты 

рынка. Структура рынка и его классификация. Функции и роль рынка в 

общественном производстве. Преимущества и недостатки рыночной 

экономики. Смешанная экономика.  

Конкуренция: понятие и виды. Методы конкурентной борьбы. 

Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция. Внутриотраслевая и 

межотраслевая формы конкуренции. 

Инфраструктура рынка. Основные элементы инфраструктуры 

современного рынка. Функции инфраструктуры рынка. Развитие рыночной 

инфраструктуры в РК. 

 

Механизм функционирования рыночной системы 
Рыночный механизм: общее понятие и элементы.  

Закон спроса и кривая спроса. Неценовые факторы, влияющие на 

изменение спроса. Факторы, влияющие на спрос.  

Закон предложения и кривая предложения. Неценовые факторы, 

влияющие на изменения предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Понятие рыночного равновесия и равновесной цены.  
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Понятие эластичности. Эластичность спроса. Эластичность 

предложения. Факторы, влияющие на эластичность.  

Механизм ценообразования в рыночной экономике.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Теория фирмы и предпринимательства 
Эволюция взглядов на предпринимательство. Сущность 

предпринимательства. Стадии предпринимательского процесса. Виды 

предпринимательской деятельности.  

Понятиефирмы. Цели и функции фирмы. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Классификация фирм и их роль в экономике.  

Развитие предпринимательства в Казахстане. 

 

Производство, издержки и доходы фирмы 
Производство в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

Капитал как фактор производства. Функциональные формы капитала. 

Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Физический 

и моральный износ основного капитала. Амортизация. 

Классификация и структура издержек фирмы. Альтернативные 

издержки. Закон убывающей отдачи. Предельный продукт. Издержки 

производства и прибыль: бухгалтерский и экономический подходы. Издержки 

в краткосрочном периоде. Издержки в долгосрочном периоде.  

Финансовое положение и доход фирмы. Условия максимизации 

прибыли фирмы. Диверсификация производства.  

 

Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос 

на факторы производства. Сочетание факторов производства.  

Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. 

Сущность и формы заработной платы.  

Рынок капитала и процент.Спрос и предложение капитала. Капитал как 

инвестиции. Номинальная и реальная процентная ставка. 

Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента и рентные 

отношения. Цена земли. Развитие аграрного сектора экономики Казахстана.   

Прибыль как предпринимательский доход. 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Национальная экономика: содержание, структура и измерение 

результатов 
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Категория национальная экономика. Особенности макроэкономического 

анализа. Структура национальной экономики. Национальное богатство и 

экономическое благосостояние. Общественное благосостояние и человеческое 

развитие.  

Система национальных счетов (СНС). Валовой национальный продукт 

(ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Характеристика показателя  

ВНП. Методы расчета ВНП. Другие показатели системы национальных 

счетов.   

Современное развитие общественного производства. Система 

национальных счетов в Республике Казахстан. 

 

Экономический рост и нестабильность рыночной экономики 
Сущность экономического роста. Факторы и типы экономического 

роста. Эффективность и качество экономического роста. Экономический рост 

и экономическое развитие. Инновации как фактор повышения 

конкурентоспособности. Эффективность инновационной деятельности. 

Инвестиции вчеловеческий капитал. Человеческое развитие. 

Политика созидания экономики знаний и экономического роста. 

Цикличность экономического развития экономики. Фазы цикла и их 

характеристика. Теории цикличности развития экономики. Типы  

экономических циклов.   Экономический кризис. 

Антикризисная политика в Республике Казахстан. 

 

Инфляция и безработица - проявления экономической 

нестабильности 
Понятие и причины инфляции.Инфляция спроса и инфляция 

предложения. Виды инфляции. Механизм развертывания инфляционной 

спирали. Кривая Филлипса. Экономическиеи социальные последствия 

инфляции. Антиинфляционная политика Национального банка РК.  

Понятие безработицы. Виды безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена. Социально-экономические последствия 

безработицы. Миграция трудовых ресурсов.  

Политика занятости в Республике Казахстан. 

 

Финансовая и денежно-кредитная системы в национальной 

экономике 
Государственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит. 

Государственный долг и виды. Финансовая политика Казахстана. 

Налоги и их сущность. Принципы налогообложения. Виды налогов. 

Кривая Лаффера. Фискальная политика государства. Налоговая система 

Казахстана. 

Понятие и типы денежных систем.Денежные агрегаты 

Сущность и формы кредита. Принципы кредитования. Функции и 

инструменты Центрального банка.  
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Денежно–кредитная политика РК: сущность и цели. Современная 

банковская система РК и ее структура. 

 

Государственное регулирование и устойчивое развитие 

национальной экономики 

Сущность и цель государственного регулирования в условиях рыночной 

экономики. Методы регулирования экономики. Основные направления 

государственного регулирования в условиях рыночных отношений.  

Устойчивое экономическое развитие: цели,задачи,принципы. 

Государственное регулирование экономики в Республике Казахстан и 

обеспечение социально-экономической стабильности.  

Социальная политика государства, ее направления и функции. Доходы 

населения: виды и источники формирования. Номинальные и реальные 

доходы. 

Причины дифференциации доходов. Кривая Лоренца. Уровень жизни и 

бедность. 

Система социальной защиты населения в Республике Казахстан. 

 

Экономические основы функционирования мировой экономики 
Сущность мирового хозяйства. Интеграция и интернационализация. 

Основные формы проявления мирохозяйственных связей. Международная 

торговля и внешнеторговая политика. Содержание и структура 

мировойвалютной системы. Международные организации и интеграционные 

объединения в современном мире. 

Глобализация экономики: условия, факторы и последствия. Повышение 

конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет экономической теории и методы исследования. Этапы 

становления экономической науки. 

2. Основы общественного производства 

3. Собственность и экономические системы.  

4. Формы общественного хозяйства.Товар и деньги. 

5. Рынок и конкуренция: содержание, виды и функции. 

6. Механизм функционирования рыночной системы.  

7. Фирма в системе рыночных отношений.  

8. Производство, издержки и доходы фирмы.  

9. Рынок факторов производства и распределение доходов.  

10. Национальная экономика: содержание, структура и измерение 

результатов.  

11. Экономический рост и нестабильность рыночной экономики. 
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12. Инфляция и безработица - проявления экономической 

нестабильности.  

13. Финансовая и денежно-кредитная системы в национальной 

экономике. 

14. Государственное регулирование и устойчивое развитие 

национальной экономики. 

15. Экономические основы функционированиямировой экономики.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Преобразование отношений собственности в Республике 

Казахстан.  

2. Национальная валюта Республики Казахстан: история и 

современность.  

3. Развитие предпринимательства в Республики Казахстан.  

4. Пути развития агробизнеса в Республике Казахстан.  

5. Рынок труда в Казахстане.  

6. Факторы, влияющие на экономический рост в Республике 

Казахстан.  

7. Повышение конкурентоспособности экономики Республики 

Казахстан.  

8. Антиинфляционная политика Национального Банка РК.  

9. Рынок ценных бумаг в Республике Казахстан.  

10. Государственные меры РК по снижению уровня безработицы.  

11. Состояние и развитие банковской системы Республики Казахстан.  

12. Развитие налоговой системы РК.  

13. Проблемы устойчивого развития Республики Казахстан.  

14. Экономика РК в системе мирохозяйственных связей.  

15. Внешнеэкономическая политика Республики Казахстан.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1.  Возникновение экономических знаний и этапы развития 

экономической науки.  

2. Меркантилизм и современность. 

3. Формационный и цивилизационный подходы к периодизации 

развития общества.  

4. Смешанная экономика – объективная форма функционирования 

современного общественного производства.  

5. Франчайзинг и венчурное предпринимательство.  

6. Теории денег и инфляции: история и современность 

7. Учение о "больших циклах конъюнктуры" Н.Д.Кондратьева. 
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8. Хозяйственные реформы Л.Эрхарда. 

9. Идеи маркетинга в истории экономической мысли от Мальтуса до 

Веблена.                                    

10. «Общая теория» Д.М. Кейнса и экономическая политика.    

11. Теория трансакционных издержек: логика возникновения и 

развития  

12. Функция предпринимательства в теориях Маркса, Веблена и 

Шумпетера: сравнительный анализ. 

13. Предпринимательство в экономической теории А. Маршалла.                             

14. Направления эволюции теории фирмы в экономической науке.   

15. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо: современные 

интерпретации.                                                                                                                                               

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие» Астана, 2015 г. 

2. О Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2007-2024 годы, Указ Президента Республики Казахстан от т 13 

апреля 2011 года № 47. 

3. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебник. –М., 2014. 

4. Экономическая теория. Учебник. Под ред. Журавлевой Г.П., М, 

ИНФРА – М, 2014 г. 

5. Курс экономической теории. Учебник под ред. ЧепуринаМ. Н., 

КиселевойЕ.А.- Киров: АСА, 2014 г.- 846 с.  

 

Дополнительная: 

1. Жатканбаев Е.Б. Логика познания смешанной экономики. –

Алматы:КазНУ, 2014 г. 

2. Национальная экономика: учебное пособие под общ.ред. 

СидоровичаА.В., АбишеваА.А. – Алматы: Экономика, 2009. 

3. Аубакиров Я.А. Национальная экономика: теретико-

методологические и практические проблемы развития. – Алматы: Раритет, 

2009. 

4. Актуальные вопросы экономической теории и практики в 

условиях глобальных вызовов. Под общей ред. Аубакировой Ж.Я. Алматы: 

Қазақун-ті, 2015. 

5. «О частном предпринимательстве» Закон Республики Казахстан от 

03.02. 2015г. 

6. «О государственном регулировании развития агропромышленного 

комплекса и сельских территорий» Закон Республики Казахстан от 8.07. 2005 г  

7. «О конкуренции» Закон Республики Казахстан от 31.10.2015 г 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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8. «Об инвестициях» Закон Республики Казахстан от 01.12.2015 г 

9. Кошанов А.К. Национальные экономические интересы и 

отношения собственности–  Алматы: ИД "Эксклюзив", 2009. 

10. Ибрагимов С.Т.Новые условия и проблемы развития экономики 

Казахстана.–  Алматы: Қазақун-ті, 2010.  

11. Берентаев К.Б. Экономика Казахстана и вызовы ХХI века. – 

Алматы. 2013 г.  

12. Елемесов Р.Е. Очерки по методологии экономических наук. 

Учебное пособие.– Алматы, 2013 г. 

13. Р. Алшанов  Р.А. «Казахстанская правда» Экономика Казахстана 

за 20 лет: устойчивое развитие в условиях глобализации, 12.12.2011 г. 

14. Есентугелов А. Стратегия процветания страны в условиях мира. 

Уроки мирового кризиса и модернизация казахстанской экономики. – Астана, 

2011 г. 
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Mic 1205 –МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мухамедиев Б.М. – доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика» Казахского Национального Университета имени аль-Фараби; 

Рахматуллаева Д.Ж. – PhD по специальности «Экономика», и.о. 

доцента кафедры «Экономика» Казахского Национального Университета 

имени аль-Фараби; 

Тлеубердина С.Ч. – кандидат экономических наук, и.о. доцента  

кафедры «Экономика» , Университет «НАРХОЗ»; 

Мауленова С.С. – кандидат экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика», Университет «НАРХОЗ» 

 

Рецензенты: 

Аубакирова Ж.Я.– доктор экономических наук,профессор кафедры 

«Экономика» Казахского национального университета имени аль-Фараби 

Сайлаубеков Н.Т. - доктор экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика» Казахского университета международных отношений и мировых 

языков имени Абылай хана; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    «Микроэкономика» относится к числу базовых и фундаментальных 

дисциплин при подготовке бакалавров по экономическим специальностям.  

    Современная микроэкономика – это наука о рациональном 

поведении рыночных cубъектов – домохозяйств и фирм – в условиях 

ограниченности экономических ресурсов. Она создает основу для 

понимания целей экономического поведения домохозяйств и фирм, их 

экономических взаимоотношений на рынке, координации их 

взаимодействий посредством рыночного механизма ценообразования. 

Существуют особенности поведения производителей, обусловленные 

типом рынка, на котором работает фирма, а особенно – со степенью 

концентрации рыночной власти на нем. Поэтому в программе курса 

изучается специфика поведения фирмы в различных рыночных структурах: 

совершенной конкуренции, монополии, олигополии и монополистической 

конкуренции, а также особенности рынков различных видов  экономических 

ресурсов: труда, земли, капитала и информации. 

Таким образом, микроэкономический подход позволяет изучить явно 

ненаблюдаемые экономические процессы и отношения, встречающиеся в 

повседневной практике между основными экономическими агентами: 

менеджерами, потребителями, работниками, инвесторами. Следовательно, 
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курс микроэкономики позволяет студентам получить знания, необходимые 

для понимания механизма функционирования экономики на уровне отдельных 

субъектов экономики – домохозяйств, фирм, отраслей, а также дает 

возможность теоретически анализировать последствия проводимой 

государственной политики. 

Компетенции: В результате обучения бакалавры должны: 

Уметь: 

- описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 

категорий микроэкономики; 

- анализировать поведение рыночных агентов с точки зрения типов 

рыночных структур; 

- различать и сравнивать поведение рыночных агентов в различных 

рыночных структурах. 

Знать: 

- механизм построения графических моделей; 

- механизм действия и проявления экономических законов. 

Владеть навыками: 

-  математических расчетов для экономического анализа; 

-  выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока 

рынка; 

- решения экономических задач графическим, табличным и  

аналитическим способами. 

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Математика в экономике»; 

Постреквизиты: «Макроэкономика», «Мировая экономика», 

«Международная  экономика»; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

1.  Предмет и методы микроэкономики 

2.  Рыночный механизм регулирования экономики 

3.  Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов 

4.  Теория поведения потребителя 

5.  Сравнительная статика и анализ спроса 

6.  Теория производства 

7.  Издержки производства 

8.  Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

9.  Поведение фирмы – монополиста 

10.  Поведение фирмы в условиях  монополистической  конкуренции и 

олигополии 

11.  Рынок труда 

12.  Рынок капитала и рынок земли 

13.  Общее равновесие и экономическая эффективность 

14.  Внешние эффекты и асимметрия информации 
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15.  Общественные блага 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Микроэкономика – раздел экономической теории, в котором 

рассматривается поведение экономических игроков рынка – потребителей и 

производителей, а также механизм согласования их экономических целей.  

Структура курса включает теорию поведения потребителя, теорию фирмы, 

теорию рынков факторов производства и проблемы ценообразования на них. 

Темы данного курса охватывают также анализ типов рыночных структур: 

монополии, олигополии, монополистической конкуренции, совершенного 

конкурента их особенности в сохранении выгодных позиций в конкурентной 

среде. Также рассматривается деятельность государства для устранения 

несовершенства рыночных отношений: инструменты регулирования внешних 

эффектов, меры по устранению асимметричной информации, предложение 

общественных благ.  

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

представление о методах микроэкономики, об основных микроэкономических 

моделях для объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики  

и успешной самореализации их  в бизнес-среде. 

Задачами изучения дисциплины  являются: 

- оценивать экономические явления на микроэкономическом уровне; 

- научить владеть способами микроэкономического анализа; 

- понимать мотивы поведения субъектов микроэкономики. 

Объектом изучения дисциплины является поведение экономических 

агентов в различных рыночных структурах и процесс принятия ими 

эффективных решений в условиях выбора, обусловленного ограниченностью 

ресурсов. 

В курсе микроэкономики используются следующие методы: анализ и 

синтез, индукция и дедукция, метод научной абстракции и логический метод, 

классификации и группировки, сравнение, позитивный и нормативный 

подходы, метод математического моделирования, функциональный анализ, 

статистические методы, предельный анализ, метод «при прочих равных 

условиях», равновесный подход и другие методы. 

Роль и место науки микроэкономики среди других наук определяется 

тем, что она взаимосвязана со всеми экономическими и неэкономическими 

дисциплинами, и непосредственно влияет на жизнедеятельность и развитие 

как отдельных индивидов, так и общества, в целом. Ведь микроэкономика – 

это наука об экономических отношениях, возникающих между 

экономическими агентами в процессе производства, распределения и 

потребления ограниченных экономических ресурсов, с учетом влияния 

внутренних и внешних факторов на них и результатов этого влияния. 
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Микроэкономика тесно взаимосвязана с математикой и статистикой, 

экономической теорией, макроэкономикой, маркетингом и менеджментом, 

экономикой предприятия и экономикой природопользования и др.  

