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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 послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 
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филология ғылымдарының кандидаты, доцент 
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ғылымдарының кандидаты. 

Тұмбай Ж.О. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
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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 
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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: 

- 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 

білімін дамытуға 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 мемлекеттік 

және жергілікті басқару маманының тілдік біліктілігін жетілдіріп, 

мемлекеттік тілді мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы 

деңгейінде коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын 

қалыптастыруды көздейді. Болашақ мемлекеттік және жергілікті басқару 

маманының 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:  түрлі дереккөздерден 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 ұжымда жұмыс істей алу 

қабілеті, ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай 

білуге қабілеттілік. 
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С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, 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 

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 маркетологтың білім 

алу шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

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

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық пошта, әлеуметтік желілер, 

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

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

Курс соңында студент: 

1. Мемлекеттік және жергілікті басқару 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.  
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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:  

- негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 

шеберлігі;  

- мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына қатысты 

белсенді терминдердің мағынасын білу және оны кәсіби мақсатта қолдана 

білу дағдысы; 

- мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына қатысты 

тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде жеткізе білу және мәтінге 

талдау жасай алу шеберлігі; 

- мемлекеттік және жергілікті басқару 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 мемлекеттік және жергілікті басқару 

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 лексика. Терминдік норма    

2 Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам 

3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

4 Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 

саладағы іскери хат-хабар 

5 Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас.  Диалог.  Монолог 

6 Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзыретінің негізі.  Жоспар құру 

7 Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері.  Сипаттау.  Хабарлау  

8 Баяндау.  Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

9 Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері.  Аннотация.  

10 Кәсіби қазақ тіліндегі «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

мамандығының негізгі категориялы-түсіндірмелі аппараты  

11 Мемлекеттік және жергілікті басқарудың теориялық негіздерін оқу 

үшін қазақ тіліндегі кәсіби терминология 

12 Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби 
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жағдайларда пайдалану 

13 Кәсіби қазақ тілінің мамандық пәндерімен байланысы 

14 Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы кәсіби қазақ тілінің 

өзгеруі мен жіктелуі  

 

 

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. Маркетинг  

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;  

- Маркетинг мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, 

ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

- Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 

үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге 
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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 ойлау әдісі, 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 лексика. Терминдік норма    
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән 

белгілер. Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар. 

 

Кәсіби тілдің термин жүйесі. Терминжасам.  
Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу 

жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің 

лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. 

Терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек 

элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. 

Тіл қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

 

Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. Кәсіби 

тілдегі грамматикалық (морфологиялық, синтаксистік) нормадан ауытқу.   

 

Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 

саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби мәтіннің морфологиялық құрылымы: 

атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Грамматикалық-

стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік құрылымдар. Іскери хат-

хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі мен мағынасы. 

 

Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог. 
Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас 

жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік 

сапасын айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы.  

 

Мәтін - ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. 



 9 

Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы 

және параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  

 

Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау.  

Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері 

ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы 

сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 

ерекшеліктері. 

 

Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері.  
Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 

құрылымы. 

 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Маркетинг 

мамандығына 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. 

 

Кәсіби қазақ тіліндегі «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

мамандығының негізгі категориялы-түсіндірмелі аппараты  

Қызметтік аспектідегі грамматикалық формалары мен құрылымдары. 

Бейімделген және күрделі емес прагматикалық мәтіндерді, диалогтық және 

монологтық пікірлерді ауызша және жазбаша түрде әртүрлі тілдесу 

әрекеттері бойынша тәртіптерді жүзеге асыру. Жазбаша түрде кәсіби қазақ 

тілінде өз ойларын жеткізе білу.   

 

Мемлекеттік және жергілікті басқарудың теориялық негіздерін оқу 

үшін қазақ тіліндегі кәсіби терминология 

Оқу-кәсіби тілдесуді жетілдіру: а) таңдалған мамандық бойынша оқу, 

тыңдау, әдебиеттен мәліметтер жазып алу икемділігін қалыптастыру; б) 

оқыту-кәсіби тақырыптарға жақын болатын түрлі оқулықтар мен дәрістер, 

диалогтар, монологтар құрастыру; в) пікір айтулардың негізгі қызметтік-

мағыналы түрлеріне: монолог-сипаттама, монолог-баяндама, монолог-ой 

жүгірту, диалог-әңгіме, диалог-пікір таласқа қарқынды оқыту. 

 

Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби 

жағдайларда пайдалану 

Таңдалған мамандық бойынша әртүрлі білім салаларына кәсіби-

бағдарланған материал. Жаңа форматтағы басқарушылардың арнайы 

құзыреттілігін қалыптастыру үшін қажетті кәсіби мінез құлық стратегиясын 
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игеру және олардың кәсіби бағытталған қызметін субъективті бақылау, 

жалпы үрдісті және нәтижені бағалау.   

Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында ғылыми стильді 

пайдаланудың негізгі ерекшеліктері. 

Ауызша хабарландыруды дайындау техникасы. Ғылыми баяндаманы 

жазудың әдістері. 

 

Кәсіби қазақ тілінің мамандық пәндерімен байланысы  

Қоғамның заманауи даму талаптарына сәйкес кәсіби басқарушыларды 

дайындау. Мамандықты гуманитарлық цикл және кәсіби бағытталған 

пәндерді оқыта отырып игеру. Студенттермен пәнаралық пәндерді және 

таңдалған  мамандыққа сәйкес оқу барысында алынған білімдерге негізделу.    

Қазақша мәтіндерді оқудың негізгі ережелері. Мәтінде негізгі 

бөлімдерді айқындау тәсілдері. Мәтіндегі негізгі сөздерді таңдау.  

 

Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы кәсіби қазақ 

тілінің өзгеруі мен жіктелуі  

Қолдану салалары бойынша кәсіби қазақ тілінің лексикалық жіктелуі 

(терминологиялық, жалпы ғылыми және ресми). Терминологиялық лексика. 

Жалпы ғылыми лексика. Ресми-іскерлік лексика. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ  

 

1. Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі 

2. Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. 

Жасалу жолдары. Кәсіби тіл сапасы 

3. Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

4. Кәсіби саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби мәтіннің морфологиялық 

құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері 

5. Оқыту-кәсіби тілдесуді дамыту 

6. Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог 

7. Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау 

8. Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері  

9. Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

10. Кәсіби қазақ тіліндегі «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

мамандығының негізгі категориялы-түсіндірмелі аппараты  

11. Мемлекеттік және жергілікті басқарудың теориялық негіздерін оқу 

үшін қазақ тіліндегі кәсіби терминология 

12. Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби 

жағдайларда пайдалану 

13. Кәсіби қазақ тілінің мамандық пәндерімен байланысы 
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Студенттердің өзіндік жұмыстары 

 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

- болашақ басқарушы 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. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

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). Мемлекеттік және 

жергілікті басқару мамандығына 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. Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы 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. Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына сәйкес 

мәтінге түйіндеме жасау 

8. Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына сәйкес 

тақырыпқа реферат жасау: рефератты презентациялау, таңдалған тақырыпты 

рефераттау-сипаттау  

9.Кәсіби қазақ тіліндегі «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

мамандығының негізгі категориялы-түсіндірмелі аппараты  

10. Мемлекеттік және жергілікті басқарудың теориялық негіздерін оқу 

үшін қазақ тіліндегі кәсіби терминология 

11. Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби 

жағдайларда пайдалану 

12. Кәсіби қазақ тілінің мамандық пәндерімен байланысы 



 12 

13. Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы кәсіби қазақ 

тілінің өзгеруі мен жіктелуі 

 

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 

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 және т.б. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу 

кітабы. –Алматы, 2013  

14. Қ.С.Мұхтарова, Г.Н.Сансызбаева, Г.С.Смағұлова. Мемлекеттік 

қызметті ұйымдастыру – Алматы, Қазақ университеті, 2016   

 

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. 
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– 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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 KBSHT 2202 – КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ   

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мәдиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор,  

жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі 

Таева Р.М. – филология ғылымдарының кандидаты, шетел 

филологиясы және аударма теориясы кафедрасының доценты 

Исмайлова Н.А. – PhD докторы, жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 

кафедрасының доцент м.а. 

Смағұлова Г.С. – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент  

Мылтыкбаева А.Т. – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің PhD докторы 

 

Пікір жазғандар: 

Окушева Г.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің шет тіл кафедрасының доценті 

Сарыбаева М.Ш. – филология ғылымдарының кандидаты Абылай хан 

атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университетінің 

доценті 

Жанбырбаева А. – «Нархоз» университеті, PhD докторы 

 

 

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 
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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 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;  

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 маркетинг мамандығы 

бойынша мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша 

мазмұндау және баяндау;  

дағдылануы тиіс: 

 кәсіби (мемлекеттік және жергілікті басқару) 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. 
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Әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 

 меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйлеу әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 

 қазіргі мемлекеттік  және жергілікті басқару маманының (іздеу 

сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен кәсіби қоғамдастықтардың 

беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 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: ЖОО-дағы «Шет тілі (ағылшын тілі)». 

Постреквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша 

бакалавриаттың теориялық пәндері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№

№ 

Тақырыптардың атауы 

1 Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілінде 

(ағылшын) «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығына 

кіріспе. Саланың қазіргі жағдайы туралы мәтіндермен жұмыс жасау. 

2 Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы аясында 

қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) және ағылшын тілдеріндегі 

сәйкестілігі. Терминжасамның халықаралық қоры. Ағылшын тіліндегі 

терминжасам туралы түсінігі. Шет тіліндегі (ағылшын) кәсіби 

бағытталған термин. 

3 Кәсіби бағытталған ағылшын тіліндегі «Мемлекеттік және жергілікті 

басқару»  мамандығының пәндік аясы. Арнайы мәтіндермен жұмыс 

жасау. 

4 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет, жазба, 

есептеме. 

5 Бизнес-коммуникациядағы шет (ағылшын) тілі: Келіссөздер, кәсіби 

дебаттар, презентациялар, конференциялар. 

6 Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тіліндегі маркетинг 

мамандығы бойынша дискурсивті тәжірибе. 

7 Оқу үдерісіндегі академиялық қарым-қатынас (ағылшын тіліндегі 

кәсіби бағытталған пәндер бойынша дәрістер және семинарлар)  

8 Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің 

бағдарлануы. Арнайы кәсіби бағытталған материалдар және олардың 
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кәсіби қарым-қатынаста ситуациялық тапсырмаларда қолдануы (эссе, 

мақала, тезис, рефераттар жазу) 

9 Мемлекеттік және жергілікті басқару  мамандығына бағытталған 

саладағы көрнекті ғалымдардың еңбектері (арнайы ғылыми бағыттағы 

ғалымдар еңбектерін рефераттау) 

10 Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына бағытталған 

пәндердің кәсіби ағылшын тілімен байланысы 

11 Қазіргі әлемдегі шетел (ағылшын) тілінің ролі. 

 

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 маркетинг  мамандығы 

аясында оқылатын шет тілі ағылшын тілінің термині мен түсінігінде білімнің 

негізгі бағыттарын, мәнін сипаттау.  

Кәсіби бағдарланған шет тілі оқу 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 
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әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсаты болып табылады.  

Оның 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 маркетинг  мамандығы 

бакалаврларының жалпы мәдениет деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейту 

құрайды.  

Тиісінше, курстың міндетіне мыналар кіреді:  

- 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 үшін 

студенттерге 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. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілі 

(ағылшын) тілінде «Мемлекеттік және жегілікті басқару» мамандығына 

кіріспе. Саланың қазіргі жағдайы туралы мәтіндермен жұмыс жасау  

Студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы: баяндамалар, 

берілген тақырыпқа хабарлама жасау. Мемлекеттік және жергілікті басқару 

мамандығының кәсіби саласындағы әртүрлі мәселелерге арналған 

мақалаларға аннотация және баяндама жасау: «білім беру» түсінігі. Адам 

өміріндегі білімнің рөлі. Білімді басқарушы маманды қалыптастырудағы шет 

тілін (ағылшын) білуі. Қарым-қатынас түсінігі. Кәсіби қарым-қатынас – 

арнайы сала. Адам өміріндегі кәсіби қарым-қатынастың рөлі мен ұғымы. 

Кәсіби қарым-қатынас тілі. Кәсіби қарым-қатынас стилі. Кәсіби қарым-

қатынастағы тілді қолданудың ресми және бейресми түрлері мен формалары. 

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

оқытудағы шет тілінің (ағылшын) рөлі.  

 

Мамандық аясында қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) және 

ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі. 

Метатіл ұғымы. Метатілдің құрылымы. Кәсіби саладағы арнайы 

бағыттардың метатіл корпусы. Ағылшын тілі мамандығының терминжүйенің 

метатілдік негіздері. Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының 

жалпы термин парадигмаларының түсініктері. Терминология – ұлттық тілдің 

құрамдас бөлігі. Терминология менеджмент  мамандығы немесе білім 

аясындағы арнайы теорияларының тілдік моделі. Кәсіби бағытталған шет 

тіліндегі (ағылшын) терминология. Арнайы білім саласындағы  

терминжүйенің қалыптасуындаы негізгі дереккөздер. Кірмеленген шетел 

терминдері (латын, грек, ағылшын), интернационалдық қор (ағылшын тілі 

негізіндегі терминжасам). Терминологиялық сөздіктер (Бір тілдік және екі 

тілдік кәсіби сөздіктер. Шет тіліндегі (дәстүрлі және on-line) 

лексикографиялық дереккөздер жұмыс). Ағылшын, қазақ/орыс тілдеріндегі 

кәсіби сөздіктердегі сөзтізбелерді салғастыру. Ақпараттық іздеу (шетелдік 

базалық деректер, Интернет ресурстар). 

 

Мамандықтың кәсіби бағытталған ағылшын тіліндегі пәндік аясы.  

Арнайы мәтіндермен жұмыс. Бағытталған ғылым туралы ақпарат. 

Арнайы ғылымның қысқаша тарихы. Ғылыми аймақтың ішкі құрылымы. 

Менеджмент мамандығының негізгі қызметтері. Кәсіби аймақ және 

мәдениет. Мамандықтың шет тіліндегі (ағылшын) пәндік аясы. Бағытталған 

менеджмент мамандығы және оның білім жүйесіндегі орны. Бағытталған 

менеджмент мамандығы – 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.  
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Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттар (хаттар, факстар, баяндама жазбалары).  

Мәлімет, Жазба, Есептеме: құрылымы, клише тіркестер, сөз тіркестер. 

Ағылшын тіліндегі іскери қатынас жазбаларындағы негізгі терминологиялық 

тілдің шағын қабаты. Іскери жазба хаттарындағы алғашқы ұғымдар мен 

жиілік терминдері және олардың ағылшын тіліндегі дефинициялары. 

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Келіссөздер, 

кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар. Осы түсініктердің 

айырым белгілері.  
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.    

 

Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тілінде мамандық 

бойынша дискурсивті тәжірибе. 

Кәсіби ортада мәдениаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша 

тренинг. Әртүрлі мәдениеттер кездесетін ситуацияларды ұтылуы. Тіл – 

мәдениарлық қатынас ретінде. Қазіргі әлемдегі шетел тілінің рөлі. Тіл және 

мәдениаралық қарым-қатынас. Ағылшын тіліндегі мәдениаралық қарым-

қатынастағы тілдік көрінісінің таптаурын формасы. Мәдениаралық қарым-

қатынастың түрлері. Аударма және мәдениаралық қарым-қатынас. 

Тұлғааралық қарым-қатынас. Өзге мәдениет өкілдерінің қарым-

қатынасындағы негізгі мәдениаралық ерекшеліктермен танысу.  

 

Оқу үдерісіндегі академиялық қарым-қатынас (ағылшын тіліндегі 

кәсіби бағытталған пәндер бойынша дәрістер мен семинарлар). 

Академиялық қарым-қатынастың параметрлері мен ерекшелігі. 

Академиялық қарым-қатынастың және сөйленіс әрекетінің ұлттық-мәдени 

спецификасы.  Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер мен семинарлар). 

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). Шет тіліндегі сабақтарды ұйымдастырудың дәрістік 

формасы. Тақырыптың негізгі түсініктерін ашу; шет тілінде нақты 

тәжірибелік мысалдар мен теориялық материалдарды үйлестіру. Шет 

тіліндегі семинар сабақтары оқу үдерісіндегі ұйымдастырудағы негізгі 

формасы ретінде.  

 

Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің 

бағдарлануы. Академиялық хаттар (эссе, реферат, аннотация, тезис, мақала, 
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баяндама, курстық, дипломдық жұмыстар, диссертация). Арнайы кәсіби-

бағытталған материал және оның кәсіби қатынастағы тапсырылған 

жағдайларда қолданылуы: құрылымы, композиция (эссе, мақала, тезис, 

рефераттар жазу). 

  

Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына бағытталған 

саладағы көрнекті ғалымдардың еңбектері. 

Менеджмент 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. Менеджмент мамандығы пәндерінің 

оқу-әдістемелік көмекші құралдары бойынша маркетинг саласындағы 

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

аударма және түсінік айту). 

 

Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығына бағытталған 

пәндердің кәсіби шет тілімен (ағылшын) байланысы. 

Осы құрылымға енетін менеджмент құрылымдары мен пән 

ерекшеліктері. Кәсіби шет тілінің (ағылшын) бакалавриаттың негізгі 

пәндерімен байланысы: «мамандыққа кіріспе», «Мемлекеттік басқару 

теориясы», «Аймақтық экономика және басқару және т.б. Арнайы кәсіби-

бағытталған материалдар және олардың тапсырылған жағдайларда, яғни 

кәсіби қарым-қатынаста қолданылуы. Кәсіби құзыреттер: шет тіліндегі 

(ағылшын) арнайы мәтіндерге бағыттау. Кәсіби-бағытталған ағылшын 

тілінде маркетинг бойынша оқу, тыңдалым, мәтіндерге түсінік беру. 

Менеджментке арналған мәселелерді шет тілінде конспектілеу, баяндама 

жасау.  

  

Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі.  

Ағылшын тілі – дүние жүзіне ең кең таралған тіл. Қазіргі заман  

ағылшын  тілін талап етуде. Ағылшын тілі - халықаралық тіл. Ағылшын тілі 

– БҰҰ-ның алты тілінің бірі. Ағылшын тілі қоғамдық құбылыстың бір 

формасы. Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз 

ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек деген тұжырымдар. 

«Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының өзектілігі, маңызы және 

міндеттері. 

2. Таңдалған мамандық ғылым саласы ретінде. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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3. Шет тілі (ағылшын) және қазақ/орыс тілдеріндегі арнаулы 

сөздіктердің сөзтізбелері. 

4. Басқарудың негізгі ғылыми мектептері мен олардың өкілдері 

және мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы жаңа жетістіктер. 

5. Мемлекеттік басқарудың қасиеттері мен олардың сипаттамалары. 

6. Мемлекеттік қызметтің түсінігі мен ерекшеліктері. 

7. Мемлекеттік қызметтің қағидалары. 

8. Терминжасаудың халықаралық қоры. Тіл және қоғам. 

9. Іскери қатынас жазбалары. Іскери құжаттар мәтіндерінің 

ерекшеліктері 

10. Жазбаша оқу мәтіндерінің композициялары мен құрылымдары 

(эссе, реферат, мақала). 

11. Тіл – мәдениет Тіл – мәдениаралық қарым-қатынастың құралы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

1. Сөйлеу мәдениеті. Тілдің функционалды стильдері (ғылыми 

стиль). 

2. Тілдің функционалды стильдері (ресми/бейресми стиль): жалпы 

түсініктер. 

3. Шет тіліндегі сөйлеу әрекетін ұйымдастыру: кіріспе, негізгі бөлім 

және қорытынды 

4. Құжаттық түрлері: хат, эссе 

5. Сөздік түрлері: Электронды сөздіктер 

6. Ақапараттық іздеу (шетелдік мәліметтер базасы, Интернет-

ресурстар) 

7. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениетінің мәдени-ұлттық 

ерекшеліктері. 

8. Кәсіби аясында мәдени-аралық қарым-қатынас. 

9. Кәсіби аясында ресми және бейресми стильдердің ерекшеліктері. 

10. Ғылыми метатіл: белгілері, ерекшеліктері. 

11. Ағылшын тілі - халықаралық тіл. 

12. «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы. 

13. Кәсіби бағытталған ағылшын тілінде «Қоғамдық еңбек 

бөлінісіндегі мемлекеттік қызметтің рөлі» тақырыбына эссе. 

14. Ғылыми және кәсіби тілдің ерекшеліктері. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

1. Бакалавр мамандануымен байланысты филология саласындағы 

қазіргі бағыттар.  

2. Білім беру жүйесіндегі Интернеттің рөлі.  
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3. Кәсіби бағытталған тақырыпқа эссе жазуға өзіндік дайындық. 

4. Кәсіби бағытталған тақырыпқа реферат жазуға өзіндік дайындық. 

5. Кәсіби бағытталған тақырыпқа ғылыми мақала жазуға өзіндік 

дайындығы. 

6. Екінші/шет тілін оқыту тиімділігін арттырудың заманауи 

ақпараттық технологиялары.  

7. Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Ағылшың тілі – жаһандық 

тіл (пікірталас). 

8. Тіл және ұлттық сипат.  

9. Қазақстандағы үштілділік мәселелері (дөңгелек үстел).  

10. Оқытылатын тіл елінің белгілі қаламгерлерінің шығармашылығы. 

Реферат 

11. Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы Қазақстандық 

ғалымдардың еңбектері (шет тілінде). Реферат 

12. Алам және қоршаған орта. Эссе 

13. Білім берудің интернационалдануы. Болашақтағы білім беру 

саласы. Эссе 

14. Әлемдегі көптілділікті сақтау мәселелері. Реферат 
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http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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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 мінез-құлықтың экономикалық мәдениетінің негізгі элементтерін 

біртұтас қарастырады. 
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Бұл курстың кәсіби дайындаудағы ерекше орны оның негізгі және 

кәсіби экономикалық пәндерді әрі қарай оқытуда теориялық және әдістемелік  

негіз болуынан көрінеді. Экономикалық теория жеке алғанда экономикалық 

ілімдер тарихы, Қазақстан экономикасы, Микроэкономика, Макроэкономика, 

Экономиканы мемлекеттік реттеу және басқа да пәндермен тығыз 

байланысты. 

«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. 

Постреквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

 Тақырыптардың атауы 

 Экономика қызмет етуінің негіздері және заңдылықтары 
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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 мазмұныкөрсетілген, 

яғниэкономика қызмет етуінің негізгі заңдылықтары, заманауи 

экономиканың дамуының күрделі,қарама-қайшы 

процесініңерекшеліктерінесепке 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 

реттеудің негізгі нысандарын  анықтау қабілеттілігін қалыптастыру және 

дамыту. 

Экономикалық теорияның 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. 
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Экономикалық теория 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.  

 

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. 
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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 

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.  

Икемділік түсінігі. Сұраныс икемділігі. Ұсыныс икемділігі. 

Икемділікке әсер ететін факторлар. 

Нарықтық экономикадағы баға белгілеу механизмі. 

 

НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ЖЕКЕ ҰДАЙЫ ӨНДІРІС  

 

Фирма және кәсіпкерлік теориясы  
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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2. «2007-2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға Қазақстан 

Республикасының өту тұжырымдамасы туралы»  Қазақстан Республикасы 

Президентінің Қазақстан Қаулысы № 47., 13 сәуір 2011 

3.  Экономикалық 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. Маркс К. 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. Самуэльсон Н.,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. Кошанов А. 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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Тлеубердина С.Ч. – экономика ғылымдарының кандидаты, «НАРХОЗ 

Университеті» АҚ «Экономика» кафедрасының доцент м.а. 

 

Пікір жазғандар: 
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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 ақпараттың ерекшелігі туралы оқытылады. 

Осылайша, микроэкономикалық тәсілдеме күнделікті тәжірибе жүзінде 

негізгі экономикалық агенттер: менеджерлер, тұтынушылар, жұмыскерлер, 

инвесторлар арасында орын алатын анық байқалмайтын экономикалық 

үдерістер мен қатынастарды зерттеп оқуға мүмкіндік береді. Сондықтан 

микроэкономика курсы студенттерге экономиканың жеке субъектілері – үй 
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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. 

Пререквизиті: «Экономикалық теория». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1.  Микроэкономиканың пәні мен әдістері. 

2.  Экономиканы реттеудің нарықтық механизмі. 

3.  Сұраныс пен ұсыныстың икемділігі. Салықтардың әсері. 

4.  Тұтынушы қылығының теориясы.  

5.  Салыстырмалы статика және сұранысты талдау. 

6.  Өндіріс теориясы. 

7.  Өндіріс шығындары. 

8.  Жетілдірілген бәсеке жағдайындағы фирманың қылығы. 

9.  Монополист фирманың қылығы. 

10.  Монополиялық бәсеке және олигополия жағдайындағы фирманың 

қылығы. 

11.  Еңбек нарығы. 

12.  Капитал нарығы және жер нарығы. 

13.  Жалпы тепе-теңдік және экономикалық тиімділік. 

14.  Сыртқы нәтижелер және ақпараттың дәрменсіздігі. 

15.  Қоғамдық игіліктер. 
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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, ақпараттың дәрменсіздігін болдырмау 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.  

Өйткені микроэкономика – бұл шектеулі экономикалық рерурстарды өндіру, 

бөлу және тұтыну үдерісінде, оларға ішкі және сыртқы факторлардың әсерін 

және оның нәтижелерін ескергендегі, экономикалық агенттредің арасында 

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.  
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Микроэкономиканың ғылым ретінде эволюциясы. 19 ғас. соңына 

дейін  микроэкономикалық аспектілер А. Смит, Д. Рикардо, Сэй және т.б. 

зерттеулерінде орын алған. Сол кезеңде кеңістіктік экономикадағы 

дифференциалдық рентаны есептеу, нарықтағы фирмалардың қылығын 

талдау («Курно моделі») нұсқалары ұсынылып, Госсен заңдары ашылды. 19 

ғас. соңында Менгер, Джевонс, Вальрас және т.б. экономикалық ғылымда 

«маржиналистік төңкеріс» жасады, олар экономикалық агенттердің қылығын 

зерттеу үшін шектік өлшемдер ұсынды және жалпы тепе–теңдік теориясын 

ашты. 20 ғас. басында Маршалл, микроэкономика бойынша алғашқы оқулық 

болып атанған, өзінің монографиясын жарыққа шығарды, оның ішінде 

нарықтық құнды анықтау нұсқасы ұсынылып, сұраныс және ұсыныс заңдары 

ашылды. Пигу монопольдік нарықтарды зерттеп және салықтар арқылы 

нарықтың дәрменсіздігін мемлекет тарапынан реттеу нұсқаларын ұсынып, 

Маршаллдың зерттеулерін жалғастырды. Әрі қарай микроэкономикада 

математикалық құралдарды пайдалану кең таралды – Парето, Эджворт 

шектік пайдалылықты анықтауға сандық тәсілдеме ұсынып, жалпы 

экономикалық тепе–теңдік теориясының  негізін салды.  

20 ғас. ортасында микроэкономикада басқа жаңалықтар ашылды: 

Робинсон және Штакельбергтің монополиялық бәсеке және олигополия 

модельдері; Хикс және Слуцкийдің табыс және орнын басу нәтижелері. 20 

ғас.  екінші жартысында микроэкономикалық талдауда ойындар теориясы 

белсенді пайдалана басталды. Заманауи микроэкономика кәсіпорындардың 

жаңа ұйымдастыру түрлерімен – қосылу мен жұтылу – және жаңа 

нарықтардың ашылуымен бірге дамып келеді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Микроэкономиканың 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 пен ұсыныстың 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 
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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. 

 

Тұтынушы 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. 

 

Салыстырмалы статика және сұранысты 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 фирманың қылығы. 
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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.  

 

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.  
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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 нәтижелер 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. 

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. Экономиканы реттеудің нарықтық механизмі 

2. Сұраныс пен ұсыныстың икемділігі 

3. Тұтынушы қылығының теориясы 

4. Өндіріс теориясы 

5. Өндіріс шығындары 

6. Бәсекелес фирманың қылығы 

7. Монополист фирманың қылығы 

8. Монополиялық бәсеке және олигополия жағдайындағы 

фирманың қылығы 

9. Өндіріс факторларының нарықтары 

10.  Нарықтың «құлдырауы» және экономиканы мемлекеттік реттеу 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сұраныс пен ұсыныстың икемділіктерін анықтау және олардың 

баға бойынша икемділігінің сатушылар мен сатып алушылар арасындағы 

салықтың бөлінуіндегі ролін талдау  

2. Пайдалылық функциясын талдау және шектік пайдалылықтың 

маңызын анықтау 

3. «Табыс–бос уақыт» моделін талдау және салыстырмалы статика 

4. Ұзақ және қысқа мерзімді шығындардың өзара байланысын 

талдау 

5. Ауқым нәтижесін талдау және фирманың дамуына әсерін 

анықтау  

6. Ұзақ мерзімді бәсекелік тепе–теңдікті нормативтік талдау және 

экономикалық рентаны анықтау  

7. Картельдің пайда болу шарттарын анықтау және қызметін талдау 

8. Бағалық  дискриминацияның түрлерін салыстыру және 

тұтынушыларға тигізетін әсерін талдау  

9. Монопольдік пайда алу шартын шығару және монопольдік 

билікпен өзара байланысын талдау 

10. Өндіріс факторларының жетілдірілген және жетілдірілмеген 

нарықтарын салыстырмалы талдау  

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

түрлері  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Жеке тұлғаларға салынатын тікелей салықтарына нормативтік 

талдау жасау және сұраныстың баға бойынша икемділігінің ролін анықтау 

2. Қазақстандық нақты кәсіпорынның мысалында қысқа мерзімді 

уақыт аралығында өндіріс үдерісіне позитивтік талдау жасау 

3. Қазақстандық нақты кәсіпорынның мысалында ұзақ мерзімді 

уақыт аралығында өндіріс үдерісіне позитивтік талдау жасау 

4. Нақты кәсіпорынның мысалында жетілдірілген нарық 

шарттарындағы бәсекелік фирма қызметінің экономикалық нәтижелерін 

және оның қабылдайтын шешімдерін талдау 

5. Нақты кәсіпорынның мысалында жетілдірілмеген нарық 

шарттарындағы монополист-фирма қызметінің экономикалық нәтижелерін 

және оның қабылдайтын шешімдерін талдау 

6. Монополистік бәсеке шарттарында жергілікті нарықта қызмет 

ететін ірі компанияның қызметіне зерттеу жасау 

7. ҚР монополияға қарсы заңнама мен саясатты зерттеп талдау 
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8. Қазақстандық ұлттық компанияның мысалында табиғи 

монополияның қылығын талдау 

9. Ойындар теориясын пайдаланып олигополия мен дуополияның 

қылығын зерттеу  

10. ҚР қоғамдық игіліктердің өндірісі мен тұтынуын және 

экстерналиялардың пайда болу мысалдарын талдау 

11. Нарықтың дәрменсіздігінің мысалдарын және факторларын 

талдау 
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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, 

жұмыстылықтың ұзақ мерзімді өзгерістерімен бірге экономикалық 

айнымалылыардың қысқса мерзімді тербелістерін зерттейді.  
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Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы экономикасының басты даму 

приоритеті экономикалық өсу мен ұлттық экономиканың тұрақты дамуы 

болып табылады. Осы тенденциялардың талабы елімізде макроэкономикалық 

талдау приницптерин меңгерген экономист мамандарын дайындау.  

«Типтік бағдарлама» типтік оқу жоспардың талаптарына сай 

әзірленген. 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». 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1.  Макроэкономиканың пәні мен әдістері.  

2.  Макроэкономикалық көрсеткіштер. 

3.  Ұлттық табысты өндіру және бөлу.      

4.  Экономикалық өсу. 

5.  Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдер, 
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жұмыссыздық, инфляция. 

6.  Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі нарықтық тепе-теңдіктің 

макроэкономикалық модельдері.  АD-AS моделі. 

7.  Тұтыну және жинақтар. 

8.  Мемлекеттік бюджет. Фискалдық саясат. 

9.  Ақшаға сұраныс. Ақша нарығы. 

10.  Монетарлық саясат. 

11.  Нарықтардың өзара әрекеттесуі. IS-LM моделі.  

12.  Экономикалық циклдер және мемлекеттік қарыз. 

13.  Төлем балансы және валюталық бағамдар. 

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

тәртіптері және жиынтық сұраныс. 

15.  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 

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.  
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Пәнді оқытудың объектісі экономиканың дамуы біртұтас ретінде 

және онда орын алатын нақты экономикалық үдерістер, уақыт факторы мен 

жүзеге асырылатын экономикалық саясатын ескергенде болып 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. Себебі макроэкономика – 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.  

Макроэкономиканың ғылым ретінде пайда болуы мен 

қалыптасуы  ағылшын экономисі Джон Мейнард Кейнстің әлемге әйгілі 

«Пайыздың, жұмыстылық және ақшаның жалпы теориясы» атты еңбегінің 

жарық көруімен басталды, онда ол макроэкономикалық талдаудың негіздерін 

салды (1936 ж.). «Ұлы депрессия» кезеңіне дейин, «кейнстік революция» 

болған кезде, макроэкономика саяси экономия курсының құрамында 

оқытылатын. Саяси экономияның негізін қалағандар әйгілі «классиктер» 

Адам Смит және Давид Рикардо. Оларға қарағанда Кейнс экономика 

дамуындағы қысқа мерзімді экономикалық тербелістерді жақсысырақ 

түсіндіре алды, бірақ классикалық теория экономиканың ұзақ мерзімді 

кезеңінде дамуындағы көптеген сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік береді. 

Қазіргі күнде макроэкономика екі мектептің де – кейнсшілер және 

классиктердің тәсілдемелерін біріктіреді: экономиканы қысқа және ұзақ 

мерзімді кезеңдерде зерттеп талдайды, ол үшін математикалық модельдеу 

мен нақты мәліметтерді пайдаланады.   

 

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 
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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 

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.  

Өндіріс факторлары және өндірістік функция. Ұлттық табысты өндіріс 

факторлары бойынша бөлу. Ауқымнан тұрақты қайтарылымы бар өндірсітік 

функция. Өндіріс факторына сұраныс.  

 

Экономикалық өсу. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 ҮЛГІСІ 

 

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. Фискалдық саясат. 

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. 
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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.  

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

12.  Қазақстандық және дүниежүзілік тәжірибедегі қаржылық 

секторды макропруденциалдық реттеу. 

13.  Заманауи экономикадағы экономикалық өсудің қаржылық 

факторлары. 

14.  2007 – 2009 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 

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 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Бүгінгі таңда экономикалық  үрдістерді  мемлекет тарапынан реттеу  

кез келген  қоғамдық - экономикалық  жүйені басқарудың ажырамас элементі 

болып табылады. Нарықтық экономикасы дамыған барлық елдер  күнделікті 

болып жатқан  әлеуметтік-экономикалық үрдістерді мемлекеттік реттеу 

әдістерін түрлі варияцияда кеңінен қолданады. Адамзат қоғамының 

сұранысын қанағаттандыру керектігі қаншалықты объективті түрде қажет 

болса, мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық үрдістерге белгілі бір 

мөлшерде араласуы да соншалықты қажет.  