Эволюция микроэкономики как науки. До к. 19 в. 

микроэкономические аспекты были неотъемлемой частью изучения у 

А.Смита, Д.Рикардо, Сэя и др. В этот период были предложены варианты 

исчисления дифференциальной ренты в пространственной экономике, анализ 

поведения фирм на рынке («модель Курно»), были сформулированы законы 

Госсена. В к. 19 в. Менгер, Джевонс, Вальрас и др. совершили 

«маржиналистскую революцию», предложив предельные величины для 

анализа поведения экономических агентов и общую теорию равновесия. В н. 

20 в. Маршалл публикует свою монографию, ставшую основным учебником 

по микроэкономике, в котором он предложил вариант определения рыночной 

стоимости, сформулировал законы спроса и предложения. Пигу продолжил 

его исследования, проанализировав монопольные рынки и варианты 

государственного регулирования несовершенств рынка с помощью налогов. 

Далее в микроэкономике начинается широкое внедрение и использование 

математических инструментов – Парето, Эджворт предложили 

количественный подход к определению предельной полезности, обосновали 

теорию общего экономического равновесия.  

В сер. 20 в. микроэкономика пополняется новыми открытиями: 

Робинсон, Штакельберг – модели монополистической конкуренции и 

олигополии; Хикс и Слуцкий – эффекты дохода и замещения. Во второй 

половине 20 в. в микроэкономическом анализе активно начали использовать 

теорию игр. Современная микроэкономика продолжает развиваться с 

развитием новых форм организации предприятий – слияний, поглощений, с 

открытием новых рынков и т.д.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет и методы микроэкономики 

Предмет микроэкономики.  Методология микроэкономического анализа. 

Двухсекторная модель экономики.Проблемы ограниченности и  

рационального  использования  ресурсов. 

 

Рыночный механизм регулирования экономики 

Рынок товаров и услуг. Механизм функционирования рынка. Рыночный 

спрос на товары и услуги. Закон спроса. Функция спроса. Кривая спроса. 

Изменение спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Предложение 

товаров и услуг. Закон предложения. Функция предложения. Кривая 

предложения. Изменение предложения. Неценовые факторы, влияющие на 

предложение. Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения.   

Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE
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Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Точечная 

эластичность. Дуговая эластичность. Совершенно эластичный и совершенно 

неэластичный спрос.  Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. 

Перекрестная эластичность спроса по цене.  Эластичность спроса по 

доходу.Эластичность предложения. Влияние фактора времени на эластичность 

предложения. Практическое значение теории эластичности. 

Законодательная  и экономическая сферы действия налога. Роль 

эластичности в распределении налога между  потребителями и 

продавцамиСубсидии. Нормативный анализ налогообложения. 

 

Теория поведения потребителя 
Предпочтения потребителя и кривые безразличия. Аксиома полноты и 

транзитивности.  Кривая безразличия. Предельная норма замещения.    

«Плохие» товары.  

Функция полезности. Общая и предельная полезность.  Количественная 

и порядковая теории полезности. Принцип убывающей полезности.  Кривые 

безразличия. Свойства кривых безразличия. Бюджетное ограничение. 

Уравнение бюджетного  ограничения.  Бюджетная линия. Наклон бюджетной 

линии. Условие равновесия потребителя. Принцип равной полезности.  

 
Сравнительная статика и анализ спроса 

Кривая «доход-потребление» и кривая Энгеля. Нормальные и 

низкокачественные товары, товары,первой необходимости и предметы 

роскоши. Кривая «цена-потребление». Получение кривой индивидуального 

спроса с помощью кривой «цена-потребление».   Кривая рыночного спроса как 

горизонтальная сумма кривых индивидуального спроса. Эффект замещения и 

эффект дохода. Товары Гиффина.   

 

Теория производства  

Факторы производства. Технология производства.  Производственная 

функция. Закон убывающей предельной производительности. Изокванты. 

Картаизоквант. Изокоста. Равновесие производителя. Постоянные и 

переменные факторы производства. Совокупный, средний и предельный 

продукты переменного фактора производства. Краткосрочный и 

долгосрочный период. Связь между средним и предельным продуктом. 

Эффект масштаба. 

 

Издержки производства 

Соотношение понятий «затраты» и «издержки» производства. 

Альтернативные  издержки. Явные и неявные затраты. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Нормальная прибыль. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Издержки в 

долгосрочном периоде. Объяснение формы кривой средних издержек в 
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долгосрочном периоде. Определение эффективного способа производства. 

Траектория развития фирмы. 

 

Поведение фирмы в условиях  совершенной конкуренции 

Признаки и  условия  совершенной конкуренции. Спрос на продукцию 

конкурентной фирмы. Средний доход и предельный доход. Правило 

максимизации прибыли или минимизации потерь фирмы на конкурентном 

рынке. Условие прекращения производства в краткосрочном периоде. 

Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Долгосрочное 

равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции.Долгосрочная 

кривая предложения фирмы. Кривая отраслевого рыночного предложения в 

долгосрочном периоде. 

 

Поведение фирмы – монополиста 

Экономическая природа и виды монополии. Барьеры для входа в 

отрасль. Спрос на продукт монополиста. Предельный доход монополиста. 

Максимизация прибыли монополиста в краткосрочном периоде. Долгосрочное 

монопольное  равновесие. Социальные издержки монопольной власти. 

Естественная монополия. Государственное регулирование монополии. 

Ценовая дискриминация. Сегментирование рынка. Возникновение и 

неустойчивость картеля.  

 

Поведение фирмы в условиях монополистической  конкуренции и 

олигополии  
Признаки монополистической конкуренции. Определения цены и 

объема выпуска в краткосрочном периоде. Равновесиемонополистически  

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Плюсы и минусы 

монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция. 

Основные черты олигополии.  Модели количественной олигополии. 

Модели ценовой олигополии.Модели кооперативного поведения (сговор и 

лидерство). Модели некооперативного поведения (ценовые войны и 

конкурентное сотрудничество).Сравнительный анализ моделей. Индекс 

Лернера. Индекс  Херфиндаля-Хиршмана. 

 

Рынок труда 

Особенности рынка труда. Предложение труда. Бюджетное ограничение 

и кривые безразличия в модели «доход-отдых». Сравнительная статика для 

модели «доход-отдых».  Кривая предложения труда.   

Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие на рынке труда.  

Ценообразование на  конкурентном рынке труда. Ценообразование на 

неконкурентном рынке труда. Роль профсоюзов на рынке труда. 

 

Рынок капитала и рынок земли 
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Предложение капитала. Межвременное бюджетное ограничение и 

межвременные предпочтения.  Оценивание будущих доходов в настоящем 

времени. Инвестиции в человеческий капитал.  

Предельная окупаемость капиталовложений. Дисконтированная 

стоимость при расчете инвестиций. Спрос на инвестиции. Предложение 

заемных средств. Ценообразование на рынке капитала. 

Земля как специфический экономический ресурс. Особенности 

предложения земли. Спрос на земли сельскохозяйственного назначения. Цена 

земли и арендная плата. 

 

Общее равновесие и экономическая эффективность 
Анализ общего равновесия. Равновесие в экономике чистого обмена. 

Диаграмма Эджворта. Кривая контрактов. Эффективность производства. 

Эффективное распределение ресурсов. Граница производственных 

возможностей. Предельная норма трансформации. Эффективность по Парето. 

Основная теорема экономики благосостояния.     

 

Внешние эффекты и асимметрия информации 

Внешние эффекты. Отрицательные и положительные внешние эффекты. 

Корректирующие налоги (субсидии)  и их роль в регулировании эффектов. 

Теорема Коуза.Контроль за загрязнением окружающей среды. 

Информация как рыночный ресурс. Асимметрия информации. Скрытые 

характеристики и скрытые действия. Рынок «лимонов».  Аукционы. Риски и 

диверсификация. Меры  государства по снижению асимметрии информации. 

 

Общественные блага 

Роль государства в производстве общественных благ. Частное благо и 

общественное благо. Неконкурентность и неисключаемость блага. Предельная 

полезность блага и предельная общественная полезность блага. Предельные 

общественные издержки. Оптимальный уровень потребления общественного 

блага.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет и методы микроэкономик 

2. Рыночный механизм регулирования экономики 

3. Эластичность спроса и предложения 

4. Теория поведения потребителя 

5. Нормативный анализ налогообложения 

6. Теория производства 

7. Издержки производства 

8. Рынок совершенной конкуренции 

9. Поведение конкурентной фирмы 

10. Поведение фирмы – монополиста 
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11. Поведение фирмы в условиях  монополистической  конкуренции 

и олигополии 

12. Рынок труда 

13. Рынок капитала 

14. Рынок земли 

15. «Провалы» рынка и государственное регулирование экономики 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Исследование эластичностей спроса и анализ роли ценовой 

эластичности при распределении налогов между продавцами и покупателями 

2. Исследование ценовой эластичности предложения и анализ ее 

роли при распределении налогов между производителями и потребителями 

3. Сравнить основные подходы теории маржинализма для 

опредлеения полезности  

4. Анализ функции полезности и определение значения предельной 

полезности  

5. Анализ модели «Доход–досуг» и сравнительная статика  

6. Определение и сравнение издержек производства  

7. Анализ взимосвязи долгосрочных и краткосрочных издержек 

производства  

8. Анализ масштаба производства и определение его влияния на 

развитие фирмы  

9. Сравнить отрасли с различными издержками  

10. Нормативный анализ долгосрочного конкурентного равновесия и 

опредление экономической ренты  

11. Определить условия возникновения картеля и анализ его 

деятельности 

12. Сравнение видов ценовой дискриминации и анализ их влияния на 

потребителей  

13. Вывод условия получения монопольной прибыли и анализ 

взаимосвязи с монопольной властью 

14. Анализ ограничительных мер монополий  

15. Сравнительный анализ конкурентных и неконкурентных рынков 

факторов производства  

16. Модели общего равновесия: модель Вальраса и другие типы  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Алгебраический и графический анализ выигрышей потребителей и 

производителей  
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2. Нормативный анализ прямого налогообложения физических лиц и 

определение роли ценовой эластичности спроса  

3. Нормативный анализ косвенного налогообложения юридических 

лиц и определение роли ценовой эластичности предложения  

4. Позитивный анализ процесса производства в краткосрочном 

периоде на примере реального казахстанского предприятия  

5. Позитивный анализ долгосрочного производственного процесса на 

примере реального казахстанского предприятия 

6. Анализ экономических результатов и принятия решений 

конкурентной фирмы в условиях совершенного рынка на примере реального 

предприятия  

7. Анализ экономических результатов и принятия решений фирмы-

монополиста в условиях несовершенного рынка на примере реального 

предприятия 

8. Исследование деятельности крупной компании, действующей на 

местном рынке в условиях монополистической конкуренции  

9. Исследование и анализ антимонопольного законодательства и 

политики в РК  

10. Анализ поведения естественной монополии на примере 

национальной компании Казахстана  

11. Исследование олигополии и дуополии с использованием теории 

игр  

12. Анализ различий между билатеральной монополией и 

монопсонией  

13. Анализ производства и потребления общественных благ в 

Казахстане 

14. Исследование и анализ примеров возникновения экстерналий в 

Казахстане  

15. Анализ примеров и факторов несовершенства рынка  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов / Н.Г. 

Мэнкью. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2014. - 592 с.: ил.-(Серия «Классический 

зарубежный учебник») 

2. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: пер. с англ.- М.: Дело, 

2001.- 808 с.-(зарубежный экономический учебник) 

3. Мухамедиев Б.М. Микроэкономика. Учебник. Рек. МОН РК. – 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. – 309 с. 

 

Дополнительная: 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Нуреев Р.М. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&authors=%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2#none


160 

 

2. Базылев Н.И., Базылева М.Н. Курс микроэкономики в таблицах и 

схемах: учеб. пособие / Базылев Н.И., Базылева М.Н. - Минск: Современная 

школа, 2010.- 144 с. 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник/ под ред. 

Грязновой А.Г. и Юданова А.Ю. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: КНОРУС, 2004.- 

592 с. 

4. Сборник бизнес-кейсов. – Алматы: Алматы Менеджмент 

Университет, 2015. –149 с. 

5. Bolashakbusinesscases. / под ред. К. Бишимбаева. - Типография ТОО 

«РЕГИС-СТ ПОЛИГРАФ» 
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Mac 2206– МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Мухамедиев Б.М. – доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика» Казахского Национального Университета им. аль-Фараби; 

Рахматуллаева Д.Ж. – PhD по специальности «Экономика», и.о. 

доцента кафедры «Экономика» Казахского Национального Университета им. 

аль–Фараби; 

Тлеубердина С.Ч. – кандидат экономических наук, и.о. доцента  

кафедры«Экономика» , Университет «НАРХОЗ»; 

Мауленова С.С. – кандидат экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика», «Университет НАРХОЗ»; 

 

Рецензенты: 

Аубакирова Ж.Я. – доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика»  Казахского национального университета им. аль-Фараби; 

Сайлаубеков Н.Т.– доктор экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика» Казахского университета международных отношений и мировых 

языков им. Абылай хана; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Курс «Макроэкономика»  является одной из базовых дисциплин в 

системе экономического образования. Значение изучения данной дисциплины 

возрастает по мере развития и укрепления экономических отношений, 

изменения форм и методов экономической политики, ее социально-

экономических последствий в экономике страны.   

Экономика как наука стремится привести в систему и обобщить 

наблюдаемые экономические явления и факты в форме экономических теорий 

и моделей. На современном этапе экономического развития происходят 

существенные изменения в экономике как на микроэкономическом, так и на 

макроэкономическом уровне, следовательно, изменяются характер и методы 

экономической деятельности всех секторов рыночной системы. 

Макроэкономика изучает экономику, рассматривая ее как единое целое, 

общий объем и рост выпуска товаров и услуг, темп инфляции и уровень 

безработицы, обменные курсы валют и состояние платежного баланса. Она 

выделяет такие ее крупные составные части как сектор домохозяйств, 

частный, государственный и внешний сектора. Макроэкономика исследует как 

долгосрочные изменения объемов производства, занятости, так и 

краткосрочные колебания  экономических переменных.  

На сегодняшний день главным приоритетом развития экономики 

Республики Казахстан является экономический рост и устойчивое 
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экономическое развитие национальной экономики. В свете данных тенденций 

становится ясным, что подготовка экономистов требует овладения ими 

принципов макроэкономического анализа. 

Структура дисциплины позволяет раскрыть особенности предмета и 

специфику методов изучения макроэкономики. Акцентируется внимание на  

особенностях  макроуровня экономики и макроэкономического анализа.   

В связи с этим в курсе рассматриваются: взаимосвязь  основных 

макроэкономических агентов; совокупность макроэкономических 

показателей; модели макроэкономического равновесия: «AD-AS», 

«Кейсианский крест», «IS-LM»; причины и формы отклонений от 

равновесного состояния; влияние фискальной и монетарной  политики на 

совокупный спрос и совокупное предложение; воздействие сектора внешнего 

мира на экономический рост государства; особенности функционирования 

экономики в условиях закрытой и открытой экономики в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

В результате освоения дисциплины бакалавры должны: 

Уметь: 

- описывать поведение экономических агентов с использованием 

категорий и моделей макроэкономики; 

- объяснять взаимодействие экономических агентов на 

макроэкономических рынках. 

 

Знать: 

-   особенности построения макроэкономических моделей; 

- разницу между принципами и инструментами основных концепций 

макроэкономической теории. 

Иметь навыки: 

- решения макроэкономических задач графическим и аналитическим 

способами; 

-  сравнивать результативность макроэкономической политики в 

различных странах; 

- аргументировать собственные взгляды на современные 

макроэкономические явления. 

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Микроэкономика»; 

Постреквизиты: «Мировая экономика», «Международный  бизнес», 

«Международная  экономика»; 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

1.  Предмет и методы макроэкономики 

2.  Макроэкономические показатели 

3.  Производство и распределение национального дохода 
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Экономический рост 

4.  
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция 

5.  
Макроэкономические модели рыночного равновесия в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Модель  АD-AS 

6.  Потребление и сбережения 

7.  Государственный бюджет. Фискальная политика 

8.  Спрос и предложение денег 

9.  Монетарная политика 

10.  Взаимодействие рынков. Модель IS-LM 

11.  Экономические циклы и государственный долг 

12.  Платежный баланс и валютные курсы 

13.  
Модель IS-LM-CM для открытой экономики. Режимы обменного 

курса и совокупный спрос 

14.  Международная торговля и торговая политика 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Макроэкономика» - раздел экономической теории, в котором 

рассматриваются закономерности взаимодействия агрегированных величин: 

общего уровня цен и безработицы; потребления и инвестиций; совокупного 

спроса и совокупного предложения и их влияние на рост экономики. 

Темы данного курса охватывают все основные макроэкономические 

процессы: национальное производство, инфляция, занятость, цикличность 

развития экономики, экономический рост в долгосрочной перспективе, 

международная экономика. В предлагаемых для изучения темах 

рассматриваются такие вопросы как: основные макроэкономические 

показатели и динамика их роста; экономический анализ совокупного спроса и 

совокупного предложения в модели AD-AS; анализ механизма воздействия 

фискальной политики и монетарной политики на стабилизацию экономики в 

рамках модели IS-LM; модель малой открытой экономики, инструменты 

финансирования дефицита платежного баланса и режимы обменных курсов. 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

представление о принципах, методах макроэкономики, об основных 

макроэкономических моделях с целью объективной оценки результативности  

экономической политики. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- научить анализировать макроэкономические показатели и 

макроэкономические модели; 

- оценивать эффективность государственной макроэкономической 

политики; 
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-  уметь разрабатывать стратегию поведения рыночных агентов в 

конкретной макроэкономической среде. 

Объектом изучения дисциплины является развитие экономики как 

единого целого и реальные экономические процессы, происходящие в ней, с 

учетом временного фактора и реализации соответствующей экономической 

политики. 

В курсе макроэкономики используются общие, микроэкономические и 

специфические (макроэкономические) методы. К общим относятся: анализ и 

синтез, индукция и дедукция, метод научной абстракции и логический метод, 

классификации и группировки, сравнение; среди микроэкономических 

методов можно перечислить статистический метод, функциональный и 

предельный анализ, позитивный и нормативный анализ, метод «при прочих 

равных условиях» и др. Кроме вышеперечисленных методов, в 

макроэкономике широко используется метод агрегирования величин, 

системный анализ, экономико-математическое моделирование.  

Роль и место науки макроэкономики среди других наук определяется 

тем, что она взаимосвязана со всеми экономическими и неэкономическими 

дисциплинами, и непосредственно влияет на жизнедеятельность и развитие 

общества ежедневно. Ведь макроэкономика – это наука о развитии 

экономической системы в целом, с учетом влияния внутренних и внешних 

факторов на нее и результатов этого влияния. Макроэкономика тесно 

взаимосвязана с микроэкономикой, экономической теорией, математикой и 

статистикой, эконометрикой и экономической географией, маркетингом и 

менеджментом, регионоведением и международной экономикой, экологией и 

экономикой природопользования, информационными системами и 

технологиями и др.  

Становление макроэкономики как науки началось с выходом всемирно 

известного труда английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса «Общая 

теория процента, занятости и денег», в котором он заложил основы 

макроэкономического анализа (1936). До периода «Великой депрессии», когда 

и произошла «кейнсианская революция» в экономической науке,  

макроэкономика изучалась в составе курса политической экономии, 

основоположниками которой считаются известные классики Адам Смит и 

Давид Рикардо. Кейнс лучше классиков сумел объяснить экономические 

колебания в краткосрочном периоде развития экономики, несмотря на это, 

постулаты последних позволяют ответить на многие вопросы в долгосрочном 

плане развития экономики. На сегодняшний день макроэкономика объединяет 

в себе подходы и кейнсианцев, и классиков, исследуя и анализируя экономику 

в кратко- и долгосрочном периодах на основе математического 

моделирования и оперируя реальными данными. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет и методы макроэкономики  
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Предмет макроэкономики. Методы макроэкономического анализа. 

Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные переменные. Запасы 

и потоки. Утечки и инъекции. Модель круговых потоков. Значение 

макроэкономической теории для экономической стратегии и экономической 

политики. 

 

Макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт: сущность и значение. Общественное 

благосостояние. ВВП и ВНП.Чистый экспорт. Методы расчета ВВП: по 

добавленной стоимости, по расходам и по доходам. Номинальный и реальный 

ВВП. ВВП на душу населения. ВВП по паритету покупательной способности. 

Дефлятор ВВП. Уровень цен. Индекс потребительских цен. Потребительская 

корзина. Уровень безработицы. Другие показатели системы национальных 

счетов. Основное макроэкономическое тождество. Основные 

макроэкономические показатели РК. 

 

Производство и распределение национального дохода. 

Экономический рост 

Факторы производства и производственная функция. Распределение 

национального дохода по факторам производства. Производственная функция 

с постоянной отдачей от масштаба. Спрос на фактор производства.  

Экономический рост в долгосрочном периоде. Понятие и формы 

накопления капитала. Неоклассическая модель   Р. Солоу. «Золотое правило» 

накопления капитала. Влияние роста населения и научно-технического 

прогресса на экономический рост. Основные направления стимулирования 

экономического роста в РК. 

 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция 

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. Потенциальный ВВП. Краткосрочные изменения ВВП. 

Нарушения макроэкономической стабильности.  

Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. 

Регулирование уровня безработицы. Инфляция издержек. Инфляция спроса. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Возможности и 

ограничения инфляционного таргетирования в РК. 

 

Макроэкономические модели рыночного равновесия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Модель АD-AS 

Совокупный спрос и его составляющие. Неценовые факторы 

совокупного спроса. Совокупное предложение. Неценовые факторы 

совокупного предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах в закрытой 
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экономике. Шоки совокупного предложения. Шоки совокупного спроса. 

Стабилизационная политика в модели АD-AS.  

 

Потребление и сбережения 

Располагаемый доход и его распределение. Потребление и сбережение. 

Функция потребления и функция сбережения. Инвестиции и их виды. 

Планируемые и фактические расходы. Кейнсианский крест. Мультипликаторы 

Кейнса. Механизм достижения равновесного объема производства. 

Рецессионный разрыв. Инфляционный разрыв. Парадокс бережливости. 

Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. Мультипликатор и 

акселератор. 

 

Государственный бюджет.  Фискальная политика 

Цели и инструменты фискальной политики. Структура государственного 

бюджета. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. 

Мультипликатор государственных расходов. Мультипликатор налогов. 

Стимулирующая фискальная политика при изменении уровня цен. 

Эффективность фискальной политики.  

 

Спрос и предложение денег 

Денежные агрегаты. Классическая и кейнсианская теории спроса на 

деньги. Модель Баумоля-Тобина. Уравнение количественной теории денег. 

Уравнение Фишера. Скорость обращения денег. Реальная и номинальная 

ставки процента. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. 

 

Монетарная политика 

Цели и инструменты монетарной политики. Трансмиссионный механизм 

денежно-кредитной политики. Воздействие инструментов монетарной 

политики на стабилизацию макроэкономического равновесия.  «Денежное 

правило» Милтона Фридмена.  

 

Взаимодействие рынков. Модель IS-LM 

Основные переменные и уравнения модели IS-LM. Равновесие на 

товарном и денежном рынках. Вывод кривых IS и LM. Наклон и сдвиг кривых 

IS и LM. Равновесие в модели IS-LM. Эффективность фискальной политики в 

модели IS-LM. Координация фискальной и монетарной политики для роста 

ВВП. Инвестиционная и ликвидная ловушки. Взаимосвязь моделей AD-AS и 

IS-LM.Эффект вытеснения инвестиций. 

 

Экономические циклы и государственный долг 

Характеристика экономических циклов. Кейнсианские модели 

экономических циклов. Внутренний и внешний государственный долг. 

Бюджетный дефицит. Первичный дефицит государственного бюджета. 
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Финансирование дефицита государственного бюджета. Государственный долг 

в РК. 

Платежный баланс и валютные курсы 

Платежный баланс и его структура. Взаимосвязь счетов платежного 

баланса.  Приток и отток капитала.  Золотовалютные резервы.Структура ЗВР в 

РК. Валютная система и обменный курс. Сальдо платежного баланса. Дефицит 

платежного баланса. Теории платежного баланса. Методы государственного 

управления дефицитом платежного баланса. Девальвация и ревальвация.  

 

Модель IS-LM для открытой экономики. Режимы обменного курса 

и совокупный спрос 

Малая открытая экономика. Совершенная мобильность капитала: отток 

и приток капитала. Модель IS-LM-CM для открытой экономики. Равновесие в 

открытой экономике при фиксированном обменном курсе. Равновесие в 

открытой экономике с плавающим обменным курсом. Фискальная и 

монетарная политика в условиях полной мобильности капитала: 

эффективность фискальной политики в условиях плавающего и 

фиксированного обменного курса; эффективность монетарной политики в 

условиях плавающего и фиксированного обменного курса.Влияние 

фискальной экспансии и монетарной политики  на выпуск и обменный курс.  

 

Международная торговля и торговая политика 
Теория абсолютных преимуществ Адама Смита. Теория сравнительных 

преимуществ Давида Рикардо. Международные торговые отношения. 

Структура и тенденции развития мировой торговли. Таможенный союз - 

ЕАЭС. Инструменты торговой политики. Тарифные и нетарифные 

ограничения в международной торговле. Значение и экономические 

последствия тарифной политики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет и  специфические методы изучения макроэкономики 

2. Макроэкономические показатели и их взаимосвязь. 

3. Экономический рост в долгосрочном периоде. 

4. Макроэкономическая нестабильность. 

5. Макроэкономическое равновесие. Модель  АD-AS. 

6. Потребление и сбережения. 

7. Государственный бюджет. Фискальная политика. 

8. Спрос на деньги. Денежный рынок. 

9. Монетарная политика. 

10. Способы управления государственным долгом. 

11. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках.  

Модель IS-LM. 

12. Валютная система. Валютные рынки. Валютные курсы. 
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13. Платежный баланс и его структура. 

14. Способы управления дефицитом платежного баланса. 

15. Модель IS-LM-CM для открытой экономики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Анализ и решение проблем расчета макроэкономических 

показателей 

2. Анализ ценовых и неценовых факторов модели AD-AS.  

3. Долгосрочное и краткосрочное макроэкономическое равновесие. 

4. Достижение равновесия в рамках модели AD-AS.  

5. Позитивные и негативные шоки AD-AS. 

6. Анализ Кейнсианского креста.  

7. Роль  мультипликаторов государственного, налогового и 

автономных расходов. 

8. Анализ денежного предложения и решение проблем равновесия 

на денежном рынке 

9. Анализ взаимосвязи денежного и товарного рынков.  

10. Решение проблем и задач в рамках модели IS-LM 

11. Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы.  

12. Построение и анализ кривой Филлипса в краткосрочном и 

долгосрочном  периодах 

13. Анализ факторов и решение проблем экономического роста в 

модели Солоу 

14. Правила денежно-кредитной политики в теории и на практике 

15. Новые теории экономического роста.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Анализ денежно-кредитной политики Национального банка РК 

2. Валютные режимы: ретроспектива и сравнительный анализ  

3. Проблемы перехода на плавающий обменный курс в РК 

4. Финансовая макроэкономика – модный тренд или перспективное 

направление экономической науки? 

5. Потребление в современном Казахстане 

6. Теория q-Тобина и ее применимость в современной казахстанской 

экономике 

7. Экономический рост на постсоветском пространстве 

8. Применение моделей экономического роста для исследования 

пенсионных систем 

9. Конвергенция или дивергенция: что можно сказать об 

экономическом росте в разных странах мира? 
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10. Казахстанская инфляция: история развития и факторы влияния 

11. Инфляционное таргетирование в РК: «за» и «против».  

12. Макропруденциальное регулирование финансового сектора в 

казахстанской и мировой практике. 

13. Финансовые факторы экономического роста в современной 

экономике. 

14. Государственная экономическая политика во время кризиса 2007 

– 2009 гг. 

15. Международная торговля и богатство наций 

16. «Ловушка ликвидности» в современных экономических условиях  

17. Всемирная борьба с бедностью: достижения и задачи 

18. Долгосрочная стагнация (secular stagnation) в теории и на 

практике 

19. Психологические факторы возникновения финансовых кризисов  

20. Человеческий капитал: понятие, роль в экономике и меры 

государственной поддержки в Казахстане и мире 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-ое изд./ Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2009.- 544 с. 

2. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику: учеб. пособие/ Т.Ю. 

Матвеева; Гос. ун-т – Высшая школа экономики.- 6-е изд., испр. - М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2008. –511 с. 

3. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое изд./Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2010.-768 с.  

 

Дополнительная: 

1. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А.А. Абишева, К.А. 

Хубиева. – Алматы: «Экономика», 2007. – 666 с. 

2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учеб./Т.А.Агапова, 

С.Ф. Серегина.- 10-е изд., перераб. И доп.- М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.- 560 с. 

3. Джеймс Рикардс. Валютные воины / Джеймс Рикардс; перев. с англ. – 

Москва: Эксмо, 2015. – 368 с. 

4. Пол Кругман. Выход из кризиса есть / Пол Кругман; перев с англ. – 

М. : Азбука Бизнес, Азбука Аттикус, 2013. – 320 с. 

5. Сборник бизнес-кейсов. – Алматы: Алматы Менеджмент 

Университет, 2015.-149 с. 
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STA2207 – СТАТИСТИКА 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Байдильдина А.М. –  доктор экономических наук, профессор, зав. 

кафедрой «Учет и аудит» КазНУ им. аль Фараби; 

 

Рецензенты: 

Мухамедиев Б.М. – доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби; 

Абралиев О.А.– доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального аграрного университета; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Роль статистики в управлении экономикой неоспорима, статистика 

является незаменимым инструментом анализа и оценки условий и результатов 

развития всех сфер экономики, вместе с тем она оперативно и эффективно 

влияет оказывает влияние на совершенствование социально-экономических 

отношений. 

Изменения в общественной и социально-экономической жизни 

вызываютнеобходимость совершенствовaния социально-экономической 

стaтистики, реформировaния всей системы учетa и стaтистики в стрaне, a 

тaкже необходимость рaсширения возможности получения объективной 

aнaлитической информaции о состоянии и рaзвитии социaльно-экономических 

процессов для принятия решения нa всех уровнях упрaвления, обеспечения 

междунaродной сопостaвимости результaтов госудaрственных стaтистических 

нaблюдений, внедрения нaднaционaльных стaндaртов в стaтистическую 

прaктику. 

В этой связи вaжность практической реализации навыков предполагает 

овладение статистическими методами анализа, умение их адекватного 

применения согласно содержанию, цели и типологии задач.  

Компетенции (результаты обучения):  

В результате изучения дисциплины «Статистика» студенты должны: 

Знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 совокупность статистических методов исследования, принципы и 

способы их применения в практической деятельности на макро- и 

микроуровнях;  



171 

 

 систему экономических показателей, характеризующих 

обеспеченность ресурсами и эффективность их использования на уровне 

страны, хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

  собирать и регистрировать статистическую информацию; 

  проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

  оценить закономерности развития социально-экономических явлений 

на макро – и микроуровнях;  

 анализировать количественные и качественные взаимосвязи 

социально-экономических процессов;  

 формулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы 

и рекомендации для практического использования;  

Владеть навыками: 

 использования различных статистических методов в экономических 

исследованиях;  

 организации выборочного наблюдения, построения групп, обработки 

рядов динамики, расчета различных индексов, корреляционно-регрессивного 

анализа на различных уровнях;  

 сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

 расчёта экономических показателей, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов 

и обоснования полученных выводов;  

 анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

тенденции изменения социально-экономических показателей;  

 подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета с 

использованием отечественных и зарубежных источников информации.  

Пререквизиты: «Математика в экономике», «Экономическая теория». 