Осыған сәйкес мынадай басты сұрақ пайда болады: аталмыш үрдіске 

мемлекеттің араласуы қашан, қалай, қандай мөлшерде болуға тиіс? Осы 

сұраққа жауап табу мақсатындағы ғылыми ізденістер экономиканы 

мемлекеттік реттеудің теориялық - әдістемелік және ұйымдастырушылық 

негіздерін құрауға тиіс. Сол себепті курстың мазмұны экономиканы 

мемлекеттік реттеудің ғылыми - әдістемелік және ұйымдық – 

институционалдық негіздерін, аралас экономиканың негізгі заңдылықтарын, 

өсу факторлары және оны реттеу, мемлекеттің қаржы – несиелік, аймақтық 

және сыртқы экономикалық саясатын  жүзеге асыру механизмдерін   меңгеру 

қажеттігі негізінде құрылған. 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсын меңгергеннен кейін 

студенттер экономиканы мемлекеттік реттеу аясындағы мемлекеттің 

атқаратын қызметтерін, Қазақстан Республикасындағы  экономиканы реттеу 

және басқару органдарының жүйесін, экономиканы мемлекеттік реттеу 

әдістері мен механизмдерін, заманауи  мемлекеттік экономикалық саясаттың 

концептуалды және  нормативтік базасын, экономиканы мемлекеттік реттеу 

аясындағы негізгі ғылыми зерттеулер мазмұнын, материалдық өндірісті, 

инвестицияны, еңбек нарығын, әлеуметтік ортаны, қоршаған  ортаны, сыртқы 

экономикалық қызметті  ұйымдастыру мен реттеу негіздерін білуі тиіс; 
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экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелеріне қатысты 

терминологияны қолдана білуге, заманауи мемлекеттік экономикалық 

саясатты бағалай білуге, қоғамның  әлеуметтік-экономикалық саласын 

реттейтін нормативтік-құқықтық актілер жүйесінен хабардар болуға, 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді салыстырмалы талдай білуге, 

әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен құбылыстардың өзгеру 

тенденцияларын  анықтауға  қабілетті болуы тиіс; 

басқару шешімдерін дайындауға, негіздеуге мемлекеттік саясатты 

жасақтауға, сондай ақ экономиканы мемлекеттік реттеу аясындағы 

мәселелерді талдауға қажетті ақпараттарды іздеу, өңдеу және талдау 

дағдыларын меңгеруі қажет. 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттер: Маркетинг, Мемлекеттік басқару теориясы, 

Аймақтық экономика және басқару. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

 Экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми - әдістемелік және 

ұйымдық – институционалдық негіздері 

1 Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның 

объектісі   

2 Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы жөніндегі ұғым 

және оның элементтері 

3 Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері мен оның 

шетелдік тәжірибесі 

 Аралас экономиканың негізгі заңдылықтары, өсу факторлары 

және оны реттеу 

4 Экономикалық өсудің негізгі факторлары мен оны қамтамасыз 

етудегі мемлекеттік  шаралар 

5. Экономиканы мемлекеттік реттеу  қызметінің басты сатысы 

әлеуметтік – экономикалық болжау мен жоспарлау  

6. Халықты еңбекпен ұтымды қамту мен әлеуметтік қорғауды 

мемлекеттік реттеу 

7. Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуы мен оны 

жүзеге асыру механизмдері 

8. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар жүй 

 Мемлекеттің қаржы – несиелік, аймақтық және сыртқы 

экономикалық саясатын жүзеге асыру механизмдері 

9 Экономиканы реттеудің  қаржы-бюджеттік әдістері 
10. Мемлекеттің ақша – несие саясатын жүзеге асырудың негізгі 

механизмдері 

11. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік – экономикалық дамуын 

мемлекеттік реттеу 
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12 Мемлекеттің табиғатты қорғау және сыртқыэкономикалық іс - 

әрекеттерін  реттеу 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсын оқытудың мақсаты 

студенттерді экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру мен оның 

әдістемесін, теориялық негіздерін,  механизмдерін, тәсілдері мен мәнін, 

оларды  нақты  табиғи-тарихи  және  әлеуметтік- экономикалық  жағдайларда  

қандай ма болмасын елді дамытуда қолдана білуге  үйрету. 

Пәннің негізгі міндеттері: 

- ел экономикасын мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілерін 

оқыту; 

- экономикалық өмірдің белсенді мүшесі ретінде мемлекет жайлы, 

оның экономикада атқаратын сан қырлы рөлі туралы түсінікті қалыптастыру; 

- студенттерді талдау және болжау дағдыларына үйрету, ұлттық 

экономика салаларының қызметінің тиімділігін арттыру жолдарын  

іздестіруге баулу; 

- мемлекеттің ықпал ету нысандарының, әдістерінің және 

құралдарының өзгеру тенденцияларын саралап-талдау мен болжау 

бағытында білім қалыптастыру; 

- экономиканы мемлекеттік реттеудің отандық және әлемдік 

тәжірибелерін зерделеу. 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне негізгі пән ретінде 

оқытылады. Аталған курс бойынша бағдарламада лекциялық сабақтарда 

қарастырылатын тақырыптардың, студенттің өзіндік жұмысының (СӨЖ), 

оқытушының басшылығымен  жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысының 

(ОСӨЖ) негізгі сұрақтары, сонымен бірге оқуға міндетті әдебиеттер тізімі    

берілді. 

         

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

  

ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ- 

ӘДІСТЕМЕЛІК ЖӘНЕ ҰЙЫМДЫҚ – ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның 

объектісі. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің (ЭМР) объективті қажеттілігі мен 

оның мәні. Қоғамдық – экономикалық жүйенің типологиясы мен 

шаруашылық  жүргізудің негізгі үлгілері. Нарықтық қатынастар ареалы мен 

оның шектері. Нарықтық экономиканың қалыптасуы мен дамуындағы 

мемлекеттің рөлі.  Мемлекеттің экономикалық рөлі жөніндегі мәселелердің 
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негізгі ғылыми бағыттары: неоклассикалық және кейнсиандық ағым, 

монетаризм, институционализм және т.б.  

Мемлекеттің экономикалық функциясы және оның транзитті және 

нарықтық экономика жағдайындағы іс-әрекетінің ерекшелігі. Ұдайөндіріс 

процесі мен экономиканың циклдігі, оның объектвиті және субъектвиті 

себептері. Экономика мен әлеуметтік сферадағы дағдарыстан шығудағы 

мемлекеттің іс-әрекеті.   

Институционализм және оның негізін салушылар. Күрделі 

институционалдық құрылымдар және олардың өндіріс пен тауар (қызмет) 

айналымы тиімділігімен өзара байланысы. Трансакциялық шығындардың 

мәні.  (Нобель сыйлығының лауреаты Р.Коуз). Трансакциялық шығындар 

экономикалық агенттердің мінез – құлқының бейнесі және экономикалық 

келіспеушіліктер ретінде. Трансакциялық шығындар өсуінің негізгі себептері 

мен оны төмендетудегі мемлекеттің рөлі. Бұл шығындардың институт 

құрамын маңдау мен меншіктегі құқықтың анықталуына тәуелділігі.   

Мемлекеттік реттеудің объектілері: макросфера, экономиканың 

өндірістік, инфрақұрылымдық, әлеуметтік сфералары мен олардың аймақтық 

құраушылары.   

Ресурстардың, тауар мен ақшаның толассыз ағымдары және фирманың, 

шаруалар мен үй шаруашылықтарының сәттілігін қамтамасыз етудегі 

мемлекеттің рөлі.  

ЭМР-дің субъектілері, олардың әлеуметтік – экономикалық және 

шаруашылық мүдделері. Бұл мүдделерді бір арнаға бағыттау – мемлекеттің 

маңызды міндеті. ЭМР пәнінің құрылым және оны оқып – үйренудің негізгі 

тапсырмалары.  

 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы жөніндегі 

ұғым және оның элементтері. 

Ұдайы өндіріс айналымы және экономикалық құбылыстардың өзара 

байланысы. Ресурстар динамикасы мен экономикалық өсудің концептуалдық 

негізі.  

Жиынтық сұраным мен ұсыныс, олардың өзарабайланысы.  Жиынтық 

сұранымның, пайданың факторлық табыстар мен инвестиция көлемі. 

Акселератор, мультипликатор түсініктері және олардың ЭМР-дегі рөлі. 

Мемлекеттік реттеу жүйесінде экономика ғылымының негізін жүйелендіру 

арқылы оның концепцияларын ұтымды пайдалану.  

ЭМР-дің қағидасы мен принциптерін негіздеу, олардың өзгермелілігі.  

Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдісі мен механизмдері. 

Макроэкономикалық, институционалдық, ақпараттық, ресурстық әдістері. 

ЭМР методологиясы және оны әрдайым жетілдіріп отырудың қажеттілігі. 

ЭМР әдістерінің құрамы және олардың реттеу объектісі мен мақсаттарынан 

туындайтын басымдылығы.  

 

Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері мен оның 

шетелдік тәжірибесі 
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Экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастырудың теориялық 

негіздері. ЭМР – ді ұйымдастырудың маңызды теориялық проблемасы – 

мултипликаторды таңдауды негіздеу.      

Мемлекеттің экономикалық функцияларын құқытық негізбен 

қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының (ҚР) Конституциясы ЭМР-ді 

ұйымдастырудың негізі ретінде.  

Республиканың өкілетті, заң шығарушы және атқарушы органдарының 

жүйесі және олардың экономиканы мемлекеттік реттеу процесінде алатын 

орны. 

ҚР-сы экономикасын басқару органдарының ұйымдық құрылымы. 

Халық шаруашылығын басқарудың орталық органдарының негізгі 

фунцкионалды міндеттері.   

Аймақтық басқару органдары және олардың әлеуметтік – 

экономикалық дамуды реттеудегі рөлі.   

Мемлекеттік меншікті жекешелендірудің мәні, процесі және оны 

ұйымдастыру.  

Шағын бизнес пен кәсіпкерлікті қолдауды ұйымдық – құқықтық 

жағынан қамтамасыз ету және оның мемлекеттік бағдарламасы.  

Мемлекеттік кәсіпкерліктің мәні, жалпы белгілері, даму тенденциясы 

және оның қоғамдық капиталдың және таза қоғамдық тауарлардың 

ұдайыөндірістегі рөлі. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің өзара 

қатынастарының ұйымдастырушылық – этикалық астары.   

Экономиканы реттеудегі мемлекеттік емес субъектілер: азаматтық 

қоғам институттары, кәсіби және қоғамдық бірлестіктер пен одақтар, 

ассоциациялар және т.б.  

Нарықтық қағидалар негізінде мемлекет пен жеке сектор арасындағы 

экономикалық қарым-қатынастың тиімділігін арттыру. Әкімшілік 

реформалар есебінен мемлекеттік араласуды оңтайландыру. Контрактілік 

міндеттердің орындалмағандығы үшін экономикалық және әкімшілік 

жауапкершілікке тарту.  

Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі ЭМР-ді жүзеге асырудың 

ерекшеліктері. Экономикада нарықтық қатынастардың дамуы және оны 

Оңтүстік – Шығыс Азия мен Шығыс Еуропа елдеріндегі мемлекеттік реттеу. 

Шет елдердегі жалпыэкономикалық және стратегиялық жоспарлау; 

оның Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) елдерінде нарықтық 

қатынастардың даму жағдайындағы рөлі.  

Қазақстан жағдайында ЭМР-дің шетелдік тәжірибелерін пайдаланудың 

мүмкіндіктері мен проблемалары. Нарықтық қатынастарға өтуде Қазақстанда 

өзінің эволюциялық жолын таңдаудың объективті негіздері.   

 

АРАЛАС ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ, 

ӨСУ ФАКТОРЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУ 

 

Транзиттік экономиканың негізгі мінездемесі және оның 

заңдылықтары 
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Транзиттік экономика: мәні, негізгі мінездемелері және 

трансформациялық процестердегі мемлекеттің рөлі. Транзиттік 

экономиканың үлгілері және олардың жүйесі: «жұмсақ революция», 

«әлеуметтік – нарықтық шаруашылық», «есінен тандыру терапиясы» және т.б. 

белгілі бір үлгіні пайдалану негіздері.  

Өтпелі кезеңдегі жалпыэкономикалық және макроэкономикалық 

тенденциялар;олардың даму бағытын таңдау.    

Ауыспалы экономиканың заңдылықтары: либерализация және 

мемлекет меншігін жекешелендіру, нарықтық инфрақұрылымды 

қалыптастыру, экономиканы демонополизациялау және бәсекені мадақтау, 

экономиканың құрылымын оптимизациялау, әлеуметтік көмек берудің 

адрестік жүйесіне көшу, қаржылық тұрақтылық және басқалар.  

Жоспарлау мен тауар – ақша қатынастарының диалектикалық өзара 

байланысы. Тауар өндірісі және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету. 

Нарықтың сенімді дамуына мемлекет тарапынан жасалатын жағдайлар.  

Нарық құрылымы. IS-LM үлгісі. Капитал және ғылыми – техникалық 

жасақтамалар нарығы. Бағалы қағаздар нарығы. Еңбек нарығы.  

Нарықтық құрылымдарды қалыптастырудағы мемлекеттің рөлі мен 

олардың дамуын реттеу әдістері.   

 

Экономикалық өсудің негізгі факторлары мен оны қамтамасыз 

етудегі мемлекеттік шаралар 

Мемлекеттің экономикалық саясатын қалыптастыру негіздері мен 

факторлары және оның әлеуметтік бағытталуы. Қоғамдық өндіріс: 

көрсеткіштер, өсу қарқыны және құрылымдар. Мемлекетің құрылымдық 

саясатының қажеттілігі мен негіздемесі.  

Өндірістік бағдарламаларды әзірлеу принциптері. Макроэкономикалық 

тұрақтылық және оған қол жеткізудегі мемлекеттік шаралар.  

Макроэкономикалық көрсеткіштер жүйесі мен олардың өзара байланысы.  

Экономикалық өсу: факторлары, көрсеткіштері және оларды анықтау 

әдістері. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі мемлекет іс-әрекетінің 

негізгі бағыттары. Экономикалық өсу үлгілерін салыстыру. Ағымдар мен 

запастар, оларды реттеуде Үкіметтің рөлі.  

Өндіріс факторларын тиімді пайдаланудың негізгі көрсеткіштері мен 

оны ынталандыру жүйесі. Еңбек өндірімділігі мен қор қайтарымдылығы 

деңгейін өлшеуге макроэкономикалық жағынан келу.   

Мемлекеттің индустриалдық және аграрлық саясатының қалыптасу 

ерекшеліктері.  

Салалардың басыңқылығын анықтаудың ұйымдастырушылық - 

әдістемелік астары.  

Өндіргіш күштерді ұтымды орналастыру проблемасы және оны шешу 

барысында мемлекет мүддесін есепке алу.  

 

Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты сатысы 

әлеуметтік – экономикалық болжау мен жоспарлау 
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Экономикалық болжаудың мәні және ғылыми – методологиялық 

негіздері.   

Болжаудың қағидалары мен әдістері. Халық шаруашылығын кешенді 

болжауды әзірлеуді ұйымдастыру және оның теориялық негіздері. 

Болжаудың әзірлену мерзімі, функционалдық блоктары мен ірілендіру 

деңгейіне байланысты түрлері.  

Мемлекеттің ұлттық бағдарламалары экономиканың басыңқы 

бағыттармен дамуының мемлекеттік стратегиясын іске асыру негізі мен 

халық шаруашылығы жоспарының құрамды бөлігі ретінде.    

Бұл бағдарламаларды әзірлеу және бекіту. Экономиканың ортамерзімді 

және стратегиялық даму жоспарларының мәні, ғылыми негізі мен белгілері.  

Стратегиялық жоспарлау методологиясының түсінігі. Экономиканың 

өндірістік, инфрақұрылымдық салаларының дамуын стратегиялық және 

ортамерзімді жоспарлау; оның негізгі әдістері.  

Әлеуметтік сфераның дамуын жоспарлау негіздері. Білім берудің, 

денсаулық сақтаудың, мәдениеттің негізгі көрсеткіштері және оларды 

дәлелдеу әдістері.   

 

ҚОҒАМНЫҢ ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ 

ПОТЕНЦИАЛЫН ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ 

 

Ғылыми – техникалық прогрестің бағыттары мен оны 

жеделдетудегі мемлекеттің рөлі 

Экономиканы басқарудың маңызды тапсырмасы – қоғамның ғылыми – 

техникалық потенциалын арттыру. Мемлекеттің ғылыми – техникалық және 

инновациялық саясатының қалыптасу негіздері.  

Ғылыми – техникалық прогрестің (ҒТП) әлеуметтік – экономикалық 

астары мен оның негізгі бағыттары.  

ҒТП-ті жеделдету мен оның тиімділігін арттыру мақсатында 

жүргізілетін мемлекеттік шаралар жүйесі. ҒТП-ке әсер ететін мемлекеттің 

әкімшілік – құқықтық және экономикалық механизмдері. Ғылыми – зерттеу, 

жобалау – іздену және тәжірибелі – құрастыру жұмыстарын тікелей 

қаржыландыру көздері мен шарттары. ҒТП – ті несиелік және салықтық 

реттеу механизмдерінің маңызы.  

Ғылыми және ғылыми – техникалық дамудың басыңқылықты 

бағыттарын ұлттық мүддеге, елдің әлеуметтік – экономикалық даму 

сұраныстарына сәйкес мемлекеттік қолдау және ынталандыру. Ресурстарды 

басыңқылықты ғылыми бағыттарға шоғырландыру. Ғылым және техника 

бойынша мемлекеттік тапсырысты конкурстық негізде қалыптастыру және 

орналастыру; ғылыми – техникалық саясаттың қалыптасу және жүзеге асу 

барысында ғылым мен ғылыми – техникалық саясат саласында мемлекеттік 

органдар мен ғылыми қауымдастықтың өзара байланысын 

демократияландыру және қамтамасыз ету. Ғылыми, ғылыми – техникалық 

шығармашылықтың еркіндігін қамтамасыз ету, ғылыми қызметкердің еңбек 
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жағдайын жақсарту. Ғылымды, өндірісті, білім беруді интеграциялауды 

қамтамасыз етудің мемлекеттік шаралары.  

Ғылыми – техникалық саясаттың негізгі мақсаттары: өмір сүрудің 

сапасын арттыруға бағытталған зерттеуді дамыту; ғылымсыйымды, ресурс 

үнемдеуші, экологиялық таза өндірісті әзірлеу; экономиканың шикізаттық 

бағытын сатылап азайту және сапалы, бәсекеге қабілетті түпкілікті өнім 

шығаруға бағыт алу. 

Болашақта ҒТП–ті жеделдетуді ынталандыру жүйесі мен бағытын 

таңдау. ҒТП-ті болжаудың ұйымдастыру - әдістемелік астары мен оны 

бағдарламалы – мақсатты жоспарлау. ҒТП жетістіктерін пайдаланудың 

мемлекеттік және нарықтық механизмдері. Мемлекеттің инновациялық 

саясатын жүзеге асыру шараларының жүйесі. Негізгі капиталдың 

жеделдетілген амортизациясының маңызы.  

   

Халықты еңбекпен ұтымды қамту мен әлеуметтік қорғауды 

мемлекеттік реттеу 

Қоғамның еңбек әлуеті мен демографиялық жағдайы. Еңбек 

ресурстарының гендерлік және интеллектуалдық деңгейінің маңызы. Еңбекке 

қабелітте тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар 

жүйесі.   

Жұмыссыздықтың түрлері мен незізгі себептері және оны 

төмендетудегі мемлекеттің іс-әрекеті.  Еңбек нарығының қалыптасу процесі 

мен оны дамытуға мемлекет тарапынан келу мәселесі. Еңбек өндірімділігі 

мен еңбек ақы төлеудің өсім қарқынының ара қатынасына мемлекеттік әсер 

етудің механимздері.  

Оукен заңы мен Филлипс қисығы. Инфляция, жұмыссыздық, еңбек ақы 

және еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану проблемалары.   

Халықтың әртүрлі топтарын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етудегі 

жалпымемлектетік саясатты жүзеге асыру тәсілдері мен ұйымдастыру – 

құқықтық негіздері. Күнкқріс минимумы және кедейшілікпен күресу 

проблемасы. Табысты бөлудің әділеттілігі. Халықтың өмір сүру деңгейін 

мемлекеттік реттеу қағидалары мен әдістері.  

Әлеуметтік инфрақұрылымның экономикалық рөлі және оның 

салаларында нарықтық қатынастардың дамуы. Осы салалардың адамзаттық 

даму индексінің деңгейімен өзара байланысы.   

Әлеуметтік инфрақұрылымның дамуын мемлектетік реттеу және оның 

механизмдері.   

Қазақстан Республикасының мүгедектерді мен жұмыссыздарды 

әлеуметтік қорғау сферасындағы мемлекеттік саясаты.   

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және оларды құқықтық реттеу 

қағидалары.  

  

Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуы мен оны 

жүзеге асыру механизмдері 
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Инвестиция және инвестициялық концепция. Мемлекеттің 

инвестициялық саясатының өзгермелілігі мен оны қалыптастыру негіздері. 

Мемлекеттің инвестициялық іс - әрекетінің ең маңызды қағидалары. 

Инвестициялық ресурстардың негізгі көздері мен оны ұтымды 

пайдалану проблемалары. Шетелдік инвестициялар мен ішкі инвестициялық 

ресурстар арасындағы өзара қатынастардың тиімдісін таңдау. Инвестицияға 

сұраныс пен оған ұсыныс арасындағы тепе – теңдікке қол жеткізу механизмі.  

Қазақстанның инвестициялық қоры және инвестициялық іс-әрекетті 

мемлекеттік қолдау. Елде инвестициялық қолайлы климат қалыптастыру.   

Шаруашылық субъектілерінің инвестициялық беленділігін арттырудың 

рөлі дәне оның механизмі. Инвестициялық жобаларды бағалау және 

мемлекеттің инвестициялық іс - әрекетінің ұзақ мерзімді бағдарламаларын 

жасақтау.   

Инвестиция салудың басымдық бағыттары мен сфераларын мемлекет 

тарапынан анықтау. Өндірістік сфера мен инфрақұрылым салаларын 

бірыңғай дамыту мүдделерін ескерту. Мемлекеттегі инвестициялық 

тартымдылық мәселесі: әлеуметтік –саяси тұрақтылық, заң актілерін іске 

асыру, экономикалық реформаларды тереңдету бағытын ұстану, 

экономикалық байланыстар бойынша мемлекетаралық міндеттердің өз 

уақытында орындалуы және т.б.  

Мемлекеттің инвестициялық әлуетін тиімді пайдаланудың қаржы – 

бюджеттік және ақша – несиелік тетіктері. Инвестициялық – құрылыстық 

кешеннің негізгі сандық – сапалық көрсеткіштері және оларды негіздеудің 

әдістемесі. Күрделі қаржының технологиялық және ұдайыөндірістік 

құрылымы мен оның көрсеткіштерінің тиімділігін арттыру бойынша 

мемлекеттік шаралар.      

 

Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар 

жүйесі 

Жер экономиканың агралы секторындағы негізгі өндіріс құралы 

ретінде. Ауыл шаруашылығындағы жерлерді тиімді пайдалану проблемасы 

және оның өндірістің ұйымдастыру – технологиялық негіздерімен байланысы.  

Аграрлы сектордың көпукладтылығы және ауылдың интеллектуалдық, 

материалды – техникалық және жер ресурстарын тиімді пайдалануды 

қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі.   

Ауыл шаруашылығының ерекшеліктері және оның салалары дамуының 

басыңқылығын ғылыми негіздеу. Мемлекеттің аграрлы секторға қолдау 

көрсету механизмдері мен оның болашақтағы дамуын реттеуі. Агроөнеркәсіп 

кешеннің секторлары арасындағы шаруашылық – экономикалық 

байланыстарды нығайтудағы және олардың мүдделерін бір арнаға 

бағыттаудағы мемлекеттің атқаратын рөлі.  

Жерді пайдаланудың экономикалық және экологиялық тиімділігін 

арттырудағы және егін мен мал шаруашылығын ғылыми – технологиялық 

қамтамасыз етудегі мемлекет мүдделерінің шеңбері. Ауыл шаруашылығы 

өнімі өндірісінің жоспарлы көлемін анықтауға мемлекеттік органдардың 
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тигізетін әсері мен қолданатын әдістері. Аграрлы сектор өнімін тиімді өткізу 

мәселелері мен оны мемлекет тарапынан ынталандыру механизмдері.  

Жерді ұтымды пайдаланудың экономикалық механизмдері және 

олардың кадастрлық бағалаудағы рөлі. Жердің экологиялық жағдайын 

арттыру мен оның құнарлығын көтеру бойынша мемлекеттік ынталандыру 

механимздері.    

 

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ – НЕСИЕЛІК, АЙМАҚТЫҚ 

ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫН 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМДЕРІ 

 

ЭКОНОМИКАНЫ РЕТТЕУДІҢ ҚАРЖЫ – БЮДЖЕТТІК 

ӘДІСТЕРІ  

Қазақстан Республикасының қазіргі қаржы – бюджеттік жүйесі және 

оның әлеуметтік – экономикалық рөлі. Экономиканы реттеудің қаржылық 

механизмдерінің басыңқылығы мен құрамы. Мемлекеттің фискалды 

саясатын күшейтудің қажеттілігін негіздеу мен оны жүзеге асырудың басты 

әдістері. Салық алу және бюджетке салықтық түсімдерді көбейту шараларын 

мемлекеттік ұйымдастыру. Мемлекеттік шығындарды жоспарлау және 

оларды тиімді пайдалану.  

Мемлекеттік фискалды саясатының негізгі мақсаты: салық – бюджет 

құралдарын тиімді пайдалану; әлеуметтік – экономикалық дамудың 

басыңқылықты міндеттерін шешу; ел экономикасын бәсеке қабілетін көтеру; 

Қазақстанды әлеуметтік және экономикалық модернизациялауды жеделдету.       

Мемлекеттік бюджет жүйесі мен бюджетаралық қатынастарды 

жетілдіру проблемасы. Бюджет тапшылығын қаржыландыру көздері мен 

әдістері. Мемлекеттің ішкі және сыртқы қарызы және оны жабу шаралары. 

Бюджеттен тыс қорлар және оларды ұтымды пайдалануға мемлекеттің әсерін 

тигізетін механизмдер.  

 

Мемлекеттің ақша – несие саясатын жүзеге асырудың негізгі 

механизмдері  

Мемлекеттің  ақша – несие саясатының қалыптасу негізі, мақсаты мен 

тапсырмалары. ҚР-да ақша – несие жүйесінің қызметі мен оны жетілдірудегі 

Ұлттық Банкінің рөлі. Ақша – несие қатынастары мен ақша айналымын 

реттеудің ұйымдастыру және заңдық негіздері.  

Екінші деңгейдегі банкі қызметтерін реттеу және несие ресурстарын 

ұтымды пайдалану үшін мемлекет қолданатын әкімшілік және экономикалық 

тетіктер.   

Макроэкономикалық тұрақтылықты және тепе – теңдікті қолдау 

мүдделерін ескере отырып жасалған монетарлы саясатты жүзеге асыру 

әдістері.  

Қаржы нарығының және валютаның нақты айырбас курсының 

тұрақтылығын қамтамасыз етудің мемлекеттік шаралары.    
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Бағаны қалыптастырудағы тенденциялармен және оны құрайтын 

факторлармен ақша айналымының өзара байланысы. Бағаның құрылым 

процесін мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері: тіркелген бағаны, 

тарифтарды тербелмелі бағалардың жоғары және төменгі шегін, бағалық 

субсидияларды белгілеу; амортизациялық саясаттың және салық 

ставкаларының өзгеруі; тауарларды (ақылы қызметті) мемлекеттің сатып 

алуын іске асыру және т.б.  

Бағаны мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі және баға 

құралымындағы нарықтық механизмнің кемшіліктері.  

 

Қазақстан аймақтарының әлеуметтік – экономикалық дамуын 

мемлекеттік реттеу 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысының унитарлығы 

мен оның әкімшілік – аумақтық бөлінісі. Қазақстан Республикасының 

Конституциясы аймақтардың әлеуметтік – экономикалық дамуы туралы. 

Аймақтық (облыс, қала, аудан) даму аясындағы мемлекеттік саясаттың 

қалыптасуы мен оны жүзеге асыру әдістері.  

Шағын және орташа депрессивті қалалардың, әлеуметтік артта қалған 

аудандардың, облыстардың экономикалық және әлеуметтік дамуын 

қамтамасыз етудегі мемлекеттік органдардың іс -әрекеті мен ұйымдастыру 

құрылымы.  

Аймақтық дамудың концепциясы мен мемлекеттік бағдарламасын 

әзірлеудің рөлі және олардың қажеттілігін анықтау.  

Аймақтардың тиімді экономикалық мамандануын қалыптастыру және 

оның 2015 жылға дейін Қазақстанда аумақтық даму Стратегиясында көрініс 

табуы.   

Өндіргіш күштерді тиімді орналастыруда аймақтық және 

жалпымемлекеттік мүдделерді үйлестіру негіздері. Жергілікті шарушылық 

және жергілікті өзін-өзі басқару. Жергілікті мемлекеттік басқару жүйесі. 

Арнайы экономикалық зоналарды  ұйымдастыру негізі, мағынасы мен 

тиімділігі.  

Елдің тұтастай экономикалық модернизациясының «локомотиві» бола 

алатын дамыған аймақтық орталықтардың экономикалық іс-әрекетін 

белсендендіруге бағытталған аумақтық дамуының қазіргі стратегиясы.      

Аймақтық саясатты жүзеге асырудың мақсаты: аймақтар арасындағы 

әлеуметтік – экономикалық даму деңгейлері арасындағы айырмашылықты 

төмендету; әлеуметтік инфрақұрылымды нығайтуға мүмкіндік беретін 

басыңқылықты инвестициялық жобаларды жүзеге асыру; аймақтарда сайлау 

саясатын халықтың өмір сүру деңгейін жақсартумен байланыстыру және т.б.        

Шағын қалалардың және болашағы бар ауылдық аумақтардың кешенді 

дамуына; Қазақстанның шекарасындағы аудандардың экономикалық 

потенциалын нығайту бойынша мемлекеттік саясатты әзірлеуге және оны 

жүргізуге; өнеркәсіптің қайта өңдеу секторының кәсіпорындарын дамыту 

мен аумақтың инфрақұрылымын арттыру бойынша шараларды жүзеге 

асыруға мемлекеттік қолдаудың қажеттілігі. 
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Мемлекеттің табиғатты қорғау және сыртқыэкономикалық іс - 

әрекеттерін реттеу 

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты дұрыс пайдаланудың 

әлеуметтік – экономикалық маңызы. Табиғи ресурстарды қорғауды және 

оның ұтымды пайдаланылуын экономикалық реттеу. 

Мемлекеттің табиғатты қорғау шараларын (бағдарламаларын) әзірлеу 

мен жүзеге асыру әдістері. Ресурс үнемдеу стратегиясы мен жолдары және 

оны ынталандыру мақсатындағы мемлекеттік шаралар.  

Қоршаған ортаны қорғау бойынша Қазақстан Республикасының 

заңдары ( «Қоршаған ортаны қорғау туралы», «Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар туралы», «Экологиялық сараптама туралы», «Халықтың 

санитарлық – эпидемологиялық жағдайы туралы», «Жануарлар әлемін қорғау, 

оның ұдайыөндірісі мен оны пайдалану туралы» заңдар, Орман, Су, Жер 

кодекстері және т.б.). 

Табиғатты қорғаудың глобалды масштабтағы проблемаларын шешу 

үшін әртүрлі елдердің күшін біріктірудің объективті қажеттілігі.   

Әлемдік шаруашылық байланыстарының күшеюі мен халықаралық 

еңбек бөлінісін тереңдету жағдайындағы мемлектетің сыртқы экономикалық 

саясатының мәні мен қалыптасу қағидалары.  

Сыртқы экономикалық байланыстардың дамуы мен экспорттық 

бағдарламалардың стратегиясына қалыптастыру. Қазақстан жағдайында 

кедендік және лицензиялық саясаттарды жүзеге асыру түрлері мен әдістері.     

Біріккен кәсіпорындар құруға жалпымемлекеттік мүддемен келу.  

Шетел инвестициясын пайдалануды мемлекеттік реттеу. Төлем балансы мен 

валюталық реттеудің негіздері.  

Жақын және алыс шетелдермен Қазақстанның сыртқы экономикалық 

байланыстарын орнатудың объективті негізі мен қағидалары.  

Халықаралық ұйымдар мен әлемдік қаржы – несиелік ұйымдар 

құрамына ену жағдайындағы мемлектетің сыртқыэкономикалық іс -

әрекетінің қалыптасуы мен тиімділігі.   

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

Мемлекеттің экономикалық рөлі туралы мәселелердің негізгі ғылыми 

бағыттарына талдау жасау және оның әлеуметтік – экономикалық 

процестерге араласуының объективті қажеттілігі.  

ЭМР-дің негізгі объектілері мен субъектілері.  

ЭМР әдістерінің құрамы мен басыңқылығы. Олардың объектілері мен 

мақсатты бағдарламаларына тәуелділігі. 

ЭМР әдістемесін үнемі жетілдіріп отырудың объективті қажеттілігі мен 

оның заңдық – ұйымдастырушылық астарлары.   
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Қазақстан экономикасын орталық және жергілікті мемлекеттік басқару 

органдарының жүйесі және олардың реттеу сферасындағы функционалды 

міндеттері.  

Кәсіпкерлік пен бизнеске мемлекеттік қолдау көрсетуді 

ұйымдастырушылық – құқықтық жағынан қамтамасыз ету.  

Экономиканы мемлекеттік реттеудә жүзеге асыру ерекшеліктері:  

- нарықтық экономикасы дамыған елдерде;  

- Шығыс Европа елдерінде;  

- Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінде;  

- Европа –Азия аймақтарында (әсіресе, бұрынғы КСРО 

республикасында) елдерінде.    

Елдің өндіргіш күштерін орналастырудағы жалпымемлекеттік 

мүдделердің бірегейлігі мен оның тиімділігін арттырудағы 

инфрақұрылымдық салалардың рөлі.    

Экономикалық болжаудың мәні, мағынасы және ғылыми – 

методологиялық негізі.  

Мемлекеттік ұлттық бағдарламаларды, экономика салалары (өндірістік, 

инфрақұрылымдық, әлеуметтік сфералар бойынша) мен аймақтар дамуының 

стратегиялық және ортамерзімді жоспарларын әзірлеудің рөлі, 

ұйымдастырылуы және методологиясы.  