Постреквизиты: «Макроэкономика»,  «Мировая экономика», 

«Международный  бизнес»,  «Международная  экономика»; 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Введение в теорию статистики 

2 Организация государственной статистики в РК 
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3 Теория статистического наблюдения 

4 Методы представления статинформации 

5 Абсолютные и относительные величины и графическое изображение 

6 Средние величины и показатели вариации 

7 Ряды распределения  

8 Выборочное наблюдение  

9 Статистическое изучение динамики общественных явлений 

10 Средние характеристики ряда динамики 

11 Структура ряда динамики 

12 Индексы 

13 Статистические приемы изучения взаимосвязей 

14 Статистика национальных счетов, основные макроэкономические 

показатели 

15 Система национальных счетов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Изучение дисциплины «Статистика» является существенным этапом 

процесса подготовки бакалавров всех экономических специальностей и в 

чатности по специальности «Мировая  экономика». 

Дисциплина имеет теоретическую и практико-ориентированную 

направленность. Содержание дисциплины включает теоретические основы 

формирования статистических показателей разных видов и форм с учетом 

качественного своеобразия изучаемого объекта исследования, анализ 

массовых общественных явлений во времени и взаимосвязи, статистический 

анализ ресурсного и производственного потенциала организаций, регионов, 

видов экономической деятельности, секторов и экономики в целом, 

экономической эффективности объектов, система национального 

счетоводства, основы социальной статистики. Знание методов современной 

статистической науки позволяет студенту проводить наблюдение, обработку 

данных и анализ сложных социально-экономических систем.  

Цель преподавания дисциплины – изучение статистической методологии: 

общих принципов, приемов и методов сбора, обработки анализа 

статистических данных, изучение закономерностей и тенденций развития 

массовых общественных явлений и процессов, их количественных 

характеристик. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 освоение основных категории, понятий, классификаций и 

группировок используемых в социальной – экономической статистике в 

соответствии с принципами системы национальных счетов; 

 рассмотрение системы обобщающих показателей социально-

экономического развития, источников статистической информации; 
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 изучение сущности и методологии построения национальных 

счетов; 

 обучение навыкам использования статистических методов анализа 

в исследовании динамики социально-экономических процессов, оценки 

влияния факторов на изменения уровня эффективности производства; 

 овладение методикой  обобщения статистической информации на 

макроуровне для своевременно принятия управленческих решений. 

Объектом исследования общей теории статистики является 

статистическая методология. Объект изучения социально-экономической 

статистики – массовые социально-экономические явления и процессы, 

происходящие на уровне предприятий, регионов, отраслей и экономики  в 

целом. 

Методы изучения статистики. В процессе преподавания и изучения 

студентами курса «Статистика» применяются методы массовых наблюдений, 

сводка, табличный и графический методы, классификации и статистические 

группировки, методы обобщающих показателей, динамических рядов, 

индексный метод, методы изучения зависимостей. 

Статус и структура, роль и место данной дисциплины среди других 

дисциплин.Философская антропология проводит комплексное изучение 

проблемы сущности человека, используятеорию познания, логику, этику, 

эстетику и др. Статус и структура дисциплины определяется тем, что она 

сводит в единую философскую картину все достижения конкретных наук о 

человеке. 

Место статистики среди других дисциплинзаключается в ее предмете и 

функциях.Значение дисциплины «Статистика» трудно переоценить для 

последующих за курсом экономических дисциплин. Она является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Эконометрика», 

«Основы экономического анализа», «Маркетинг», «Стратегический 

менеджмент», Анализ и планирование маркетинговой деятельности», 

Экономический анализ», «Экономика», «Менеджмент» и др. Статистика 

взаимодействует со  смежными общественно-экономическими науками: 

философия, государственное регулирование, ценообразование, налоги и 

налогообложение, экономика предприятия. Эти дисциплины оказывают 

влияние на организацию и методы статистического анализа.   

Краткий исторический очерк развития дисциплины, отражающий её 

основные этапы. Развитие государственной статистики   в условиях рыночных 

отношений в Казахстане с 1993г. характеризуется внедрением СНС, 

современных статистических регистров, изменениями в методологии расчета 

микро и макроэкономических показателей. Реформированы методы 

статистического наблюдения.  

Стaтус, зaдaчи и функции оргaнов госудaрственной стaтистики в стрaне 

предусмотрены в Укaзе Президентa Республики Кaзaхстaн, Постaновлении 

Прaвительствa Республики Кaзaхстaн, Зaконе Республики Кaзaхстaн «О 
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госудaрственной стaтистике» от 2001 годa и других зaконодaтельных aктaх 

прaвительствa. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в теорию статистики  

Общее понятие статистики, ее разделы. Возникновение и развитие 

статистики как науки. Предмет общей теории статистики. Понятия и 

категории статистической науки: статистическая совокупность, единица 

совокупности, признаки единиц совокупности, вариация признаков, 

классификация признаков, закон больших чисел, статистическая 

закономерность.  

Статистическая методология: общенаучные методы познания. 

Теоретические основы статистики. Основные этапы статистического 

исследования. Статистические методы: статистическое наблюдение, 

статистическая группировка, статистическая сводка, вычисление обобщающих 

показателей, анализ собранного материала. Методы других наук: балансовый 

метод, математические методы. Источники статистической информации. 

Статистические показатели, системы показателей. 

 

Организация государственной статистики в РК 

Принципы организации государственной статистики в Республике 

Казахстан. Система государственной статистики РК. Структура органов 

государственной статистики. 

Взаимоотношения органов государственной статистики с органами 

ведомственной статистики. 

 

Теория статистического наблюдения 

Понятие статистического наблюдения. Организационные формы 

статистического наблюдения: статистическая отчетность, специальные 

статистические наблюдения, регистры. Виды статистического наблюдения по 

времени регистрации фактов, по полноте охвата единиц наблюдения, по 

источникам получения сведений. Программа и организационный план 

статистического наблюдения.  Время и сроки проведения наблюдения, 

статистические формуляры и инструкции. 

Статистическая отчетность, виды отчетностей. Требования, 

предъявляемые к статотчетности в условиях рыночной экономики.  

Специально организованные статистические наблюдения и их виды. 

Переписи, единовременные учеты, текущие обследования. 

Регистр как  форма наблюдения. Регистры населения, регистры 

предприятии и организации.  

Точность статистического наблюдения. Ошибки наблюдения, их виды. 

Способы контроля статистических данных. 
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Методы представления статинформации 

Понятие статистической сводки. Задачи сводки, ее содержание. Виды 

сводки: централизованная и децентрализованная; автоматизированная и 

ручная. Совершенствование методов статистической сводки в связи с 

развитием электронной техники. 

Статистическая группировка - научная основа сводной обработки 

статистических данных. Группировочные признаки: качественные 

(атрибутивные) и количественные (вариационные). Принципы выбора 

группировочного признака. 

Принципы образования и обозначения групп и интервалов. Интервалы 

открытые и закрытые, равные и неравные. Специализированные интервалы. 

Задачи и виды статистических группировок. Группировки 

типологические, структурные и аналитические (факторные); простые и 

комбинационные; первичные и вторичные. Ряды распределения, их виды и 

построение. Анализ распределений. Классификации, применяемые в 

статистике. Статистические таблицы, их виды и составные элементы. Правила 

составления статистических таблиц. Разработка макетов таблиц. 

 

Абсолютные и относительные величины и графическое 

изображение  

Абсолютные величины – исходная (первичная) форма выражения 

статистических показателей. Значение абсолютных величин в статистическом 

исследовании. Виды абсолютных величин. Относительные величины - 

производная (вторичная) форма выражения статистических показателей. Виды 

относительных величин. Относительные величины выполнения договорных 

обязательств (задании), динамики, структуры, координации, интенсивности, 

сравнения и др. Применение абсолютных и относительных величин в анализе 

рыночной экономики. Понятие и значение графиков, их основные элементы, 

правила составления. Виды графических изображении: диаграммы, 

картограммы, картодиаграммы. 

 

Средние величины и показатели вариации 

Сущность, значение средних величин и условия правильного их 

применения. Виды средних величин и способы их расчета. 

Выбор формы средней. Средняя арифметическая и средняя 

гармоническая, условия их применения. Вычисление средних величин по 

данным ряда распределения. Математические свойства средних величин и их 

использование при расчете средних способом «моментов». Другие виды 

средних величин. Структурные средние: мода и медиана, способы их расчета и 

использование в статистике.  Показатели вариации, способы их расчета, 

значение и использование в статистике. Размах вариации, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации. Математические свойства дисперсии и их использование при 

расчете дисперсии упрощенным способом. 
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Виды дисперсий: общая, групповая, межгрупповая. Правило сложения 

дисперсий. Дисперсия альтернативного признака, ее использование в 

статистике.    

 

Ряды распределения  

Понятие рядов распределения, признаки рядов распределения. 

Интервальные ряды распределения. Определение размаха вариации. 

Определение количества и размеров интервалов.  

Понятие структурных средних величин. Показатели центра 

распределения, определение моды и медианы в дискретном ряду 

распределения. Методы расчета структурных средних в интервальном ряду 

распределения.  

Понятие вариации признака. Показатели вариации. Методы расчета 

показателей вариации. 

 

Выборочное наблюдение  

Понятие выборочного наблюдения. Значение и практика применения 

выборочного наблюдения в рыночной экономике. Теоретические основы 

выборочного наблюдения.  

Генеральная и выборочная совокупности. Закон больших чисел в 

выборочном методе. Способы отбора единиц в выборочную совокупность. 

Повторный и бесповторный отбор единиц. Собственно-случайная выборка. 

Механическая выборка. Типическая, серийная выборка и другие.  

Виды выборочного наблюдения. Расчет ошибок выборочного 

наблюдения для средней и для доли при различных видах выборки.  

Определение необходимой численности выборки, проверка 

репрезентативности выборочной совокупности. Распространение выборочных 

данных на генеральную совокупность. 

 

Статистическое изучение динамики общественных явлений 

Понятие  рядов динамики. Виды рядов динамики. Основные правила  

построения рядов динамики. Смыкание рядов динамики. Ряды абсолютных, 

относительных и средних величин. Моментные и интервальные ряды. 

Основные характеристики рядов динамики. 

Показатели динамики, их расчет базисным и цепным способами.  

Ряды динамики как основной источник прогнозирования в экономике. 

Показатели изменений уровней динамических рядов. 

 

Средние характеристики ряда динамики 

Средние показатели динамики, их расчет. Обобщающие показатели 

(средний уровень ряда, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации).  

Метод расчета среднего уровня ряда динамики. 
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Средняя в динамическом ряде с равномерными промежутками. Средний 

уровень моментного ряда с неравномерными промежутками. Средний 

абсолютный прирост 

 

Структура ряда динамики 

Основная тенденция ряда динамики и методы ее выявления. Способ 

скользящей средней. Аналитические приемы обработки рядов динамики. 

Использование методов экстраполяции в прогнозировании показателей 

рыночной экономики. Понятие сезонных колебаний, необходимость их 

изучения. Индексы сезонности, методы их расчета в рядах динамики. 

 

Индексы 

Определение индекса как статистического показателя, его виды. 

Значение и место индексов в статистике. Общие и индивидуальные индексы, 

расчеты и 

применение в статистике. Средние индексы, расчеты и их применение в 

статистике. Общие и индивидуальные индексы объема произведенной 

продукции, его расчеты и применение в статистике. 

 

Статистические приемы изучения взаимосвязей  

Изучение причинно-следственных связей – важнейшая задача научного 

познания. Виды и        формы связей. Задачи статистики в изучении и 

измерении связей. Методы статистики, применяемые в анализе связи между 

явлениями: метод приведения параллельных рядов, метод аналитических 

группировок, балансовый метод. Графический метод изображения и анализа 

связи. 

Корреляционный и регрессионный методы анализа связи. Уравнение 

регрессии как форма аналитического выражения статистической связи. Выбор 

уравнения связи. Отбор взаимосвязанных признаков. Интерпретация 

уравнения регрессии. Показатели тесноты связи. Линейный коэффициент 

корреляции. Корреляционное отношение. 

 

Статистика национальных счетов, основные макроэкономические 

показатели 

Основные понятия, классификации и группировки в СНС. Содержания 

понятий институциональная единица, резидент, продукты,услуги, трансферты, 

экономическая территория, экономическая деятельность, принципы учета 

экономических операций. 

Группировка хозяйственных единиц по видам экономической 

деятельности и по секторам, группировка экономических операций. Виды цен, 

используемых в СНС.  

Мaкроэкономические покaзaтели производствa продуктa. Методы 

исчисления ВВП. Исчисление мaкроэкономических покaзaтелей в постоянных 

ценaх 
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Система национальных счетов  

Основные кaтегории, определения и принципы построения системы 

нaционaльных счетов. 

Содержание счета «Производство». Порядок исчисления валового 

внутреннего продукта. 

Содержание счета «Образования доходов». Расчет валовой прибыли 

экономики, потребление основного капитала и чистой прибыли. 

Счета распределения, перераспределения доходов и использования 

доходов.Назначение, схема и содержание счета «Распределение первичных 

доходов».  

Назначение и содержание счета «Перераспределение доходов». Понятия, 

содержание и порядок расчета основных показателей счета. 

Назначение, схема и содержание счета операции с капиталом. 

Показатели и схема счета товаров и услуг.  

Статистическая погрешность. 

 Счет текущих операций – схема и содержание. Счет операций с 

капиталом по внешнеэкономическим связям.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет и задачи статистики  

2. Организация государственной статистики в РК 

3. Статистическое наблюдение  

4. Методы предстaвления стaтинформaции 

5. Статистическая сводка и группировка 

6. Абсолютные и относительные величины 

7. Средние величины  

8. Показатели вариации и способы их расчета 

9. Выборочное наблюдение 

10. Ряды динамики 

11. Aнaлиз рядов динaмики 

12. Индексы 

13. Статистическое изучение взаимосвязи социально- экономических 

явлений 

14. Система национальных счетов, основные макроэкономические 

показатели 

15. Счета СНС: Счет производства, счет образования доходов, счета 

первичного и вторичного распределения доходов, счет использования 

доходов, счет операций с капиталом, финансовый счет, счет товаров и услуг. 

Содержание и структура счетов СНС 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА (СРС) 
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1.Классификации, используемые в статистике  

2.Государственная и ведомственная статистическая отчетность  

3.Составить программу наблюдения по данным первичной 

документации. 

4.Собрать первичные данные по выбранной теме исследования  

5.Построение рядов распределения и графиков распределения 

6.Преобразовать дискретный вариационный ряд в интервальный; из 

полученного интервального ряда распределения построить новый дискретный 

ряд; группировать данные по 20 объектам с помощью типологической, 

структурной, аналитической группировок   

7.На основе индивидуальной для каждого студента статистической 

информации построить графики абсолютных и относительных величин  

8.Расчет средних величин, моды и медианы с использованием 

статистических данных по двум компаниям 

9.Расчет показателей вариации и анализ способов их расчета на основе 

данных нескольких компаний  

10.Расчет и анализ параметров выборочной совокупности согласно 

индивидуального задания 

11.Интервальные оценки генеральной средней и генеральной доли 

12.Индивидуальная работа по сбору данных для составления  и анализа 

тенденций динамического ряда социально-экономического явления 

13.Методология и база расчета индекса потребительских цен 

(презентация) 

14.Провести статистическое изучение взаимосвязи двух общественных 

явлений, рассчитать параметры регрессии, показать тесноты связи, сделать 

экономические выводы и наметить прогноз 

15.Система национальных счетов - основные счета СНС Статистика 

уровня и стоимости жизни населения 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

16. Предпосылки возникновения стaтистики 

17. Информaционнaя бaзa стaтистики 

18. Функции и зaдaчи Aгентствa РК по стaтистике 

19. Прогрaммно-методологические вопросы плaнa стaтистического 

нaблюдения. 

20. Прaвилa состaвления и оформления тaблиц и построения грaфиков 

21. Способы построения интервального ряда, путем преобразования 

дискретного вариационного ряда; применение типологической, структурной, 

аналитической группировок   
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22. Методы «моментов» для расчета средней   арифметической. Расчет 

моды и медианы в интервальном вариационном ряду  

23. Определение математических свойств дисперсии и анализ их 

использования 

24. Выборочное нaблюдение – вaжнейший источник стaтистической 

информaции в рыночной экономике. Оценкa результaтов выборочного 

нaблюдения  

25. Системa покaзaтелей вaриaции, ее применение в анализе, формула 

размаха   вaриaции, рaсчет дисперсии по способу «моментов» 

26. Методы aнaлизa тенденции в рядaх динaмики. Методы изучения 

сезонных колебaний.  

27. Расчет и анализ индивидуальных, общих, агрегатных, средних 

индексов  

28. Приемы преодоления несуммaрности покaзaтелей рaзных 

срaвнивaемых совокупностей. 

29. Расчет параметров регрессии, тесноты связи, экономические выводы 

и определние прогноза 

30. Концепция и определение нaционaльного богaтствa и динaмикa его 

основных покaзaтелей 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1.Закон Республики Казахстан "О государственной статистике".- 

Казахстанская правда,1997, 7 мая. 

2. Программа совершенствования статистики в Республике Казахстан на 

1999-2005 гг. Постановление правительства Республии Казахстан от 19 ноября 

1998 г. № 1180. 

7. Байдильдина А.М., Статистика. Учебное пособие – Алматы: Қазақ 

университеті, 2015 

8. Байдильдина А.М., Статистика. Учебное пособие – Алматы: Қазақ 

университеті, 2012 

9. А.Ш.Нурсеит, В.Ч-С.Ким, Статистика в экономике. Учебное 

пособие, Алматы, 2012. 

10. Шокаманов Ю.К., Бельгибаева К.К. Статистика. Учебник – 

Алматы: Экономика, 2008.  

 

Дополнительная: 

1. Методические положения по статистике. Выпуск третий.- Алматы: 

Агентство Республики Казахстан, 2009.  

2. Статистика: Курс лекций / Под ред. В.Г.Ионина. М.:ИНФРА-М, 

2009. 
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3. Шокаманов Ю.Дальнейшее развитие государственной статистики 

Казахстана в соответствии с международными стандартами: новые отрасли 

статистики. – Экономика и статистика, 2008, №2, Алматы : Агенство РК по 

статистике. 

4. Экономическая статистика./Под ред.Ю.Н.Иванова.-М.:Инфра-

м,2005. 

5. Экономико-статистический анализ./ Под ред. проф. С.Д.Ильенковой. 

М.:ЮНИТИ, 2002. 

6.Бельгибаева К.К. Сборник задач по социально-экономической 

статистике. – Алматы: Экономика, 2007.  

11. Курс социально-экономической статистики: Учебник для 

вузов/Под ред. М.Г.Назарова – М: Финстатинформ, ЮНИТИ-Дана, 2006. 

12. Система национальных счетов / Под ред. Ю.Н.Иванова.-

М:Финстатинформ, 2010. 

13. Социальная статистика.   /Под ред.чл.-корр.АН И.И.Елисеевой.-

М:Финансы, 2006  

14. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие/А.М.Еле-

месова,  К.К.Бельгибаева, Е.М.Кииков, Г.М.Молдакулова - Алматы: 

Экономика, 2005 
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ME 2208– МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Объем 3 кредита  

 

Авторы: 

Медуханова Л.А.– кандидат экономических наук  , доцент  Казахского 

Национального Университета имени аль-Фараби; 

Мырзахметова А.М.– кандидат экономических наук, доцент 

Казахского Национального Университета  имени аль-Фараби; 

 

Рецензенты: 

Кенжебаева З.С.–доктор экономических наук,  профессор Университета 

«НАРХОЗ»; 

Аубакирова Ж.Я. – доктор экономических наук, профессор  Казахского 

Национального Университета им. аль-Фараби; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Международная экономика» формирует у студентов 

профессиональные знания об особенностях взаимодействия экономических 

субъектов разной государственной принадлежности в сфере международного 

обмена товарами и услугами, капиталами, рабочей силой, технологиями и 

валютой. Изучение международной экономики позволяет анализировать 

влияние участия страны в международных экономических отношениях ее на 

экономическое развитие, выгоды и издержки отдельных хозяйствующих 

субъектов, принципы эффективной внешнеэкономической политики страны, 

необходимость координации между странами в рамках межгосударственных и 

межправительственных соглашений. 

Изучение теории международной экономики приобретает особую 

актуальность в современных условиях глобализации, поскольку 

усиливающаяся взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик 

оказывает возрастающее воздействие на развитие каждой отдельно взятой 

страны. Деятельность всех хозяйствующих субъектов прямо или косвенно 

выходит за пределы национальных границ, увеличивая область 

функционирования международной экономики. В результате расширения 

международной экономической деятельности, роста динамизма ее развития 

экономические спады, финансовые и валютные кризисы, первоначально 

возникая в отдельных странах или регионах, неизбежно приобретают 

глобальный характер. В этих условиях разработка и проведение успешной 

макроэкономической политики становятся невозможными без анализа и 

прогноза изменения ситуации на мировых рынках, координации национальной 

экономической политики с политикой, проводимой другими странами, а также 

международными экономическими организациями. 
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Необходимость изучения международной экономики диктуется тем, что 

после окончания вуза, выпускники работают на отечественных и иностранных 

предприятиях, участвующих в международной торговле и использующих, 

либо осуществляющих зарубежные инвестиции. Владение знаниями в области 

международной экономики позволяет им анализировать и оценивать 

внешнеэкономические связи страны, организаций и предприятий, 

способствовать максимизации прибыли и минимизации рисков, содействовать 

укреплению международной конкурентоспособности казахстанской 

экономики. 

Изучению дисциплины «Международная экономика» предшествуют  

такие базовые курсы как «Экономическая теория», «Микроэкономика» и 

«Макроэкономика», освоение которых формируют у студентов 

основополагающие экономические знания и навыки анализа экономических 

процессов. Международная экономика основывается на теории рыночной 

экономики и в качестве более конкретной науки развивает ее применительно к 

сфере взаимодействия национальных экономик. По отношению к наукам, 

изучающим отдельные области и отрасли экономики, она является 

общетеоретической дисциплиной. 

В результате изучения курса «Международная экономика» студенты 

должны: 

знать – структуру и основные принципы функционирования 

международной экономики; содержание, особенности и взаимосвязи 

международных экономических отношений; сущность теоретических и 

практических проблем в области международной торговли, международного 

движения факторов производства, международных валютных и финансовых 

отношений; 

понимать   –   особенности современной международной экономики; 

национальные интересы страны, выгоды и издержки страны и отдельных 

предприятий от участия в международной экономической деятельности; цели 

и методы государственного и наднационального регулирования 

международной экономики;  

уметь – использовать знания в области теории международной 

экономики применительно к организации и управлению международными 

экономическими связями Республики Казахстан и внешнеэкономической 

деятельности предприятий; анализировать изменения, происходящие в 

современной международной экономической жизни и оценивать их 

последствия. 

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Микроэкономика»; 

Постреквизиты: «Мировая экономика», «Международный  бизнес», 

«Международная  экономика»; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Наименование  тем 

1 Становление и структура международной экономики 

2 Международное движение товаров и факторов производства 

3 Классические теории международной торговли 

4 Общее равновесие в международной торговле. Воздействие 

международной торговли на распределение доходов 

5 Альтернативные теории международной торговли 

6 Внешнеторговая политика и ее виды. Тарифные инструменты торговой 

политики 

7 Нетарифные инструменты внешнеторговой политики 

8 Международное движение капитала 

9 Международная миграция рабочей силы 

10 Международная передача технологий 

11 Международная экономическая интеграция 

12 Платежный баланс  

13 Международная валютно-финансовая система 

14 Валютный курс и факторы его формирования 

15 Международные финансовые рынки 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью преподавания курса «Международная экономика» является 

приобретение студентами теоретических знаний и навыков анализа 

практических проблем в области международной экономики. Знания, 

получаемые по данной дисциплине, позволяют профессионально 

анализировать события, процессы и явления, происходящие в современной 

международной экономической жизни, оценивать их последствия для 

экономики страны в целом, ее отраслей и предприятий. 

Объектом изучения дисциплины «Международная экономика» является 

международная экономическая деятельность различных субъектов, а 

предметом – принципы, правила и эффекты взаимодействия национальных 

экономик, цели и методы государственного и международного регулирования 

экономических взаимосвязей между странами. 

В основе методологии международной экономики лежат принципы 

анализа и положения неоклассического синтеза с центральной идеей 

экономического равновесия. Модельный и категориальный аппарат, 

используемый в международной экономике, соответствует методам анализа и 

категориям дисциплин «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

Особенностью теории международной экономики является то, что ее законы, 
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закономерности и положения являются во многом дискуссионными, что 

отражает как молодой возраст самой науки, так и динамичность 

международной экономической деятельности. 

В качестве особой области экономической науки теория международной 

экономики формировалась по мере накопления и систематизации знаний в 

области межгосударственнных экономических отношений. Ее активное 

развитие происходит во второй половине XX века в ходе быстрого роста 

мировой экономики и расширения сферы международной экономической 

деятельности. В то же время, основы теории международной экономики 

заложены в трудах классиков экономической науки - А. Смита, Д. Рикардо, 

Дж. Милля, А. Маршалла. Еще в более ранний период - в XVI-XVIII вв. - в 

рамках школы меркантилизма были впервые высказаны взгляды на 

международную торговлю и платежный баланс страны. Но особенно важное 

значение имеют концепции и идеи ученых-экономистов XX века - Э. Хекшера, 

Б. Олина, Ф. Эджуорта, Г. Хаберлера, Д. Мида, Дж. М. Кейнса, В. Леонтьева, 

П. Кругмана, Р. Вернона, М. Портера, П. Самуэльсона, С. Линдера, Б. Балассы, 

Р. Манделлы и др., образующих содержание современной теории 

международной экономики. 

В настоящее время под влиянием интернационализации и глобализации 

хозяйственной жизни, когда все большее количество национальных 

экономических субъектов прямо или опосредованно включается в сферу 

международной экономики, данная наука превратилась в одну из ведущих 

дисциплин в системе экономических наук. Без знания законов международной 

экономики невозможно выработать эффективную макроэкономическую  

политику  страны,  уяснить  специфику  организации внешнеэкономической 

деятельности предприятий и фирм, принимать правильные решения в области 

управления их внешнеэкономическими связями. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Становление и структура международной экономики 
Международная экономика как составная часть общей теории рыночной 

экономики. Объект и предмет теории международной экономики. 

Соотношение терминов «международная экономика», «международные 

экономические отношения» и «мировая экономика». Место теории 

международной экономики в системе экономических наук. 

Модели и инструменты анализа, применяемые в международной 

экономике. Практическая нацеленность теории международной экономики. 

История становления международной экономики. Ключевые 

характеристики современной международной экономики. Принцип 

открытости в развитии национальной экономики. Государства в современной 

международной экономике: значение суверенитета и государственных границ. 

Структура международной экономики. Международное разделение 

труда. Конкретные формы международных экономических отношений. 
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Регулирование международной экономики на национальном и 

международном уровне. Международная микро- и макроэкономика. 

 

Международное движение товаров и факторов производства 
Совокупный спрос и совокупное предложение в международной 

экономике. Международная мобильность товаров. Торгуемые и неторгуемые 

товары. Условность границ между торгуемыми и неторгуемыми товарами. 

Международная торговля: понятие и значение  в развитии национальной 

и международной экономики. Измерение стоимостного объема 

международной торговли. Товарная и географическая структура 

международной торговли.  

Модель равновесия на мировом рынке. 

Основные характеристики внешней торговли страны: внешнеторговый 

оборот, торговый баланс и торговое сальдо. Структура экспорта и импорта. 

Основные показатели внешней торговли Казахстана. 

Международное разделение и движение факторов производства. 

Взаимосвязи международной торговли товарами и услугами с 

международным движением факторов производства. Мобильность факторов 

производства и их функциональные типы. Обеспеченность факторами 

производства как основа конкурентных преимуществ национальной 

экономики. Обеспеченность факторами производства Казахстана. 

Секторы экономической деятельности. Система национальных счетов. 

Резиденты и нерезиденты. Международные экономические операции их виды. 

 

Классические теории международной торговли 

Историческая эволюция теорий международной торговли. 

Основные идеи меркантилистской теории. Экономическая политика, 

основанная на воззрениях меркантилистов. Историческое значение и критика 

меркантилизма. 

Основные предпосылки классических теорий международной торговли. 

Политика «laissez-faire» и фритредерства А.Смита. Модель абсолютных 

преимуществ А.Смита. Ограниченность теории абсолютных преимуществ. 

Развитие теории абсолютных преимуществ Д. Рикардо. Альтернативная 

цена (издержки). Модель сравнительных преимуществ. Применение теории 

сравнительных преимуществ в торговле несколькими товарами. Цена труда и 

соотношение оплаты труда между странами. Относительные зарплаты и 

сравнительные преимущества стран. Значение принципа сравнительных 

преимуществ в теории международной торговли. Ограниченность теории 

сравнительных преимуществ. 

Теория международной цены (интернациональной стоимости) Дж.Ст. 

Милля. 

Сущность теории соотношения факторов производства. Модель 

Хекшера-Олина и ее основные предпосылки. Абсолютная и относительная 

обеспеченность факторами производства. Относительные цены факторов 
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производства и издержки производства товаров. Выигрыш от международной 

торговли владельцев различных факторов производства. 

Эмпирическая проверка теории соотношения факторов производства. 

Парадокс Леонтьева и его объяснение. 

 

Общее равновесие в международной торговле. Воздействие 

международной торговли на распределение доходов 

Значение анализа спроса и предложения в теории международной 

торговли. Стандартная модель международной торговли: возрастающие 

издержки замещения, предельный уровень трансформации и предельный 

уровень замещения. Основные черты стандартной модели. Баланс в условиях 

отсутствия торговли. Баланс в условиях торговли. Принцип неполной 

специализации каждой из торгующих стран. 

Выигрыш от обмена и выигрыш от специализации. Торговля между 

малой и большой страной. Условия торговли: понятие и измерение. Влияние 

на благосостояние страны изменения индекса условий торговли. 

Типы экономического роста с точки зрения его воздействия на 

международную торговлю. Выбор правительством страны между 

экспорторасширяющей и импортозамещающей политикой. Проблема 

«разоряющего роста». 

Значение анализа воздействия международной торговли на 

распределение доходов. Выигрыш и убытки потребителей, потери и рост 

доходов производителей в торгующих странах. Чистый выигрыш от 

международной торговли. 

Распределение доходов в теории соотношения факторов производства. 

Теорема Хекшера-Олина-Самуэльсона. Теорема Столпера-Самуэльсона. 

Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь» как частный случай теоремы 

Рыбчинского. 

 

Альтернативные теории международной торговли 
Проблема ограниченности классических теорий. Несовершенная 

конкуренция на мировых рынках и необходимость создания новых моделей 

международной торговли. Методологическая основа альтернативных теорий 

международной торговли. 

Развитие теории международной торговли П.Кругманом. Торговля на 

основе эффекта масштаба. Модель экономики масштаба. Внешний эффект 

масштаба. Внутренний эффект масштаба и возникновение несовершенной 

конкуренции. Международная торговля в условиях олигополии и 

монополистической конкуренции. 

Тенденция роста торговли между странами дифференцированными 

товарами одной отрасли. Вклад Б.Балассы в разработку теории 

внутриотраслевой торговли. Международная торговля гомогенными товарами. 

Индекс внутриотраслевой торговли. Значение теории внутриотраслевой 

торговли. 
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Влияние НТП на международную торговлю. Теория жизненного цикла 

товара Р. Вернона. Стадии цикла жизни товара в международной торговле. 

 

Внешнеторговая политика и ее виды. Тарифные инструменты  

торговой политики 
Необходимость государственного регулирования внешней торговли. 

Основные задачи правительства в области внешней торговли. 

Протекционизм: сущность и формы. Характер торговой политики 

(торгового режима) страны.  

Инструменты торговой политики: тарифные и нетарифные. Тарифные 

методы регулирования международной торговли. Определения таможенного 

тарифа. Таможенная пошлина и ее функции. Классификация таможенных 

пошлин. 

Таможенная стоимость товара. Тарифная эскалация и ее значение. 

Экономическая роль тарифов: эффекты от введения тарифов. Влияние 

тарифа на экономику малой страны. Влияние тарифа на экономику большой 

страны. 

Оптимальный уровень тарифа. Тарифная квота. Экспортный тариф и его 

функции. 

Аргументы против и в защиту тарифов. 