Халықты еңбекпен ұтымды қамтамасыз ету жолында мемлекеттік 

шараларды жүзеге асырудағы оның интеллектуалды күш – қуаты мен 

гендерлік ерекшеліктерін анықтаудың рөлі.  

Жұмыссыздықтың негізгі себептері мен оның деңгейін төмендетудің 

әлеуметтік – экономикалық маңызы. Оукен заңы.  

Инфляция, жұмыссыздық пен еңбек ақының өзара байланысы және 

оның елдің еңбек әлуетін пайдалануға мемлекет тарапынан келгендегі 

ескерілуі. Филлипс қисығы.    

Халықтың әртүрлі топтарын әлеуметтік қорғау жолындағы 

жалпымемлекеттік саясатты жүзеге асырудың заңдылық негіздері, 

ерекшеліктері мен әдістері.  

Әлеуметтік сфера салалары дамуының негізгі көрсеткіштері мен оны 

негіздеу әдістемесі.  

Инвестициялық концепция және мемлекеттің инвестициялық саясатын 

қалыптастырудың маңызды қағидалары.  

Ауыл шаруашылығындағы жерлерді тиімді пайдалану мен оның 

өндірістік ұйымдастырылу – технологиялық негіздерімен байланысы.  

Аграрлы секторға мемлекеттік қолдау көрсету механизмі және оның 

салалары дамуының басымдылығын ғылыми негіздеу.  

Жерді пайдаланудың әрі экономикалық әрі экологиялық тиімділігін 

аттырудағы және егін мен мал шаруашылығының дамуын ғылыми – 

тенологиялық жағынан қамтамасыз етудегі мемлекеттік және ұлттық 

мүдделер.  

Экономиканы реттеудің қаржылық механизмдері және мемлекеттің 

фискалды саясатын жүзеге асыру жағдайлары.  
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Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты дұрыс пайдаланудың 

әлеуметтік және экономикалық маңызы.  

Қоршаған ортаға зиянды әсер етуді төмендету мен ресурс үнемдеуді 

ынталандырудың негізгі жолдары және мемлекеттік шаралары.  

Қазақстанның сыртқыэкономикалық байланыстарын дамытудың 

стратегиялық астары және экспорт бағдарламасын әзірлеу.  

Жақындағы және алыстағы шет елдермен Қазақстанның 

сыртқыэкономикалық байланысын орнатудың объектвиті негіздері мен 

қағидалары.    

Мемлекеттің экономикалық және азық – түліктік тәуелсіздігіне қол 

жеткізу мақсатында Қазақстанның сыртықэкономикалық байланыстарының 

тиімділігін арттыру проблемасы.   

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдері мен 

олардың жүйесінің жалпы сызбасы.  

2. Мемлекеттің және жергілікті атқарушы органдардың 

(әкімияттардың) экономикалық саясатын қалыптастыруда ескерілетін 

факторлар жүйесі.  

3. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге асырудың әкімшілік 

– ұйымдастырушылық және экономикалық механизмдері.  

4. Әлеуметтік – экономикалық дамуды жалпымемлекеттік және 

аймақтық реттеу әдістері.     

5. Экономиканың интенсивті өсуінің негізгі факторлары мен 

оларды ұтымды пайдалану бойынша мемлекеттік шаралар.   

6. Макроэкономикалық көрсеткіштер жүйесі және олардың 

әлеуметтік – шаруашылық процестерді мемлекеттік реттеуді талдаудағы рөлі.   

7. Жоспарлау экономиканы мемлекеттік реттеудің басты механизмі 

ретінде және оны пайдаланудың ұйымдастырушылық - әдістемелік негіздері.  

8. Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді дамуын 

қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік шаралар жүйесі.  

9. Мемлекеттің фискалды саясатын жүзеге асырудың әкімшілік – 

құқықтық және экономикалық механимздері.     

10. Мемлекеттің ақша – несие және баға саясаттарын жүзеге 

асырудың ұйымдастырушылық – экономикалық механимздері.  

11. Мемлекеттің табиғатты қорғау іс-әрекеті мен оның экономикалық 

механимздері.  

12. Мемлекеттің сыртқыэкономикалық саясатын қалыптастыру 

факторлары мен оның жүзеге асырудың әкімшілік – экономикалық 

механимздері.  

13. Еңбеккеқабілетті халықты жұмыспен қамту деңгейін қамтамасыз 

ету бойынша мемлекеттік шаралар.  
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14. Халықты әлеуметтік қорғау мен кедейшілікпен күрес бойынша 

мемлекеттің белсенді іс-әрекетінің қоғамдық – саяси мәні. 

15. Адами даму индексінің негізгі факторлары және оны қамтамасыз 

ету бойынша мемлекеттік шаралар жүйесі.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Менеджмент – оқу және ғылыми пән, ол көптерді өзіне тартатын кәсіби  

қызмет саласы болып келеді. Қазіргі заманда іскерлер және ғалымдар 

қауымдастары үлкен табысқа жетуі менеджмент тоериясы мен тәжірибесін 

терең зерттеусіз мүмкін емес. Аталған фактор арқасында экономикалық 

жағынан дамыған елдер әлемде көшбасшы болуда.  

Әлемде ең дамыған 30 мемлекет қатарына кіруге мақсат қойған 

Қазақстан үшін басқару мәселелері басым маңызы бар. Сондықтан 

«Менеджмент» пәні мамандарды даярлау өте қажет, ол студентті алған 

теориялық білімін тәжірибеде қолдануға  үйретеді.  

Оқыту іскерлік ойындар, нақты жағдайларды талдау, мультимедиалық 

үйретуші кешендер сияқты белсенді және интерактивті әдістерін пайдалану 

арқылы жүргізіледі.  

Менеджмент өз бойына көптеген ғылымдардың жетістіктерін сіңірді, 

студент курсты жемісті оқып білу үшін экономикалық теория, заңтану, 

психология, макро - мен микроэкономика және басқа ғылымдармен танысуға 

тиіс. Сондай-ақ ол жоспарлау, есеп және шешім қабылдау,  ақпаратты өңдеу 

және т.б. нақты пәндердің негіздерін білуге тиіс. Шешім қабылдаудың 

сандық әдістері мен модельдерінің ерекше маңызы бар. 

«Менеджмент» курсын меңгерерде студент келесілерді білетін болады: 

 басқару мәнін,  менеджментке көзқарастардың дамуын; 

 ұйымдағы  менеджердің рөлі мен орнын; 

 басқарушылық шешімдердің мәні және олардың даярлау және 

қабылдау технологиясын; 

 байланыстырушы үдерістерге, басқару функцияларына, топтық 

динамикаға және көшбасшылыққа арналған сұрақтардың жауаптарын; 

 өзгерістерді басқарудың заманауи әдістерін; 
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қолынан келетін болады: 

 ұйымның мақсаттар жүйесін белгілеу,  стратегиясын  және оны 

жүзеге асыру  тактикасын әзірлеу; 

 ұйымның ішкі және сыртқы факторларын айқындау және оларға 

сипаттама беру; 

 басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын талдау және 

жобалау; 

 нақты басқару мәселесін шешерде алған теориялық білімін 

қолдану; 

 тиімді басқарушылық шешімдердің варианттарын әзірлеу және 

негіздеу, ішінен оңтайлысын таңдау; 

 ұйымның нәтижелілігі мен тиімділігін қамтамасыз ететін 

көшбасшылық стилін таңдау және қолдану; 

дағдыларды  иемденетін  болады: 

 ұйымның басқару мақсаттарын қою және стратегиялық жоспарын 

әзірлеу; 

 басқарушылық шешімдерді талдап ішінен тиімдісін таңдау; 

 ұйымның және жеке мақсаттарына жетуге қызметкерлерді 

жұмылдыратын жұмыс әдістері мен тәсілдерін қолдану;  

 басқарудың тиімді ұйымдастырушылық құрылымын әзірлеу және 

құру; 

 дауды шешудің әр түрлі әдістері мен стильдерін қолдану. 

Пререквизиттер: Жалпы білім беру пәндері, «Экономикалық  теория», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика».   

Менеджментте қолданбалы білімдерді бекем меңгеру мақсатымен 

онымен қатар және одан кейін келесі шектес пәндер оқылуы қажет:  

«Бизнесті ұйымдастыру», «Логистика», «Маркетинг», «Мемлекетті басқару 

теориясы», «Өндірістік менеджмент», «Персоналды басқару», «Қаржы», 

«Бухгалтерлік есеп» және басқалары. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып аты 

ҰЙЫМ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ҮДЕРІСІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

1 Ұйым және басқарушылық қызметтің  сипаттамасы 

2 Басқарушылық ой  эволюциясы 

3 Ұйымның ішкі және сыртқы орталары 

4 Әлеуметтік жауапкершілік және этика 

БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ ҮДЕРІСТЕР 

5 Коммуникациялар 

6 Басқарушылық шешімдерді қабылдау 

МЕНЕДЖМЕНТ ФУНКЦИЯЛАРЫ 
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7 Жоспарлау 

8 Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде 

9 Ынталандыру 

10 Бақылау 

ТОПТЫҚ ДИНАМИКА ЖӘНЕ КӨШБАСШЫЛЫҚ. ДАУЛАРДЫ ЖӘНЕ 

ӨЗГЕРІСТЕРДІ БАСҚАРУ 

11 Топтық динамика 

12 Басшылық: билік және ықпал 

13 Көшбасшылық  стилдері 

14 Дауды және стресстерді басқару 

15 Өзгерістерді   басқару 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 
Пәнді оқыту мақсаты студенттерді басқару саласындағы теориялық 

білімдермен қаруландыру және оларды менеджменттің озық  тәжірибесіндегі 

тәсілдердін   иемдену болып  келеді.  

Курс міндеттері: 

- заманауи жағдайында қызмет ететін ұйымдарын басқарудың 

теориялық негіздерін оқып білу; 

- болашақ менеджерлердің жағдайлық және жүйелік ойлануын 

қалыптастыру және дамыту; 

- тиімді басқарушылық шешімдерді табуға студентке қажет 

шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту; 

- басқарушылық шешімдерді қабылдау технологиясын игеру; 

- байланыстырушы үдерістерді, топтық динамиканы және 

көшбасшылық стильдерін оқып білу 

Менеджменттің оқып білу объектісі қызмет аясынан және меншік 

формасынан тәуелсіз күрделі әлеуметтік жүйе (ұйым, кәсіпорын, фирма) 

болып келеді. 

Менеджменттің оқып білу заты адамдардың бірігіп істеуін 

ұйымдастыруға және оны басқаруға байланысты негізгі заңдылықтар, 

қасиеттер, жақтары мен үдерістері болып келеді. 

Ғылыми менеджменттің негізін қалаушы америкалық инженер және 

зерттеуші Фредерик У. Тейлор болып есептелінеді. Ол ғылыми негізделген 

өзгерістерді басқару үдерісіне енгізу арқылы еңбек өнімділігін күрт өсірді.  

Ф.Тейлордың ісін Г. Гантт, Л. и Ф. Гилбрет және басқалар жалғастырды.  

Менеджменттің классикалық мектебіне М.Вебер жатады. Осы 

мектептің жақтаушылары (А.Файоль, М.П.Фоллет, Ч.Барнард және 

басқалары) назарды тұтас ұйымға аудару керек деп ұсынған. Олар алғаш рет 

басқару функциялары мен  принциптеріне көңіл аударды, формальды емес 

ұйым  концепциясын және билікті қабылдау теориясын ұсынды. 

Э. Мэйо и Ф.Ротлисбергер еңбек өнімділігін арттыру үшін адами 

қатынастарының маңыздылығын ашты. А. Маслоу адам қажеттіліктер 
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иерархиясын құрды, ал Д.Макгрегор Х теориясы мен  Y теориясын ұсынады. 

Бихевиористік тәсілдеме адамдардың мінез-құлқын зерттеуде  ғылыми 

әдістерін қолданды. Екінші дүниежүзілік соғыс басқарушы шешім 

қабылдауда математикалық, статистикалық және басқа сандық әдістерді 

қолдануға кең жол ашты. 

Заманауи  менеджмент жаңа теорияларды ұсынуда, оның ішінде келесі 

тенденциялар айқын көрінеді: үйренуші ұйымдарға көшу және 

технологиялық бағдарланған жұмыс орнын басқару.  

Ғылым көшбасшысы осы уақытқа дейін  АҚШ болып келеді. 

Қазақстанда менеджмент  теориясы мен  практикасы әлі де жете дамымаған. 

Сол себепті менеджерлердің кәсіби даярлауына және  «Менеджмент» пәнін 

жоғары деңгейде оқытуға ерекше көңіл бөлінуі аса қажет.  

Берілген курсты оқып білу студенттерге  менеджмент теориясының 

негізгі мазмұнын меңгеруге  және оны шынайы өмірдің тәжірибесінде 

қолдануға мүмкүндік береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ҰЙЫМ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ҮДЕРІСІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

Ұйым және басқарушылық қызметінің сипаттамасы. 

Ұйым анықтамасы. Ресми және бейресми ұйымдар. Күрделі ұйымдар 

және оларға тән ортақ қасиеттер. Басқару қажеттілігі. Менеджердің 

басқарушылық қызметінің мәні мен мазмұны: сипаттамалары мен 

менеджерлер орындайтын  рөлдер. Менеджмент  анықтамасы. Менеджмент 

функциялары мен дағдылары.  

Ұйым иерархиясында менеджмент деңгейлері. Кәсіпкер және 

менеджер. Кәсіпкерлік басқару. Ұйым табысының құрамалары. Шағын 

бизнестегі және коммерциялық емес ұйымдарындағы менеджмент. 

Менеджмент ғылым және өнер ретінде, басқару дамуының негізгі 

тенденциялары. Менеджерің  жаңа құзыреттері.  

Қазақстан Республикасында менеджмент дамуының саяси және 

экономикалық алғы шарттары. 

 

Басқарушылық ой эволюциясы. 

Менеджмент дамуының тарихы және кезеңдері. 1900 жылға дейінгі 

ұйымдар мен оларды басқару. Басқарудың ғылым және өз бетіне зерттеу 

саласы ретінде танылуы. Әр түрлі мектептер бөлу негізінде басқаруға деген 

көзқарастар:  ғылыми басқару, әкімшілік мектебі, адами қатынастар және 

мінез-құлық мектебі, басқару ғылымы (немесе сандық көзқарас). 

Процессуалдық, жүйелік және жағдайлық көзқарастар: олардың 

сипаттамалары. 

 

Ұйымның ішкі және сыртқы орталары. 



 72 

Ұйым басқару объекті ретінде. Ұйымның негізгі айнымалылары. Ұйым 

мақсаттары: олардың әртүрлілігі және бөлімшелердің  мақсаттары.  Ұйым 

құрылымы. Міндеттер сипаттамалары, міндеттер және мамандандыру.  

Технология:  технологиядағы ірі бетбұрыстар. Джоан Вудворд, Джеймс 

Томпсон бойынша технологияларды сыныптау.  

Адамдар: тұлғаның жеке қасиеттері. Ішкі айнымалылардың өзара 

байланыстығы және оларды жүйелі модель түрінде көрсету. Әлеуметтік-

техникалық жүйешелер.  

Сыртқы орта және оның ұйым үшін маңыздылығы. Сыртқы ортаның 

сипаттамалары. Тура және жанама әсер етудің негізгі факторлары.  

Халықаралық бизнесін басқаруды дамыту. Халықаралық бизнесінің 

түрлері. Халықаралық ортаның факторлары.  

 

Әлеуметтік жауапкершілік және менеджер этикасы 

Қоғамдағы бизнестің рөлі. Әлеуметтік жауапкершілік түсінігі. 

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін қолдайтын және оған қарсы 

келтірілетін дәлелдер. Ұйым стейкхолдерлері. Компанияның әлеуметтік 

жауапкершілігін бағалау. Дискрециялық жауапкершілік әлеуметтік 

жауапкершіліктің жоғарғы формасы ретінде.   

 Этика түсінігі. Этикалы шешімдерді қабылдау критерийлері. Этикалық 

таңдауға ықпал жасайтын факторлар. Компаниядағы этиканы және 

әлеуметтік жауапкершілікті басқару. Заманауи жағдайда этикалық өзін өзі 

ұстау және әлеуметтік жауапкершілік маңыздылығының артуы. 

 

БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ ҮДЕРІСТЕР 

 

Коммуникациялар 

Ұйымды тиімді басқаруды қамтамасыз етуде  коммуникацияның рөлі. 

Ұйым мен оның ортасының арасындағы коммуникациялар. Менеджмент 

жүйесіндегі көлденең және тік коммуникациялар. 

Коммуникациялық үдеріс.     Коммуникациялық үдерістің элементтері 

мен кезеңдері. Тұлғааралық  коммуникациялар және олардың жолындағы 

кедергілер. Тұлғааралық  коммуникацияларын жетілдіру жолдары.  

Ұйымдастырушылық коммуникациялар және  олардың жолындағы 

кедергілер. Ұйымда ақпаратпен  алмасуды  жетілдіру жолдары. 

   

Басқарушылық шешімдерді қабылдау 

Шешім түсінігі. Басқаруда ұйымдастырушылық шешімдердің рөлі мен 

маңыздылығы. Басқарушылық шешімдер түсінігі және оларды сыныптау. 

Шешім қабылдау көзқарастары. Мәселенің ұтымды шешімін қабылдау 

кезеңдері.  

Басқарушылық шешімдерді қабылдау үдерісіне ықпал жасайтын 

факторлар. Ұйым үшін тиімді шешімдерді қабылдау барысында болатын 

ақпараттық және мінез-құлықтық шектеулер. Қабылданатын шешімдерінің 

мүмкін болатын теріс салдарын және жанама әсерін ескеру. 
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Модельдер типтері. Модельді құру үдерісінің негізгі кезеңдері. 

Моделдің  тиімділігін төмендететін потенциалдық қателер.  

Басқару ғылымының моделдері. Шешім қабылдау әдістері: төлеу 

матрицасы және шешімдер ағашы. Болжадың бейресми, сандық және 

сапалық әдістері.   

 

МЕНЕДЖМЕНТ ФУНКЦИЯЛАРЫ 

Жоспарлау 

Стратегиялық жоспарлау: мәні, стратегиялық жоспарлау үдерісінің 

шеңберіндегі басқарушылық қызметінің негізгі түрлері. 

Ұйымды тиімді басқаруда жоспарлау маңыздылығы.  Ұйым миссиясын 

таңдау. Топ-менеджменттің құндылықтары мен мақсаттары. Мақсаттар 

сипаттамалары. 

 Сыртқы ортаны бағалау және талдау. Ұйымның ішкі күшті және әлсіз 

жақтарын басқару тұрғысынан зерттеу.  Стратегиялық баламаларды зерттеу 

және стратегияны таңдау. 

Стратегиялық жоспарды іске асыру.  Формальды  жоспарлаудың негізгі 

компоненттері. Стратегиялық жоспардың іске асырылуын бақару және оның 

орындалуын бақылау. 

 Бюджеттер және мақсаттар бойынша басқару. Мақсаттар бойынша 

басқару үдерісінің кезеңдері. МВО бағдарламасының тиімділігі.  

Стратегиялық жоспарды бағалау.  

 

Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде 

Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде. Делегирлеу, жауапкершілік 

және өкілеттер. Ұйымдастырушылық өкілеттерінің классикалық 

концепциясы. Линиялық және аппараттық өкілеттер. 

 Әкімшілік аппарат типтері. Аппараттық өкілеттердің түрлері. 

Өкілеттерді бөлуді тиімді ұйымдастыру. Тиімді делегирлеу барысында 

кездесетін кедергілер. 

Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының мақсаты. 

Ұйымдастырушылық жобалаудың кезеңдері. Ұйымдастырушылық 

құрылымдарының  балама  варианттары.  

 Бюрократиялық ұйымдастырушылық құрылымы: оның 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Департаменттеу және 

департаменттеудің кең тараған жүйелері:  олардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Бейімделген (адаптивтік) ұйымдастырушылық құрылымдар: 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Конгломерат  типті ұйым. 

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған  ұйымдар. 

 

Ынталандыру 

Ынталандыру түсінігі және ынталандыру түсінігінің эволюциясы. 

Ынталандырудың алғашқы концепциялары. Ынталандырудың заманауи 

теориялары.  
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Алғашқы және екінші қатардағы қажеттіліктер. Қажеттіліктер және 

ынталанған мінез-құлық. Марапаттаулар: ішкі және сыртқы.  

Ынталандырудың мазмұндық теориялары: А. Маслоу бойынша 

қажеттіліктер иерархиясы; Д. МакКлелландтың қажеттіліктер теориясы; 

Ф. Герцбергтің екіфакторлық теориясы. Ынталандырудың үдерістік 

теориялары: күту теориясы, әділеттік теориясы, Портер-Лоулер моделі. 

Ынталандырудың процессуалдық теорияларының негізгі қорытындылары 

және олардың басқару тәжірибесінде қолданылуы. 

  

Бақылау 

Бақылау мәні және мағынасы. Бақылаудың объективті қажеттілігі. 

Бақылау түрлері және оның сипаттамалары. Бақылау үдерісінің кезеңдері. 

Бақылаудың мінез-құлық аспектілері. Тиімді бақылаудың 

сипаттамалары. Бақылау мен жоспарлауда ақпараттық-басқарушы жүйелер.  

Бақылауға деген жаңа көзқарастар: ашық басқару және бағалаудың 

теңдестірілген жүйесі. 

 

ТОПТЫҚ ДИНАМИКА ЖӘНЕ КӨШБАСШЫЛЫҚ. ДАУЛАР 

МЕН ӨЗГЕРІСТЕРДІ БАСҚАРУ 

 

Топтық динамика 

Топ түсінігі. Формальды және формальды емес топтар. Хоторн 

эксперименттері. Хоторн экспериментінің қорытындылары. Хоторн әсері. 

Формалды емес ұйым және оның формалды ұйымнан айырмашылығы. 

Формалды емес топтар мен ұйымдарға адамдардың кіру себептері. 

Формалды емес ұйымның сипаттамалары. Формалды емес ұйымды басқару.  

Дж. Хоманс моделі. Формальды емес ұйыммен байланысты 

қиыншылықтар мен пайдалар. Топ жұмысының тиімділігіне ықпал жасайтын 

факторлар.  Жиналысты тиімді өткізу туралы кеңестер. Өкілеттер және 

комитеттер. Комитеттер көмегімен басқару. 

 

Басшылық: билік және ықпал 

Көшбасшылық анықтамасы. Басқару мен көшбасшылық арасындағы 

айырмашылықтар. Билік пер ықпал. Билік мағынасы және оның қажеттілігі. 

Билік балансы. Билік және ықпал түрлері: оның оң және теріс жақтары.  

Саналы сенім арқылы ықпал жасау. Саналы сенім әдісінің шектелулігі. 

Сендіру және қатысу. Сендіру анықтамасы және оның ықпалының 

мәні. Ықпал жасауының негізгі құралдары. Тиімді сендіру. Сендіру арқылы 

ықпал жасаудың күшті және әлсіз жақтары.  

Қатыстыру арқылы ықпал жасау. Жоғары деңгейдегі қажеттіліктерге 

бағдарлану. 

 

Көшбасшылық стильдері 

Тиімді көшбасшылықтың маңызды факторларын анықтау туралы 

көзқарастар.  Көшбасшылыққа мінез-құлықтық көзқарас: автократтық және 
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демократтық басшылық, жұмысқа және адамға жұмылдырылған басшылық,  

Лайкерттің көшбасшылық стильдері, Огайо штатындағы университетінің 

көшбасшылық стильдерін қос өлшендіріп түсіндіруі,  Блейк пен  Мутонның 

басқару торы. 

Жағдайлық көзқарас: Ф. Фидлердің жағдайлық моделі, Т.Митчел пен 

Р.Хаустың “жол - мақсат” көзқарасы, П.Херси мен К.Бланшардың “өмір 

циклы” теориясы, В. Врум мен Ф.Йеттонның басшының шешім қабылдау 

моделі. Бейімделінген (адаптивтік) басшылық. 

     

Дауларды және стресстерді басқару 

Дау түсінігі. Ұйымда болатын  дау типтері.  Дау туу себептері. Дау 

үдерісінің моделі. Даудың функционалдық және дисфункционалдық салдары.  

Даулық жағдайды басқару. Дауды шешудің құрылымдық әдістері. 

Дауды шешудің тұлғааралық  стильдері.  

Стресс мәні. Стреске ұшырау себептері. Стресті төмендетуге мүмкіндік 

тұғызатын әдістер. 

  

Өзгерістерді  басқару 

Ұйымдастырушылық өзгерістердің мәні. Мақсаттардың өзгерілуі, 

құрылымдық өзгерістер,  технология мен міндеттерде болатын өзгерістер, 

қызметкерлердің мінез-құлқы, мүмкіндері және ұстанымдарының өзгерілуі.   

Өзгерістерді басқару. Ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару 

үдерісінің кезеңдері. Өкілеттерді бөлу, заңды билікті қолдану, өкілеттерді 

делегирлеу тұрғысынан өзгерістерді басқару көзқарастары. Өзгеріске қарсы 

шығу себептері және оларды жою әдістері.   

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. ЖаҺандану және бәсеке күресінің өршелену жағдайында басқару  

маңыздылығының өсуі. 

2. Үдерістік, жүйелік және жағдайлық көзқарастары және олардың  

менеджмент теориясына қосқан үлесі. 

3. Ұйымның ішкі және сырт факторларының сипаттамалары. 

4. Менеджер этикасы және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі. 

5. Коммуникация түрлері және коммуникациялық үдерісте болатын  

кедергілер. 

6. Басқарушылық шешімдер түрлері және оларды қабылдау туралы  

көзқарастар. 

7. Бизнесті стратегиялық жоспарлау және оны жүзеге асыруды 

басқару. 

8. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдары: олардың  

артықшылықтары мен кемшіліктері.        

9. Ынталандырудың мазмұндық және үдерістік  теориялары және  

оларды ұйымды басқару тәжірибесінде қолдану мүмкіндіктері.  
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10. Бақылау түрлері және ұйым қызметін тиімді бақылауды 

қамтамасыз ету  

жолдары. 

11. Ұйымдағы бейресми топтарының рөлі және топ жұмысының 

тиімділігіне әсер ететін факторлар.  

12. Билік және ықпал жасау формалары: олардың артықшылықтары 

мен  

кемшіліктері.        

13. Көшбасшылық стильдері: олардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері.        

14. Даулық жағдайды басқару. 

15. Ұйымдастырушылық өзгерістерді басқару. 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақстанда менеджмент теориясы мен тәжірибесінің дамуы. 

2. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы (Қазақстанның нақты  

кәсіпорнының  материалдары). 

3. Қазақстанның нақты ұйымында (кәсіпорнында, мекемесінде) орын 

алған  әлеуметтік тәжірибесін зерттеу. 

4. Қазақстанның нақты  ұйымының (кәсіпорнының, мекеменің)  

материалдарын қолданып коммуникациялық үдерісті зерттеу. 

5. Басқарушылық шешімдерді қабылдау және іс жүзіне асыру үдерісін 

талдау (отандық кәсіпорын, ұйым материалдары). 

6. Стратегиялық жоспарды (бизнес-жоспарды) әзірлеу тәжірибесі  

(Қазақстан  кәсіпорнының материалдары).   

7. Қазақстан  кәсіпорнын басқаруда әр түрлі ұйымдастырушылық  

құрылымын қолдану тиімділігі.  

8. Ынталандыру теориялары және оларды Қазақстан 

кәсіпорындарында (ұйымдарында) қызметкерлерді ынталандыруда қолдану. 

9. Өзіңіз оқитын университетте оқу үдерісін тиімді бақылау жүйесін 

әзірлеу. 

10.  Қазақстан кәсіпорындарында (ұйымдарында) бейресми 

топтарының жұмысын зерттеу. 

11.  Қазақстанның нақты ұйымында биліктің әр түрлі формаларын 

қолдану ерекшеліктері. 

12.  Дау жағдайын басқару (Қазақстанның нақты  ұйымында). 

13. Дағдарыс кезінде Қазақстанда ұйымдастырушылық өзгерістерін 

басқару  тәжірибесі. 

14.  Заманауи тиімді менеджерді  мен көз алдыма осылай келтіремін. 

15.  Менеджменттің заманауи теориясы мен тәжірибесінің дамуының 

ең соңғы тенденциялары. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Нарық жағдайларында кәсіпорындар мен фирмалардың табысты іс-

әрекеті көбінесе қабылданатын маркетингтік шешімдерге байланысты болып 

келеді. Сондықтан да, шаруашылық жүргізудің көп салаларында 

маркетингтік қызметтің білікті және дұрыс жүргізілу сауалдары аса 

маңыздылыққа ие болады. Осыған байланысты, қазіргі уақытта нарық 

қажеттіліктерін жеке жұмыс нәтижелерімен біріктіре отырып, оны іс жүзінде 

қолдана алатын сондай-ақ, коммерциялық табысқа жете алатын мамандарды 

даярлаудың маңызы өсе түсуде.  Сондықтан маркетинг – нарықтың кәсіби 

қызметкерлерін дайындау үрдісінде негізгі пәндердің бірі болып табылады. 

«Маркетинг» мамандығын оқыту бағдарламасының ауқымында 

«Маркетингті басқару» негізгі пәні мен с.с. пәндері бір уақытта оқытылады. 

«Маркетинг» пәнін оқу «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығын 

мамандандырылған оқыту бағдарламасының ауқымында элективті және 

негізгі пәндер мен пәндер арасындағы байланыстарды жүйелеу үшін қажет. 

Бұл пән жалпы маркетинг – менеджмент контексінде маркетингтік 

әрекеттерді ұйымдастыру қабілетін қамтамасыз етеді. Оған жалпы 

кәсіпорынның басқарушылық әрекеті үшін маңызды орын алатын тиімді 

маркетингтік жұмыстарды ұйымдастыру негізіне жататын құралдарын, 
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әдістерін, қағидаларын, сонымен қатар маркетингтік зерттеуді басқару, 

маркетинг кешенінің элементтері, экономиканың әртүрлі салалары мен 

сфераларындағы маркетингтік стратегияларын талдау, халықаралық 

әрекеттер мен т.б. оқу жатады. әртүрлі жақтағы маркетингтік әрекеттерді 

ұйымдастыру бойынша стратегиялық шешімдерді қабылдау сұрақтары 

жалпы маркетингтің нақты жағдайларына, тұжырымдарына, әдістері мен 

қағидаларына байланысты құрастырылуы керек болғандықтан «Маркетинг» 

пәнінің материалдары осыған сай құрастырылған және  біріктірілген. 

Бұл пәнді қатар оқу қажеттілігі шешім қабылдау үрдісі, нарықтағы 

тұтынушылардың мінез-құлқын анықтау, әртүрлі зерттеулер кезінде ғылыми 

әдістерді қолдану тәрізді сұрақтарды қарастыру кезінде әр пәннің ауқымында 

анықталады.    

Типтік  оқу жоспарына сәйкес, берілген пәнді оқу барысында аралас 

пән ретінде “Менеджмент” сияқты пәндерді атауға болады.  

Берілген пәндерді қатар оқу қажеттілігі – осы курсты оқытудағы 

нарықта әр түрлі тұтынушылар типтерінің мінез-құлықтары мен шешім 

қабылдау үрдісі, ғылыми әдістер арқылы әр түрлі зерттеулер жүргізу сияқты 

мәселелер осы пәндерді оқыту кезінде шешілетін мәселелер шеңберіне кіреді.   

“Маркетинг” пәнін оқу нәтижесінде студенттер келесі шарттарды:  

 тауар, баға, айырбас, бәсеке, нарық, сұраныс, ұсыныс, бөліп тарату, 

жабдықтаушылар, делдалдар, маркетингтік зерттеулер және т.б. негізгі 

түсініктер мен терминдерді; 

 нақты маркетингтік зерттеу жүргізудің әдістемесін: негізгі сатыларын;  

ақпараттарды талдау, жинау құралдары, әдістері, шарттары; әр түрлі 

зерттеулердің жүргізу ерекшеліктерін;  

 тұтыну мінез-құлықтарының теориялық негіздері және сегменттеудің, 

тауарды жайғастырудың, тауар мен қызмет маркетингінің кешенін өңдеудің 

әдістемелік мәселелерін білулері қажет. 

Пәнді оқу барысында студенттер зерттеу жұмысындағы дағдыларды 

меңгеріп және:  

 негізгі түсініктер мен формулаларды тәжірибелік қызметте нақты 

экономикалық жағдайды талдау және шешу үшін қолдануды;  

 қызықтыратын мәселе бойынша қысқаша есеп бере отырып  нақты 

мини-  маркетингтік зерттеулер  жүргізуді; 

 әр түрлі белгілер бойынша нарықта сегменттеу жүргізуді және сол 

жерде тауарды, қызметтерді жайғастыруды; 

 нақты тауар немесе қызметке байланысты маркетинг кешенін өңдеуді 

игеруі қажет. 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының оқыту 

бағдарламасы мен оқу жұмыс жоспарына сай бұл пәннің пререквизиттері: 

«Экономикалық теория», « «Микроэкономика»;  аралас оқытылатын пәндер: 

«Макроэкономика», «Қаржы»;  пәннің постреквизиттері: «Менеджмент» 

пәндеріне байланысты оқытылатын пәнді игеру үшін қажетті дағдылары мен 

білімін, меңгеруді қалыптастыратын пәндер болып табылады.  
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

 Кіріспе 

1 Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары 

2 Маркетингтік зерттеулер 

3 Маркетингтік орта 

4 Тауар нарығында тұтынушылардың мінез-құлығы 

5 Нарықты сегменттеу 

6 Маркетинг жүйесіндегі тауар 

7 Маркетингтегі тауар саясаты 

8 Маркетингтің баға саясаты 

9 Маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты 

10 Маркетингтегі коммуникациялық саясат 

11 Маркетинг жүйесіндегі жарнама 

12 Маркетингті бақылау және жоспарлау 

13 Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау 

14 Халықаралық маркетинг 

15 Қызметтер және бейкоммерциялық әрекеттің маркетингі 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздерін және 

категориялы-түсініктеме аппаратын оқыту, сонымен қатар маркетинг 

элементтері мен принциптерін пайдалану бойынша тәжірибелі дағдыларды 

игеру. Осы мақсатқа байланысты курстың міндеттері келесі сұрақтарды 

зерттеу болып табылады: 

 маркетинтің теориялық негіздері мен концепциялары; 

 маркетинг ортасы мен оның құрамдастары; 

 маркетинг ақпарат жүйесі және маркетинг зерттеулері; 

 тауар және қызметтер рыногындағы тұтынушылық іс-әрекет 

теориясының негіздері; 

 нарықты сегменттеу және тауарды жайғастырудың әдістемелік 

негіздері; 

 маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты;  

 баға құру және баға стратегиялары; 

 өткізу және тауар қозғалысы жүйесі; 

 тауар мен қызметтерді алға жылжыту – маркетинг құрамдасы; 

 маркетингті басқару, жоспарлау және бақылау үрдісі; 

 қызметтер маркетингі және халықаралық маркетинг ерекшеліктері; 

 халықаралық маркетинг және қызмет маркетингі. 
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Маркетинг ғылым ретінде өзінің даму тарихында маңызды орынға ие. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары. 

Маркетингтің пайда болуы және дамуының экономикалық алғы 

шарттары.  

Маркетингтің мәні. Маркетингтің мәнінің анықтамасының әртүрлі 

бағыттары. Нарықтық ғылым ретінде маркетингтің әлеуметтік-экономикалық 

мазмұны, ерекшелігі және дамуы. Маркетингтің негізгі ұғымдары. “Сатушы 

рыногы” және “сатып алушылар рыногы” жағдайларындағы маркетинг іс-

әрекеттерінің ерекшеліктері. Маркетингтің объектісі, субъектісі, мақсттары, 

қызметтері, үрдісі және қағидалары. Маркетингтік шешім қабылдау процесі.  

“Маркетинг -микс” түсінігі. Тауарлар мен қызметтер үшін маркетинг 

кешенінің негізгі элементтері.  

Маркетинг түрлері: дифференциалданбаған, дифференциалданған, 

шоғырланған, кешенді және коммуникативті (өзара байланысқан). Сұранысқа 

байланысты маркетинг типтері: конверсиялық, дамушы, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, ынталандырушы, қолдаушы, демаркетинг, қарсы әрекет 

етуші маркетинг. Коммерциялық маркетинг нысандары. Бейкоммерциялық 

маркетинг. Қолдану саласы бойынша маркетинг түрлері: тұтыну, өнеркәсіп, 

инвестициялық, қызмет маркетингі. Экономикалық субъектінің әрекетіне 

байланысты маркетинг түрлері: ұйым маркетингі, эгомаркетинг, орын 

маркетингі, әлеуметтік маркетинг және т.б. Оларда маркетинг философиясы 

мен құралдарын қолдану ерекшеліктері. Макромаркетингті қолдану салалары 

мен ерекшеліктері.  

Маркетингтің негізгі тұжырымдамалары: өндірістік, тауарлық (өнім), 

коммерциялық әрекеттерді интенсификациялау (өткізу), маркетингтік, 

стратегиялық маркетинг, әлеуметтік-этикалық маркетинг тұжырымдамасы, 

өзара әрекеттесу маркетингі (серіктестік қатынастар) және құндылыққа 

негізделген маркетинг. Олардың мәні, ерекшеліктері, қолдану шаралары.  

ҚР-ғы маркетингті зерттеудің қажеттілігі, енгізу жағдайы және дамуы. 

Маркетингтің даму мәселелері мен болашағы. Шетел және отандық 

фирмалардың практикалық қызметтерінде маркетингті қолдану 

тұжырымдамалары.  

 

Маркетингтік зерттеулер. 

Маркетингтік ақпарат жүйесі түсінігі. Маркетингтік ақпарат жүйесінің 

құрамдастары. Маркетингтік ақпаратты жіктеу. Маркетингтік ақпарат 

құрылымы. Бастапқы және екінші ретті ақпарат, оның артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Сыртқы ақпарат көздері. Ішкі ақпарат көздері.  

Маркетинг зерттеулерінің ұғымы, оның ролі мен қажеттілігі. 

Маркетинг зерттеу жүргізу принциптері. Маркетинг зерттеу мақсаттары, 

нысаналары және типтері. 

Маркетинг зерттеулерінің негізгі бағыттары. 
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Маркетинг зерттеулері ережелері мен тәртіптері: зерттеу жоспарын 

өндеу, зерттеу жоспарын жүзеге асыру, зерттеу нәтижелерін бейнелеу және 

тұжырымдау. 

Маркетинг зерттеулерінің әдістері: кабинеттік және далалық, санды 

және сапалы.  Кабинеттік зерттеулер: екінші ретті мәліметтерді талдау, 

контент-талдау, регрессиялық және корреляциялық талдау. Далалық 

зерттеулер: бақылау, тәжірибе, таңдамалы зерттеу. Санды зерттеулер: 

ауызша түрде сұрау, почта арқылы сауалнама, телефондық сұхбат. Сапалы 

зерттеу: терең түрде жүргізілетін сұхбат, фокус-топтар, эксперттік бағалау. 

Маркетингтік зерттеулер құралдары: саулнама, механикалық және 

электронды құралдар. Сауалнама өңдеу процедурасы.  

Маркетингтік зерттеулердегі басты және таңдамалы жиынтық. 

Таңдамалы жиынтықты анықтау әдістері. 

Маркетингтік зерттеудің қазіргі жағдайы. Шетелдік және отандық 

тәжірибеде маркетинг зерттеулерін жүргізу ерекшеліктері. Қазақстанда 

маркетингтік зерттеулердің ролі. 

 

Маркетинг ортасы. 

Маркетинг іс-әрекеттерін жүргізу ортасының түсінігі. Маркетинг 

ортасының құрамдас бөліктері. Маркетинг ортасының бақыланатын және 

бақыланбайтын факторлары: олардың өзара байланысы.  

 Микроорта және оның құрамдастары. Бәсекелестік орта ұғымы. 

Бәсекелестердің түрлері. Фирманың жабдықтаушыларымен қарым-

қатынасын зерттеу. Жабдықтаушылар түрлері. Жабдықтаушыларға 

қойылатын маркетинг талаптары. Делдалдар ұғымы және олардың түрлері: 

сауда, маркетинг қызметін көрсететін мекемелер, қаржы-несие мекемелері, 

тауар жылжытуды ұйымдастырушы маман фирмалар. 

Фирманың ішкі ортасын зерттеу. Фирманың әлеуетін талдау: өндіру, 

тарату, жылжыту, басқару, қаржы, басқарудың ұйымдық құрылымы. 

Фирмада маркетингті ұйымдастыру. 

Медиаорта:  ішкі, жергілікті байланыс аудиториялары, мемлекеттік 

мекемелер байланыс аудиториялары, қаржы топтары, іс-әрекет жүргізетін 

азаматтық топтар, көпшілік бұқара, бұқаралық ақпарат құралдарының 

байланыс аудиториялары. Байланыс аудиториялар түрлері. 

Фирма әрекетінің макроортасы және оның негізгі факторлары: 

демографиялық, экономикалық, табиғи, ғылыми-техникалық, саяси, 

әлеуметтік-мәдени. Фирманың  іс-әрекеттеріне макроорта факторларының 

әсерін зерттеу. 

 

Тауар рыногындағы тұтынушылардың  мінез-құлығы. 

“Қажеттілік” ұғымы. Қажеттілік түрлері: қажеттіліктің тарихи орнына 

қарай, қанағаттандыру деңгейіне сәйкес, қалыптасу қарқынына қарай және 

т.б. Қажеттіліктерді өлшеу негіздері: оңтайлы тұтыну теориясы 

(физиологиялық, функционалды, тұрмыс үдерістері, әлеуметтік талаптары), 

экономикалық теориялар (шекті пайдалылық теориясы, икемділік теориясы, 
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З.Фрейд, А.Маслоу уәждеме теориялары) және мінез-құлықтың эмоционалды 

уәждері. 

Тұтынушылар түрлері. Тұтынушылар түрлерінің араларындағы негізгі 

айырмашылықтар. 

Соңғы тұтынушылардың мінез-құлқыларының ерекшеліктері. Соңғы 

тұтынушының мінез-құлқы үрдісіне әсер ететін негізгі факторлар. Соңғы 

тұтынушымен сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісі: мәселені ұғыну, 

ақпарат іздеу, ақпаратты бағалау, сатып алу туралы шешім қабылдау, сатып 

алған заттан алған әсері. 

Тұтынушы-ұйымдардың сатып алудағы мінез-құлқының ерекшеліктері. 

Сатып алу түрлері. Сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісінде есепке 

алынатын факторлар. Тұтынушы-ұйымдар мінез-құлқына әсер ететін негізгі 

факторлар 

Өнеркәсіп тауарларын сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісі: 

қажеттілікті ұғыну және оны сипаттау, жабдықтаушыларды іздеу, ұсыныс 

іздеу, жабдықтаушыны таңдау, тапсырыс беру, жабдықтаушының жұмысын 

бағалау. 

 

Нарықты сегменттеу. 

Нарықты сегменттеудің мәні, мағынасы және белгілері. Сегменттеудің 

артықшылықтары. Сегменттеу түрлері: макросегменттеу, микросегменттеу, 

терең сегменттеу, енінен сегменттеу, алдын ала және соңғы сегменттеу.  

Тұтынушылар рыногын сегменттеудің негізгі принциптері: 

географиялық, әлеуметтік-демографиялық, экономикалық, психографиялық, 

мінез-құлықтық.  

Өнеркәсіп тауарлары рыногын сегменттеудің негізгі принциптері: 

географиялық, технологиялық және т.б. Сегментті таңдау критериі: 

маңыздылық, пайдалылық, қорғалған, қол жетерлік және т.б.  

Тауарлар рыногының жіктелуі. Конъюктуралық шолу. Нарық 

сыйымдылығы: түсінігі, деңгейі. Нарық сыйымдылығын бағалау. Нарық 

үлесін анықтау. Нарықтың сыйымдылығы мен үлесінің динамикалық әсер 

ететін факторлар. Нарықты қамтудың маркетингтік стратегиялары: 

дифференциалданбаған, дифференциалданған, шоғырланған.  

Тауарды нарықта жайғастыру үрдісі. Жайғастырудың критерийлерін 

таңдау. Тауардың нарықта жайғастыру кезіндегі әрекеттер тізбегі. 

Жайғастыру карталары. Жайғастыру стратегиялары. Тауарды қайта 

жайғастыру.   

 

Маркетинг жүйесіндегі  тауар. 

Маркетингтегі тауар түсінігі. Тауардың үш деңгейлік үлгісі. 

Тауарларды жіктеу: дәстүрлі, қызмет және дәстүрлі емес. Тұтыну тауарларын 

жіктеу. Өнеркәсіп тауарларын жіктеу.  

Тауардың өміршеңдік кезеңі концепциясы. Тауардың өміршеңдік  

кезеңдерінің кезеңдері: еңгізу, өсу, кемелдену, құлдырау.  Тауардың 

өміршеңдік кезеңдері түрлері. Тауардың өміршеңдік кезеңін ұзату әдістері.  
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Тауарды таңбалау. Тауар белгісі және мәні. Тауарлық-белгі 

тәжірибесінің негізгі түсініктері. Тауарды таңбалаудың тәсілдері мен 

қағидалары. Фирманың тауар саясатындағы бренд және брендинг. 

Брендингтің мәні, түрлері. Брендті басқару. Сервис және кепілдемелік 

қызмет көрсету. 

Тауардың орамы. Орам түсінігі, мәні, қызметтері. Орамды жасау 

кезінде қойылатын талаптар.  

 

Маркетингтегі тауар саясаты. 

Тауар саясатының мәні, мақсаттары және міндеттері. 

Ассортименттік саясат. Ассортимент түсінігі. Тауар ассортиментінің 

көрсеткіштері. Тауар ассортименттік басқару. Тауар элиминациясы. 

Жаңа тауар ұғымы және оның мәні. Жаңалық деңгейінің түсінігі. 

Жаңартылған тауар, жаңа тауар, нарықтық жаңалығы бар тауар. Жаңа 

тауарды жасау үрдісі: идеялар жинау, идеяларды іріктеу, жаңа тауар 

тұжырымдамасын тексеру, экономикалық сараптама жүргізу, өнімді өңдеу, 

байқау маркетингісі, өндірісті коммерциялық дамыту. Тауарды тестіліу.  

Тауардың бәсекеге қабілеттілігі түсінігі және оны анықтау белгілері. 

Тауардың бәсекеге қабілеттілігін анықтау әдістері. Тауардың бәсекеге 

қабілеттілігі параметрлары. Тауар сапасы түсінігі және оның құрамдастары. 

Тауардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жүйесіндегі стандарттау 

және сертификаттау. 

 

Маркетингтің баға саясаты. 

Бағаның мәні және оның фирманың бәсекелестік стратегиясының 

элементі ретіндегі рөлі. Баға және құндылық түсініктері, олардың өзара 

байланысы. Бәсекелестік артықшылық. Бәсекелестік ортадағы фирманың 

позициясы. Бағалық сегменттер.  

Баға саясаты. Оның мәні және фирманың нарықтағы жалпы мінез-

құлық саясатымен байланысы. Фирма қызметіндегі баға саясатының 

күшейтуінің себептері мен оның маркетинг-микс элементтерімен байланысы. 

Бағаның басқа да маркетинг құралдарымен салыстырғандағы 

айырмашылықтары мен ерекшеліктері. Баға саясатының мақсаттары. Тауарға 

баға орнату үрдісі (сатылары). 

Баға саясатына әсер ететін факторлар. Бәсекелестік. Нарықтар және 

оның құрылымы. Сатып алушылардың мінез-құлқы. Бағалық менеджменттің 

психологиялық аспектілері. Баға икемділігі. Шығындар. Басқа да факторлар 

(инфляция, салықтар, мемлекеттік реттеу, келісім-шарт түрлері және т.б.). 

Баға түрлері.  

Бағалық стратегия. Бағалық стратегияның мәні. Бағалық стратегияның 

түрлері және оның қолдану шарттары. Бағалық шешімдерді қабылдауға 

қажетті ақпараттар. Соңғы бағаны орнату.  

Баға құру әдістері. Баға құрудағы қиындықтарды туғызатын себептер. 

Шығынға негізделген баға құру әдістері (толық және айнымалы шығындар). 

Құндылықтың ұқсастық әдісі. “Игеру қисығы”, “талғамсыздық сурет” 
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негізінде бағаларды анықтау. Тауар параметрлерінің және үлестік 

көрсеткіштер негізінде, пайдалылыққа бейімделген үш рет бағалау 

әдістерінен бағаны анықтау. Баллдық әдіс. Басқа да бағаны анықтау әдістері.  

 

Маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты. 

Тарату саясатының мәні және негізгі құрамдас бөліктері. Тарату 

саясатындағы шешімдерді қабылдау. 

Делдалдардың жіктелуі, атқаратын қызметтер. 

Тарату арналары: түсінігі, мәні, атқаратын қызметтері. Тарату 

арналарының сипаттамалары: деңгейі, ұзындығы, ені.  

Өткізу стратегиялары: қарқынды, ірікті, эксклюзивті. Өткізу 

стратегияларының артықшылықтары мен кемшіліктері. Іріктеп өткізудегі 

делдалдарды таңдау белгілері. Дәстүрлі тарату арнасы. Интегралды тарату 

арналары. Франшиза түсінігі, түрлері.  

Логистика. Логистика түрлері. Маркетинг-логистиканың үдерісі.  

Көтерме сауда, оның мәні мен мағынасы. Көтерме сауда атқаратын 

қызметтері. Көтерме сауда түрлері: тұтынушы мен өндіруші арасындағы 

тікелей байланыс, делдалдар арқылы байланыстары, нарық субъектілерінің 

коммерциялық байланыстары (бартер айырбасы, аукцион саудасы, тауар 

биржасы, көтерме жәрмеңкесі). 

Бөлшек сауда ұғымы, оның атқаратын қызметтері және түрлері. 

Бөлшек сауда ұйымдарын жіктеу. Дүкен түрлері. Дүкенсіз бөлшек сауда. 

Бөлшек саудагерлердің негізгі маркетингтік шешімдері. Мерчендайзинг  

түсінігі және мәні. 

Электронды коммерция. Электронды сауда. Интерактивті дүкен. 

Виртуалды нарықтағы маркетингтік шешімдердің тиімділігі.  

 

Маркетингтегі коммуникациялық саясат. 

Коммуникация жүйесі түсінігі. Маркетингтік коммуникациялар даму 

кезеңдері. Маркетингтік коммуникация үрдісінің үлгісі, оның элементтері. 

Коммуникация арналары: коммуникацияның жеке және жеке емес арналары. 

Коммуникациялық саясат: ұғымы, мәні. Жылжыту қаржысын өңдеу 

әдістері. 

Коммуникациялық саясатының құралдары: жарнама, жеке сату, 

қоғаммен байланыс (паблик рилейшнз), өткізуді ынталандыру. 

Жеке сатудың маңызы, ролі мен ерекшеліктері. Жеке сатудың 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Жеке сатуды жүзеге асыру құралдары.  

Жеке сату аясындағы сауда персоналының міндеттері. 

Қоғаммен байланыс түсінігі. Пайда болу тарихы. Атқаратын міндеттері, 

қолдану салалары, байланыс әдістері. Спонсоринг. Спонсоринг  пайдалану 

объектілері және салалары. 

Өткізуді ынталандыру: түсінігі, ерекшеліктері, түрлері. Өткізуді 

ынталандыру бағдарламасын өндеу. Тұтынушыларды, делдалдарды  

ынталандыру әдістері. 
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Тікелей маркетинг. Тікелей маркетингтің тұжырымдамалары: 

сепаратты, интегративті, функционалды. Өнім-плейсмент: түсінігі, қолдану 

ерекшеліктері. 

Интерактивті коммуникациялар. Интернеттің функционалды міндеті 

және қорлары. Маркетингтік коммуникациялардың тиімділігін арттыруға 

арналған құралдар мен әдістері. Біріккен маркетингтік коммуникациялар.  

 

Маркетинг жүйесіндегі жарнама. 

Жарнама, оның мәні, ерекшеліктері, атқаратын қызметтері және 

түрлері. Жарнама тарату құралдары: баспа, пошта арқылы, экрандық, сыртқы, 

баспасөздегі, хабар тарату құралдарындағы жарнама, көлік жарнамасы, 

интернет. Тауарды тарату арналарын таңдау белгілері.  

Жарнама қызметін жоспарлау. Жарнама қызметінің кезеңдері.  

Жарнамалық кампания түсінігі. Жарнамалық кампанияны 

ұйымдастыру және жүргізу. Жарнамалық шаралардың тиімділігін анықтау. 

Жарнамалық агенттіктердің қызметі: олардың түрлері, қызметтері. 

Жарнамалық агенттіктердің жұмыстарының ерекшеліктері. 

ҚР –ғы жарнамалық қызметтің дамуы. 

 

Маркетингті жоспарлау және бақылау. 

Маркетингті жоспарлаудың ролі және артықшылықтары. Маркетинг 

жоспарын тиімді құруға әсер ететін факторлар.  

Маркетинг жоспарын жіктеу. Оларды жіктеу белгілері: іс-әрекет ету 

мерзімі, маңыздылығы және жасау әдістері. Маркетингтің жалпы, біріккен 

және арнайы жоспары. Стратегиялық және тактикалық жоспарлар. 

Маркетингтік жоспарлаудың әдістері және кезеңдері. Маркетинг 

жоспарын орындауды қамтамасыз ететін нақты іс-әрекеттерге жоспар жасау. 

Маркетинг бюджетін жасау. Маркетинг бюджетін анықтау әдістері. 

Маркетингтік бақылау. Маркетингтік бақылау түрлері және міндеттері. 

Маркетингті ревизиялау. Маркетингтегі контроллинг және аудит. 

Контроллингтің атқаратын қызметтері және міндеттері. Маркетингтік 

аудиттің объектілері. Маркетингтік аудиттің процедуралары.  

 

Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау.  

Стратегиялық жоспарлау мәні мен мағынасы. Стратегиялық жоспарлау 

үрдісі. Маркетингтегі стратегилық жоспарлаудың ерекшеліктері және 

міндеттері. Фирмада стратегиялық жоспар өңдеу салалары. Фирманың 

мақсаты мен миссиясы. 

Маркетинг стратегиясын өңдеу үшін қолданатын үлгілер. Маркетинг 

мүмкіндіктерін талдау: ситуациялық талдау, STEP-талдау, GAP-талдау. 

Тауар\нарық мүмкіндіктері қалыптамасы (МакКинси), “нарық үлесі өсу” 

(БКТ) қалыптамасы. PІMS-талдау. Ұйым дамуының базистік стратегиялары. 

И. Ансофф қалыптамасы. М. Портердің бәсеке үлгілері. Бәсекелестік 

басымдылық қамтамасыз ету үшін маркетингтік шешімдер.      
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Халықаралық маркетинг. 

Халықаралық маркетинг ұғымы. Халықаралық маркетингтің ролі мен 

мағынасы. Интернационализация нысандары және халықаралық 

маркетингтің дамуы.  

Халықаралық маркетинг ортасы. Сыртқы нарықтың экономикалық, 

құқықтық және мәдени ортасы, олардың халықаралық маркетингке әсер етуі. 

Халықаралық маркетинг стратегияларын жасап дайындау. 

Халықаралық қызмет түрлері. 

Халықаралық маркетинг-микс. Тауарды жоспарлау стратегиялары. 

Тауарды сыртқы нарықта тарату стратегиялары. Халықаралық маркетингтегі 

баға стратегиялары. Тауарды жылжыту стратегиялары. 

 

Қызметтер және бейкоммерциялық әрекеттің маркетингі. 

Қызмет ұғымы. Қызметтердің негізгі сипаттамалары. Қызметтерді 

жіктеу. Қызметтер маркетингінің кешенін жасап дайындау ерекшеліктері.  

Қызметтер рыногын сегменттеу. Қызметтер аясында бәсекелік 

басымдылықтар. Қызметтер саласында өндіріс, жылжыту, тарату және баға 

белгілеу ерекшеліктері. 

Бейкоммерциялық әрекеттер аясындағы маркетинг. Бейкоммерциялық 

ұйымдар. Бейкоммерциялық маркетингтегі айырбас үрдісі. 

Ұйымдар маркетингі, оның элементтері. Қоғам пікірін қалыптастыру. 

Саяси маркетинг, эго-маркетинг, өзіндік маркетинг: түсінігі, ерекшеліктері. 

Орындар маркетингі, оның анықтамасы және негізгі түрлері. Идеялар 

маркетингі, оның мәні. Қоғамдық маркетинг. Қоғамдық маркетингті 

жоспарлау үрдісі. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН   

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Маркетингтің әлеуметтік-экономикалық мәні мен маркетинг дамуы 

2. Маркетингтік ақпарат жүйесі және маркетингтік зерттеулер 

3. Маркетинг ортасының негізгі факторлары мен субъектілері.  

4. Соңғы тұтынушылардың және кәсіпорын-тұтынушыларының мінез-

құлығы  

5. Нарықты сегменттеу және тауарды жайғастыру 

6. Тауар маркетинг кешенінің негізгі элементі ретінде 

7. Тауарды және сауда белгісін басқару 

8. Маркетингтегі баға құру 

9. Маркетингте тауар таратуды және тауар қозғалысын ұйымдастыру 

10. Маркетингтегі коммуникациялық саясат 

11. Жарнама қызметін ұйымдастыру 

12. Маркетингті жоспарлау және бақылау 

13. Дамуды маркетингтік стратегиясын әзірлеу 

14. Халықаралық маркетингтің ерекшеліктері 

15. Қызметтер мен бейкоммерциялық әрекеттің маркетингі 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

  

1. Кәсіпорын қызметіндегі маркетингтің алатын орны 

2. Маркетинг дамуының экономикалық алғышарттары 

3. Маркетингтің негізгі тұжырымдамаларының ерекшеліктері 

4. Маркетингтік ақпараттық жүйе: элементтер, кәсіпорындағы қызмет 

ету мәселелері 

5. Маркетингтің  макро- және микроорталарының өзара байланыстары 

6. Микроортаның негізгі факторларын талдау. Сұранысты бағалау: 

мәні, қағидалары, әдістері 

7. Соңғы тұтынушылар және тұтынушы-ұйымдар  мінез құлқына 

әсер ететін факторлар 

8. Тұтыну нарығын сегменттеу қағидасы. 

9.  Нарықты жаулау стратегиясы 

10. Өнеркәсіптік нарықты сегменттеу қағидалары және критерийлері 

11. Тұтыну және өндірістік  тауарларды жайғастыру ерекшеліктері 

12. Нақты кәсіпорынға қатысты жаңа тауар құру 

13.  Кәсіпорынның тауар саясаты: үрдісі, элементтері 

14. Кәсіпорын мысалында баға белшілеу стратегияларының 

ерекшеліктері 

15. Кәсіпорын қызметіндегі логистиканың алатын орны 

16. Кәсіпорындағы  жылжыту сасатының негізгі элементтерін құру 

17. Нақты тауар және кәсіпорын мысалында жарнама бюджетін 

анықтау 

18. Әр түрлі сала қызметіне байланысты маркетинг жоспарының 

түрлері және ерекшеліктері 

19. Қызмет ету саласына байланысты маркетинг кешенін құру 

20. Дамудың базалық және құралдық стртегияларының 

ерекшеліктері 

21.  Халықаралық маркетинг кешенін құру 

22. Қызмет көрсету маркетингінің ерекшеліктері 

23. Әлеуметтік сала кәсіпорындарының қызметіндегі 

бейкоммерциялық маркетингтің дамуы 

24. Маркетинг кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 

құралы ретінде 

25. Сауда таңбасы маркетингтік түсінік ретінде 

26. Баға құруға әсер ететін факторлар 

27. Кәсіпорынның брендингтік саясатының заманауи бағыттары 

28. Экономикалық теориядағы және маркетингтегі тауар түсінігі. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін оқып-үйрене отырып 

студенттер экономика мен әлеуметтік саланың дамуын басқаруды 

ұйымдастыру ісіне, мәніне, әдістемесіне, оның қағидалары, әдістері мен 

механизмдеріне  ерекше көңіл бөлулері керек, себебі нарықтық қатынастар 

өрісінің кеңеюі мен институционалдық сипаттағы өзгерістер мемлекеттік 

басқару стилі мен жүйесін жетілдіруді және оның тиімділігін арттыруды 

талап етеді. Осыған байланысты нарықтық экономика мен мемлекеттік 

құрылыс жағдайында Қазақстанға тән ерекшеліктерді ескере отырып аталған 

курсты  оқып-үйренуге ерекше көңіл бөлінуде.  

Курсты игерудің нәтижелелегін арттыру үшін бакалаврлар келесі 

пәндердің мазмұныны білуі қажет: «Менеджмент», «Экономиканы 

мемлекеттік реттеу», «Құқық негіздері». Бұл пәндерді оқыту мамандарға 

тиімді мемлекеттік шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін мемлекеттік 

басқарудың теориялық және тәжірибелік аспектілерін терең игеру үшін негіз 

болып табылады.  

Мемлекеттік басқарудың негіздерін және оны жетілдіру бағыттарын 

білу кәсіби мемлекет құруды жүзеге асыру мақсатында кәсіби-

басқарушылардың жаңа буынын дайындау үшін қажет.   

Пререквизит – «Экономика қағидалары» 

Постреквизит – «Жергілікті және өзін өзі басқару», «Аймақтық 

экономика және басқару», «Әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару» 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

№  

 

Тақырыптар атауы 

 

 Кіріспе 

1 Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері 

2 Мемлекет қоғамдық үдерістерді басқару субъектісі ретінде 

3 Мемлекеттік басқарудың мақсаттары мен функциялары 

4 Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-функционалдық 

құрылымы 

5 Мемлекеттік басқарудың қағидалары   

6 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар жүйесі 

7 Мемлекеттік басқаруға жүйелі көзқарас 

8 Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру 

9 Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекет пен қоғамның өзара 

әрекеттесуі 

10 Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу 

11 Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз  ету 

12 Мемлекеттік басқарудағы адам әлеуеті 

13 Мемлекеттік басқару стилін жетілдіру 

14 Мемлекеттік басқару қызметінің әлеуметтік-экономикалық тиімділігі     

15 Қазақстан жағдайында  мемлекеттік басқаруды  жетілдіру 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Курстың мақсаты мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін 

оқыту болып табылады. 

Қойылған мақсатқа сәйкес келесідей міндеттерді шешу алға тартылды: 

- аралас экономиканың қалыптасуы мен дамуы жағдайында басқару 

субъектісі ретінде мемлекет туралы тұтас түсінігі болуы тиіс; 

- ғылым саласы ретінде мемлекеттік басқарудың мәнін түсінуі, 

мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми мектептер туралы білуі тиіс; 

- кәсіби қызмет түрі ретінде мемлекеттік басқарудың мәнін түсінуі, 

мемлекеттік басқару мен бизнесті басқару арасындағы ұқсастық пен 

айырмашылықты көре білуі тиіс; 

- мемлекеттік басқару жүйесі туралы кешенді түсінігі болып, оны 

құраушылардың:  үрдістің,  мақсаттардың,   функциялардың,  қағидалардың, 

әдістердің, органдардың, мемлекеттік басқару кадрларының мәнін түсінуі 

керек; 

- басқарудың әр түрлі деңгейлерінде мемлекеттің экономикалық 

саясатын жүзеге асырудың негізғі құралдарын пайдаланудың қағидаларын,  
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механизмдерін, ерекшеліктерін білуі тиіс; 

- мемлекеттік биліктің қызмет істеу механизмін меңгеруі тиіс, 

барлық деңгейдегі басқару органдары жүйесінің құрылымын білуі қажет; 

- басқарушылық шешімдердің қабылдануына және орындалуына 

ықпалын тигізетін негізгі саяси және әлеуметтік-экономикалық 

институттарды білуі керек; 

- мемлекеттік басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс істеу дағдысына 

ие болуы керек. 

Мемлекеттік басқару теориясының негіздерін білу іргелі және жан-

жақтылы білім алудың міндетті элементі болып табылады. Сондықтан 

мемлекеттік және жергілікті басқару саласында мамандарды дайындаудағы 

оқу пәндерінің құрылымында мемлекеттік басқару теориясы алғашқы 

орвынға ие болады. 

Қазақстан экономикалық және саяси қатынастардың ғаламдық 

ықпалдасуымен сипатталатын қазіргі кезеңнің құндылықтары мен 

талаптарына бей-жай қарай алмайды. Дамудың жаңа тұжырымдамасы 

ресурстар мен әкономикалық қызметке еркін қол жеткізуді, әлеуметтік 

құқықтар мен мүмкіндіктерді кеңейтуді, азаматтардың саяси тұрғыдан 

өздерін көрсете алуын мойындайды. Оны жүзеге асыру мемлекеттің 

институттарына біртұтас талаптар жинағын қояды, атап айтқанда: ашық 

құқықтық, қаржылық жүйе; мемлекеттік реттеу механизмдерінің айқындығы; 

мемлекеттік басқару саласында дайындалған мамандар және т.б. Сонымен 

қатар жергілікті өзін-өзі басқару, бұқаралық ақпарат құралдары, саяси 

партиялар мен басқа да үкіметтік емес ұйымдардың қызметі арқылы көрініс 

табатын дамыған азаматтық қоғамның болуы да көзделеді. 

Қазіргі уақытта елімізде мемлекеттік басқарудың барлық 

деңгейлерінде тиімді механизмдерді қалыптастыру жөнінде шаралар 

қабылдануда. Олар мемлекеттік басқаруды жетілдіруді; мемлекеттік билік 

орғандарының құрылымын ұтымды етуді; билікті бақылай алатын 

толыққұқықты азаматтық қоғамды қалыптастыруды қамтиды. 

Мемлекеттік билікті нығайту, тиімді басқару жүйесін құру негізінде 

Қазақстан өскелең дамитын әлеуметтік бағытталған экономиканы құра 

алады. 

 

НЕГІЗГІБӨЛІМ 

 

Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері. 
Басқару және оның қоғамдағы ролі. Басқарушылық ықпалдың мәні. 

Басқарудың сан қырлылығы. Басқару ғылымының анықтамасы, пәні, 

объектісі мен әдістері. Мемлекеттік басқарудың әволюциясы мен басқару 

мектептері. Басқару үрдісінде ескерілетін табиғат пен қоғам заңдары. 

Басқаруда қоғам мен табиғат заңдарын пайдалану механизмдері. Басқарудағы 

дамудың әлеуметтік-әкономикалық заңдары. Мемлекеттік басқарудың 

ерекшелігі.  

Мемлекет қоғамдық үдерістерді басқару субъектісі ретінде. 
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Мемлекеттің пайда болуы, мәнісі мен негізгі сипаттамалары. 

Мемлекеттің пайда болуы туралы теорияның негізгі бағыттары және оны 

басқару тәртібі, мемлекеттік құрылымы және саяси режимі бойынша жіктеу. 

Мемлекеттік құрылымдағы бірыңғайлылық пен федеративтілік. Президенттік 

және парламенттік басқару тәртібі. Монархияның, аристократияның және 

демократияның мәні мен ерекшеліктері. Мемлекетті басқарудың объективті 

қажеттілігі. Басқару жүйесі қоғамдық-экономикалық даму институты ретінде. 

Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық астары. 

 

Мемлекеттік басқарудың мақсаттары мен функциялары . 

Мемлекеттік басқарудағы мақсатты тұжырымдау механизмі. 

Мемлекеттік басқарудағы мақсаттардың қалыптасу көздері. Мемлекеттік 

басқару мақсаттарының құқықтық бекітілу формалары. Мемлекеттік 

басқарудың тәжірибелік бағыттылығы. Мемлекеттік басқару мақсаттарын 

болжау.  

Мемлекеттік басқарудың мақсаттар жүйесі. Қалыптасу көздері, 

мемлекеттік органдар құзіреті, олардың территориалдық және уақытша 

аспектілеріне байланысты мақсаттар иерархиясы.  

Мемлекеттің негізгі функциялары. «Қазақстан - 2050» стратегиясының 

ұзақ мерзімді басымдықтары, оларды жүзеге асыру бойынша бағдарламалық-

құқықтық қамсыздандырылуы. 

Мемлекеттің функциялары және мемлекеттік басқару функциялары.  

 

Мемлекеттік басқарудың ұйымдастырушылық-функционалдық 

құрылымы. 
Мемлекеттік орган – мемлекеттік басқарудың  ұйымдық құрылымының 

жүйе құрушы элементі ретінде. Мемлекеттік орган сипаттамалары: 

функционалдық, құқықтық, ұйымдастырушылық. Мемлекеттік органдардың 

мәртебелік белгілері. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымына әсер 

етуші факторлар. Мемлекет функциялары, мемлекеттік орган кадрлары. 

Мемлекеттік шешімдерді орындаушы негізгі институттар мемлекеттік 

органдарды түрлі негіздер бойынша жіктеу: мемлекеттік қызметі, 

құзыреттер, іс-әрекеттердің территориялдық масштабы бойынша. 

Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын жасау. Ұйымдық 

құрылымның қалыптасуы: сызықтық, функционалдық, сызықтық-

функционалдық, бағдарламалық-мақсаттық, матрицалық. Мемлекеттік орган 

құрылымы. Мемлекеттік орган құрылымына қойылатын талаптар: 

мобильділік, оперативтілік, үнемділік.  

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың ұйымдық 

құрылымы.  

 

Мемлекеттік басқарудың қағидалары. 

Мемлекеттік басқарудың қағидалары түсінігі. Мемлекеттік басқарудың 

қағидаларын зерттеудегі онтологиялық, гносеологиялық және 

әдістемеліктәсілдер. Мемлекеттік басқару қағидаларын жүйелеу негіздері. 
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Мемлекеттік басқару қағидаларының түрлері. Мемлекеттік басқару 

қағидаларын қолданудың тиімділігі.  