ВТО и ее роль в регулировании международной торговли. Значение 

тарифов в международной торговой политике ВТО. 

 

Нетарифные инструменты внешнеторговой политики 
Нетарифные методы регулирования внешней торговли: отличия от 

таможенного тарифа и основные группы инструментов. 

Количественные ограничения. Квотирование. Классификация квот. 

Экономическое различие между тарифом и квотой. Лицензирование и 

конкретные формы лицензий. Механизмы распределения лицензий. 

«Добровольные» ограничения экспорта и их экономический эффект для 

импортера. 

Скрытые методы нетарифных ограничений торговли: основные виды и 

роль в современных условиях. 

Финансовые методы торговой политики. Субсидии и их виды. 

Экспортное кредитование. Демпинг и его формы. Антидемпинговые 

инструменты. Нетарифные методы и принципы ВТО. 

Неэкономические методы регулирования внешней торговли. 

 

Международное движение капитала 

Развитие мирохозяйственных связей и рост степени международной 

мобильности капитала. Физический и финансовый капитал. Понятие 

международного движения капитала. Современные масштабы и динамика 

международного движения капитала. 
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Формы международного движения капитала. Международное 

перемещение предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции. 

Причины и состав прямых зарубежных инвестиций. Предприятие с 

иностранными инвестициями и его формы. Государственная поддержка 

прямых иностранных инвестиций. Ведущая роль международных корпораций 

в развитии прямого зарубежного инвестирования. Прямые зарубежные 

инвестиции в Казахстане. 

Причины и виды портфельного инвестирования. Роль портфельных 

инвестиций в современной международной экономике. 

Международное движение ссудного капитала. Основные инструменты 

международного заимствования и кредитования. Роль Всемирного банка в 

международном кредитовании. Внешнее заимствование ссудного капитала в 

Казахстане. 

 

Международная миграция рабочей силы 
Сущность и причины международной миграции рабочей силы. 

Иммиграция. Эмиграция. Реэмиграция. Миграционное сальдо. Современные 

формы и направления международной миграции рабочей силы. Масштабы и 

значение внешней миграции рабочей силы в Казахстане. 

Экономические эффекты международной миграции. Выгоды и издержки 

страны импортера и страны-экспортера рабочей силы. Проблема «утечки 

мозгов». 

Государственное регулирование международной миграции рабочей 

силы: необходимость и цели. Инструменты и механизмы регулирования 

иммиграции. Стимулирование реэмиграции. Государственное регулирование 

эмиграции. Роль в регулировании международной миграции рабочей силы 

Международной организации труда (МОТ) и Международной организации 

миграции (MOM). 

 

Международная передача технологий 
Международное движение технологий: понятие, причины и виды.  

Механизмы международной передачи технологий. Правовые формы 

защиты технологии. Формы передачи технологий. Торговля лицензиями и 

виды лицензионных платежей. 

Международное техническое содействие. Программы технического 

содействия. Механизмы технической помощи. 

Государственное регулирование передачи технологий. Причины 

ограничения передачи технологий. Механизмы регулирования передачи 

технологий. 

 

Международная экономическая интеграция 
Предпосылки и цели экономической интеграции. Типы интеграционных 

объединений. 
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Принципы оценки интеграции. Статические и динамические эффекты 

интеграции. Эффект создания торговли. Эффект отклонения торговли. 

Принцип «второго лучшего» в теории таможенного союза. 

Европейский союз: образование и основные этапы развития. НАФТА. 

АТЭС и АСЕАН. МЕРКОСУР. 

Особенности интеграции в рамках СНГ. Возникновение и проблемы 

развития ЕАЭС.  

 

Платежный баланс 
Понятие и макроэкономическая роль платежного баланса. Методология 

и принципы составления платежного баланса страны. Система двойной 

записи. Классификация операций платежного баланса. 

Структура платежного баланса. Счет текущих операций. Торговый 

баланс и баланс товаров и услуг. Доходы и текущие трансферты. Счет 

операций с капиталом и финансовыми инструментами. Взаимосвязь счетов 

платежного баланса. Официальные валютные резервы и их роль в 

финансировании платежного баланса. 

Международная валютно-финансовая система 
Понятие и современная структура международной валютно-финансовой 

системы. Валютные и финансовые элементымеждународной валютно-

финансовой системы. 

Валюта и ее виды. Конвертируемость валюты. Параллельное обращение 

валют. 

Эволюция мировой валютной системы. Золотой стандарт. Генуэзская 

конференция. Золотодевизный стандарт. Бреттон-Вудская система. Ямайская 

валютная система. Система плавающих валютных курсов. Современная 

мировая валютная система. Роль МВФ в регулировании международных 

валютных отношений. 

Европейская валютная система. Национальная валютная система 

Казахстана. 

 

Валютный курс и факторы его формирования 

Валютный курс: понятие и виды. Факторы, воздействующие на 

валютный курс. Рыночное и государственное валютное регулирование.  

Равновесный валютный курс. Спрос и предложение на иностранную 

валюту. Изменение стоимости иностранной валюты. Зависимость цен от 

валютного курса.  

Валютная политика и валютное регулирование. Инструменты валютного 

регулирования. Валютное законодательство РК.  

 

Международные финансовые рынки 
Понятие, особенности и структура международного финансового рынка. 

Международные финансовые центры. 
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Международный рынок валют. Участники валютного рынка. Функции 

валютного рынка. Структура валютного рынка. 

Международные рынки долговых обязательств и его структура. 

Международный рынок акций. Международный рынок деривативов. Торговля 

на биржах. Внебиржевая торговля. 

Участие Казахстана на международных финансовых рынках. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История становления и современные черты международной 

экономики 

2. Взаимосвязи международной торговли товарами и услугами с 

международным движением факторов производства 

3. Модели сравнительных преимуществ Д. Рикардо и соотношения 

факторов производства Хекшера-Олина 

4. Стандартная модель международной торговли.  Выигрыши и 

издержки участия в международной торговле 

5. Международная торговля на основе эффекта масштаба. 

Внутриотраслевая торговля между странами и ее причины 

6. Цели и задачи внешнеторговой политики страны. Виды и функции и 

таможенных тарифов 

7. Инструменты нетарифного регулирования внешней торговли и их 

значение 

8. Основные   формы   международного   движения капитала. 

Иностранные инвестиции в экономике Казахстана 

9. Экономические и социальные эффекты международной миграции 

рабочей силы в Казахстане 

10. Формы и механизмы международной передачи технологий 

11. Европейский союз: основные этапы и современные проблемы 

развития 

12. Современная мировая валютная система: основные принципы и 

проблемы функционирования 

13. Валютный курс и его разновидности 

14. Методология и принципы составления платежного баланса страны 

15. Международные рынки долговых обязательств: инструменты и 

структура 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Возникновение мирового рынка, мирового хозяйства и 

международной экономики 

2. Государства в современной международной экономике: значение 

суверенитета и государственных границ 
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3. Обеспеченность факторами производства как основа 

конкурентных преимуществ национальной экономики 

4. Историческая эволюция теорий международной торговли 

5. Выбор правительством страны между экспорторасширяющей и 

импортозамещающей политикой 

6. «Голландская болезнь»: сущность, формы проявления и причины 

7. Международная торговля в условиях олигополии и 

монополистической конкуренции 

8. Влияние тарифа на экономику малой и большой страны 

9. Скрытые методы нетарифных ограничений торговли: основные 

виды и роль в современных условиях 

10. Прямые зарубежные инвестиции в Казахстане: отраслевая 

структура и перспективы привлечения в обрабатывающие отрасли экономики 

11. Роль портфельных инвестиций в современной международной 

экономике 

12. Масштабы и структура внешней трудовой миграции в Казахстане 

13. Инструменты и механизмы государственного регулирования 

иммиграции 

14. Международные программы технического содействия. Механизмы 

технической помощи  

15. Международная экономическая интеграция и глобализация 

экономики 

16. Взаимосвязи счетов платежного баланса 

17. Европейская валютная система на современном этапе 

18. Основные составляющие национальной валютной системы 

Казахстана 

19. Факторы, воздействующие на валютный курс. Соотношение 

рыночного и государственного регулирования валютного курса 

20. Эластичность спроса и предложения иностранной валюты. 

Условие Маршалла-Лернера 

21. Международные финансовые центры и их роль на мировых 

финансовых рынках 
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Нормативные акты и справочная литература 
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5. Статистические ежегодники Казахстана 

 

Интернет-ресурсы 

1. ООН - http://www.un.org/ 

2. Всемирная торговая организация (ВТО) - World Trade Organization 

(WTO) - http://www.wto.org/ 

3. Международныйвалютныйфонд (МВФ) - International Monetary Fund 

(IMF) - (http://www.imf.org/ 

4. Всемирныйбанк - World Bank Group www.worldbank.org/ 

5. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - United 

Nations Conference on Thade and development - http://unctad.org/ , 

http://www.un.org/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://unctad.org/
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http://www.un.org/ru/ 

6. Организация   экономического   сотрудничества   и   развития   

(ОЭСР)   -Organization for Economic Cooperation and development (OECD) - 

http://www.oecd.org/statistics 

7. ЕвропейскийСоюз (ЕС) - The European Union (EU) - http://europa.eu/ 

8. Международная организация по миграции - http://www.iom.int/ 

9. Международная организация труда - www.ilo.org 

10. Комитет по статистике МНЭ РК - http://www.stat.gov.kz/ 

11. Business Week - http://www.businessweek.com/ 

12. The Economist -http://www.economist.com/, 

http://forex2.info/category/форекс-статьи/economist-на-русском 
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ME 3301 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

  

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Мырзахметова А.М.– кандидат экономических наук, доцент 

Казахского национального университета имени аль-Фараби; 

Медуханова Л.А.– кандидат экономических наук, доцент Казахского 

Национального Университета имени аль-Фараби; 

 

Рецензенты: 

Арупов А.А.- доктор экономических наук, профессор, директор 

Института мировой экономики и международных отношений; 

Аубакирова Ж.Я.- доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи преподавания дисциплины «Мировая экономика» – 

сформировать у студентов, обучающихся по специальности «Мировая 

экономика», профессиональные знания об особенностях, закономерностях 

развития и проблемах современного мирового хозяйства.  

Дисциплина «Мировая экономика» дает студентам знания об устройстве 

мировой экономики как особой экономической системы, объединяющей 

национальные экономики всех стран мира. Данные знания являются для них 

основополагающими и особенно актуальны в свете глобализации 

хозяйственных процессов в мире, когда экономики подавляющего 

большинства стран мира вовлечены в мирохозяйственные процессы и 

становятся весьма чувствительными от изменений, происходящих в них. В 

связи с этим будущие специалисты в области мировой экономики должны 

хорошо разбираться в том, что представляет собой современное мировое 

хозяйство, каковы его основные субъекты и механизм их взаимодействия, по 

каким законам оно функционирует и в каком направлении развивается.  

Изучение курса «Мировая экономика» способствует формированию и 

развитию у студентов навыков анализа экономических процессов и явлений, 

происходящих в современном динамично развивающемся мире, оценки их 

влияния на развитие национальной экономики страны в целом и ее отраслей, а 

также на деятельность отдельных хозяйствующих субъектов. Знания, 

полученные при изучении данной дисциплины, позволяют студентам 

определить место и роль отдельных регионов и стран мира в современном 

мировом хозяйстве и в том числе Казахстана, а также оценить уровень их 

социально-экономического развития в сравнении друг с другом. 

По окончании изучения курса мирового хозяйства студенты должны: 
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– знать принципы функционирования, современные тенденции и 

проблемы развития мировой экономики; 

– знать современную страновую и институциональную структуру 

мирового хозяйства; 

– разбираться в показателях, характеризующих уровень социально-

экономического развития и конкурентоспособность отдельных стран; 

– владеть информацией об объемах и структуре основных 

производственных и финансовых ресурсов мира, их распределении между 

странами; 

– понимать место и роль в современном мировом хозяйстве 

транснациональных корпораций, интеграционных объединений стран и 

международных экономических организаций; 

– владеть навыками поиска, обобщения и сравнительного анализа 

показателей социально-экономического развития стран мира; 

– уметь использовать полученные знания в своей будущей практической 

деятельности в области организации и управления внешнеэкономическими 

связями РК и внешнеэкономической деятельности предприятий. 

 

Пререквизиты:  «Основы экономической теории», «Макроэкономика» 

и «Международная экономика»; 

Постреквизиты: «Международная торговля и мировые товарные 

рынки», «Международный бизнес», «Международные валютно-финансовые 

отношения»; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

№ Наименование тем 

1 Мировая экономика: особенности, становление и периоды развития 

2 Современные тенденции развития мировой экономики 

3 Типология стран мира 

4 Динамика развития мирового хозяйства и основных групп стран 

мира 

5 Природные ресурсы мирового хозяйства: роль в современной 

экономике и уровень обеспеченности стран 

6 Трудовые ресурсы мирового хозяйства: численность, структура и 

уровень обеспеченности стран 

7 Финансовые ресурсы мира и мировые рынки капиталов 

8 Предпринимательские и научные ресурсы  мировой экономики 

9 Национальная экономика в мировом хозяйстве 

1

0 

Развитые страны в мировой экономике 

1

1 

Развивающиеся  и постсоциалистические страны в мировой 

экономике 

1 Транснациональные корпорации (ТНК) в системе мирового 
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2 хозяйства 

1

3 

Интеграционные объединения мира 

1

4 

Международные экономические организации 

1

5 

Глобальные проблемы в мировом хозяйстве 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью преподавания курса «Мировая экономика» является 

приобретение студентами теоретических знаний о сущности и становлении 

мирового хозяйства, главных тенденциях его развития, типологии и динамике 

экономического развития стран мира. Объектом изучения данной дисциплины 

являются экономические процессы и явления, происходящие в масштабе мира 

в целом и его регионов. При изучении данной дисциплины используются как 

общенаучные, так и специальные методы, применяемые в рамках 

экономической науки (количественные, статистические, научной абстракции и 

др.). Источниками статистической информации служат данные ведущих 

международных экономических организаций (Всемирной Торговой 

Организации, Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда, ПРООН 

и др.) 

Дисциплина «Мировая экономика» по своему содержанию относится к 

историко-экономическим наукам и тесно связана с такими науками, как 

экономическая статистика, экономика зарубежных стран, международная 

экономика, финансы, экономика природопользования и др. 

Основные задачи курса: знать принципы функционирования, 

современные тенденции и проблемы развития мировой экономики; знать 

современную страновую и институциональную структуру мирового хозяйства; 

знать показатели экономического развития и конкурентоспособность 

отдельных стран;  знать ресурсный потенциал мировой экономики, их 

распределение между странами;  понимать место и роль в современном 

мировом хозяйстве транснациональных корпораций, интеграционных 

объединений стран и международных экономических организаций. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Мировая экономика: особенности, становление и периоды развития 

Понятия «мировая экономика» и «мировое хозяйство». Особенности 

мировой экономики как экономической системы и принципы ее 

функционирования. Основные субъекты мировой экономики. Международные 

экономические отношения (МЭО) в системе мирового хозяйства. 
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Международное разделение труда и его роль в формировании мировой 

экономики. Исторический процесс становления мирового хозяйства. Значение 

международной торговли и возникновения капиталистического (рыночного) 

хозяйства в становлении мирового хозяйства. Возникновение мирового рынка 

и мирового хозяйства. Роль международного перемещения факторов 

производства, промышленного переворота и развития транспорта в 

образовании мирового хозяйства. Особенности мирового хозяйства на рубеже 

ХIХ-ХХ вв.  

Этапы развития мирового хозяйства. Рост целостности мирового 

хозяйства в ходе его развития в послевоенный период. Интернационализация 

производства и ее движущие силы. Возникновение региональных 

интеграционных объединений стран и международных экономических 

организаций и их роль в регулировании мирохозяйственных процессов. 

 

Современные тенденции развития мировой экономики 

Особенности современного развития мировой экономики.  

Постиндустриализация экономики: сущность и основные формы 

проявления. Теории индустриального и постиндустриального общества. 

Транснационализация экономики. Понятие транснациональной 

компании (ТНК). Либерализация хозяйственной жизни в мире и политика 

открытой экономики. Регионализация и интеграция.  

Сущность и формы проявления глобализации хозяйственной жизни. 