 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар жүйесі. 
Мемлекеттік басқарудың әр-түрлі жүйелерінің сипаттамалары, 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар жүйесінің 

түсінігі, біртұтастығы және олардың түрлері.  

ҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің Конституциялық мәртебесі. Өкілетті 

билік пен оның органдарының мемлекеттік басқарудағы рөлі. Парламенттің 

құрамы мен құрылымы. Парламенттің өкілеттілігі мен жұмыс істеу 

нысандары. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі атқарушы билік. Сот 

билігінің түсінігі және оның қоғамдағы рөлі. 

 

Мемлекеттік басқаруға жүйелі көзқарас. 
Жүйелердің анықтамасы және олардың қасиеттері. Ашық және жабық 

жүйелер. Мемлекетті басқарудың құрылымдық жүйелік-мақсаттық моделі. 

Нәтижелер мен тиімділік бойынша басқару.  

Мемлекеттік басқару жүйесі. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тура 

және кері байланыстар. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі тігінен және 

көлдеңенінен байланыстар. Мемлекеттік басқарудағы типтік және 

ерекшелік. Еркіндік және творчестволық көзқарас, басқарушылық 

эксперимент мемлекеттік басқару жүйесіндегі ерекшелік ретінде.  

 

Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекеттік саясатты жүзеге 

асыру. 
Мемлекеттік саясатты жасақтау негіздері. Мемлекеттік саясатты 

жүзеге асыру механизмі. Мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қатысатын 

басқару органдары. 

Мемлекеттік шешімдердің түрлері мен нысандары. Басқарушылық 

шешімдерді жасақтаудың әдістемелік негіздері. Мемлекеттік басқарушылық 

шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру технологиясы. Мемлекеттік 

шешімдерді қабылдау үрдісіндегі талдау.  

 

Мемлекеттік басқару үрдісінде мемлекет пен қоғамның өзара 

әрекеттесуі. 

Мемлекет қоғамдық үрдістерді басқару субъектісі ретінде. 

Мемлекеттің неғізғі сипаттамалары. Мемлекеттің қоғамдық функциялары 

және мемлекеттік басқарудың түрлері. 

Мемлекеттік басқаруды жүзеғе асырудың әлеуметтік механизмі. 

Мемлекеттік басқаруда мүдделерді білдіру. Әкімшілік-мемлекеттік 

мекемелердеғі бюрократия мен бюрократияшылдық. Мемлекеттік-әкімшілік 

аядағы шиеленістер (конфликтілер). 
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 Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу. 
Құқықытық реттеудің мәні. Мемлекеттік басқаруды құқықтық 

реттеудің пәні мен әдістері. Мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің 

нысандары мен құрылымы.  

Мемлекет пен қоғамның; мемлекет пен оның азаматтарының; 

мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілердің; мемлекет пен 

қоғамдық-саяси     ұйымдардың;  орталық және жергілікті атқарушы 

орғандардың арасындағы басқарушылық қатынастарды құқықтық 

реттеу. 

 

Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз  ету. 

Ақпарат мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретінде. Басқару 

объектісінің жағдайы мен даму перспективасын ескеретін басқару 

шешімдерін қабылдауды қамтамасыз етудегі ақпараттың маңыздылығы. 

Мемлекеттің ақпараттық жүйесі және басқарушылық  ақпаратты 

қалыптастыру көздері.  

Ақпараттық технология және оны қолдануды ұйымдастыру. 

Мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз етудегі тиісті ғылыми-

зерттеу институттарының атқаратын рөлі.  

 

Мемлекеттік басқарудағы адам әлеуеті. 

Мемлекеттік басқару персоналының құрылымы, мазмұны мен сапалық 

деңгейі. Мемлекеттік қызмет әлеуметтік-құқықтық институт және қызмет аясы 

ретінде. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық мәртебесі мен жіктеу 

негіздері. Мемлекеттік қызмет түрлері. Мемлекеттік қызметті басқару. 

Мемлекеттік басқарудың интеллектуалдық әлеуеті. Мемлекеттік 

қызметкерлердің қызметтік құқықтары мен міндеттері. «Мемлекеттік қызмет 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізгі ережелері. 

Азаматтардың басқарушылық мәдениеті. Мемлекеттік басқаруды 

педагогикалық аспектілері.  

 

Мемлекеттік басқару стилін жетілдіру. 

Басқарушылық қызмет стилі түсінігі, элементтері мен өзіне тән 

белгілері және оның өсіңкілігі. Басқарушылық қызмет стилінің 

мемлекеттік басқарудағы жауапкершілікпен өзара байланысы және 

оны жетілдіру қажеттілігі.  

Қоғамдық қатынастар жүйесіндеғі жауапкершілік және оның 

заңдық-құқықтық астары. Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік 

деңгейінің басқарушылық қызметті бөлу мен рәсімдеуге тәуелділігі. 

Мемлекеттік басқарудағы ұйымдастырушылық пен жауапкершілік дәрежесі - 

оның тиімділігінің   көрсеткіші. 

 

Мемлекеттік басқару қызметінің әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігі. 
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Мемлекеттік басқару нәтижелерін талдау әдістемесі және оларды 

бағалау. Мемлекеттік және аймақтық деңгейлердеғі басқарушылыққызмет 

тиімділігінің экономикалық аспектісі. Мемлекеттік басқарудың жалпы 

әлеуметтік тиімділігін бағалаудың мәні мен шарттары. Мемлекеттік басқару 

субъектілерін және экономиканы басқару орғандарын ұйымдастыру мен 

қызмет етуінің тиімділігі. 

Электрондық үкімет оның қызметінің нәтижелерін  арттыру негізі 

ретінде.  

 

Қазақстан жағдайында  мемлекеттік басқаруды жетілдіру. 

Қазақстандағы мемлекеттіліктің және мемлекеттік құрылыстың тарихи 

астары. Қазақстанның мемлекеттік құрылысының әлеуметтік-саяси және 

ұйымдастырушылық -құқықтық жағынан қамтамасыз етілуі.   

Орталық пен жергілікті жерлердегі өкілетті және атқарушы билік 

органдарының жүйесі; олардың басқару іс-әрекетінің  жетілдірілуі  мен 

тиімділігі.  

Экономика мен әлеуметтік үрдістерді мемлекеттік басқарудың салалық 

және аймақтық астарлары. Мемлекеттік басқарудың орталық, жергілікті және 

салалық органдарының өзара байланысының схемасы. 

Мемлекеттік басқару мен оның субъектілерінің басқару іс әрекетінің 

ғылыми - әдістемелік, концептуалдық және ұйымдастырушылық негіздерін 

жетілдірудің объективті қажеттілігі. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Басқаруда қоғамның объективті даму заңдарын қолдану. 

2. Басқарудың иерархилық табиғатының мәні.  

3. Мемлекеттің типологиясы және олардың сипатттамасы. 

4. Мемлекеттік басқарудың негізгі белгілері. 

5. Мемлекеттік басқарудың механизмі: түсінігі, мазмұны, құрылымы. 

6. Мемлекеттің қоғамдық функциялары және мемлекеттік 

басқарудың  түрлері.  

7. Парламенттік, президенттік басқару нысанындағы, мемлекеттік 

құрылымы унитарлы және федеративті нысандағы мемлекеттерге 

рефераттық шолу.  

8. Басқару ғылымының қалыптасу және даму кезеңдері. Мемлекеттік 

басқару саласындағы ғылыми мектептер.  

9. Мемлекеттік саясатты жүзеге  асыруға қатысатын басқару органдары.  

10. Мемлекеттік орган: құрылу тәртібі  және құзыреті.  

11. Мемлекеттік басқарушылық шешімдерді қабылдау үрдісі. 

12. Мемлекеттік басқару мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі 

ретінде. 
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13. Мемлекеттік басқару қағидаларын жүйелеу негіздері және оларды 

қолдану.  

14. Мемлекеттік басқару және қоғамдағы өзін-өзі басқару 

механизмдерінің дамуы.  

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі ақпараттық ағынды ұйымдастыру 

және олардың сенімділігі.  

2. Әлеуметтік-экономикалық үдерістерді басқаруда мемлекеттік және 

қоғамдық ұйымдардың өзара әрекеттесуі.  

3. Мемлекеттік басқару қағидаларын қолданудың тимімділігі.  

4. Мемлекеттік басқару органдарының жүйесін және қызметін 

жетілдіру.  

5. Мемлекеттік басқарудағы заңдылық түсінігі және оны қамтамасыз 

ету.  

6. Мемлекеттік басқарудағы жауапкершілік және оның басқарушылық 

қызмет стиліне тәуелділігі.  

7. Мемлекеттік басқару субъектілерінің қызмет етуі мен 

ұйымдастырудың, тиімділігінің өзара байланысы.  

8. Мемлекеттік басқару қоғамдық даму институты ретінде және оның 

ерекшелігі.  

9. Мемлекеттік басқарудың экономикалық аспектісі.  

10. Мемлекеттік басқарудың әр түрлі жүйелерінің сипаттамасы. 

11. Мемлекеттік басқаруды құқықтық және ақпараттық қамтамасыз 

ету.  

12. Мемлекеттік басқару органдарының жүйесі және 

демократияландыру.  

13. Мемлекеттік басқарудың экономикалық және әлеуметтік 

тиімділігі.  

14. Қазақстандағы мемлекеттік құрылыс үдерісі және мемлекеттік 

басқарудың конституциялық негіздері. 

15. Мемлекеттік басқарудың және мемлекеттік шешімдердің  

әлеуметтік тиімділігі.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Аймақтық экономика экономика ғылымның маңызды 

салаларының бірі болып табылады. Оның танымының негізгі объектісі 

ұлттық экономика қатынастарының жалпы жүйесіндегі аймақтардың 

әлеуметтік-экономикалық дамуы болып табылады және кейінгі тұрақтандыру 

мен тұрақты даму сол немесе басқа аймақтық факторлармен тығыз 

байланысты. Ал Қазақстанның ерекше мемлекеттік құрылымы, 

аймақтардың табиғи-климаттық, географиялық, демографиялық 

жагдайларының әр алуандығы, олардың әлеуметтік-экономикалық даму 

теңсіздігінің күшеюі ҚР әр аймағының ерекшелігін зерттеу, олардың дамуы 

мен қызмет етуінде ұтымды тәсілді анықтау, мемлекет пен оның жеке 

аумақтарының мүдделерін сәйкестендіру жолдарын іздеудің обективті 

қажеттілігін негіздейді.  

 «Аймақтық экономика және басқару» пәнін оқу нәтижесінде 

студенттер білуі тиіс: 

- экономикалық дамудың негізгі заманауи модельдерін; 

-  ғылыми пән ретіндегі аймақтық экономиканың пәнін, объектісін; 

- Қазақстан аймақтары дамуының әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларын; 

- аймақтар экономикасын басқару және Қазақстанның аумақтық 

дамуын мемлекеттік реттеу мәселелерін; 

- аймақтардың тұрақты даму факторларын. 

істей алуы тиіс:  

- аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару әдістерін 

тәжірибеде қолдана білу;  

- аймақтағы әлеуметтік-экономикалық жағдай мен басқарудың нақты 

нысанын бағалау бойынша талдамалық жұмыс жүргізе білу;  
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- зерттелініп отырған аумақтың бәсекелестік басымдықтары мен 

мәселелерін айқындай алу. 

дағдысы болуы тиіс: 

-  аймақтық экономика саласында жаңа білімдерді дербес меңгеру. 

Пререквизиттер: «Аймақтық әкономика және басқару» курсын оқыту 

үшін студенттерде экономиканың көптеген өзекті мәселелері бойынша 

белгілі бір білімін қалыптастыратын мынадай әлеуметтік-әкономикалық 

пәндер алдын-ала оқытылуы тиіс «Мемлекеттік басқару теориясы» 

«Макроэкономика», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», "Менеджмент " 

және т.б. 

Постреквизиттер: Бұл курсты оқығаннан кейін студенттер 

«Әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару», «Жергілікті басқару 

және өзін-өзі басқару», «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» және т.б. 

арнайы курстарды терең түсіне алады. 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 

№  

 

Тақырыптар атауы 

 Кіріспе 

1 Аймақ ғылыми танылымының пәні ретінде 

2 Аймақтық экономиканың қалыптасуының теориялық негіздері 

3 Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде 

4 Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау 

5 Аймақтар экономикасының дамуын реттеудің ұйымдастырушылық–

құқықтық негіздері 

6 Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттілігі және мәні 

7 Аймақтық саясат: мәні және негізгі бағыттары 

8 Аймақтық бюджет-салық жүйесі 

9 Аймақтар экономикасының дамуын жоспарлау және болжау 

10 Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық әлеуетін бағалау 

11 Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі   

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Осы оқу пәнінің мақсаты аймақтық деңгейде елдің шаруашылық  

механизмінің қызмет етуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың 

мүмкін жолдарын кешенді оқытудан түрады. Бұл мақсат келесі міндеттерді 

шешуді жүзеге асады: 
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- мемлекеттік экономикалық саясатында аймақтар дамуының 

обьективті ерекше жағдайларын ескеру маңыздылығын терең түсіндіруді 

қалыптастыру; 

- ұлттық экономика дамуының мақсаты ретінде және оның 

аймақтарының құрамдас бөліктері ретінде объективті өзара байланыс пен 

өзара тәуелділік туралы көзқарас қалыптастыру; 

 

- әкімшілік-аумақтық кұрылымдардың әлеуметтік сферасын және 

экономикасын реттеу мен басқарудың жалпы жүйесін қалыптастырудың  

методикалық  тәсілдері  мен методологиялық негіздері туралы түсінік беру; 

- аймақтық деңгейдегі экономика мен әлеуметтік сфераның даму 

перспективалары, проблемалары және жағдайы туралы жалпы түсінік алу; 

- мемлекеттің экономикалық саясатында нақты аумақтардың 

аймақтық мүдделерін жүзеге асырудың ұтымды жолдары мен 

механизмдерін іздеуге назарды бағыттау. 

Республикамызда ұзақ мерзімді деректер бойынша жүргізілген 

көптеген зерттеулер аймақтардың экономикалық және әлеуметтік даму 

деңгейлеріндегі елеулі айырмашылықтардың көптеген жағдайда объективті 

сипаттағы себептермен, ең алдымен – олардың тарихи – жаратылыстық, 

әлеуметтік – демографиялық, салааралық, инфрақұрылымдық, техногендік, 

шаруашылық – экономикалық және тағы басқа ерекшеліктерімен 

байланысты екендігін айғақтайды. Бұл ерекшеліктердің түп-тамыры табиғи 

болғандықтан олар Қазақстан аймақтарының дамуын жақын арада да, 

әріректегі келешекте де айқын сипаттайтын болады.  

Осыдан барып мынадай объективті жағдай туындайды: аймақтық 

дамудың жоғарыда аталған ерекшеліктері тиісті әкімшілік – аумақтық 

таксондардың экономикасы мен әлеуметтік процестерін көлденеңінен 

(аумақтық) басқарудың ұйымдастырушылық – үлгілік қағидасына белгілі бір 

өзінің «таңбасын» қалдырады. Ал, бұл, өз кезегінде, түлектерді республика 

облыстарының (қалаларының, аудандарының) даму заңдылықтарын, 

жағдайлары мен мүмкіндіктерін, әлеуметтік – экономикалық әлеуетін, 

болжаулы болашағын жақсы білуге міндеттейді. Сонымен «Мемлекеттік 

және жергілікті басқару» мамандығының түлектеріне берілетін теориялық 

білімнің негізін қалыптастыратын арнайы пәндердің құрамына көрсетілген 

мамандық бойынша сапалы дайындық пен жоғары білім алып жатқандардың 

экономикалық ойлау өрісін және аумақтық басқарудағы білім шеңберін 

кеңейтуге «Аймақтық экономика және басқару» курсының енгізілуі 

кездейсоқтық емес.  

Курс аймақтық экономиканың және оның болашақта дамуының 

ғылыми – теориялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық – құқықтық 

мәселелері блоктарын тұтасымен қамтиды. Бұл аталған мәселелер курстың 

тиісті тақырыптарының мазмұнында көрініс тапты.   
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Аймақ ғылыми білімнің саласы ретінде.  

Аймақтық экономика туралы ғылымның тарихи астары мен негізгі 

бағыттары. «Аймақтық экономика» және «Экономикалық аймақ» түсініктері: 

олардың мәні бойынша бірлігі мен мазмұны бойынша айырмашылығы. 

Аймақтық экономика және басқарудың объектісі. Аймақтық экономика және 

басқарудағы зерттеудің негізгі бағыттары. Аймақтық экономика және 

басқарудың негізгі міндеттері. Аймақтық экономика және басқарудың негізгі 

ғылыми және практикалық аялары. Аймақтық экономиканы зерттеудің 

негізгі әдістері. Аймақтық экономиканың сабақтас пәндермен байланысы.   

 

Аймақтық экономиканың қалыптасуының теориялық негіздері. 

Аймақтық экономиканың қалыптасуы мен дамуы. Аумақтық 

экономиканың пайда болуы және Й. Фон Тюненнің, В. Лаунхардттың, 

А.Вебердің, В.Кристаллердің өндірісті және халықты орналастыру 

теориялары. А. Лештің кеңістіктік экономика туралы теориясы. Ф. Будвил 

мен Ф. Перрудің «өсу плюстері» және «даму полюстері» теориясы. 

Дж.Фридман, Э.Валлерстайннің «орталық-шеткі аймақ (периферия)» 

теориясы. Аймақтық ғылымның қалыптасуы.  

 

Аймақ шаруашылық жүргізу және басқару объектісі ретінде. 

Басқару объектісі ретіндегі аймақтың мәні. Аймақ шаруашылық 

жүргізу объектісі ретінде. Аймақтық экономиканың қалыптасуы мен қызмет 

етуінің факторлары. Еңбектің аумақтық бөлінісінің мәні мен оның елдегі 

өндірістік күштерді аумақтық ұйымдастырудағы рөлі. Еңбектің аумақтық 

бөлінісінің негізгі факторлары және оның аймақтық экономиканың 

қалуыптасуы мен дамуындағы рөлі. Аймақтардың мамандану деңгейі. 

Аймақтардың қалыптасқан маманданулары. Аймақтардың тиімді 

маманданулары. Жинақтаушы көрсеткіштердің жалпы сипаттамасы ретінде 

жалпы аймақтық өнім (ЖАӨ) көлемі және оның жан басына шаққандағы 

мөлшері.     

 

Аймақтың экономикалық әлеуеті және оны бағалау. 
Аймақ әлеуетінің негізгі құрамдас бөліктері: құрылымы, даму 

көрсеткіштері. Табиги-экологиялық әлеует. Ресурстық-өндірістік әлеует. 

Еңбек әлеуеті. 

Өндіргіш күштерді орналастыру заңдылықтары, қағидалары және 

факторлары. Мамандану мен кешенді дамудың мәні. Салааралық өзара 

әрекеттесулер. 

Аймақтың орталықпен, басқа аймақтармен және өзге сыртқы 

әлеммен экономикалық байланыстары. Экономикалық қатынастардың негізгі 

нысандары: сауда, қаржылық. 
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Аймақтар экономикасының өндірістік секторы және олардың табиғи-

экономикалық әлеуеті. Қазақстан аймақтарының индустриалдық, аграрлық, 

инвестициялық-құрылыс және өндірістік-инфрақұрылымдық әлеуеті.  

 

Аймақтар экономикасының дамуын реттеуді ұйымдастырушылық 

– құқықтық негіздері. 

Аймақтардың әлеуметтік – шаруашылық дамуын басқарудың 

конституциялық негіздері. Жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың 

құзіреттері мен олардың іс-әрекетін ұйымдастыру тәртібі.  

Мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының негізгі мақсаттары мен 

атқарымдық міндеттері, олардың өзгермелілігі мен басымдылығы.  

Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құрылымы мен жүйесі, 

олардың бір – біріне бағыныштылықтары және экономиканы орталықтан 

басқаратын органдармен өзара әрекеттестігі.  

Орталық және жергілікті басқару органдарының әкімшілік – 

ұйымдастырушылық функцияларын ажырату мәселелері және олардың 

Қазақстан жағдайында шешілу процесі.  

Орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарының 

функцияларының ұтымды тізімін анықтау, оларды жүйелендіру және жіктеу.  

 

Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттілігі және мәні. 
Аймақтық теңсіздіктердің объективті негіздері және аймақтардың, 

дамуын мемлекеттік реттеу қажеттілігі. Жалпы ұлттық экономикалық 

саясаттағы аймақтық экономикалық саясаттың орны. Аймақтық дамуды 

реттеудің институционалдық және құқықтық негіздері. Аймақтық дамуды 

реттеудің негізгі әдістері мен құралдары. Аймақтық саясаттың макро және 

микро құралдары. Проблемалы аймақтар және аймақтық даму 

багдарламалары. 

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің  әдістер жүйесі және олардың 

басымдылықтары.  

 

Аймақтық саясат: мәні және негізгі бағыттары. 

Аймақтық саясаттың негізгі мақсаты: аймақтар арасындағы әлеуметтік 

– экономикалық даму деңгейлері арасындағы айырмашылықты төмендету; 

әлеуметтік инфрақұрылымды нығайтуға мүмкіндік беретін басыңқылықты 

инвестициялық жобаларды жүзеге асыру; аймақтардағы халықтың өмір сүру 

деңгейін жақсарту. Аймақтық саясаттың негізгі қағидалары. Мемлекеттің 

аймақтық саясатын жүзеге асырудың жолдары, құралдары және әкімшілік – 

экономикалық механизмдері.  

 

Аймақтық бюджет-салық жүйесі. 

Аймақтың бюджеттік қатынастары. Аймақтың бюджеті. Аймақтың 

бюджет жүйесінің негізгі функциялары. Аймақтың бюджет жүйесінің 

қалыптасуының негізгі қағидалары. Аймақтық бюджетті қалыптастыру 

әдістері.  
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Қазақстан Республикасындағы қаржы – бюджет қатынастарының 

аймақтық астары. Аймақтың экономикалық әлеуетін ұлғаймалы ұдайы 

өндіріспен қамтамасыз етудегі бюджетаралық қатынастарды жетілдірудің 

рөлі.  

Жалпы сипаттағы ресми трансферттер (бюджеттік субвенция мен 

бюджеттен алу) бюджет деңгейлері арасындағы қатынастарды реттеудің 

негізгі механизмі ретінде.  

Салық жүйесінің аймақтардағы қызметі. Экономика мен әлеуметтік 

үдерістерді салықтық реттеудің аймақтық механизмдері.  

 

Аймақтар экономикасының дамуын жоспарлау және болжау.  

Болжау, жоспарлау және бағдарламалау аймақтық экономиканы 

реттеудің негізгі механизмдері. Аймақтардың экономикасы мен әлеуметтік 

сфераларының даму жоспарларын әзірлеу мен оның орындалуын қамтамасыз 

етудегі жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың рөлі.  

Аймақтық дамудың жоспар-болжамдарының негізгі мазмұны, 

олардың негізгі бөлімдері мен көрсеткіштері. Аймақтық 

бағдарламалардың жіктелуі. Бағдарламаны жүзеге асыру механизмі. 

Багдарламаны бағалау өлшемдері. Багдарламаның мақсаттары мен 

ресурстары.  

 

Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық әлеуетін 

бағалау.  

Елдің экономикалық дамуының аймақтық ерекшеліктері мен 

жағдайларын зерттеудің қажеттілігі мен негізгі нәтижелері. Қазақстанның ірі 

аймақтары мен облыстарының экономикалық өсу динамикасының 

заңдылықтары мен қарқыны.  

Аймақтардың әлеуметтік – экономикалық даму деңгейлеріндегі 

аймақтық айырмашылықтың объективті себептері. Республика 

аймақтарының экономикалық әлеуеті мен әлеуметтік – экономикалық даму 

деңгейлері бойынша оларды топтаудың (типке бөлудің) әдістемелік негіздері. 

Аймақтардың (облыстардың, қалалардың, аудандардың) әлеуметтік – 

экономикалық даму деңгейіне талдау және оның негізгі әдістері. 

Аймақтардың экономикалық дамуының макроэкономикалық көрсеткіштері 

мен олардың деңгейін анықтау әдістері.  

Қазақстан облыстарының әлеуметтік инфрақұрылымы дамуының 

экономикалық факторлары мен болашағы.  

 

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибесі.   

Әлем елдеріндегі аймақтық экономиканың мәселелері: жалпы және 

ерекше. Әлемнің әр түрлі елдері бойынша аймақтық экономикалық саясатты 

салыстырмалы талдау. Әлемдік экономикадагы аймақтық дамуды реттеуші 

институттар. Аймақтық саясаттың құқықтық негіздері және макро мен 

микроқұралдары. Әлемдік экономикадагы проблемалық аймақтар мен 



 105 

аймақтық даму бағдарламалары. АҚШ және Еуропа елдерінің тәжірибесі. 

Қытайдагы арнайы экономикалық аймақтар. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Аймақтық экономика және басқару ғылым және оқу пәні ретінде. 

2. Аймақтық экономиканың қалыптасуы мен дамуы. 

3. Аймақ ұлттық экономиканың кіші жүйесі ретінде. 

4. Өндіргіш күштерді орналастырудың заңдылықтары, қағидалары 

мен факторлары. 

5. басқару жүйесін қалыптастыру. Аймақтық менеджмент.  

6. Аймақтар дамуын мемлекеттік реттеудің механизмдер жүйесі. 

7. Мемлекеттің аймақтық экономикалық саясатын қалыптастыру, 

жетілдіру және жүзеге асырудың объективті қажеттілігі. 

8. Аймақтық бюджет-салық жүйесі: жалпы сипаттамасы. 

9. Аймақ экономикасын басқару функциялары. 

10.  Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерін 

талдау. 

11. ҚР шаруашылық жүргізу практикасында шетелдік тәжірибені 

қолдану мүмкіндігі.  

  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Аумақтық еңбек бөлінісі және аймақтық деңгейдегі ұдайы 

өндірістік үдерістер.  

2. Аймақтық басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері.  

3. Аймақтың өндіргіш күштерін орналастыру қағидалары мен 

факторлары.  

4. Заманауи жағдайлардағы аймақтық басқарудың міндеттері.  

5. Аймақтардың дамуы мен бәсекеге қабілеттілігінің ұйымдық-

экономикалық факторлары. 

6. Аймақ экономикасын басқарудың ұйымдық құрылымын 

дамытудың заманауи мәселелері.  

7. Дотациялық аймақтар мен донор аймақтар. Олардың экономикалық 

даму деңгейлерін теңестіру тәсілдері.  

8. ҚР аймақтарының әлеуетін экономикалық бағалау.  

9. Еңбек нарығы және аймақтардың әлеуметтік саясаты.  

10. Қазақастан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуындағы 

теңсіздік мәселелері.  

11. Қазақстанның артта қалған аймақтарын анықтаудың мәні және 

критерийлері.  
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ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Мұхтарова К.С., Смағұлова Г.С. Аймақтық экономиканы басқару. 

Оқу құралы. -  Алматы, қазақ университеті, 2013. 

2. Кусаинов Х.Х., Әжмұрат Н.Т. Аймақтық экономика және басқару. 

Оқу құралы. – Ақтөбе, 2012 

3. Региональная экономика. Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, 

М.В. Степанова. – М.: ИНФРА-М., 2010.   

4. Региональная экономика. Учебное пособие./ Под ред. 

Н.Г.Кузнецова, С.Г.Тяглова. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.  

5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник. – М.: 

ИД ГУ-ВШЭ, 2006. – 495с. 

6. Курнышев В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы 

исследования: учебник для вузов / В. В. Курнышев, В. Г. Глушкова. – М.: 

КноРус,2010. – 254 с. 

7. Нурланова Н.К. Региональная парадигма устойчивого развития 

Казахстана: проблемы теории и практики. – Алматы: Институт экономики 

МОН РК, 2009.  

8. Региональная политика Республики Казахстан: экономический 

механизм реализации. Монография. – Алматы: ИЗ МН-АН РК – 2008 – 189 с.  

9. Чапек В. Н. Региональная экономика: учебник для вузов/В. Н. 

Чапек.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 256 с. 

 

Қосымша: 

1. Аубакиров Я. Национальная экономика: теоретико-

методологические и практические проблемы развития. Алматы, Раритет, 

2009. 

2. Кошанов А. Национальные экономические интересы и 

отношения собственности. Алматы, 2009. 

3. Региональная экономика. Учебное пособие./ Под 

ред.Т.Г.Морозовой.-М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2008.  

4. Социально-экономическая дифференциация регионов Казахстана 

и стратегические приоритеты их развития/ Н.Ж. Бримбетова.- Алматы: ИЗ 

МОН РК, 2006.- 26 С.- (Серия публикаций по проблемам устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности экономики Казахстана в 

условиях глобализации) 

5. Приоритеты совершенствования структуры хозяйства 

регионов Казахстана/ Р.З. Жалелева.- Алматы: ИЗ МОН РК, 2006.- 30 С.- 

(Серия публикаций по проблемам устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности экономики Казахстана в условиях глобализации).  
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PRYа 2201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии и мировой литературы 

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

русской филологии и мировой литературы  

Сансызбаева Г.Н. – доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Менеджмент и маркетинг»  

Смагулова Г.С. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» 

 

Рецензенты: 
Аубакирова Ж.Я. – доктор экономических наук, профессор 

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

Рыскулова М.М. – кандидат экономических наук, доцент 

университета «Нархоз» 

 

 

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;  

- о методах 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 специальности «Государственное и местное 

управление» и его составляющие. Профессиональная терминология 

как основной признак научного стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности 

«Государственное и местное управление». 

1.3 О научных методах исследования при изучении дисциплин 

специальности «Государственное и местное управление»   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 специальности «Государственное и местное 

управление»   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 специальности «Государственное и местное управление». 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности «Государственное и местное управление». 

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. 
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2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 

2.5 Законодательство Республики Казахстан в области государственного и 

местного управления. 

 

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 

«Государственное и местное управление» представления о 

профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой коммуникации в   

профессиональной сфере как об объектах, формирующих у будущих 

специалистов профессиональные компетенции – способности решать 

лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. 

Помочь студентам понять сущность текста по специальности 

«Государственное и местное управление», 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 
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Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Основные способы терминообразования. Научная терминология 

специальности «Государственное и местное управление». Узкоспециальные 

отраслевые термины специальности «Государственное и местное 

управление». 

 

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 области государственного и 

местного управления. 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 специальности «Государственное и 

местное управление» 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 специальности 

«Государственное и местное управление», 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. 
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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 

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-исследователей в области 

государственного и местного управления. 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого в области государственного и местного управления . 

Термины, обозначающие этапы развития теории и практики в области 

государственного и местного управления, 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.  
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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). 

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 специальности «Государственное и 

местное управление» в аспекте связности, 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). 
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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 

«Государственное и местное управление». Стандартные обороты речи в 

научной дискуссии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1.Классификация терминологии в контексте формирования 

гуманитарной картины мира ученого в области государственного и 

местного управления. 

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

словарями (Экономический 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. 
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7. Сансызбаева Г.Н., Мухтарова К.С., Аширбекова Л.Ж. Теория 

государственного управления: Учебное пособие. – Алматы: Казак 

университетi, 2015. 

8. Мухтарова К.С., Сансызбаева Г.Н., Смагулова Г.С. Организация 

государственной службы: Учебное пособие. – Алматы: Казак университетi, 

2016. 

 

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. 

– 152 с. 

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

справочная книга./Пер.  

на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие 

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

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общего языкознания и европейских языков КазНУ им. аль-Фараби 

Таева Р.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
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Мухтарова К.С. – доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» КазНУ имени аль-Фараби 

Мылтыкбаева А.Т. – PhD кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
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Рецензенты: 

Окушева Г.Т. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Казахского национального университета имени аль-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 

гуманитарных специальностях 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 является 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 компетенций в 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 
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(ООД). Релевантным является усиление общепрофессиональной и 

межкультурной направленности траектории обучения студента на основе 

лингвистического компонента, формирование неподдельного интереса к 

будущей профессии, к 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), принятыми 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;  
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 аргументировать, решать типовые стандартные 

профессионально-ориентированные задачи; 

иметь навыки: 

 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, обусловленных 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 (английский) язык в высшем учебном 

заведении. 

Постреквизиты: Введение в языкознание, общее языкознание, 

теоретические дисциплины бакалавриата по специальности 

«Государственное и местное управление». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальность 

«Государственное и местное управление на профессионально-

ориентированном иностранном (английском) языке. Работа с текстами 
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о современном состоянии отрасли.  

2 Выражение метаязыка специальности «Государственное и местное 

управление»: казахские (русские) и английские соответствия. 

Интернациональный фонд терминообразования. Понятие о 

терминообразовании на английском языке. Профессионально-

ориентированная терминология на иностранном (английском языке 

3 Предметная сфера специальности «Государственное и местное 

управление» на профессионально-ориентированном английском 

языке. Работа со специальными текстами. 

4 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Деловая 

переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, заметки, 

отчеты 

5 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Переговоры, 

профессиональные дебаты, презентации, конференции. 

6 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке 

7 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам на английском языке).  

8 Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на английском языке. Специальный профессионально-

ориентированный материал и его использование в заданных ситуациях 

профессионального общения (написание эссе, статей, тезисов, 

рефератов) 

9 Выдающиеся ученые в области профилирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по специальному научному 

направлению). 

10 Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими дисциплинами  

11 Роль иностранного (английского) языка в современном мире 

 

 

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 

иностранного (английского) языка.  

Объект Профессионально-ориентированного иностранного языка, 

изучаемого в рамках специальности, – описание сущности специальности, 

основных направлений профессиональных знаний в терминах и понятиях 

английского языка.  
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Предметом учебной дисциплины Профессионально-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 в 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, 

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; 
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– 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 коммуникативной компетенции, что 

обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 

образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 

рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в 

специальность «Государственное и местное управление» на иностранном 

профессиональном языке (английском). Работа с текстами о современном 

состоянии отрасли. 

Студенческая научно-практическая конференция: доклады, сообщения 

по актуальным проблемам в области государственного и местного 

управления. Реферирование и аннотирование статей по специальности по 

различным проблемам профессиональной области: Понятие «образование». 

Роль образования в жизни человека. Знание иностранного (английского) 

языка в формировании образованного специалиста. Понятие коммуникации. 

Профессиональная коммуникации – особая сфера. Роль и значение 

профессиональной коммуникации в жизни человека. Язык профессиональной 

коммуникации. Стили профессиональной коммуникации. Официальные и 
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неофициальные виды (формы) профессиональной коммуникации, 

применение языка. Роль иностранного (английского) языка в 

профессиональной коммуникации. Роль иностранного (английского) языка в 

преподавании профессиональных дисциплин.  

 

Выражение метаязыка специальности: казахские (русские) и 

английские соответствия 

Понятие о метаязыке. Структура метаязыка. Корпусы метаязыка 

специальных направлений профессиональной сферы. Метаязыковая основа 

терминосистемы специальности на иностранном (английском) языке. 