Рост взаимозависимости национальных хозяйств в условиях глобализации 

экономики. Основные факторы глобализации экономики. Социально-

экономические противоречия процесса глобализации экономики.  

 

Типология стран мира  

Количество стран мира. Понятия «страна», «суверенное государство», 

«зависимая территория». Классификация (типология) стран мира: понятие, 

критерии и основные показатели. Разделение стран на различные группы в 

ходе исторического развития мирового хозяйства.  Центр и периферия 

современного мирового хозяйства. Основные центры современной мировой 

экономики. 

Классификация стран по уровню доходов: показатель ВНП/ВВП на 

душу населения. Расчет величины ВНП/ВВП по валютному курсу и по 

паритету покупательной способности. Страны-лидеры по общему объему 

ВНП/ВВП. 

Определение уровня развитости экономики страны по отраслевой 

структуре, производству и потреблению основных видов продукции.  

Классификация стран по стадиям экономического развития (роста). 

Современный экономический рост. Роль в обеспечении экономического роста 

производительности труда и инноваций.  

Разделение стран на промышленно развитые, развивающиеся и страны с 

переходной экономикой. Новые индустриальные страны (НИС). 
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Гипотезы о типологии стран в будущем. Теория единой цивилизации. 

Теория столкновения цивилизаций. 

 

Динамика развития мирового хозяйства и основных групп стран 

мира  

Темпы экономического роста стран мира и динамика мирового валового 

продукта. Изменение положения различных стран в мировой экономике. 

Понятие и показатели разрыва в уровнях социально-экономического 

развития между странами. Размеры разрыва между развитыми и беднейшими 

странами по показателю ВНП/ВВП на душу населения. Показатель индекса 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). Различия между странами и 

регионами мира по величине ИРЧП. 

Основные причины отсталости беднейших стран мира. Ускорение 

процессов уменьшения/ увеличения разрыва в уровнях развития между 

странами.  

Проблема преодоления разрыва в уровнях социально-экономического 

развития. Модели догоняющего развития и их реализации на практике. 

Достижения НИС и Китая. Проблемы экономической динамики развитых 

стран. Выбор модели экономического роста Казахстаном. 

 

Природные ресурсы мирового хозяйства: роль в современной 

экономике и уровень обеспеченности стран 

Основные виды природных ресурсов мира. Роль природных ресурсов в 

развитии современной экономики. Неравномерность распределения 

природных ресурсов между странами. Проблема обеспеченности природными 

ресурсами мирового хозяйства. 

Мировые ресурсы минерального сырья и топлива: основные виды и 

оценка запасов. Страны – производители и страны – потребители минерально-

топливных ресурсов. 

Земельные, водные и лесные ресурсы: оценка запасов и темпы 

потребления в мире. 

Природно-ресурсный потенциал Казахстана: оценка запасов и 

эффективность использования. Перспективы экспорта минерального сырья и 

топлива.  

 

Трудовые ресурсы мирового хозяйства: численность, структура и 

уровень обеспеченности стран 

Динамика роста и структура населения мира. Трудовые ресурсы мира и 

их распределение по странам. 

Отраслевая  и профессиональная структура рабочей силы в 

промышленно развитых и развивающихся странах. Занятость и безработица в 

мире. 

Мировой рынок труда и современные особенности международной 

миграции рабочей силы. Основные мировые центры притяжения рабочей 
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силы. Регулирование международной миграции рабочей силы в мировой 

экономике. Международная организация труда (МОТ): образование, цели 

деятельности и основные функции. Международная организация по миграции 

(МОМ): цели и задачи. 

 

Финансовые ресурсы мира и мировые рынки капиталов 

Понятие финансовых ресурсов мира. Виды финансовых ресурсов. 

Формы международного движения финансовых активов. Механизм 

перераспределения финансовых ресурсов мира. Финансовые дериваты. 

Мировой финансовый рынок: структура и основные участники. 

Транснациональные банки. Мировые финансовые центры.  

Мировой валютный рынок и роль торговли валютой в современных 

условиях.  

Мировой кредитный рынок. Зарубежная деятельность банков и 

возникновение рынка евровалют. Финансовые инструменты еврорынка.  

Мировой рынок акций. Мировой рынок страховых услуг. 

Золотовалютные резервы мира. Международная финансовая помощь: 

понятие и формы. Внешний долг страны. Современный кризис внешней 

задолженности в мире. Золотовалютные резервы и внешний долг Казахстана. 

Глобализация финансовых ресурсов и ее последствия. Международные 

финансовые спекуляции и мировые финансовые кризисы. Участие Казахстана 

в деятельности мировых финансовых рынков. 

 

Предпринимательские и научные ресурсы  мировой экономики 

Понятие предпринимательского ресурса. Национальный 

предпринимательский потенциал. Распределение и эффективность 

предпринимательского ресурса по странам. Рост значения 

предпринимательского ресурса в условиях глобализации. 

Предпринимательский ресурс ТНК. Роль предпринимательства в  развитии 

национальной экономики. 

Понятие и показатели обеспеченности стран мира научными ресурсами. 

Доля государственных расходов на НИОКР в развитых странах. Расходы на 

НИОКР в Казахстане. 

Важнейшие научно-технические центры мира. Научно-технические 

комплексы и технопарки. Международный технологический обмен и его 

формы. Международная торговля лицензиями. Роль ТНК в передаче 

технологий. 

 

Национальная экономика в мировом хозяйстве 

Автаркия и открытость национальной экономики. Выгоды и проблемы 

открытой национальной экономики. Влияние степени открытости экономики 

на экономический рост. 

Необходимость и основные цели государственного регулирования 

внешнеэкономических связей страны. Основные направления 
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внешнеэкономической политики государства. Формирование 

внешнеэкономических связей Казахстана в постсоветский период. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности. Место Казахстана в 

современном международном разделении труда. Воздействие глобализации на 

социально-экономическое развитие Казахстана. 

Проблемы эффективного участия страны в мировом хозяйстве. 

Конкурентоспособность страны (национальная конкурентоспособность): 

понятие и показатели. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

«Детерминанты» конкурентных преимуществ страны. Определение 

международной конкурентоспособности стран Всемирным экономическим 

форумом (ВЭФ). Рейтинги ВЭФ. 

Проблема формирования конкурентных преимуществ РК. Стратегия 

вхождения Казахстана в число 30-ти  наиболее развитых стран мира.  

 

Развитые страны в мировой экономике 

Промышленно развитые страны: показатели уровня доходов, место и 

роль в мировой экономике. Страны-лидеры в группе промышленно развитых 

стран.  

Современные центры мирового экономического соперничества. Страны, 

входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Особенности экономики США и Канады. Экономика крупных и малых 

стран Западной Европы. Экономика Японии. 

 

Развивающиеся и постсоциалистические страны в мировой 

экономике 

Основные характеристики группы развивающихся стран, их место и 

роль в мировом хозяйстве. Новые индустриальные страны Азии и Латинской 

Америки. Страны – нефтеэкспортеры. Беднейшие страны мира.  

Основные черты группы постсоциалистических стран и их место в 

мировой экономике. Экономические показатели постсоциалистических стран. 

Характеристика стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 

Характеристика стран постсоветского пространства. Экономика стран СНГ. 

Экономика России. Экономика стран Центральной Азии. Показатели 

экономического развития Казахстана. 

Особенности экономического развития Китая. Место и роль Китая в 

мировой экономике. 

 

Транснациональные корпорации (ТНК) в системе мирового 

хозяйства 

Основные признаки ТНК. Многонациональные корпорации. 

Превращение ТНК в основных субъектов мирового хозяйства. Дуализм 

положения ТНК в системе мирового хозяйства. Возникновение системы 

международного производства на основе деятельности ТНК.  
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Основные сферы деятельности ТНК. Особенности современной 

стратегии ТНК. Международные стратегические альянсы. 

Воздействие деятельности ТНК на экономику принимающей страны. 

Противоречивость последствий деятельности ТНК на экономику 

развивающихся стран. Деятельность ТНК в РК и ее последствия. 

 

Интеграционные объединения мира 

Предпосылки и факторы создания региональных интеграционных 

союзов стран. Глобализация и интеграция в мировой экономике: противоречия 

и единство. Крупнейшие интеграционные союзы в мировой экономике. 

Европейский союз: причины возникновения, основные черты и роль в 

мировой экономике. ЕАСТ и его сотрудничество с ЕС.  

НАФТА: факторы создания и роль в мировой экономике. Региональные 

интеграционные процессы в Латинской Америке. МЕРКОСУР и ЛАИ: состав 

стран и перспективы развития. 

Интеграционные группировки стран Азии. АСЕАН: история 

образования, состав стран и перспективы развития. Состав стран и 

особенности АТЭС. 

Возникновение и особенности интеграционных группировок стран 

Африки. 

Интеграционные группировки постсоциалистических стран. СНГ и 

ЕАЭС. Участие Казахстана в ЕАЭС. 

 

Международные экономические организации 

Необходимость регулирования мирохозяйственных процессов на 

международном уровне и возникновение международных экономических 

организаций. Цели и принципы деятельности  международных экономических 

организаций. Классификация международных экономических организаций.  

Система ООН. ЭКОСОС – главный экономический орган ООН. 

Международные экономические организации в системе ООН. 

ОЭСР: состав и главные задачи функционирования. 

Многосторонние торгово-экономические организации. ВТО/ ГАТТ, 

ЮНКТАД,  МТП.  

Международные валютно-финансовые  и кредитные организации. МВФ: 

роль и функции в мировой экономике. Группа Всемирного Банка: состав и 

цели образования. Цели и функции МБРР, МАР, МФК, МАГИ и МЦУИС. 

Банк международных расчетов и его роль в международных валютно-

финансовых отношениях. Региональные банки развития.  

Специализированные международные экономические и научно-

технические организации. ОПЕК и его роль в мировой экономике. 

Деятельность международных экономических организаций в Казахстане. 

 

Глобальные проблемы в мировом   хозяйстве 
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Основные глобальные экономические проблемы человечества. 

Экологический кризис как глобальная проблема Проблемы экологии и 

устойчивого развития в мировой экономике. Пути решения экологических 

проблем. Программы обеспечения экологической безопасности.  

Демографические проблемы в развитии мировой экономики. Проблема 

перенаселения в мире. Регионально-экономический аспект проблемы и пути ее 

решения. 

 Проблема продовольственного обеспечения жителей Земли. Общая 

ситуация и регионально-экономический аспект продовольственного 

обеспечения населения. Проблема голода и ключевые факторы ее решения. 

Координация национальных и международных усилий в решении проблемы.  

Участие Казахстана в решении глобальных экономических проблем 

мира. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Мировое хозяйство: сущность, становление и периоды развития 

2. Современные тенденции развития мирового хозяйства 

3. Современная классификация стран мира 

4. Разрыв в уровнях социально-экономического развития между 

странами и пути его преодоления 

5. Минеральные ресурсы мирового хозяйства: роль в современной 

экономике и уровень обеспеченности стран 

6. Трудовые ресурсы мирового хозяйства и проблема занятости в мире 

7. Финансовые ресурсы мира и мировые финансовые кризисы 

8. Научные ресурсы мира. Ведущие научно-технические центры мира 

9. Международная конкурентоспосбность стран мира: показатели и 

основные факторы роста 

10. Индустриально развитые страны мира 

11. Развивающиеся страны мира 

12. Роль ТНК в системе мирового хозяйства 

13. Крупнейшие интеграционные объединения мира 

14. Международные торговые и валютно-финансовые организации 

15. Глобальные экономические проблемы в мировом хозяйстве  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

 

1. Социально-экономические противоречия процесса глобализации 

экономики 

2. Гипотезы о типологии стран в будущем 

3. Основные причины отсталости беднейших стран мира 

4. Роль минерально-топливных ресурсов в развитии  современной 

экономики 
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5. Занятость и безработица в мире 

6. Международная финансовая помощь: понятие и формы 

7. Глобализация финансовых ресурсов и ее последствия 

8. Новые индустриальные страны (Азии, Латинской Америки): 

основные признаки и роль в мировой экономике 

9. Страны-нефтеэкспортеры: основные черты экономики и направления 

развития 

10. Противоречивость последствий деятельности ТНК на экономику 

развивающихся стран 

11. Глобализация и интеграция в мировой экономике: противоречия и 

единство 

12. Специализированные международные экономические и научно-

технические организации 

13. Проблемы экологии и устойчивого развития в мировой экономике 

14. Демографические проблемы в развитии мировой экономики 

15. Проблема продовольственного обеспечения жителей Земли: общая 

ситуация и регионально-экономические аспекты 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Мировая экономика: учебник/ Р. И. Хасбулатов.-М.: Юрайт, 2015.-

884 с. 

2. Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник.- М.: Магистр, 2013 

3. Мировая экономика. /Под ред. А. С. Булатова. – 2-е изд., пераб. и 

доп. – М.: Экономист, 2007. 

4. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения.- М.: Инфра-М, 2014  

5. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник. - М.: Юнити-дана.- 

2012. 

6. Әлемдік экономика: оқу құралы / Медуханова Л.А.. Алматы: Қазақ 

Университеті, 2016.-186 б. 

 

Дополнительная: 

1. Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные экономические 

отношения. Глобалистика. Учебник. -- М.: Кнорус, 2008. - 320с. 

2. Сутырин С., Погорлецкий А., Ломакин Н. Мировая экономика и 

международные экономические отношения. М.: Эксмо, 2010. с. 320. 

3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник /Под 

ред. В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой.-М.: МАКС Пресс, 2011. 

4. Мировая экономика: Курс лекций /Под ред. И. П. Николаева. - М.:  

ЮНИТИ. 2007.  

5. Кудров В.М. Мировая экономика.- М.: Юстицинформ,. 2009. 
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6. Экономика зарубежных стран. Учебное пособие. // Под ред. 

Елемесова Р.Е.-  Алматы: Қазақ Университетi, 2008. – 257 с. 

7. Богомолов О. Т. Мировая экономика в век глобализации: учебник. – 

Москва: Экономика, 2007. – 360 c. 

8. Елемесов Р.Е. Курс лекций по экономике Соединенных Штатов 

Америки. - Алматы: Қазақ Университетi, 2006.- 136 с. 

9. Портер М. Международная конкуренция. - М.:ИД Вильямс.-2005. 

 

Интернет-ресурсы 

1. ООН - http://www.un.org/ 

2. Всемирная торговая организация (ВТО) - WorldTradeOrganization 

(WTO) - http://www.wto.org/ 

3. Международныйвалютныйфонд (МВФ) - International Monetary Fund 

(IMF) - (http://www.imf.org/ 

4. Всемирныйбанк - World Bank Group www.worldbank.org/ 

5. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - United 

Nations Conference on Thade and development - http://unctad.org/ , 

http://www.un.org/ru/ 

6. Организацияэкономическогосотрудничестваиразвития   (ОЭСР)   -

Organization for Economic Cooperation and development (OECD) - 

http://www.oecd.org/statistics 

7. ЕвропейскийСоюз (ЕС) - The European Union (EU) - http://europa.eu/ 

8. Международная организация по миграции - http://www.iom.int/ 

9. Международная организация труда - www.ilo.org 

10. Комитет МНЭ РК по статистике - www.stat.gov.kz/ 

11. Business Week - http://www.businessweek.com/ 

12. The Economist -http://www.economist.com/, 

http://forex2.info/category/форекс-статьи/economist-на-русском 
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MB 3302 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС  

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Медуханова Л.А. –кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Международные отношения и мировая экономика» КазНУ им.аль-Фараби; 

Мырзахметова А.М. –кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Международные отношения и мировая экономика» КазНУ им.аль-Фараби; 

 

Рецензенты: 

Кенжебаева З.С. –доктор экономических наук, профессор Университета 

«НАРХОЗ»; 

Аубакирова Ж.Я. –доктор экономических наук, профессор Казахского  

Национального Университета имени аль-Фараби; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В ходе интернационализации и глобализации экономики международное 

предпринимательство приобретает все более возрастающие масштабы. 

Дисциплина «Международный бизнес» относится к циклу профессиональных 

дисциплин, изучаемых студентами, обучающихся по специальности  

«Мировая экономика». Будущим экономистам-международникам предстоит 

работать на отечественных предприятиях, ведущих внешнеэкономическую 

деятельность, совместных с иностранными партнерами предприятиях, а также 

в различных структурах международных компаний. Данная дисциплина 

предназначена для формирования у них знаний и умений в области 

организации и управления международными деловыми операциями.  