Понятие об общих парадигмах терминов специальности. Терминология – 

составная часть национального языка. Терминология – знаковая модель 

определенной теории специальной области знания или профессии. 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

(английском) языке. Основные источники формирования терминосистемы 

специальной отрасли знания. Заимствованные иноязычные термины 

(латинские, греческие, английские), интернациональный фонд 

(терминообразование на основе иностранного (английского) языка. 

Терминологические словари (одноязычные и двуязычные) 

профессиональные словари. Работа с лексикографическими источниками на 

иностранном языке (традиционными и on-line). Сопоставление словников 

профессиональных словарей на иностранном (английском), 

казахском/русском языках. Информационный поиск (иноязычная база 

данных, Интернет-ресурсы.  

 

Предметная сфера специальности на иностранном (английском) 

языке. 

Работа со специальными текстами. Сведения о профилирующей науке. 

Краткая история специальной науки. Внутренняя структура научной области. 

Основные функции специальности. Профессиональная область и культура. 

Предметная сфера специальности на иностранном (английском) языке. 

Профилирующая специальность и ее место в системе образования. 

Профилирующая специальность – совокупность профессиональных 

дисциплин. Объект и предмет различных разделов профилирующей науки. 

Основные теоретические проблемы специальных дисциплин. Выдающиеся 

ученые специальной науки. Школы и направления. Структура современной 

профессиональной науки (по направлениям).  

 

Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации.  

Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, 

заметки, отчеты: структура, клишированные фразы, словосочетания. Основы 

терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой переписке. 

Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой переписки и их 

дефиниции на иностранном (английском) языке.  
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Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. 

Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, конференции. Отличие 

этих понятий. Институт переговоров: виды, функции, динамика и правила 

проведения. Профессиональные дебаты 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. 

 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности на английском языке. 

Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в 

различных культурах. Язык как средство межкультурного общения. Роль 

иностранного языка в современном мире. Язык и межкультурная 

коммуникация. Стереотипные формы языковых выражений в межкультурной 

коммуникации на иностранном (английском) языке. Виды межкультурной 

коммуникации. Субъекты межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Перевод и межкультурная коммуникация. 

Межличностная коммуникация. Знакомство с основными межкультурными 

различиями во взаимоотношениях с представителями других культур. 

 

Академические общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

профессиональным дисциплинам на иностранном (английском) языке. 

Параметры и специфика академического общения. Национально-

культурная специфика речевого поведения и академического общения. 

Академическое учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в 

академическом учебном общении на иностранном  (английском) языке. 

Академическое чтение (типология текстов по профилирующим дисциплинам 

на английском языке, источники информации). Устные формы 

академического общения (презентация, научное сообщение, доклад, 

обсуждение, дискуссия). Лекционная форма организации занятий на 

иностранном языке. Раскрытие основных понятий темы; сочетание 

теоретического материала с конкретными практическими примерами на 

иностранном языке. Семинарское занятие на иностранном языке как одна из 

основных форм организации учебного процесса.  

 

Профессиональная компетенция: ориентированность на 

специальные тексты на иностранном (английском) языке. 

Академическое письмо (эссе, реферат, аннотация, тезисы, статья, доклад, 

курсовая, дипломная работа). Специальный профессионально-

ориентированный материал и его использование в заданных ситуациях 

профессионального общения: структура, композиция (написание эссе, статей, 

тезисов, рефератов). 

http://ru.idebate.org/debatabase
http://ru.idebate.org/debatabase
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Выдающиеся ученые в области профессиональной области. 

Основные научные парадигмы в современном мире в области 

государственного и местного управления. Общие и частные вопросы 

профессиональной области в трудах выдающихся ученых. Представители 

современного казахстанского научного знания. Основные тенденции 

зарубежных направлений в профессиональной сфере. Профессиональные 

школы и концепции. Тексты из трудов известных ученых в области 

специальности (чтение, перевод, пересказ текстов на иностранном 

(английском) языке по материалам учебно-методических пособий по 

дисциплинам специальности). 

 

Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими дисциплинами специальности.  

Структура специальности и особенности дисциплин, входящих в эту 

структуру. Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

основными дисциплинами бакалавриата: «Введение в специальность», 

«Теория государственного управления», «Региональная экономика и 

управление» и др. Специальный профессионально-ориентированный 

материал и его использование в заданных ситуациях профессионального 

общения. Профессиональная компетенция: ориентированность на 

специальные тексты на иностранном (английском) языке. Чтение, 

аудирование, комментирование текстов по тематике специальности на 

профессионально-ориентированном иностранном (английском) языке. 

Реферирование, конспектирование текстов на иностранном языке по 

проблемам специальности.  

 

Роль иностранного (английского)  языка в современном мире 

Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – 

международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 

Английский язык как одна из форм изменения общества. Заключение 

Президента в послании народу Казахстана «Государственное новое 

политическое направление главы государства в Стратегии «Казахстан – 

2050» – «Мы должны стремиться изучать английский язык». Культурный 

проект «Триединство языков». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальность, значение и задачи курса «Профессионально-

ориентированный иностранный  язык». 

2. Избранная специальность как научная отрасль. 

3. Словники специализированных словарей на иностранном 

(английском) и казахском/русском языках.  

4. Основные научные школы управления и их представители и 

открытия в области государственного и местного управления. 

5. Свойства государственного управления и их характеристики. 
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6. Понятие и особенности государственной службы. 

7. Принципы государственной службы. 

8.  Интернациональный фонд терминообразовании. Язык и общество. 

9. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации.  

10. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, 

реферет, статья). 

11. Язык и культура. Язык как средство межкультурного общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Культура речи. Функциональные стили языка (научный стиль).   

2. Функциональные стили языка (официальный/неофициальный стиль): 

общее понятие.  

3. Организация речевого произведения на иностранном языке: 

введение, основная часть и заключение. 

4. Документальные виды: письмо, эссе.  

5. Типы словарей.  Электронные словари. 

6. Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-

ресурсы). 

7. Культура речи. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. 

8. Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере. 

9. Специфика официального и неофициального стилей в 

профессиональной сфере. 

10. Научный метаязык:  признаки, характерные особенности. 

11. Английский язык  – международный язык. 

12. Культурный проект «Триединство языков». 

13. Эссе на тему «Роль государственной службы в общественном 

разделении труда» на профессиональном иностранном языке. 

14. Специфика научной и профессиональной речи. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Современные направления в профессиональной области, связанные 

со специализацией бакалавров. 

2. Роль Интернета в системе образования.  

3. Самостоятельная подготовка эссе на профессиональную тему.  

4. Самостоятельная подготовка реферата на профессиональную тему. 

5. Самостоятельная подготовка научной статьи на профессиональную 

тему. 

6. Современные информационные технологии в повышении 

эффективности обучения второму / иностранному языку (семинар). 
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5. Роль английского языка в современном мире. Английский язык как 

глобальный (дискуссия). 

6. Язык и национальный характер. 

7. Вопросы трехъязычия в Казахстане (круглый стол). 

8. Труды знаменитых ученых специализированной области страны 

изучаемого языка. Реферат. 

9. Труды ученых Казахстана в области государственного и местного 

управления (на иностранном языке). Реферат. 

10. Человек и окружающая среда (эссе). 

11. Интернационализация образования. Образование  будущего (эссе). 

12. Проблема сохранения многоязычия в мире (реферат). 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

3. Introductory Guide to the Common European Framework of 

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

2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 

2009. 

5. Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

6. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in 

Public : учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 

с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New 

York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

9. Сансызбаева Г.Н., Мухтарова К.С., Аширбекова Л.Ж. Теория 

государственного управления: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ 

университетi, 2015. 

10. Мухтарова К.С., Сансызбаева Г.Н., Смагулова Г.С. Организация 

государственной службы: Учебное пособие. – Алматы: Казак университетi, 

2016. 

 

Дополнительная: 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 
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итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University 

Press. - 1999.  

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

University Press. – 2010. 

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

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

 

Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список 

литературы рабочей программы дисциплины необходимыми учебниками, 

учебными пособиями, лексикографическими источниками. 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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ET 1203 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Айтбембетова А.Б. – доктор экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика» Казахского национального университета имени аль-Фараби 

Ережепова А.А. – кандидат экономических наук, ст. преподаватель 

кафедры «Экономика» Казахского национального университета имени 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 «Основы  экономической теории» позволит 

будущим специалистам понять социально-экономические явления и 

процессы, происходящие как в  мире, так и в казахстанском обществе. 

Курс «Основы экономической теории»  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 «Основы экономической теории» 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 «Основы экономической теории» 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 «Основы экономической теории» 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 «Основы экономической теории» 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.  

Постреквизиты: микроэкономика, макроэкономика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Название тем 

 Основы и закономерности функционирования экономики 

1 Предмет экономической теории и методы исследования 
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2 Основы общественного производства 

3 Собственность и экономические системы 

4 Формы общественного хозяйства. Товар и деньги.  

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. 

Объектом изучения экономической теории 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. 
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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 экономике и 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 

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 
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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.  

Понятие эластичности. Эластичность спроса. Эластичность 

предложения. Факторы, влияющие на эластичность.  

Механизм ценообразования в рыночной экономике.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Теория фирмы и предпринимательства.  
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Эволюция взглядов на предпринимательство. Сущность 

предпринимательства. Стадии предпринимательского процесса. Виды 

предпринимательской деятельности.  

Понятие фирмы. 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. 
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. 
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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 в человеческий 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. Экономические и 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.  

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.  
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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 мировой 

валютной 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. 

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.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

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. 

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          
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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., 

Киселевой Е.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 

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.  

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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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 1204 – 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» АО «Университет Нархоз» 

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

«Экономика» АО «Университет Нархоз» 

 

Рецензенты: 

Аубакирова Ж.Я. – д.э.н., профессор кафедры «Экономика» 

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

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

кафедрой «Экономика» Казахского университета международных отношений 

и мировых языков имени Абылай хана 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Содержание «Типовой программы» соответствует требованиям 

типового учебного плана специальности. «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: 
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менеджерами, потребителями, работниками, инвесторами. Следовательно, 

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 дисциплины: «Экономическая теория». 

 

 

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. 

Микроэкономика тесно взаимосвязана с математикой и статистикой, 
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экономической теорией, макроэкономикой, маркетингом и менеджментом, 

экономикой предприятия и экономикой природопользования и др.  

Эволюция микроэкономики как науки. До конца 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 конце 19 в. Менгер, Джевонс, Вальрас и др. совершили 

«маржиналистскую революцию», предложив предельные величины для 

анализа поведения экономических агентов и общую теорию равновесия. В 

начале 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 середине 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 

долгосрочном периоде. Определение эффективного способа производства. 

Траектория развития фирмы. 
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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. 

Предложение капитала. Межвременное бюджетное ограничение и 

межвременные предпочтения.  Оценивание будущих доходов в настоящем 

времени. Инвестиции в человеческий капитал.  
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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. Рыночный механизм регулирования экономики. 

2. Эластичность спроса и предложения и анализ налогообложения. 

3. Теория поведения потребителя.  

4. Теория производства. 

5. Издержки производства. 

6. Поведение конкурентной фирмы. 

7. Поведение фирмы–монополиста. 

8. Поведение фирмы в условиях  монополистической  конкуренции 

и олигополии. 

9. Рынки факторов производства.   

10. «Провалы» рынка и государственное регулирование экономики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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1. Исследование эластичностей спроса и предложения и анализ 

роли их ценовой эластичности при распределении налогов между 

продавцами и покупателями 

2. Анализ функции полезности и определение значения предельной 

полезности  

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

4. Анализ взимосвязи долгосрочных и краткосрочных издержек 

производства  

5. Анализ масштаба производства и определение его влияния на 

развитие фирмы  

6. Нормативный анализ долгосрочного конкурентного равновесия и 

опредление экономической ренты  

7. Определить условия возникновения картеля и анализ его 

деятельности 

8. Сравнение видов ценовой дискриминации и анализ их влияния на 

потребителей  

9. Вывод условия получения монопольной прибыли и анализ 

взаимосвязи с монопольной властью 

10. Сравнительный анализ конкурентных и неконкурентных рынков 

факторов производства  

11. Модели общего равновесия: модель Вальраса и другие типы  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Нормативный анализ прямого налогообложения физических лиц 

и определение роли ценовой эластичности спроса  

2. Позитивный анализ процесса производства в краткосрочном 

периоде на примере реального казахстанского предприятия  

3. Позитивный анализ долгосрочного производственного процесса 

на примере реального казахстанского предприятия 

4. Анализ экономических результатов и принятия решений 

конкурентной фирмы в условиях совершенного рынка на примере реального 

предприятия  

5. Анализ экономических результатов и принятия решений фирмы-

монополиста в условиях несовершенного рынка на примере реального 

предприятия 

6. Исследование деятельности крупной компании, действующей на 

местном рынке в условиях монополистической конкуренции  

7. Исследование и анализ антимонопольного законодательства и 

политики в РК  

8. Анализ поведения естественной монополии на примере 

национальной компании Казахстана  
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9. Исследование олигополии и дуополии с использованием теории 

игр  

10. Анализ производства и потребления общественных благ и 

примеров возникновения экстерналий в Казахстане 

11. Анализ примеров и факторов несовершенства рынка  
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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. 

2. Рахимбаев А.Б., Боброва О.Н. Практикум по дисциплине: 

Микроэкономика. Учебное пособие. – Алматы: изд. LEM, 2015. – 296 с. 

3. Тарануха Ю.В., Сидорович А.В. Микроэкономика (тесты, 

графические упражнения, задачи). Учебное пособие / Тарануха Ю.В., 

Сидорович А.В.  – 2-е изд. – М.: Дело и сервис, 2015. – 208 с. - (Серия 

Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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.  
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На сегодняшний день главным приоритетом развития экономики 

Республики Казахстан является экономический рост и устойчивое 

экономическое развитие национальной экономики. В свете данных 

тенденций становится ясным, что подготовка экономистов требует овладения 

ими принципов макроэкономического анализа. 

«Типовая программа» разработана в соответствии с требованиями 

типового учебного плана специальности. 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». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

1.  Предмет и методы макроэкономики. 

2.  Макроэкономические показатели. 

3.  Производство и распределение национального дохода.  
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4.  Экономический рост. 

5.  
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

6.  
Макроэкономические модели рыночного равновесия в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Модель  АD-AS. 

7.  Потребление и сбережения. 

8.  Государственный бюджет. Фискальная политика. 

9.  Спрос на деньги. Денежный рынок. 

10.  Монетарная политика. 

11.  Взаимодействие рынков. Модель IS-LM. 

12.  Экономические циклы и государственный долг. 

13.  Платежный баланс и валютные курсы. 

14.  
Модель IS-LM-CM для открытой экономики. Режимы обменного курса 

и совокупный спрос. 

15.  Международная торговля и торговая политика. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

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; 



 150 

-  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.  

Факторы производства и производственная функция. Распределение 

национального дохода по факторам производства. Производственная 

функция с постоянной отдачей от масштаба. Спрос на фактор производства.  

 

Экономический рост. 

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. 

 

Тема 9. 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. 

Финансирование дефицита государственного бюджета. Государственный 

долг в РК. 
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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. 

13. Платежный баланс и его структура. 

14. Способы управления дефицитом платежного баланса. 
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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 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 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? 

10.  Казахстанская инфляция: история развития и факторы влияния 

11.  Инфляционное таргетирование в РК: «за» и «против».  
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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., Тейлор М. Макроэкономика. / 2-ое изд. – СПб.: Питер, 

2013.- 560 с. - (Серия «Классический зарубежный учебник»)  

2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник / 10-ое изд., 

перераб. и дополн. - М.: Маркет ДС, 2013.- 416 с.  

3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р.  Макроэкономика. 5-ое изд. – СПб.: 

Питер, 2016. - 448 с. 

 

Дополнительная: 

1. Серегина С.Ф. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений. 

Учебное пособие для академического бакалавриата. / под ред Серегиной С.Ф. 

- 2-ое изд. - М.: Юрайт, 2015.- 174 с. 

2. Леусский А.И., Тарасевич Л. С., Гребенников П.И. Макроэкономика. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015.- 

527 с. 

3. Киселева Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс / Учебное пособие. – 

М.: Кно-Рус. - 384 с. 

4. Джеймс Рикардс. Валютные войны / Джеймс Рикардс: пер.с англ. – 

Москва: Эксмо, 2015. – 368 с. 

5. Пол Кругман. Выход из кризиса есть / Пол Кругман: пер.с англ. – М.: 

Азбука Бизнес, Азбука Аттикус, 2013. – 320 с. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=11803
https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=11804
https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=11806
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GRE 2206 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Объем 2 кредита 

 

Автор:  

Есенжигитова Р.Г. – старший преподаватель кафедры «Менеджмента и 

маркетинга» Казахского национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Смагулова Г.С. – кандидат экономических наук, Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби 

Танкиева А.К. – кандидат экономических наук Университет Нархоз 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Регулирование экономических процессов со стороны государства -

неотъемлемый элемент управления любой общественно-экономической 

системы. Все страны, базирующиеся на системе рыночных отношений, 

широко используют в разных варияциях методы государственного 

регулирования социально-экономических  процессов,  протекающих в жизни 

общества. Необходимость определенного вмешательства государства в 

социально – экономические процессы так же объективна, как объективно 

удовлетворение потребностей человеческого  общества. 

Следовательно, возникает главный вопрос – когда, как и в какой мере 

осуществляется вмешательство государства в указанные процессы? Научный 

поиск и нахождение ответов на этот вопрос и должны составлять теоретико-

методологическую и организационную основу государственного 

регулирования экономики. Поэтому содержание курса построено  исходя из  

необходимости освоения научно-методических и организационно-

институциональных основ государственного регулирования экономики, 

основных закономерностей, факторов роста и регулирования  смешанной 

экономики, механизмов реализации финансово-кредитной, региональной и  

внешнеэкономической  политики государства. 

При освоении курса «Государственное регулирование экономики»  

студентам  необходимо  

знать: основные функций государства в области регулирования 

экономики, систему органов управления и регулирования экономики в РК, 

основные методы и механизмы  государственного регулирования экономики, 

концептуальную и нормативную базу современной государственной 

экономической политики, содержание ключевых научных исследований в 

области государственного регулирования экономики, основы  организации и 
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регулирования материального производства, инвестиций, рынка труда, 

социальной сферы, охраны окружающей среды, внешнеэкономической 

деятельности; 

уметь: пользоваться терминологией, относящейся к вопросам  

государственного регулирования экономики, оценивать современную 

государственную экономическую политику, ориентироваться в системе 

нормативно-правовых актов, регулирующих социально-экономическую 

сферу общества, провести сравнительный анализ социально- экономических 

показателей, выявить тенденции изменения социально – экономических 

процессов и явлений; 

овладеть: навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений, 

разработки государственной политики, а также анализа проблем в области 

государственного регулирования экономики. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика. 

Постреквизиты: Маркетинг, Теория государственного управления, 

региональная экономика и управление. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

 Научно-методические и организационно - институциональные 

основы государственного регулирования экономики 

1. Теоретический аспект государственного  регулирования 

экономики  и его  объект 

2. Понятие методологии ГРЭ и её основные элементы 

3. Организационные основы регулирования экономики и его 

зарубежный опыт 

 Основные закономерности, факторы роста и регулирование 

смешанной экономики 

4. Экономический рост: основные факторы и государственные  меры 

по его  обеспечению 

5. Социально-экономическое прогнозирование и планирование как  

начальный этап деятельности государства по регулированию 

экономики 

 Регулирование использования производственного и 

интеллектуального потенциала общества 

6. Государственное регулирование рациональной занятости и 

социальной защиты населения 

7. Формирование и механизмы осуществления инвестиционной  

политики  государства  

8 Система государственных мер по эффективному использованию 

земельных ресурсов 

 Механизмы реализации финансово - кредитной, региональной 
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и внешнеэкономической политики государства 

9. Финансово-бюджетные методы регулирования экономики 

10. Основные механизмы осуществления  денежно-кредитной 

политики государства 

11. Государственное регулирование социально – экономического 

развития  регионов Казахстана 

12. Регулирование природоохранной и внешне – экономической 

деятельности государства 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса является изучение основ теории, методологии и 

организации государственных подходов к регулированию экономики, 

методов применения его механизмов в конкретных естественно-

исторических и социально-экономических условиях развития той или иной 

страны. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение теоретических аспектов государственного регулирования  

экономического развития страны;  

- формирование представлений о государстве как об одном из активных 

участников экономической жизни, о его многогранной роли в современной 

экономике; 

- приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенденций 

изменения форм, методов и инструментов воздействия государства; 

- усвоение отечественного и мирового опыта государственного 

регулирования экономики. 

«Государственное регулирование экономики», представляет собой 

базовую дисциплину среди специальных дисциплин, преподаваемых 

студентам вышеназванной специальности. В программе по данному курсу 

приведены основные вопросы по его темам в разрезе лекционных занятий, 

самостоятельной работы студентов с преподавателем (СРСП), 

самостоятельной работы студентов (СРС), а также обязательные для 

изучения литературные источники.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО - 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Теоретический аспект государственного регулирования экономики  

и его  объект. 
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Объективная необходимость государственного регулирования 

экономики (ГРЭ) и его сущность. Типология общественно-экономических 

систем и основные модели хозяйствования. Ареал рыночных отношений и 

его  пределы. Роль государства в  становлении и развитии рыночной 

экономики. Основные научные направления по вопросам экономической 

роли государства: неоклассическое течение,  кейнсианство,  монетаризм, 

институционализм и др. Экономические функции государства и особенности 

его функционирования в условиях транзитной и рыночной экономики. 

Воспроизводственный процесс и цикличность экономики, её  основные 

объективно-субъективные причины. Деятельность государства по 

преодолению кризиса в экономике и  социальной сфере.  

Институционализм и его основоположники. Сложные 

институциональные  структуры и их взаимосвязь с  эффективностью 

производства и обращения  товаров (услуг). Сущность  трансакционных 

издержек (лауреат Нобелевской премии Р.Коуз). Трансакционные издержки 

как отражение поведения экономических агентов и проявление трения в 

экономике. Основные причины  роста трансакционных издержек и роль 

государства в их минимизации. Зависимость этих издержек от выбора 

состава институтов и прояснения прав собственности. 

Объекты государственного регулирования: макросфера, 

производственная, инфраструктурная, социальная сферы экономики и их 

региональные составляющие. Потоки ресурсов, товаров, денег и роль 

государства в обеспечении  благополучия фирм, крестьянских и домашних 

хозяйств. 

Субъекты ГРЭ, их социально-экономические и хозяйственные 

интересы. Направление этих интересов в единое русло – важная задача 

государства. 

Основные задачи изучения и структура  курса «ГРЭ». 

 

Понятие методологии грэ и её основные элементы. 

Основные постулаты общественного воспроизводства в отношении к 

регулированию экономики. Воспроизводственный кругооборот и 

взаимосвязь экономических переменных. Динамика ресурсов и 

концептуальные основы экономического роста. Совокупный спрос  и 

совокупное предложение, их взаимосвязь. Величина совокупного спроса, 

прибыль, объем факторных доходов и инвестиций. Понятия акселератор и 

мультипликатор и их роль в ГРЭ.  

Систематизация положений экономической науки с позиции 

рационального использования ее концепции в системе государственного 

регулирования.     

Обоснование концепции и принципов ГРЭ, их динамичность. 

Основные механизмы и методы ГРЭ. Макроэкономические, 

институциональные, информационные, ресурсные и другие методы. 
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Методология ГРЭ и необходимость её постоянного совершенствования. 

Состав и приоритетность методов ГРЭ в зависимости от его объекта и 

целевых установок. 

 

Организационные основы регулирования экономики и его 

зарубежный опыт. 

Теоретические основы  организации ГРЭ. Обоснованный выбор 

системы  мультипликаторов -  важная  теоретическая проблема организации 

ГРЭ. 

Правовое обеспечение экономических функций государства. 

Конституция Республики Казахстан как основа организации ГРЭ. 

Система республиканских органов представительной, законодательной, 

исполнительной власти и их место в процессе ГРЭ. Организационная 

структура  органов управления экономикой Республики Казахстан (РК). 

Основные функциональные обязанности центральных органов управления 

народным хозяйством. Региональные органы управления и их регулирующая 

роль в  экономическом и социальном развитии. 

Значение, организация и процесс приватизации государственной 

собственности. Государственная программа и организационно – правовое  

обеспечение поддержки предпринимательства  и малого  бизнеса.  

Сущность, общие черты, тенденции развития государственного 

предпринимательства и его роль в воспроизводстве общественного капитала 

и чистых общественных товаров. Организационно-этический аспект 

отношений между  субъектами предпринимательской  деятельности. 

Негосударственные субъекты регулирования экономики: институты 

гражданского общества, профессиональные и общественные объединения и 

союзы, ассоциации и т.п. 

Повышение эффективности экономических взаимоотношений между 

государством и частным сектором на основе рыночных принципов. 

Оптимизация государственного участие в экономике за счет 

административных реформ. Экономическая и административная 

ответственность за неисполнение контрактных обязательств.  

Особенности осуществления ГРЭ в странах с развитой рыночной 

экономикой. Развитие рыночных отношений в экономике и её 

государственное регулирование в странах Восточной Европы и Юго-

Восточной Азии. Практика  общеэкономического и стратегического 

планирования в зарубежных странах и его роль в условиях развития 

рыночных отношений в странах СНГ. 

Проблема целесообразности и возможностей использования 

зарубежного опыта ГРЭ в условиях Казахстана. Объективные основы выбора 

Казахстаном своего эволюционного пути перехода к развитым рыночным 

отношениям.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ФАКТОРЫ РОСТА  И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Общая характеристика переходной экономики и её 

закономерности. 

Переходная экономика: сущность, основные характеристики и  роль 

государства в трансформационном процессе. Система моделей переходной 

экономики: «рыночного социализма», «бархатной революции», «социально-

рыночного хозяйства», «шоковой терапии» и т.п. Основы использования 

соответствующей модели. 

Закономерности переходной экономики: либерализация и приватизация 

государственной собственности, формирование рыночной инфраструктуры, 

демонополизация экономики и поощрение конкуренции, оптимизация 

структуры экономики, переход к адресной социальной поддержке, 

финансовая стабилизация и др. 

Диалектика взаимосвязи товарно-денежных отношений и  

планомерности. Товарное производство и обеспечение социальной 

справедливости. 

Условия, создаваемые государством для надежного существования и 

функционирования рынка. Структура рынка.  Модель IS-LM. Рынок капитала 

(фондов)  и научно-технических разработок. Рынок ценных бумаг. Рынок 

труда. 

Роль государства в формировании рыночных структур и  методы 

регулирования их развития. 

 

Экономический рост: основные факторы и государственные  меры 

по его  обеспечению. 

Основы и факторы формирования экономической политики 

государства и её социальная направленность. Общественное производство: 

показатели, темпы роста и  структура. Необходимость и обоснование 

структурной политики государства. Принципы разработки производственных 

программ. Макроэкономическая стабильность и государственные меры по её 

достижению. Система макроэкономических показателей  и их взаимосвязь.  

Экономический рост: факторы, показатели и методы их  измерения. 

Основные направления государственной деятельности по обеспечению 

экономического роста. Сравнение моделей экономического роста.  Потоки и 

запасы, роль Правительства в их регулировании. 

Основные показатели и система стимулирования эффективного 

использования факторов производства. Макроэкономический подход к 

измерению уровня фондо (капитало) отдачи и производительности труда. 

Особенности формирования индустриальной и аграрной политики 

государства. Организационно-методологические аспекты  определения 

отраслей приоритетного развития. 

Проблема рационального размещения производительных сил и учет 

общегосударственных интересов при её решении. 
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Социально-экономическое прогнозирование и планирование как 

начальный этап деятельности государства  по регулированию 

экономики. 

Научно-методологические основы экономического прогнозирования.  

Сущность, принципы и методы прогнозирования. Основы теории и  

организации разработки комплексного народнохозяйственного прогноза. 

Виды прогнозов по уровням агрегирования, по функциональным блокам и 

срокам разработки. 

Государственные национальные программы как основа реализации 

стратегии государства по приоритетным направлениям развития экономики и 

как составная часть народнохозяйственных планов. Разработка и 

утверждение этих программ.  

Сущность, научные основы и характерные черты стратегического и 

индикативного планирования развития экономики. 

Понятие методологии стратегического планирования. Стратегическое и 

среднесрочное планирование развития отраслей производственной и 

инфраструктурной сфер экономики  и его основные методы.  

Основы планирования развития социальной сферы. Основные 

показатели развития образования, здравоохранения, культуры и методика их 

обоснования.   

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА 

 

Направления научно-технического прогресса и роль государства в  

его ускорении. 

Приумножение научно-технического потенциала общества как важная 

задача управления экономикой. Основы формирования научно-технической и 

инновационной политики государства. Социально-экономический аспект 

научно-технического прогресса (НТП) и его основные направления. 

Система государственных мер по ускорению и повышению 

эффективности НТП. Административно-правовые  и экономические 

механизмы влияния государства на НТП. Условия и  источники прямого 

финансирования научно-исследовательских, проектно-изыскательных и 

опытно-конструкторских работ. Значение механизмов налогового и 

кредитного регулирования НТП.  

Стимулирование и государственная поддержка приоритетных 

направлений научного и научно-технического развития в соответствии с 

национальными интересами и потребностями социально-экономического 

развития страны. Концентрация ресурсов на приоритетных научных 

направлениях. Формирование и размещение государственного заказа по 

науке и технике на конкурсной основе. Демократизация и обеспечение 

взаимодействия государственных органов в области науки и научно-

технической деятельности с научной общественностью при формировании и 
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реализации научно-технической политики. Обеспечение свободы научного, 

научно-технического творчества и улучшения условий труда научного 

работника. Государственные меры по обеспечению интеграции науки, 

производства и образования. 

Основные цели научно-технической политики: развитие исследований, 

направленных на повышение качества жизни; разработка наукоемких, 

высокотехнологичных, ресурсосберегающих и экологически чистых 

производств; поэтапное преодоление сырьевой направленности экономики  и 

ориентация на выпуск конечной качественной и конкурентоспособной 

продукции. 

Выбор вектора и системы стимулирования ускорения НТП в 

перспективе. Организационно-методологический аспект прогнозирования 

НТП и его программно-целевого  планирования. 

Государственные и рыночные механизмы использования достижений 

НТП. Система мер по осуществлению инновационной политики государства. 

Значение механизма ускоренной амортизации основного капитала. 

 

Государственное регулирование рациональной занятости и 

социальной защиты населения. 

Демографическая ситуация и трудовой потенциал общества. 

Половозврастная и интеллектуальная мобильность трудовых ресурсов.  

Система государственных мер по их рациональному использованию и 

обеспечению занятости трудоспособного населения. 

Формы и основные причины безработицы и роль государства в её  

снижении. Процесс формирования  рынка труда  и государственный подход к 

его развитию. Механизмы государственного  воздействия на соотношения в 

темпах роста производительности труда и  его  оплаты. Закон Оукена и 

кривая Филлипса. Инфляция, безработица, зарплата и проблема 

рационального использования трудовых ресурсов. 

Организационно-правовые основы и методы осуществления 

общегосударственной политики обеспечения социальной защиты различных 

слоев населения. Прожиточный минимум и проблема борьбы с бедностью. 

Справидливость распределения доходов. Принципы и методы 

государственного регулирования уровня жизни населения. 

Экономическая роль социальной  инфраструктуры и развитие 

рыночных отношений в её отраслях. Взаимосвязь этих отраслей с уровнем 

индекса человеческого развития. 

Государственное регулирование развития социальной инфраструктуры 

и его механизмы. Государственная политика Республики Казахстан в сфере 

социальной защиты безработных и инвалидов.  

Государственный социальный заказ и принципы его правового 

регулирования.  

 

Формирование и механизмы осуществления инвестиционной 

политики государства. 
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Инвестиции и инвестиционная концепция. Динамичность 

инвестиционной политики государства и основы её формирования. 

Важнейшие принципы инвестиционной  деятельности государства. 

Источники и проблема рационального использования инвестиционных 

ресурсов. Выбор оптимального соотношения между  иностранными 

инвестициями и  внутренними инвестиционными ресурсами. Механизм 

сбалансирования спроса на инвестиции и их предложения. 

Инвестиционный фонд Казахстана и государственная поддержка 

инвестиционной деятельности. Создание благоприятного инвестиционного 

климата в стране.  

Роль повышения инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов и его механизмы. Оценка инвестиционных проектов и разработка 

долгосрочных программ инвестиционной деятельности государства. 

Государственный подход к определению приоритетных направлений и сфер 

инвестирования. Учет интересов сбалансированного развития 

производственной сферы и отраслей производственной инфраструктуры.  

Проблема инвестиционной привлекательности государства: социально-

политическая стабильность; действенность законодательных актов; 

незыблемость курса на углубление экономических реформ; своевременность 

выполнения межгосударственных обязательств по экономическим  связям и 

др. 

Финансово-бюджетные и денежно-кредитные рычаги эффективного 

использования инвестиционного потенциала государства. Основные  

количественно-качественные показатели инвестиционно – строительного 

комплекса и методология их обоснования. Технологическая и 

воспроизводственная структура капитальных вложений и государственные 

меры по повышению показателей их эффективности. 

 

Система государственных мер по эффективному использованию 

земельных ресурсов. 

Земля как основное средство производства в аграрном секторе 

экономики. Проблема эффективности использования  сельскохозяйственных 

угодий и её связь с организационно-технологическими основами 

производства. Многоукладность аграрного сектора и роль государства в 

обеспечении рационального использования земельного, материально-

технического и интеллектуального  потенциала села. 

Особенности сельского хозяйства и научное обоснование 

приоритетности   развития его отраслей. Механизмы государственной 

поддержки аграрного сектора и регулирования его развития в перспективе. 

Роль государства в укреплении хозяйственно-экономических связей между 

секторами агропромышленного комплекса и  направлении их интересов в 

единое русло. 

Ареал государственных интересов в  повышении экономической и 

экологической эффективности землепользования и в научно-

технологическом обеспечении развития земледелия и животноводства.  
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Методы влияния государственных органов на определение  планового 

объема производства сельскохозяйственной продукции.  Вопросы 

эффективной реализации продуктов аграрного сектора и механизмы её 

стимулирования со стороны государства.  

Экономический механизм рационального использования земель и роль 

их  кадастровой оценки. Механизмы государственного стимулирования 

улучшения экологического состояния земли и повышения ее плодородия. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВО- 

КРЕДИТНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Финансово-бюджетные методы регулирования экономики. 

Современная финансово-бюджетная  система Республики Казахстан и 

её социально – экономическая роль. Состав и приоритетность финансовых 

механизмов регулирования экономики. Обоснование необходимости 

усиления фискальной политики государства и основные методы её 

осуществления.  

Основная цель фискальной политики государства: эффективное 

применение налогово - бюджетных инструментов; решение приоритетных 

задач социально-экономического развития; повышение 

конкурентоспособности экономики страны; ускорение социальной и 

экономической модернизации Казахстана. 

Государственная организация взимания налогов и меры по увеличению 

налоговых поступлений в бюджет.  Планирование государственных расходов 

и их оптимизация.  

Система государственного бюджета и проблема совершенствования  

межбюджетных отношений. Источники и методы  финансирования 

бюджетного дефицита. Внутренний и  внешний государственный долг и 

меры по его погашению. Внебюджетные фонды и механизмы 

государственного влияния на процесс их рационального использования. 

 

Основные механизмы осуществления денежно-кредитной 

политики государства 

Цели, задачи и основы формирования денежно-кредитной политики 

государства. Функционирование денежно-кредитной системы Республики 

Казахстан и роль Национального банка в его совершенствовании. 

Законодательные и организационные основы регулирования денежного 

обращения и денежно-кредитных  отношений. 

Административные и экономические рычаги, применяемые 

государством для обеспечения рационального использования кредитных 

ресурсов и регулирования деятельности банков второго уровня. Основные 

методы осуществления монетарной политики с учетом интересов поддержки 

макроэкономической стабильности  и сбалансированности. 
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Государственные меры по обеспечению стабильности финансового 

рынка и реального обменного курса валют.  

Взаимосвязь денежного обращения с ценообразующими факторами и 

тенденциями в формировании цен. Основные методы государственного 

регулирования процесса ценообразования: установление  фиксированных цен 

(тарифов),  верхних и нижних пределов  колебания цен, ценовых субсидий, 

изменение амортизационной политики и налоговых ставок, осуществление  

государственных закупок товаров (услуг) и др. Зарубежный опыт 

государственного регулирования цен и  недостатки рыночного механизма 

ценообразования.  

 

Государственное регулирование социально – экономического 

развития  регионов казахстана. 

Унитарность государственного строительства Республики Казахстан и 

её административно-территориальное деление. Конституция Республики 

Казахстан о социально-экономическом развитии регионов. 

Формирование и методы осуществления государственной  политики в 

области регионального развития (областей, городов, районов). 

Организационная структура и деятельность государственных органов  по 

обеспечению экономического и социального развития областей, социально 

отсталых районов, депрессивных малых и средних городов. 

Определение необходимости и роль разработки концепции и 

государственных программ регионального развития.  

Формирование эффективной экономической специализации регионов и 

ее отражение в Стратегии территориального развития Казахстана до 2015 

года.  Основы сочетания общегосударственных  и региональных интересов в 

оптимизации размещения производительных сил. Местное хозяйство и 

местное самоуправление. Система местного  государственного управления. 

Смысл, эффективность и основы организации специальных 

экономических зон.  

Современная стратегия территориального развития, направленная на 

активизацию экономической деятельности в развитых региональных центрах, 

способных стать «локомотивами» экономической модернизации страны в 

целом.  

Цель осуществления региональной политики: снижение существующих 

между регионами различий в уровнях социально-экономического развития; 

осуществление приоритетных инвестиционных проектов, способствующих 

укреплению социальной инфраструктуры; улучшение уровня жизни 

населения в сочетании с политикой избирательной поддержки регионов и др.  

Необходимость государственной поддержки комплексного развития 

малых городов и перспективных сельских территорий; разработки и 

проведения государственной политики по укреплению экономического 

потенциала приграничных районов Казахстана; осуществления мер по 

развитию предприятий перерабатывающего сектора промышленности, 

повышению инфраструктурной обеспеченности территорий и др.  
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Регулирование природоохранной и внешне – экономической 

деятельности государства. 

Социально-экономическое значение охраны окружающей среды и 

разумного природопользования. Экономическое регулирование 

рационального использования и охраны природных ресурсов. 

Методы разработки и осуществления государством природоохранных 

мероприятий (программ). Стратегия, пути ресурсосбережения  и 

государственные меры по его стимулированию.  

Законодательство Республики Казахстан об охране окружающей среды 

(законы "Об охране окружающей среды", "Об особо охраняемых природных 

территориях", "Об экологической экспертизе", "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", "Об охране, воспроизводстве 

и использовании животного мира", Лесной, Водный и Земельный кодексы 

Республики Казахстан и др.). 

Объективная необходимость объединения усилий различных стран для  

решения природоохранных проблем глобального масштаба. 

Сущность и принципы выработки внешнеэкономической политики 

государства в условиях углубления международного разделения труда и  

усиления мирохозяйственных  связей. 

Формирование стратегии развития внешнеэкономических связей и 

экспортных программ. Динамизм форм и методов осуществления 

лицензионной и таможенной политики в условиях Казахстана. 

Общегосударственный подход к созданию совместных предприятий. 

Государственное регулирование использования иностранных инвестиций. 

Платежный баланс и основы валютного регулирования. 

Объективные основы и принципы построения внешнеэкономических 

связей Казахстана со странами ближнего и дальнего Зарубежья. 

Формирование и эффективность внешнеэкономической деятельности 

государства в условиях вхождения в состав международных организаций и  

взаимодействия с мировыми и континентальными финансово – кредитными 

организациями. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Анализ основных научных направлений по вопросам 

экономической роли государства и объективная необходимость его 

вмешательства в  социально-экономические процессы.  

2. Основные объекты и субъекты ГРЭ. 

3. Состав и приоритетность методов ГРЭ. Их зависимость от 

объекта и целевых ориентиров ГРЭ.  

4. Объективная необходимость  постоянного совершенствования 

методологии ГРЭ   и его законодательно-организационный аспект. 

5. Теоретические и законодательно-правовые основы организации 

ГРЭ и её актуальные проблемы в условиях транзитной экономики.  

http://0.15.97.235/#SUB0
http://0.15.97.221/#SUB0
http://0.15.95.77/#SUB0
http://0.15.202.152/#SUB0
http://0.15.202.152/#SUB0
http://0.15.75.254/#SUB0
http://0.15.72.207/#SUB0
http://0.15.73.83/#SUB0
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6. Система центральных и местных органов  государственного 

управления экономикой Казахстана и их функциональные  обязанности в 

сфере её  регулирования.  

7. Организационно-правовое обеспечение государственной 

поддержки предпринимательства и бизнеса.  

8. Особенности осуществления государственного регулирования 

экономики в странах с развитой рыночной экономикой; Восточной Европы; 

Юго-Восточной Азии; Евро-Азиатского региона (особенно – в республиках 

бывшего СССР). 

9. Сущность, смысл и научно-методологические основы 

экономического прогнозирования.  

10. Роль, организация и методология разработки государственных 

национальных программ, стратегических и среднесрочных планов развития 

отраслей (производственной, инфраструктурной, социальной сфер) и 

регионов 

11. Роль определения половозврастной и интеллектуальной 

мобильности трудовых ресурсов в осуществлении государственных мер по 

обеспечению их рациональной занятости.  

12. Основные причины безработицы и социально-экономическое 

значение снижения её уровня.  Закон Оукена.  

13. Взаимосвязь инфляции, безработицы, зарплаты и её учет в 

государственном подходе к использованию трудового потенциала страны. 

Кривая  Филлипса.  

14. Законодательные основы, особенности и  методы осуществления 

общегосударственной политики по социальной защите различных слоев 

населения.  

15. Основные показатели развития отраслей социальной сферы и 

методика их обоснования. 

16. Инвестиционная концепция и важнейшие принципы 

формирования инвестиционной политики государства.  

17. Факторы, учитываемые при определении инвестиционной 

привлекательности государства  и их характеристика.  

18. Состав и приоритетность финансово-кредитных рычагов 

эффективного использования инвестиционного потенциала государства.  

19. Механизм государственной поддержки аграрного сектора и 

научное обоснование приоритетности развития отраслей сельского 

хозяйства.  

20. Государственные и национальные интересы в повышении 

экономической и экологической эффективности землепользования и в 

научно-технологическом обеспечении развития земледелия и 

животноводства.  

21. Финансовые механизмы регулирования экономики и условия 

реализации фискальной политики государства.  

22. Экономическое и социальное значение разумного 

природопользования и охраны окружающей среды.  
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23. Стратегический аспект развития  внешнеэкономических связей 

Казахстана и разработки экспортных программ.  

24. Объективные основы и принципы построения 

внешнеэкономических связей Казахстана со странами ближнего и дальнего 

зарубежья.  

25. Проблема повышения эффективности внешнеэкономических 

связей Казахстана  с учетом достижения им экономической и 

продовольственной независимости. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

  

1. Основные механизмы государственного регулирования 

экономики и общая схема их системы. 

2. Система факторов, учитываемых при формировании 

экономической политики государства и местных исполнительных органов 

(акиматов). 

3. Административно – организационные и экономические 

механизмы осуществления экономической политики государства. 

4. Общегосударственные и региональные методы регулирования 

социально – экономического развития.  

5. Основные факторы интенсивного роста экономики и 

государственные меры по их рациональному использованию. 

6. Система макроэкономических показателей и роль их анализа для 

государственного регулирования социально – хозяйственных процессов.  

7. Планирование как главный механизм государственного 

регулирования экономики и организационно – методологические основы его 

использования.  

8. Система государственных мер по обеспечению эффективного 

развития инфраструктурных отраслей экономики.  

9. Административно – правовые и экономические механизмы 

осуществления фискальной политики государства.  

10. Организационно–экономические механизмы осуществления 

денежно – кредитной и ценовой политики государства.  

11. Природоохранная деятельность государства и ее экономические 

механизмы.  

12. Факторы формирования внешнеэкономической политики 

государства и административно–экономические механизмы ее 

осуществления.  

13. Государственные меры по обеспечению уровня занятости 

трудоспособного населения.  

14. Общественно – политические значение активной деятельности 

государства по социальной защите населения и борьбе с бедностью. 
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15. Основные факторы роста индекса человеческого развития и 

система государственных мер по его обеспечению. 
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Men 2207 – МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Джумамбаев С.К. – кандидат экономических наук, доцент Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Дуламбаева Р.Т. – доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

Умирзаков С.Ы. – доктор экономических наук, профессор 

Университета Нархоз 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Менеджмент –учебная и научная дисциплина, притягивающая многих к 

себе область профессиональной деятельности. Упех делового и научного  

сообщества невозможен без глубокого исследования теории и практики 

менеджмента. А  уровень  социально-экономического развития каждой 

страны зависит от эффективности управления в отдельных компаниях. 

Благодаря названному фактору экономически развитые страны являются 

лидерами в мире. 

Для Казахстана, стремящемуся войти в число 30-ти самых развитых 

государств мира проблемы управления приобретают приоритетное значение. 

Поэтому остро необходима подготовка кадров по дисциплине 

«Менеджмент», которая обучает приложить полученные студентами 

теоретические  знания на практике. Обучение будет осуществляться путем 

использования активных и интерактивных методов обучения и специальных 

материалов, как деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 

мультимедийные обучающие комплексы. 

Менеджмент впитал в себя достижения многих наук, студент должен 

ознакомиться с  экономической теорией,  правом,  макро- и микроэкономикой 

и  другими науками.  Он должен также знать  основы ряда  конкретных  

дисциплин, где  специально изучаются определённые функции управления.  

Особое значение  имеют количественные методы и модели принятия 

решений.  

Студент  при освоении данного курса будет  знать:  

- суть управления, развитие взглядов на менеджмент и  подходы к 

управлению; 

- роль и место менеджера в организации; 

-  сущность управленческих решений и  технологию  их    подготовки и 

принятия;  
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- ответы на вопросы, посвященные связующим процессам, функциям 

управления, групповой диамике и лидерству; 

- современные  методы управления изменениями; 

уметь: 

- определить систему целей организации, разработать стратегию и 

тактику их реализации; 

- выявлять и охарактеризовать факторы внутренней и внешней среды 

организации; 

- анализировать и проектировать организационную структуру 

управления;  

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

управленческих решений и выбирать   оптимальные из них; 

- отобрать и применить стиль лидерства, обеспечивающий 

результативность и эффективность организации; 

владеть навыками:  

- постановки целей управления и разработки стратегических планов 

организации; 

- анализа и  выбора эффективных управленческих решений; 

-  применения методов и приемов работы, мобилизующих персонал 

на достижение организационных и личных целей; 

- разработки и построения эффективных организационных структур;  

- применения различных методов  и стилей разрешения конфликтов.  

Пререквизиты: Общеобразовательные дисциплины, «Экономическая 

теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика».   

С целью более прочного усвоения прикладных знаний по менеджменту 

необходимо сопутствующее и последующее изучение смежных дисциплин, 

как «Организация бизнеса», «Логистика», «Маркетинг», «Теория 

государственного управления», «Производственный менеджмент», 

«Менеджмент персонала», «Финансы», «Бухучет» и др.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

Название темы 

ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

1 Характеристика организации и управленческой деятельности 

2 Эволюция управленческой мысли 

3 Внутренняя и внешняя среда организации  

4 Этика и социальная ответственность 

СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

5 Коммуникации  

6 Принятие управленческих решений 

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
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7 Планирование 

8 Организация как функция управления 

9 Мотивация 

10 Контроль  

ГРУППОВАЯ  ДИНАМИКА И ЛИДЕРСТВО. УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЛИКТАМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ 

11 Групповая динамика 

12 Руководство: власть и влияние 

13 Стили лидерства  

14 Управление конфликтами и стрессами  

 

15 

Управление  изменениями  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Целью преподавания дисциплины является вооружение студентов  

теоретическими знаниями  в области управления и приобретение ими 

навыков применения лучшей практики менеджмента.  

Задачи преподавания курса: 

- освоение теоретических основ  управления организациями в 

современных условиях их функционирования; 

- формирование  и развитие  ситуационного  и системного  мышления у 

будущих менеджеров; 

- развитие творческих и аналитических способностей, необходимых 

студентам в будущем для нахождения эффективных управленческих 

решений;   

- освоение студентами  технологии принятия управленческих решений. 

- изучение  связующих  процессов,  групповой  динамики и стилей 

лидерства; 

Объектом изучения менеджмента является любая сложная социальная 

система (организация, предприятие, фирма) независимо от сферы 

деятельности и формы собственности. 

Предмет изучения менеджмента – основные закономерности, свойства, 

стороны и процессы, связанные с организацией совместной деятельности 

людей и управлением ею. 

Основоположником научного менеджмента считается американский 

инженер и исследователь Фредерик У. Тейлор, который добился резкого 

повышения производительности труда посредством внесения в процесс 

управления научно обоснованных изменений. Его усилия поддержали 

Г. Гантт, Ф. Гилбрет и др. К классической школе менеджмента относится  

М. Вебер. Сторонниками данной школы являются (А. Файоль, М.П. Фоллет, 

Ч. Барнард и др.), впервые сформулировавшие функции и принципы 

управления, концепцию неформальной организации и теорию принятия 

власти.  
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Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергер выявили важность человеческих 

отношений. А. Маслоу разрабатывает иерархию человеческих потребностей, 

а Д. Макгрегор формулирует теорию Х и теорию Y. Бихевиористский подход 

использует научные методы  изучения поведения людей.  

 Вторая мировая война послужила катализатором широкого 

применения в принятии управленческих решений математических, 

статистических и других  количественных методов.  

Современный менеджмент предлагает новые теории, среди них 

выделяются следующие тенденции: переход к научающейся организации и 

управление технологически ориентированным рабочим местом.  

Лидером науки до сегодняшнего дня остаются США. В Казахстане 

теория и практика менеджмента все еще остается не на высоком уровне, что 

чрезвычайно актуализирует необходимость профессиональной подготовки  

менеджеров. 

Изучение дисциплины «Менеджмент»  позволит студентам усвоить 

основные положения теории менеджмента и применять их на практике в 

реальной жизни. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Характеристика организации и управленческой  деятельности. 

Определение организации. Формальные и неформальные организации. 

Сложные организации и присущие им общие черты. Необходимость 

управления. Суть и содержание управленческой деятельности менеджера: 

характеристики и роли менеджеров. Определение менеджмента. Функции и 

навыки менеджера. 

 Уровни менеджмента в организационной иерархии. Предприниматель 

и менеджер. Составляющие успеха организации. Менеджмент в малом 

бизнесе и некоммерческих организациях. Менеджмент как наука и искусство, 

основные тенденции развития управления. Новые компетенции менеджеров. 

Политические и экономические предпосылки развития менеджмента в 

Республике Казахстан. 

 

Эволюция управленческой мысли. 

Исторические предпосылки и периодизация в развитии менеджмента. 

Управление и организации до 1900 года. Признание управления наукой и 

самостоятельной областью исследования. Подходы к управлению на основе  

выделения различных школ: научного управления, административной 

школы, школы человеческих отношений и поведенческих наук,  науки 

управления  (или количественного подхода).  Процессный, системный и 

ситуационный  подход: их характеристики.  

 

Внутренняя и внешняя среда организации. 
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Организация как объект управления. Основные переменные 

организации. Цели организации: их разнообразие и цели подразделений. 

Структура организации.  Характеристики задач, задачи и специализация.  

Технология: крупные перевороты в технологии. Классификация 

технологий по Джоан Вудворд, Джеймс Томпсону.  

Люди: индивидуальные характеристики личности. Взаимосвязанность 

внутренних переменных и представление их в виде системной модели. 

Социотехнические подсистемы.  

Внешняя среда  и ее значение для организации. Характеристики 

внешней среды. Основные факторы среды прямого и косвенного 

воздействия.  

Развитие управления международным бизнесом. Разновидности 

международного бизнеса. Факторы международной среды.  

 

Социальная ответственность и этика менеджера 

Роль бизнеса в обществе. Понятие социальной ответственности. 

Аргументы за и против социальной ответственности бизнеса. Стейкхолдеры 

организации. Оценка социальной ответственности компании. Дискреционная 

ответственность как высшая форма социальной ответственности.   

Понятие этики. Критерии для принятия этичных решений. Факторы, 

влияющие на этичный выбор. Управление этикой и социальной 

ответственностью компании. Возрастание значения  этичного поведения 

социальной ответственности в современных условиях. 

  

СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

Коммуникации  

Роль коммуникации в обеспечении эффективности управления 

организацией. Коммуникации между организацией и ее средой. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации в системе менеджмента. 

Коммуникационный процесс. Элементы и этапы процесса 

коммуникаций. Межличностные коммуникации и преграды на их пути. 

Способы повышения отдачи межличностных коммуникаций.  

Организационные коммуникации и преграды на их пути. Способы 

совершенствования информационного обмена в организации. 

  

Принятие управленческих решений 

Понятие решения. Роль и значение организационных решений в 

управлении. Понятие и классификация управленческих решений. Подходы к 

принятию решений.  Этапы рационального решения проблем.   

Факторы, влияющие на  процесс принятия управленческих решений. 

Информационные и поведенческие ограничения на пути принятия 

эффективных для организации решений. Учет возможных негативных 

последствий и побочных эффектов принимаемых решений. 

Типы моделей. Основные этапы процесса построения модели. 

Потенциальные погрешности, снижающие эффективность модели.  
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Модели науки управления. Методы принятия решений: платежная 

матрица и дерево решений. Неформальные, количественные и качественные 

методы прогнозирования.   

 

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Планирование. 

Стратегическое планирование: сущность, основные виды 

управленческой деятельности в рамках процесса стратегического 

планирования 

Значение планирования для эффективного управления организацией.  

Выбор миссии организации. Ценности и цели топ-менеджмента. 

Характеристики целей.  

Оценка и анализ внешней среды. Управленческое обследование 

внутренних сильных и слабых сторон организации. Изучение стратегических 

альтернатив и выбор стратегии. 

Реализация стратегического плана. Основные компоненты 

формального планирования. Управление реализацией стратегического плана 

и контроль его выполнения.  

Бюджеты и управление по целям. Этапы процесса управления по 

целям. Эффективность программ МВО. Оценка стратегического плана.  

 

Организация как функция управления. 

Организация как функция менеджмента. Делегирование, 

ответственность и полномочия. Классическая концепция организационных 

полномочий. Линейные и аппаратные полномочия.  

Типы административного аппарата. Разновидности аппаратных 

полномочий. Эффективная организация распределения полномочий. 

Препятствия к эффективному делегированию. 

Цель организационной структуры управления. Этапы 

организационного проектирования. Альтернативные варианты 

организационных структур. Бюрократическая организационная структура: ее 

преимущества и недостатки. Департаментализация и распространенные 

системы департаментализации: их преимущества и недостатки. Адаптивные 

организационные структуры: их преимущества и недостатки. Организация 

конгломератного типа. Централизованные и децентрализованные 

организации. 

  

Мотивация. 

Понятие мотивации и эволюция понятия мотивации. Первоначальные 

концепции мотивации. Современные теории мотивации.  

Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивационное 

поведение. Вознаграждения: внутренние и внешние.  

Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по А. 

Маслоу; теория  потребностей Д. МакКлелланда, двухфакторная теория Ф. 

Герцберга.    



 177 

Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий, теория 

справедливости, модель Портера-Лоулера. Основные выводы 

процессуальных теорий мотивации и применимость их в практике 

управления. 

 

Контроль. 

Сущность и смысл контроля. Объективная необходимость контроля. 

Виды контроля и их характеристики. Этапы процесса контроля.  

Поведенческие аспекты контроля. Характеристики эффективного 

контроля.   

Информационно-управляющие системы в планировании и контроле. 

Новые подходы к контролю: открытое управление и сбалансированная 

система оценок. 

  

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА  И ЛИДЕРСТВО. УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЛИКТАМИ И  ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

Групповая динамика. 

Понятие группы. Формальные и неформальные группы. Хоторнские 

эксперименты. Выводы Хоторнского эксперимента. Хоторнский эффект. 

Неформальная организация и ее отличие от формальной организации. 

Причины вступления людей в неформальные группы и организации. 

Характеристики неформальных организаций. Управление неформальной 

организацией.  

Модель Дж. Хоманса. Трудности и выгоды, связанные с 

неформальными организациями. Факторы, влияющие на эффективность 

работы группы. Рекомендации по проведению эффективных собраний. 

Полномочия и комитеты. Управление с помощью комитетов. 

 

Руководство: власть и влияние. 

Определение лидерства. Различия между управлением и лидерством. 

Влияние и власть. Сущность власти и её необходимость. Баланс власти. 

Формы власти и влияния: их преимущества и  недостатки.  

Убеждение и участие. Определение убеждения и сущность её влияния. 

Основные инструменты влияния. Эффективное убеждение. Сильные и 

слабые стороны влияния путём убеждения.  

Влияние через участие. Ориентация на потребности высокого уровня. 

 

Стили лидерства. 

Подходы к определению значимых факторов эффективного лидерства. 

Поведенческий подход к лидерству: автократичное и демократичное 

руководство; руководство, сосредоточенное на работе и на человеке; стили 

лидерства Лайкерта; двумерная трактовка стилей лидерства университета 

штата Огайо; управленческая решетка Блейка и Мутона. 
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Ситуационный подход: ситуационная модель Ф. Фидлера, подход 

“путь- цель” Т.Митчела и Р.Хауса, теория “жизненного цикла” П.Херси и 

К.Бланшара, модель принятия решений руководителем В. Врума и 

Ф.Йеттона. 

Адаптивное руководство. 

 

Управление конфликтами  и стрессами. 

Понятие конфликта. Типы  конфликта в организации.  Причины 

конфликта. Модель конфликта как процесса. Функциональные и 

дисфункциональные последствия конфликта.  

Управление конфликтной ситуацией.  Структурные методы разрешения 

конфликта.  Межличностные стили разрешения конфликта.  

Природа стресса. Причины стресса. Методы, способствующие 

снижению стресса. 

 

Управление  изменениями. 

Природа организационных изменений. Модификация целей, 

структурные изменения, изменения в технологиях и задачах, модификация 

возможностей, установок и поведения персонала.  

Управление изменениями. Этапы процесса управления 

организационными изменениями. Подходы к управлению изменениями с 

позиций разделения полномочий, использования законной власти, 

делегирования полномочий. Причины сопротивления переменам и методы их 

устранения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Возрастание значимости  управления в условиях глобализации и  

обострения конкурентной борьбы. 

2. Процессный, системный и ситуационный подходы и их вклад  в 

теории  

менеджмента. 

3. Характеристики и факторы внутренней и вешней среды организации. 

4. Этика менеджера и социальная ответственность бизнеса.   

5. Виды коммуникаций и преграды в коммуникационном процессе. 

6. Виды и подходы к принятию управленческих решений. 

7. Стратегическое планирование бизнеса и управление его реализацией. 

8. Виды организационных структур управления: их преимущества и  

недостатки.        

9. Содержательные и процессуальные теории мотивации и 

возможности их применения в современной практике управления 

организацией.  

10. Виды контроля и пути обеспечения эффективного контроля 

деятельности организации. 
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11.  Роль неформальных групп в организации и факторы, влияющие 

на  

эффективность работы группы.  

12.  Формы власти и  влияния: их достоинства и недостатки.  

13. Стили лидерства: их достоинства и недостатки. 

14. Управление конфликтной ситуацией. 

15.  Управление организационными изменениями. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Развитие теории и практики менеджмента в Казахстане. 

2. Внутренняя и внешняя  среда организации  ( на примере конкретного  

предприятия Казахстана). 

3. Изучение практики проявления социальной ответственности  

предприятия (на материалах отечественного предприятия, организации, 

учреждения).  

4. Изучение коммуникационного  процесса  в    конкретной 

организации (предприятии, учреждении). 

5. Анализ процесса  принятия и реализации  управленческих решений  

на материалах  казахстанской организации. 

6. Практика разработки стратегического плана (бизнес-плана)  на 

материалах  отечественного предприятия. 

7. Эффективность  применения различных организационных структур  

управления казахстанскими предприятиями.        

8. Теории мотивации и примеры их использования в  стимулировании   

персонала на предприятиях (организациях) Казахстана. 

9. Разработка системы  эффективного  контроля учебного процесса   

 вашего  университета. 

10. Исследование работы неформальных  групп  в организациях  

(на предприятиях)  Казахстана. 

11. Особенности проявления  различных форм  власти  в  практике  

конкретной казахстанской организации. 

12. Опыт управления конфликтной ситуацией конкретного 

предприятия  (организации). 

13. Опыт управления организационными изменениями в период 

кризиса  

 в Казахстане. 

14.  Современный эффективный менеджер в моем представлении. 

15. Новейшие тенденции в развитии современной теории и практики  

менеджмента. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В рыночных условиях успешная деятельность предприятий и фирм во 

многом зависит от качества  маркетинговых решений, умелой и грамотной 

маркетинговой деятельности. В связи с этим резко возрастает роль 

профессиональной подготовки специалистов, обладающих умением 

исследовать и выявлять потребности рынка, разрабатывать маркетинговую 

стратегию предприятия и достигать коммерческого успеха. Поэтому 

маркетинг является одной из основополагающих дисциплин в процессе 

подготовки профессиональных экономистов. 

Данная дисциплина обеспечивает знание организации маркетинговой 

деятельности в контексте маркетинг-менеджмента в целом. Он включает в 

себя изучение принципов, методов, инструментов, лежащих в основе 

организации  эффективной маркетинговой работы, имеющей важное 

значение для управленческой деятельности предприятия в целом, в том числе 

управления маркетинговыми исследованиями, элементами комплекса 

маркетинга, разработки маркетинговых стратегий в различных сферах и 

отраслях экономики, международной деятельности и другое. Материал 

дисциплины «Маркетинг» структурирован и интегрирован таким образом, 

что вопросы принятия стратегических решений по исследованию и 

управлению различными сторонами маркетинговой деятельности должны 
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строиться на основе изучения базовых положений, концепций, методов и 

принципов маркетинга в целом. 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студенты должны 

знать:    

- основные понятия и термины: рынок, обмен, конкуренция, товар, 

цена, спрос, предложение, поставщики, посредники, маркетинговые 

исследования и другие; 

- методику проведения конкретного маркетингового исследования: 

основные этапы; методы, приемы, орудия сбора, анализа информации, 

особенности видов исследований; 

- теоретические основы изучения потребительского поведения и 

методические вопросы сегментирования, позиционирования товара; 

разработки комплекса маркетинга товаров и услуг. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть навыками 

исследовательской работы и уметь: 

- применять основные понятия, принципы, методы маркетинговой 

деятельности для анализа и решения проблем в конкретной экономической 

ситуации; 

- проводить конкретные маркетинговые исследования по 

интересующей проблеме с предоставлением краткого отчета по нему; 

- проводить сегментирование рынка по различным принципам и 

позиционирование товара, услуги; 

- разработать комплекс маркетинга применительно к конкретному 

товару или услуге. 

Пререквизитами данной дисциплины являются: «Экономическая 

теория», «Микроэкономика»; смежными дисциплинами: «Макроэкономика», 

«Финансы»; постреквизитами: дисциплина «Менеджмент».  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название  темы 

 Введение 

1 Теоретические основы и концепции маркетинга 

2 Маркетинговые исследования 

3 Маркетинговая среда 

4 Поведение потребителей на товарных рынках 

5 Сегментирование рынка 

6 Товар в системе маркетинга 

7 Товарная политика в маркетинге 

8 Ценовая политика маркетинга 

9 Сбытовая политика в маркетинге  

10 Коммуникационная политика в маркетинге 

11 Реклама в системе маркетинга 

12 Планирование и контроль маркетинга 
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13 Стратегическое планирование в маркетинге 

14 Международный маркетинг 

15 Маркетинг услуг и некоммерческой деятельности 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель курса – изучение теоретических основ и категориально-

понятийного аппарата маркетинга, а также овладение практическими 

навыками по применению элементов и принципов маркетинга в деятельности 

фирм и компании. Исходя из цели, задачами курса являются изучение и 

систематизация знаний по следующим вопросам: 

- теоретические основы и концепции маркетинга; 

- маркетинговая среда и ее составляющие; 

- системы маркетинговой информации и маркетинговых исследований; 

- основы теории потребительского поведения на рынках; 

- методические основы сегментирования рынка и позиционирования 

товара; 

- товарная политика в системе маркетинга; 

- ценообразование и ценовые стратегии; 

- системы распределения и товародвижения; 

- продвижение товаров и услуг; 

- процесс управления, планирования и контроля маркетинга; 

- международный маркетинг и маркетинг услуг. 

Маркетинг, как наука, имеет важное значение и свою историю 

развития. 

Теория маркетинга зародилась в США в начале ХХ века. Относительно 

отечественной экономики следует отметить, что и внедрение маркетинга и 

его развитие связано со становлением рыночной среды.  

Маркетинг – один из наиболее мощных инструментов, используемых 

различными организациями в бесконечной борьбе за выживание и 

процветание. Прежде всего, он известен как философия бизнеса, 

направленная на выявление потребностей потребителей, целевых рынков, 

которые данная организация может удовлетворить наилучшим образом 

путем производства соответствующих продуктов. С другой стороны, 

маркетинг имеет и общественное звучание, связывая общественные 

потребности и экономическую реакцию общества, направленную на их 

удовлетворение. 

Таким образом, маркетинг используется как на уровне отдельных 

предприятий и организаций  коммерческого и некоммерческого характера, 

так и на региональном и государственном уровнях.  

В вузах РК маркетинг, как научная дисциплина, получила широкое 

распространение и занимает важное место среди других наук. Это связано с 

тем, что управление любым предприятием должно осуществляться на 
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принципах маркетинга, что в свою очередь, предопределяет необходимость 

изучения методов маркетинговой деятельности. Появились научные работы 

методологического характера, а также работы, учитывающие отраслевые 

аспекты маркетинговой деятельности. Происходит и расширение рамок 

объекта изучения маркетинга. Его объектом изучения становится вся 

деятельность по разработке, планированию, распределению и продвижению 

традиционных и нетрадиционных товаров: продукты, услуги, места, люди, 

территории и другие.  

Методы изучения данной дисциплины: анализ, синтез, системный 

подход, моделирование, экспертные оценки и т.п. 

Маркетинг – это сочетание строгой науки и искусства эффективной 

работы на рынке. Впервые этот термин появился в 1902 г. в США, а через 20 

лет этим термином пользовались уже во многих странах мира. Однако 

наибольшее развитие маркетинг получает во второй половине 20 века. К 

началу 60-х гг. уже был накоплен огромный эмпирический материал о 

воздействии на потребителей и посредников.  

В настоящее время во многих странах с рыночной экономикой созданы 

национальные институты по вопросам маркетинга, развитая сеть школ и 

курсов при университетах. Маркетинг в качестве учебной дисциплины 

прочно вошел в образовательные программы колледжей и университетов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Теоретические основы и концепции маркетинга. 

Экономические предпосылки возникновения и развития маркетинга.  

Сущность маркетинга. Различные подходы к определению сущности 

маркетинга. Социально-экономическое содержание, специфика и эволюция 

маркетинга как рыночной науки. Основные понятия маркетинга. 

Особенности функционирования маркетинга в условиях «рынка продавца» и 

«рынка покупателя». Объекты и субъекты, цели, функции, процесс и 

принципы маркетинга. Процесс принятия маркетинговых решений.  

Понятие «маркетинг-микс». Основные элементы комплекса маркетинга 

для товаров и услуг.  

Виды маркетинга: недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный, комплексный и коммуникативный (взаимосвязанный). 

Типы маркетинга в зависимости от спроса: конверсионный, развивающий, 

ремаркетинг, синхромаркетинг, стимулирующий, поддерживающий, 

демаркетинг, противодействующий. Формы коммерческого маркетинга. 

Некоммерческий маркетинг. Видымаркетинга по сфере применения: 

потребительский, промышленный, инвестиционный, маркетинг услуг. 

Видымаркетинга в зависимости от экономического субъекта деятельности: 

маркетинг организации, эгомаркетинг, маркетинг места, социальный 

маркетинг и др. Особенности применения в них философии и 

инструментария маркетинга. Особенности и области применения 

макромаркетинга. 
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Основные концепции маркетинга: производственная, товарная 

(продуктовая), интенсификации коммерческих усилий (сбытовая), 

маркетинговая, стратегического маркетинга, концепция социально-этичного 

маркетинга, маркетинг взаимодействия (партнерских отношений) и 

маркетинг, ориентированный на стоимость. Их сущность, особенности, 

различия и условия применения.  

Необходимость изучения, состояние внедрения и развития маркетинга 

в РК. Проблемы и перспективы развития маркетинга. Применение концепций 

маркетинга в практической деятельности зарубежных и отечественных фирм. 

 

Маркетинговые исследования. 

Понятие системы маркетинговой информации. Составляющие системы 

маркетинговой информации. Классификация маркетинговой информации. 

Структура маркетинговой информации. Вторичная и первичная информация: 

преимущества и недостатки. Источники внешней информации. Источники 

внутренней информации. 

Понятие маркетинговых исследований, их роль и необходимость. 

Принципы проведения маркетинговых исследований. Цели, объекты и типы 

маркетинговых исследований. Основные направления проведения 

маркетинговых исследований.  

Правила и процедуры маркетинговых исследований: разработка плана 

исследования, его реализация, формулирование и оформление результатов 

исследования.  