Роль курса «Международный бизнес» заключается в формировании 

широкого круга специальных знаний, навыков и умений, позволяющих 

разбираться в современной внешней и внутренней среде международного 

бизнеса. При этом внешняя среда международного бизнеса включает в себя не 

только собственно экономическую, но и политическую, правовую, 

социальную и культурную составляющие, что требует формирования у 

обучающихся особой системы компетенций, позволяющих профессионально 

действовать в бизнес-среде разных стран мира. 

Главной задачей данного курса является изучение особенностей, форм 

организации и управления международным коммерческим 

предпринимательством и осуществления международных инвестиций. 

Значительное место в курсе «Международный бизнес» отведено изучению 

особенностей организации и управления деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК). В настоящее время именно эти компании являются 

главными субъектами международного бизнеса. Знание их организационной 
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структуры и системы менеджмента, стратегии и тактики вхождения на рынки 

стран мира, особенностей ценообразования и др. имеет огромное значение в 

современных условиях. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

знать: 

 особенности международной предпринимательской деятельности; 

 основные формы ведения международного бизнеса;  

 организационно-правовые формы международных компаний; 

 правовые, политические, экономические и культурные  аспекты 

международного бизнеса; 

 преимущества и риски, связанные смеждународным бизнесом, методы 

управления рисками; 

 особенности налогообложения в международном бизнесе; 

 способы осуществления международной коммерческой и 

инвестиционной деятельности компаний; 

 особенности организационных структур и управления совместными 

предприятиями и ТНК; 

 основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

международных компаний; 

понимать: 

 сущность международного бизнеса, его отличия от ведения бизнеса 

внутри своей страны; 

 роль культуры в международном бизнесе, необходимость учета 

национальной психологии, традиций, обычаев и деловой этики конкретной 

страны; 

 различия между отдельными формами ведения международной 

коммерческой и инвестиционной деятельности; 

 особенности функционирования оффшорных зон и ведения 

международного бизнеса в свободных экономических зонах; 

 роль ТНК в международном бизнесе, организацию управления в 

международных компаниях; 

 виды и особенности различных стратегий ТНК; 

уметь:  

• выявлять возможности, преимущества и издержки, а также риски, 

связанные с ведением различных видов международного бизнеса; 

• анализировать содержание различных видов и способов организации 

международного бизнеса; 

• проводить экономический анализ поведения экономических агентов в 

международной среде; 

• использовать разные методы уменьшения рисков ведения 

международного бизнеса; 

• осуществлять расчеты по материальным, трудовым и финансовым 

затратам предприятия; 
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• систематизировать и обобщать статистические данные; 

• вести поиск различной информации и проводить исследования по 

организации и ведению бизнеса в конкретной стране. 

владеть способностью: 

• принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

• самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в 

условиях неопределенности и риска глобальной среды. 

 

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Микроэкономика»; 

Постреквизиты: «Международная торговля» ,«Международные 

валютные отношения» ; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

1 Международный бизнес: понятие, особенности и виды 

2 Политические, правовые и экономические аспекты международного 

бизнеса 

3 Межкультурные аспекты международного бизнеса 

4 Риски в международном бизнесе  

5 Налогообложение в международном бизнесе 

6 Международная коммерческая деятельность: виды и формы 

7 Международный франчайзинг  

8 Международные инвестиции 

9 Международные совместные предприятия 

10 Свободные экономические зоны как форма ведения международного 

бизнеса 

11 Место и роль ТНК в международном бизнесе 

12 Управление и организационные структуры ТНК 

13 Стратегии международных компаний 

14 Международный бизнес в Казахстане 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Сущность международного бизнеса заключается в осуществлении 

деловых операций сторонами, представляющими разные страны. 

Международные деловые операции принимают самые различные формы и 

могут проводиться как между частными компаниями, их объединениями, так 

государственными организациями. Международный бизнес значительно 

отличается от предпринимательства внутри страны из-за различий между 

валютами, правовыми системами, культурами разных стран мира. 
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Целью изучения курса «Международный бизнес» является приобретение 

совокупности знаний о принципах и правилах взаимоотношений отдельных 

предприятий и фирм в сфере международной коммерческой деятельности, 

осуществления зарубежных инвестиций, международного франчайзинга, а 

также организации деятельности совместных предприятий и ТНК. 

Исходя из данной цели, к основным задачам изучения данного курса 

относятся: 

- определение причин развития, особенностей и форм организации 

международной предпринимательской деятельности; 

- понимание правовых, экономических, социальных и межкультурных 

аспектов ведения международного бизнеса; 

- знание видов рисков, связанных с ведением международного бизнеса и 

методов управления ими; 

- выяснение особенностей осуществления международной коммерческой 

деятельности, ее видов и форм, способов организации; 

- выяснение сущности, видов, преимуществ и особенностей  заключения 

договоров по международному франчайзингу; 

- знание специфики осуществления различных видов международных 

инвестиций, создания, управления и функционирования совместных 

предприятий; 

- знание особенностей организационной структуры ТНК и 

международного менеджмента в ТНК; 

- выявление сущности, значения стратегического менеджмента и 

различных типов стратегий ТНК; 

- изучение роли международного бизнеса (совместных предприятий и 

ТНК) в Казахстане. 

Объектом изучения дисциплины «Международный бизнес» является 

совокупность международных деловых операций между хозяйствующими 

субъектами разных стран. Предметом изучения – причины, формы и виды, 

преимущества и риски ведения международного бизнеса, организационные 

структуры и управление деятельностью ТНК. 

Методология данной дисциплины основана на научно-теоретических и 

методических положениях зарубежных и отечественных специалистов в области 

международного бизнеса и международного менеджмента. 

Содержание и структура программы данного курса базируются на 

широком понимании предмета дисциплины «Международный бизнес», 

включающего в себя изучение вопросов и проблем, относящихся  к обширной 

сфере международного коммерческого и производственного взаимодействия 

предприятий.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Международный бизнес: понятие, особенности и виды 

Содержание понятия «международный бизнес», его сходство и отличия 

от международного предпринимательства. Основные условия и факторы 

развития международного бизнеса.  

Субъекты международного бизнеса. Основные направления и виды 

международного бизнеса. Виды международных компаний. Факторы 

(критерии), влияющие на выбор методов выхода предпринимателя на внешние 

рынки. Особенности и роль международного электронного бизнеса. 

 

Политические, правовые и экономические аспекты международного 

бизнеса 

Правовые и политические аспекты международного бизнеса. Основные 

формы правового устройства стран мира. Политические характеристики 

страны, влияющие на ведение международного бизнеса.  

Основные экономические показатели стран, имеющие значение в 

международном бизнесе. Внешнеторговый режим стран. Национальные осо-

бенности трудовых отношений в странах мира.  

 

Межкультурные аспекты международного бизнеса 

Понятие и роль культуры в международном бизнесе. Необходимость 

учета национальной психологии, традиций, обычаев конкретной страны. 

Характеристики культуры, имеющие отношение к международному бизнесу.  

Методы описания кросс-культурных различий между странами мира. 

Контекстуальный подход Э.и М. Холла.  Метод анализа межкультурных 

различий Г. Хофстеде. Основные элементы и типы национальных культур.  

Особенности деловой этики в различных странах мира. Этика и 

социальная ответственность в международном бизнесе. 

 

Риски в международном бизнесе 

Понятие предпринимательского риска и его природа. Ситуация риска, ее 

свойства. Источники риска. Предпринимательский риск и классификация его 

видов. Внутренние и внешние риски в международном бизнесе. 

Политические и страновые риски: понятие и содержание. 

Экономический, финансовый, валютный риски, связанные с международной 

деятельностью фирмы. Инвестиционные риски. Кредитные риски.  

Система управления предпринимательскими рисками. Основные методы 

управления рисками в международном бизнесе. 

 

Налогообложение в международном бизнесе 

Системы налогообложения предприятий в различных странах. 

Типология налоговой политики зарубежных стран. Особенности построения 

налоговой политики в ведущих странах мира.  
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Гармонизация национальных налоговых систем в мировой экономике. 

Соглашения между странами о ликвидации двойного налогообложения. 

Налоговые риски в международном бизнесе. 

 

Международная коммерческая деятельность: виды и формы 

Сущность и содержание международной коммерческой деятельности. 

Субъекты (участники) международных коммерческих операций. Причины 

(мотивы) международной коммерческой деятельности фирм. Функции 

международной коммерческой деятельности. Специфика проблем 

осуществления международных коммерческих операций. 

Виды международных торговых операций. Понятие и статистический 

учет экспортных и импортных операций. Реэкспорт и реимпорт: понятия и 

причины осуществления. Торговые операции в специальных экономических и 

таможенных зонах. 

Методы осуществления международных коммерческих операций. 

Международная коммерческая деятельность, осуществляемая через торговых 

посредников. Виды торгово-посреднических фирм. «Электронная коммерция» 

в международном бизнесе: особенности и премущества. 

 

Международный франчайзинг 

Франчайзинг как форма международного бизнеса. Понятие 

франчайзинга и его отличия от обычного лицензионного соглашения. 

Участники и содержание договора франчайзинга. Обязанности сторон 

договора международного франчайзинга. Понятие и способы предоставления 

франшизы. 

Виды международного франчайзинга. Преимущества и недостатки 

франчайзинга для его участников.  

Развитие и виды международного франчайзинга в Казахстане. 

 

Международные инвестиции 

Виды зарубежных инвестиций. Теории международных инвестиций. 

Преимущества международного инвестирования.  

Сущность ипричины (факторы) зарубежного прямого инвестирования. 

Мотивы и виды международного портфельного инвестирования. Виды 

инвестиционного портфеля. Способы осуществления международных 

портфельных инвестиций. Риски, связанные с международными 

инвестициями. 

Инвестиционные режимы и стимулы. Национальное регулирование 

зарубежных инвестиций. Международное регулирование инвестиционной 

деятельности. 

 

Международные совместные предприятия 
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Международные совместные предприятия: характерные признаки, цели 

и мотивы создания. Формы организации международных совместных 

предприятий. 

Организационная структура и особенности управления совместными 

предприятиями. Эффективность функционирования совместного 

предпринимательства. 

Совместные предприятия с участием иностранных партнеров в 

Казахстане: виды и основные сферы деятельности.  

 

Свободные экономические зоны как форма ведения 

международного бизнеса 

Понятие свободной экономической зоны (СЭЗ). Подходы к созданию  

СЭЗ: территориальный и функциональный. Цели создания СЭЗ. Основные 

виды СЭЗ. Торговые СЭЗы и их виды. Промышленно-производственные 

СЭЗы. Технико-внедренческие СЭЗы. Специфика ведения международного 

бизнеса на территории СЭЗ. 

Оффшорные зоны международного бизнеса. Центры «офф-шор». 

Оффшорные операции по своему содержанию. Оффшорная компания. 

 

Роль и конкурентные преимущества ТНК в международном бизнесе 

Трактовки понятия ТНК. Международные корпорации и их виды. 

Эволюция международных корпораций. Транснациональные и 

многонациональные корпорации. Глобальные компании.  

Характерные черты ТНК. Индекс транснационализации бизнеса. 

Конкурентные преимущества ТНК. Источники эффективной деятельности 

ТНК. Рейтинги крупнейших компаний мира. 

Роль ТНК в международном бизнесе. Крупнейшие нефинансовые ТНК в 

основных отраслях мировой экономики. Международное производство на 

основе деятельности ТНК. Торговая деятельность ТНК. Транснациональные 

банки. 

Организация бизнеса в международных корпорациях. Модели 

специализации ТНК: горизонтальная, вертикальная и диверсифицированная 

интеграция. 

ТНК и национальные  интересы стран базирования и принимающих 

стран. Этические аспекты деятельности ТНК.  Международное регулирование 

деятельности ТНК: необходимость и возможности на современном этапе. 

 

Управление и организационные структуры ТНК 

Структурные элементы иерархии управления международной компании. 

Структура управления ТНК. Основные организационные формы зарубежных 

филиалов ТНК. Функции материнской и дочерних компаний.  

Основные структуры управления – централизованная и 

децентрализованная. Оптимальная структура управления ТНК. 
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Структура управления по географическому (страновому) и товарному 

(продуктному) принципу. 

Холдинговая форма организации ТНК. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ) и их основные характеристики. Механизм создания ФПГ. 

Основные типы организационных структур ТНК: дивизиональные и 

матричные структуры. Сетевая структура ТНК.  

 

Стратегии международных компаний 

Международный стратегический менеджмент: сущность и 

задачи.Особенности стратегий ТНК. Источники конкурентных преимуществ 

международных компаний.  

Виды стратегий международной компании. Стратегия дублирования 

модели ведения бизнеса. Мультилокальная стратегия. Глобальная стратегия. 

Транснациональная стратегия. 

Основные элементы стратегии международной компании. 

Основные этапы формирования международной стратегии компании 

Уровни международной стратегии: корпоративная стратегия, бизнес-

стратегия, функциональная стратегия и их типы 

Цели и стратегии ТНК при осуществлении международных слияний и 

поглощений. Международные стратегические альянсы (МСА) как средство 

глобальной конкуренции. Стратегии сотрудничества в МСА. 

 

Международный бизнес в Казахстане 

Основные характеристики условий ведения бизнеса в Казахстане. 

Государственное регулирование иностранных инвестиций в РК.Основные 

законы и нормативные акты, регулирующие деятельность иностранного 

бизнеса в РК.Соглашения РК об избежании двойного налогообложения.  

Внешнеторговый режим Казахстана и регулирование торговли в рамках 

ЕАЭС. 

Государственная поддержка экспорта несырьевых товаров и инвестиций 

за рубеж. Основные направления деятельности KAZNEXINVEST. 

Совместные и иностранные предприятия в РК.  

Роль ТНК в экономике Казахстана. Отраслевые приоритеты деятельности 

ТНК.Проблема привлечения иностранных инвестиций в обрабатывающие 

отрасли экономики Казахстана. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Причины развития, особенности и формы международного 

бизнеса 

2. Правовые и политические аспекты международного бизнеса 

3. Методы исследования кросс-культурных различий в ведении 

международного бизнеса 

4. Основные методы управления рисками в международном бизнесе 
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5. Особенности налоговыхсистем зарубежных стран 

6. Международные коммерческие операции: виды и способы 

проведения 

7. Международный франчайзинг: способыорганизации и виды  

8. Международные совместные предприятия: формы организации и 

деятельность в Казахстане 

9. Иностранные инвестиции: виды и национальное регулирование 

10. Оффшорные зоны международного бизнеса 

11. Конкурентные преимущества ТНК в международном бизнесе 

12. Организационные структуры ТНК 

13. Стратегии поведения ТНК на международных рынках 

14. Международные стратегические альянсы (МСА) как средство 

глобальной конкуренции 

15. Международные компании в экономике Казахстана 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Современные условия и факторы развития международного 

бизнеса 

2. Особенности и роль международного электронного бизнеса на 

современном этапе 

3. Факторы (критерии), влияющие на выбор методов выхода 

предпринимателя на внешние рынки 

4. Основные экономические показатели стран, имеющие значение в 

международном бизнесе 

5. Национальные особенности трудовых отношений в странах мира 

6. Особенности деловой этики в различных странах мира 

7. Этика и социальная ответственность в международном бизнесе. 

8. Экономический, финансовый, валютный риски, связанные с 

международной деятельностью фирмы 

9. Типология налоговой политики зарубежных стран 

10. Гармонизация национальных налоговых систем в мировой 

экономике 

11. Торговые операции в специальных экономических и таможенных 

зонах 

12. «Электронная коммерция» в международном бизнесе: 

особенности и премущества 

13. Виды международного франчайзинга в Казахстане. 

14. Мотивы, виды и трудности международного портфельного 

инвестирования 

15. Национальное регулирование зарубежных инвестиций 

16. Международное регулирование инвестиционной деятельности 
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17. Эффективность функционирования совместного 

предпринимательства 

18. Оффшорная компания: особенности создания и 

функционирования 

19. Структура управления ТНК 

20. Основные типы организационных структур ТНК 

21. Цели и стратегии ТНК при осуществлении международных 
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