Методы сбора данных в маркетинговых исследованиях: кабинетные и 

полевые, количественные и качественные. Кабинетные исследования: анализ 

вторичных данных, контент-анализ, регрессионный и корреляционный 

анализ. Полевые исследования: наблюдение, эксперимент, выборочные 

исследования. Количественные исследования: устные опросы, анкетирование 

по почте, телефонные интервью. Качественные исследования: глубинные 

интервью, фокус-группы, экспертные оценки. Инструментарий 

маркетинговых исследований: анкеты, механические и электронные 

устройства. Процедура разработки анкеты.  

Генеральная и выборочная совокупность в маркетинговых 

исследованиях, способы определения выборочной совокупности. Понятие 

репрезентативности выборки. 

Бенчмаркинг как вид маркетинговых исследований. Бенчмаркинг: 

понятие, стадии развития, инструменты. Возможности использования 

сетевых взаимоотношений при различных видах бенчмаркинга. 

Современное состояние маркетинговых исследований. Особенности 

проведения маркетинговых исследований в зарубежной и отечественной 

практике. Роль маркетинговых исследований в Казахстане. 

Маркетинговая среда. 

Понятие среды функционирования маркетинга. Составные части 

маркетинговой среды. Контролируемые и контролируемые факторы 

маркетинговой среды: взаимосвязь между ними.  
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Микросреда и ее составляющие факторы. Понятие конкурентной 

среды. Типы конкурентов. Изучение взаимоотношений фирм с 

поставщиками. Типы поставщиков. Маркетинговые требования к 

поставщикам. Понятие посредников и их виды: торговые, агентства по 

оказанию маркетинговых услуг, кредитно-финансовые учреждения, фирмы-

специалисты по организации товародвижения.  

Исследование внутренней среды фирмы. Анализ потенциала фирмы: 

производство, распределение, продвижение, менеджмент, финансы, 

организационная структура управления. Организация маркетинга на 

предприятии. 

Медиасреда: внутренние, местные контактные аудитории, контактные 

аудитории государственных учреждений, финансовые круги, гражданские 

группы действий, широкая публика, контактные аудитории средств массовой 

информации. Виды контактных аудиторий.  

Макросреда функционирования фирмы и ее основные факторы: 

демографические, экономические, природные, научно-технические, 

политические, социально-культурные. Изучение влияния факторов 

макросреды на деятельность фирмы. 

 

Поведение потребителей на товарных рынках. 

Понятие потребностей. Классификация потребностей: по 

историческому месту потребности, по степени удовлетворения, по степени 

сопряженности, по степени выраженности потребности и др. Основы 

измерения потребностей: теория рационального потребления 

(физиологические, функциональные, бытовые процессы, социальные 

требования), экономические теории (теория предельной полезности, теория 

эластичности), теории мотивации З. Фрейда, А. Маслоу. 

Типы потребителей. Основные различия между типами потребителей.  

Особенности покупательского поведения конечных потребителей. 

Факторы, влияющие на процесс покупательского поведения конечных 

потребителей. Процесс принятия решения о покупке конечным 

потребителем: осознание потребности, поиск информации, оценка 

информации, принятие решения о покупке, реакция на покупку. 

Особенности покупательского поведения организаций-потребителей. 

Типы закупок. Основные факторы, влияющие на поведение организаций-

потребителей. 

Процесс принятия решения о покупке товаров производственного 

назначения: осознание потребности и ее описание, поиск поставщиков, 

запрос предложений, выбор поставщика, выдача заказа, оценка работы 

поставщиков. 

 

Сегментирование рынка. 

Сущность, значение и признаки сегментирования рынка. 

Преимущества сегментирования. Виды сегментирования: 
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макросегментирование, микросегментирование, сегментирование вглубь, 

сегментирование вширь, предварительное и окончательное сегментирование.  

Основные принципы сегментирования потребительского рынка: 

географический, поведенческий, социально-демографический, 

психографический. 

Основные принципы сегментирования рынка товаров 

производственного назначения: географический, экономический, 

технологический и др. 

Критерии выбора сегментов: существенность, прибыльность, 

защищенность, доступность и др. 

Маркетинговые стратегии охвата рынка: недифференцированный, 

дифференцированный, концентрированный маркетинг. 

Классификация товарных рынков. Конъюнктурный обзор. Емкость 

рынка: понятие, уровни. Оценка емкости рынка. Определение доли рынка. 

Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка. 

Процесс позиционирования товара на рынке. Выбор критериев при 

позиционировании. Последовательность действий при позиционировании на 

рынке. Карты позиционирования. Стратегии позиционирования. 

Перепозиционирование товара.  

 

Товар в системе маркетинга. 

Понятие товара в маркетинге. Трехуровневая модель товара. 

Классификация товаров: традиционные, нетрадиционные и услуги. 

Классификация потребительских товаров. Классификация товаров 

производственного назначения.  

Концепция жизненного цикла товара. Этапы жизненного цикла товара: 

внедрение, рост, зрелость, старение. Виды кривых жизненного цикла товара. 

Методы продления жизненного цикла товара. 

Маркировка товара. Товарный знак и его сущность. Основные понятия 

товарно-знаковой практики. Способы и принципы маркировки товара. Бренд 

и брендинг в товарной политике фирмы. Сущность и виды брэндинга. 

Управление брэндом. Сервис и гарантийное обслуживание. 

Упаковка товара. Понятие, значение, функции упаковки. Требования, 

предъявляемые при разработке упаковки.  

 

Товарная политика в маркетинге. 
Сущность, цели и задачи товарной политики.  

Ассортиментная политика. Понятие ассортимента. Показатели  

товарного ассортимента. Управление товарным ассортиментом. Элиминация 

товара. 

Понятие нового товара и его значение. Понятие степени новизны 

товара: модифицированный товар, новый товар, товар рыночной новизны. 

Процесс создания нового товара: формирование идей, отбор идей, проверка  

концепции нового товара, проведение экономической экспертизы, разработка 
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продукции, пробный маркетинг, коммерческое развертывание производства. 

Тестирование товара. 

Понятие конкурентоспособности товара и критерии ее определения. 

Методы определения конкурентоспособности товара. Параметры и 

показатели конкурентоспособности товара. Понятие качества товара и его 

слагаемые. Стандартизация и сертификация в системе обеспечения  

конкурентоспособности товара. 

 

Ценовая политика маркетинга. 

Сущность цены и ее роль как элемента конкурентной стратегии фирмы. 

Понятия цены и ценности, их взаимосвязь. Конкурентное преимущество. 

Позиция фирмы в конкурентной среде. Ценовые сегменты. 

Ценовая политика. Ее сущность и связь с общей политикой поведения 

фирмы на рынке. Причины усиления значимости политики цен в 

деятельности фирмы и ее взаимосвязь с другими элементами маркетинга-

микса. Отличие и особенности цены по сравнению с другими 

маркетинговыми инструментами. Цели ценовой политики. Процесс (этапы) 

ценообразования на товар. 

Факторы, влияющие на ценовую политику. Конкуренция. Рынки и их 

структура. Поведение покупателей. Психологические аспекты ценового 

менеджмента. Эластичность спроса. Затраты. Прочие факторы (инфляция, 

налоги, государственное регулирование, виды контрактов и др.). Виды цен. 

Методы ценообразования. Причины, вызывающие трудности 

ценообразования. Методы ценообразования с ориентацией на затраты 

(полные, переменные затраты). Метод структурной аналогии. Определение 

цен на основе «кривой освоения» и «графика безубыточности». Определение 

цен методом трех оценок, с ориентацией на полезность, на базе основных и 

удельных показателей параметров товара. Балловый метод. Другие методы 

определения цен. 

Ценовая стратегия. Сущность ценовой стратегии. Виды ценовой 

стратегии и условия их применения. Информация, необходимая для принятия 

ценовых решений. Установление окончательной цены 

 

Сбытовая политика в маркетинге . 

Сущность и основные составляющие сбытовой политики. Принятие 

решений в области сбытовой политики.  

Классификация и функции посредников. Каналы распределения: 

понятие, значение, функции. Характеристики каналов распределения: 

уровень, длина, ширина.   

Сбытовые стратегии: интенсивная, избирательная, эксклюзивная. 

Достоинства и недостатки сбытовых стратегий. Критерии отбора 

посредников в избирательном сбыте. Традиционный канал распределения. 

Интегрированные каналы распределения. Понятие, типы франшизы.  

Логистика. Виды логистики. Процесс маркетинг-логистики. 
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Оптовая торговля, ее сущность и значение. Функции оптовой торговли. 

Формы оптовой торговли: прямые связи между изготовителем и  

потребителем, через посреднические организации, коммерческие контакты 

субъектов рынка (бартерные сделки, аукционные торги, товарная биржа, 

оптовые ярмарки). 

Понятие розничной торговли, ее функции и виды. Классификация 

предприятий розничной торговли. Виды магазинов. Немагазинная розничная 

торговля. Основные маркетинговые решения розничных торговцев. Понятие 

и сущность мерчендайзинга.  

Электронная коммерция. Электронная торговля. Интерактивный 

магазин. Эффективность маркетинговых решений на виртуальных рынках. 

 

Коммуникационная политика в маркетинге. 

Понятие системы коммуникации. Этапы развития маркетинговых 

коммуникаций. Модель процесса маркетинговой коммуникации, его 

элементы. Коммуникационные каналы: каналы личной коммуникации и 

неличной коммуникации. 

Коммуникационная политика: понятие, сущность. Методы разработки 

бюджета коммуникаций.  

Средства коммуникационной политики: реклама, личная продажа, 

связи с общественностью (паблик рилейшнз), стимулирование сбыта. 

Значение, роль и особенности личной продажи. Достоинства и 

недостатки личной продажи. Инструменты осуществления личных продаж. 

Задачи продавца в сфере личной продажи.  

Понятие связей с общественностью. История возникновения. Функции, 

области применения, методы связи. Спонсоринг. Объекты и области 

использования спонсоринга. 

Стимулирование сбыта: понятие, особенности, виды. Разработка 

программы стимулирования сбыта. Методы стимулирования потребителей, 

посредников.  

Прямой маркетинг. Концепции прямого маркетинга: сепаратная, 

интегративная, функциональная. 

Продукт-плейсмент: понятие, особенности применения. 

Интерактивные коммуникации. Функциональное назначение и ресурсы 

интернета.  

Средства и способы повышения эффективности маркетинговых 

коммуникаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

 

Реклама в системе маркетинга. 

Реклама, ее значение, особенности, функции и виды. Средства 

распространения рекламы: печатная, почтовая, экранная, наружная реклама в 

прессе, реклама средствами вещания, на транспорте, интернет. Критерии 

отбора каналов распространения рекламы.  

Планирование рекламной деятельности. Этапы рекламной 

деятельности.  
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Понятие рекламной кампании. Организация и проведение рекламных 

кампаний. Определение эффективности рекламных мероприятий.  

Деятельность рекламных агентств: их типы, функции. Особенности 

работы с рекламными агентствами.  

Развитие рекламной деятельности в РК. 

 

Планирование и контроль маркетинга. 

Роль и преимущества планирования маркетинга. Факторы, влияющие 

на эффективное составление и успешную реализацию планов маркетинга. 

Классификация планов маркетинга. Признаки их классификации: масштаб 

охвата, сроки действия, значимость и методы разработки. Общие, 

интегрированные и специфические планы маркетинга. Стратегические и 

тактические планы. 

Методы и этапы планирования маркетинга. Разработка плана 

конкретных действий обеспечение выполнения планов маркетинга. 

Разработка бюджета маркетинга. Методы определения бюджета 

маркетинга.  

Маркетинговый контроль. Типы и задачи контроля маркетинга. 

Ревизия маркетинга. Контроллинг и аудит маркетинга. Функции и задачи  

контроллинга. Объекты маркетингового аудита. Процедура маркетингового 

аудита. 

 

Стратегическое планирование в маркетинге. 

Значение и сущность стратегического планирования. Процесс 

стратегического планирования. Особенности и задачи стратегического 

планирования в маркетинге. Этапы разработки стратегического плана на 

фирме.  Миссия и цели фирмы. 

Формулирование стратегии маркетинга. Модели, используемые для 

разработки стратегии маркетинга. Анализ маркетинговых возможностей: 

ситуационный анализ, STEP-анализ, SWOT-анализ, GAP-анализ. Матрица 

«скорость роста рынка-рыночная доля» (БКГ), матрица «привлекательность 

рынка-доля рынка» (МакКинзи). PIMS-анализ. Базисные стратегии развития 

организации. Матрица И. Ансоффа. Модель конкуренции М. Портера. 

Маркетинговые решения по обеспечению конкурентных преимуществ. 

 

Международный маркетинг. 

Понятие международного маркетинга. Роль и значение 

международного маркетинга. Формы интернализации и эволюция 

международного маркетинга.  

Среда международного маркетинга. Экономическая, правовая и 

культурная среда внешних рынков и их влияние на международный 

маркетинг. 

 Разработка стратегий международного маркетинга. Форма 

международной деятельности.  



 191 

Международный маркетинг-микс. Стратегии планирования товара. 

Стратегии распределения товара на внешнем рынке. Ценовые стратегии в 

международном маркетинге. Стратегии продвижения товара. 

 

Маркетинг услуг и некоммерческой деятельности. 

Понятие услуги. Основные характеристики услуг. Классификация 

услуг. Специфика разработки комплекса маркетинга услуг.  

Сегментирование рынка услуг. Конкурентные преимущества в сфере 

услуг. Особенности производства, продвижения, распределения и 

ценообразования в сфере услуг. 

 Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности. Некоммерческие 

организации. Процесс обмена в некоммерческом маркетинге.  

Маркетинг организаций, его элементы. Организация общественного 

мнения. Политмаркетинг, эго-маркетинг, само-маркетинг: понятие, 

особенности. Маркетинг мест, его определение и основные виды. Маркетинг 

идей, его сущность. Общественный маркетинг. Процесс планирования 

общественного маркетинга. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ: 
 

1. Социально-экономическая сущность и эволюция маркетинга 

2. Система маркетинговой информации и маркетинговые 

исследования 

3. Основные факторы и субъекты маркетинговой среды 

4. Поведение конечных потребителей и организаций-потребителей 

5. Сегментирование рынка и позиционирование товара 

6. Товар как основной элемент комплекса маркетинга 

7. Управление товаром и торговой маркой 

8. Ценообразование в маркетинге 

9. Организация сбыта и товародвижения в маркетинге  

10.  Коммуникационная политика в маркетинге 

11.  Организация рекламной деятельности  

12.  Планирование и контроль маркетинга 

13.  Разработка маркетинговой стратегии развития  

14.  Особенности международного маркетинга 

15.  Маркетинг услуг и некоммерческой деятельности 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

  

1. Роль маркетинга в деятельности предприятий 

2. Экономические предпосылки развития маркетинга 

3. Особенности основных концепций маркетинга 
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4. Маркетинговая информационная система: элементы, проблемы 

функционирования на предприятиях 

5. Взаимосвязь макро- и микросреды маркетинга 

6. Анализ основных факторов микросреды. Оценка спроса: 

сущность, принципы  и методы. 

7. Факторы, воздействующие на поведение конечных потребителей 

и организаций-потребителей 

8. Принципы сегментации потребительского рынка.  

9. Стратегии охвата рынка. 

10. Принципы и критерии сегментации промышленного рынка 

11. Особенности позиционирования потребительских и 

промышленных товаров 

12. Разработка нового товара применительно к конкретному 

предприятию 

13. Товарная политика предприятия: процесс, элементы 

14. Особенности стратегий ценообразования на примере 

предприятий 

15. Роль логистики в деятельности предприятия 

16. Разработка основных элементов коммуникационной политики на 

предприятиях 

17. Определение бюджета на рекламу на примере конкретных 

товаров и предприятий 

18. Виды и особенности планов маркетинга применительно к 

различным сферам деятельности 

19. Разработка комплекса маркетинга в зависимости от сферы 

деятельности 

20. Особенности базовых и инструментальных стратегий развития 

21. Разработка международного комплекса маркетинга 

22. Особенности маркетинга услуг 

23. Развитие некоммерческого маркетинга в деятельности 

предприятий социальной сферы 

24. Маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности  

предприятий 

25. Торговая марка как маркетинговое понятие 

26. Факторы, воздействующие на ценообразование 

27. Современные направления брендинговой политики компаний 

28. Понятие товара в экономической теории и маркетинге. 
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4. Ноздрева Р.Б, Цыгичко Л.И., Соколова М.Н. Основы маркетинга. - 

М.: ЭКСМО, 2007   

5. Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2004. 

6. Хардинг Г. Маркетинг промышленных товаров – М.: Пресс,2002 

7. Шеденов У.К., Ильясов Д.К. Теория маркетинга и менеджмента в 

сфере услуг. - Алматы, Қазақ университеті, 2002. 

8. Эриашвили Н.Д., Пичурин И.И., Обухов О.В. Основы маркетинга. 

Теория и практика. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. – 383с. 

9. Акулич И.Л. Маркетинг. М.: Высшая школа, 2009. – 511с. 
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Объем 3 кредита 
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Мухтарова К.С. – доктор экономических наук, профессор Казахского 
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Смагулова Г.С. – кандидат экономических наук, доцент Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Рыскулова М.М. – кандидат экономических наук, доцент 

университета «НАРХОЗ»  

Жатқанбаев Е.Б. – доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучая теоретические основы государственного управления, студенты 

должны обратить особое внимание на сущность, методологию, организацию, 

принципы, методы и механизмы управления экономикой и развитием 

социальной сферы, именно потому, что постепенное расширение сферы 

рыночных отношений и динамичность происходящих изменений 

институционального характера требуют постоянного совершенствования 

системы и стиля государственного управления и повышения его 

эффективности. В этой связи уделяется большое внимание изучению 

рассматриваемого курса с учетом тех особенностей, которые характерны для 

Казахстана в условиях рыночной экономики и государственного 

строительства. 

Для повышения результативности освоения данного курса бакалаврам 

необходимо знать содержание следующих дисциплин: «Менеджмент», 

«Государственное регулирование экономики», «Основы права».  Изучение 

этих дисциплин представляет собой базу для углубленного освоения 

теоретических и практических аспектов государственного управления, 

которое позволит специалистам принимать эффективные государственные 

решения. 

Знание основ государственного управления и направлений его 

совершенствования необходимо для подготовки нового поколения 

профессионалов-управленцев с целью построения профессионального 

государства. 

Пререквизит – «Принципы экономики» 

Постреквизит – «Местное управление и самоуправление», 

«Региональное экономика и управление», «Управление социально-

экономической безопасности» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

 Введение 

1 Теоретические основы государственного управления 

2 Государство как субъект управления общественными процессами 

3 Цели и функции государственного управления 

4 Организационно-функциональная структура государственного 

управления 

5 Принципы государственного управления 

6 Система государственных органов Республики Казахстан 

7 Системный подход в государственном управлении 

8 Реализация государственной политики в системе государственного 

управления 

9 Взаимодействие государства и общества в процессе 

государственного управления 

10 Правовое регулирование государственного управления 

11 Информационное обеспечение государственного   управления 

12 Человеческий потенциал в государственном управлении 

13 Совершенствование стиля государственного управления 

14 Социально-экономическая эффективность деятельности по 

управлению государством 

15 Совершенствование государственного управления в условиях  

Казахстана 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Целью курса является изучение теоретических основ 

государственного управления. 

В соответствии с данной целью ставятся следующие задачи: 

• иметь целостное представление о государстве как субъекте 

управления в условиях формирования и функционирования   

смешаннойэкономики; 

• понимать сущность государственного управления как области 

академической науки, ознакомиться с научными школами в 

областигосударственного управления; 

• понимать сущность государственного управления как вида 

профессиональной деятельности, видеть сходства и различия 

междугосударственным управлением и управлением бизнесом; 

• иметь комплексное представление о системе государственного 
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управления и понимать сущность ее составляющих: процесс, цели, 

функции, принципы, методы, органы, кадры государственного управления; 

• знать принципы, механизм, специфику использования основных 

инструментов реализации государственной экономической политики на 

разныхуровнях управления; 

• усвоить механизм функционирования государственной власти, 

уметь разбираться в структуре системы органов управления на всех уровнях; 

• знать основные политические и социально-экономические 

институты, влияющие на принятие и исполнение управленческих решений; 

• владеть навыками работы основными инструментами 

государственного управления. 

Знание основ теории государственного управления является 

обязательным элементом фундаментального и широкопрофильного 

образования. Поэтому в структуре учебных дисциплин подготовки 

специалистов в области государственного и местного управления теория 

государственного управления занимает первостепенное место. 

Казахстан не может игнорировать ценности и требования современной 

эпохи, характеризующейся глобальной интеграцией экономических и 

политических отношений. Новая концепция развития включает признание 

свободы доступа к ресурсам и экономической деятельности, расширение 

социальных прав и возможностей, политического самовыражения граждан. 

Ее реализация предполагает единый набор требований к институтам 

государства: открытая правовая, финансовая система; прозрачность 

механизма государственного регулирования; подготовленные специалисты 

в области государственного управления и т.д. Предполагается также наличие 

развитого гражданского общества, сила которого проявляется в 

деятельности местного самоуправления, средств массовой информации, 

политических партий и других неправительственных организаций. 

В настоящее время в стране принимаются меры по формированию 

эффективного механизма государственного управления на всех уровнях. 

Они включают совершенствование государственного управления; 

рационализацию структуры органов государственной власти; становление 

полноправного гражданского общества, уравновешивающего и 

контролирующего власть. 

На основе укрепления государственной власти, создания эффективной 

системы управления Казахстан сможет построить динамично 

развивающуюся социально ориентированную экономику. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

Теоретические основы  государственного управления. 

Управление и его роль в обществе. Сущность управляющего 

воздействия. Многогранность управления. Определение, предмет, объект и 

методы науки управления. Эволюция государственного управления и школы 

управления. Законы природы и общества, учитываемые в управлении. 
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Механизм использования законов общества и природы в управлении. 

Социально-экономические законы развития в управлении. Специфика 

государственного управления. 

 

Государство как субъект управления общественными процессами. 

Происхождение, сущность и основные характеристики государства. 

Основные направления теории  возникновения государства и его типология 

по формам правления, государственному устройству, политическому 

режиму. Унитарное и федеративное государство. Президентская и 

парламентская формы правления. Сущность и особенности монархии, 

аристократии и демократии. Объективная необходимость управления 

государством. Система управления как институт общественно-

экономического развития.  

Социально-экономический аспект государственного управления. 

 

Цели и функции государственного управления. 

Механизм целеполагания в государственном управлении. Источники 

формирования целей государственного управления. Правовая форма 

закрепления целей государственного управления. Практическая 

направленность государственного управления. Прогнозирование целей 

государственного управления.  

Система целей государственного управления. Иерархия целей в 

зависимости от источников их формирования, компетенции государственных 

органов, их территориальных и временных аспектов. 

Основные функции государства. Долгосрочные приоритеты стратегии 

«Казахстан – 2050», программно-правовое обеспечение их реализации. 

Функции государства и функции государственного управления.  

 

Организационно-функциональная структура государственного 

управления. 

Государственный орган как системообразующий элемент 

организационной структуры государственного управления. Характеристики 

государственного органа: функциональные, юридические, организационные. 

Статусные признаки государственного органа. Факторы, оказывающие 

влияние на организационную структуру государственного управления.  

Классификация государственных органов по различным основаниям: 

функциям государства, компетенции, территориальным масштабам 

деятельности. 

Построение организационной структуры государственного управления. 

Линейное, функциональное, линейно-функциональное, программно-целевое, 

матричное основания формирования структур управления. Структура 

государственного органа. Требования, предъявляемые к структуре 

государственного органа,: мобильность, оперативность, экономичность. 

Организационная структура государственного управления в 

Республике Казахстан. 
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Принципы государственного управления. 

Понятие принципа государственного управления. Онтологический, 

гносеологический и методологический подходы к изучению принципов 

государственного управления. Основания систематизации принципов 

государственного управления. Виды принципов государственного 

управления. Эффективность применения принципов государственного 

управления. 

 

Система государственных органов Республики Казахстан. 

Характеристика различных систем государственного управления. 

Понятие, единство системы и виды государственных органов Республики 

Казахстан. Конституционный статус Президента Республики Казахстан. Роль 

представительной власти и ее органов в государственном управлении. Состав 

и структура парламента. Полномочия и формы работы парламента. 

Исполнительная власть в системе государственного управления. Понятие и 

роль судебной власти в обществе. 

 

Системный подход в государственном управлении. 

Определение систем и их свойства. Открытые и закрытые системы. 

Структурная системно-целевая модель управления государством. 

Управление по результатам и эффективностью. 

Система государственного управления.  Прямые и обратные связи в 

системе государственного управления. Вертикальные и горизонтальные 

связи в системе государственного управления. Типичное и уникальное в 

государственном управлении. Свобода и творческий подход, управленческий 

эксперимент как уникальное в системе государственного управления.   

 

Реализация государственной политики в системе государственного 

управления. 

Основы разработки государственной политики. Механизм реализации 

государственной политики. Органы управления, участвующие в реализации 

государственной политики. 

Виды и формы государственных решений. Методологические основы 

разработки управленческих решений. Технологии принятия и реализации 

государственных управленческих решений. Аналитика в процессе принятия 

государственных решений.  

 

Взаимодействие государства и общества в процессе 

государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами. 

Основные характеристики государства. Общественные функции государства 

и виды государственного управления. 

Социальный механизм осуществления государственного управления. 

Представительство интересов в государственном управлении. Бюрократия и 
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бюрократизм в административно-государственных учреждениях. Конфликты 

в государственно-административной сфере. 

 

Правовое регулирование государственного управления. 

Сущность правового регулирования. Предмет и метод правового 

регулирования государственного управления. Формы и структура 

правового регулирования государственного управления.Правовое 

регулирование управленческих отношений между государством и 

обществом, государством и его гражданами,государством и хозяйствующими 

субъектами, государством и общественно-политическими организациями, 

центральными и местными исполнительными органами и др. 

 

Информационное обеспечение государственного   управления. 

Информация как основа развития государственного управления. 

Значение информации в обеспечении принятия управленческих решений, 

учитывающих состояние и перспективы развития объекта управления.                                                      

Информационная система государства и источники формирования 

управленческой информации. 

Информационная технология и организация ее использования. Роль 

соответствующих научно-исследовательских институтов в информационном 

обеспечении государственного управления.  

 

Человеческий потенциал в государственном управлении. 
Структура, содержание и уровни качества персонала государственного 

управления. Государственная служба как социально-правовой институт и 

сфера деятельности. Основы правового статуса и классификации 

государственных служащих. Виды государственной службы. Управление 

государственной службой. Интеллектуальный потенциал 

государственного управления. Служебные права и обязанности 

государственных служащих. Основные положения закона Республики 

Казахстан  «О государственной службе». 

Управленческая культура граждан. Педагогические аспекты 

государственного управления. 

 

Совершенствование стиля государственного управления. 

Понятие,элементы и характерные черты стиля управленческой 

деятельности и его динамичность. Взаимосвязь стиля управленческой 

деятельности с ответственностью в государственном управлении и 

необходимость его совершенствования. 

Ответственность в системе общественных отношений и её 

законодательно-правовой аспект. Зависимость уровня ответственности  в  

государственном управлении от распределения и регламентации 

управленческой деятельности. Степень организованности и ответственности 

в государственном управлении как важный показатель его эффективности.  
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Социально-экономическая эффективность деятельности по 

управлению государством. 

Методология анализа результатов государственного управления и их 

оценка. Экономический аспект эффективности управленческой деятельности 

на государственном и региональном уровнях. Сущность и критерии оценки 

общей социальной эффективности  государственного управления. 

Эффективность организации и функционирования субъектов 

государственного управления и органов управления экономикой. 

Электронное правительство как основа повышения результатов его 

деятельности. 

 

Совершенствование государственного управления в условиях  

Казахстана. 

Исторический аспект государственности и государственного  

строительства в Казахстане. Социально-политическое и организационно-

правовое обеспечение государственного строительства в Казахстане. 

Система органов представительной и исполнительной власти  в центре 

и на местах; совершенствование и эффективность их управленческой 

деятельности. 

Отраслевые и региональные аспекты государственного управления 

экономикой и социальными процессами. Схема взаимодействия 

центральных, местных и отраслевых органов государственного управления. 

Объективная необходимость совершенствования научно-

методологических, концептуальных и организационных основ 

государственного управления и управленческой деятельности его субъектов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Использование объективных законов развития общества в 

управлении. 

2. Сущность иерархической природы управления. 

3. Типология государств и ее характеристика. 

4. Основные  признаки государственного управления. 

5. Механизм государственного управления: понятие, содержание, 

структура. 

6. Общественные функции государства и виды государственного 

управления. 

7. Реферативный обзор государств с парламентской, президентской 

формами правления, унитарной и федеративной формой государственного 

устройства. 

8. Этапы становления и развития науки управления. Научные школы в 

области государственного управления. 

9. Органы управления, участвующие в реализации государственной 

политики. 
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10. Государственный орган: порядок образования и компетенция. 

11. Процесс принятия государственных управленческих решений. 

12. Государственное управление как способ реализации 

государственной власти. 

13. Основы систематизации принципов государственного управления 

и их применения. 

14. Государственное управление и развитие самоуправленческих 

механизмов в обществе. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Организация и достоверность информационных потоков в системе 

государственного управления. 

2. Взаимодействие государственных и общественных организаций в 

управлении социально-экономическими процессами. 

3. Эффективность применения принципов государственного  

управления. 

4. Совершенствование системы и деятельности  органов 

государственного управления. 

5. Понятие и обеспечение законности в государственном управлении. 

6. Ответственность в государственном управлении и ее зависимость от 

стиля управленческой деятельности. 

7. Взаимосвязь эффективности, организации и функционирования 

субъектов государственного  управления. 

8. Государственное управление  как институт общественного развития 

и его специфика. 

9. Экономический аспект государственного управления. 

10. Характеристика различных систем государственного управления. 

11. Правовое и информационное обеспечение государственного 

управления. 

12.  Система органов и демократизация государственного 

управления. 

13. Экономическая и социальная эффективность государственного 

управления. 

14. Процесс государственного строительства в Казахстане и 

конституционные основы государственного управления. 

15. Социальная эффективность государственного управления и 

управленческих решений. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995г. 
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2. Мухтарова К.С.,Сансызбаева Г.Н., Аширбекова Л.Ж. Теория 

государственного управления. Учебное пособие. Алматы, «Қазақ 

университеті», 2015.-318 стр. 

3. Государственное управление: основы теории и практики / Под 

ред. Козбаненко В.А. – М.: Статут, 2002.  

4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: 

учебник.- М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 525 с. 

5. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного 

управления: Курс лекций. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: 

издательский центр «МарТ», 2011. – 544 с. 

6. О местном государственном управлении и самоуправлении в 

Республике Казахстан.Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 

148. 

7. Есимова Ш.А. Экономическая эффективность системы 

государственного управления Республики Казахстан: теория, методология, 

практика.- Туркестан, 2010. 

 

Дополнительная: 

1. Байменов А.М. Государственная служба. Международный опыт. 

Казахстанская модель. – 2-е издание. – Астана: Академия государственного 

управления при Президенте РК, 2013. – 150 с. 

2. Рой О.М. Система государственного и муниципального 

управления: учеб. пособие.- СПб.: Питер, 2009.- 367 с. 

3. Теория государства и права : учебник / Морозова Л. А. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009. 

4. Турисбек А.З. Правовые основы государственной службы в 

Республике Казахстан.- Алматы, 2009. 

5. Шамхалов Ф.И. Теория государственного управления. – М., 2003. 

 

 

 

 

 



 203 

REU 3302 – РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы:  

Мухтарова К.С. – доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби   

  Мылтыкбаева А.Т. –  доктор PhD, и.о.доцента Казахского 

национального университета имени аль-Фараби   

 

Рецензенты: 

Танкиева А.К. – кандидат экономических наук, доцент университета 

Нархоз 

Шеденов У.К. – доктор экономических наук, профессор  Казахского  

национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Региональная экономика является одной из важнейших отраслей 

экономической науки. Главным объектом ее познания является социально-

экономическое развитие регионов в целостной системе отношений 

национальной экономики, и реформирование экономики и ее дальнейшая 

стабилизация и устойчивое развитие тесным образом связаны с теми 

или иными региональными факторами и условиями. А специфическое 

государственное устройство Казахстана, резкие различия природно-

климатических, географических, демографических условий регионов, 

усиливающаяся неравномерность их социально-экономического развития 

объективно обусловливают необходимость исследования специфики 

каждого региона РК, определения рационального подхода к их развитию и 

функционированию, поиска путей согласования интересов государства и его 

отдельных территорий. 

В результате изучения дисциплины «Региональная экономика и 

управление» студенты должны знать:    

- основные современные модели экономического развития;  

- предмет, объект региональной экономики как научной дисциплины; 

- социально-экономические условия развития регионов Казахстана;  

- проблемы управления экономикой региона и государственное 

регулирование территориального развития Казахстана; 

- факторы устойчивого развития регионов. 

уметь:  

- применять на практике методы управления социально-

экономическим развитием региона;  

- проводить аналитическую работу по оценке социально-

экономической ситуации и конкретных форм управления в регионе; 
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- выделять конкурентные преимущества и проблемы исследуемой 

территории. 

владеть: 

-  навыками самостоятельного изучения новыми знаниями в области 

региональной экономики. 

Пререквизиты. Изучению курса «Региональная экономика и 

управление» предшествует значительный блок социально-экономических 

дисциплин, формирующих у студентов определенные знания по многим 

актуальным проблемам экономики, таких как «Теория государственного 

управления» «Макроэкономика», «Государственное регулирование 

экономики», «Менеджмент», и др. 

Постреквизиты. После изучения этого курса студенты могут более 

углубленно осмыслить специальные курсы, такие как «Управление 

социально-экономической безопасностью», «Местное управление и 

самоуправление»,  «Социально-экономическое планирование» и др. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название тем 

 

 Введение 

1 Регион как предмет научного знания 

2 Теоретические основы  формирования региональной    экономики 

3 Регион как объект хозяйствования и управления 

4 Экономический потенциал региона и  его оценка 

5 Организационно–правовые основы регулирования развития экономики  

регионов 

6 Необходимость и сущность государственного регулирования 

развития регионов 

7 Региональная политика: сущность и основные направления 

8 Региональная бюджетно-налоговая система 

9 Планирование и прогнозирование развития экономики регионов 

10 Оценка социально-экономического потенциала регионов Казахстана 

11 Мировой опыт государственного регулирования регионального 

развития 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Цель данной учебной дисциплины состоит в комплексном изучении 

возможных путей формирования экономического механизма 
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функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном 

уровне. Такая цель реализуется в решении следующих задач: 

- формировать углубленное понимание важности учета 

объективных специфических условий развития регионов в экономической 

политике государства; 

- привить взгляд об объективной взаимосвязанности и 

взаимозависимости развития национальной экономики как целого и её 

регионов как составных частей; 

- дать представление о методологических основах и  методических 

подходах к формированию целостной системы регулирования и 

управления экономико и социальной сферы административно-

территориальных образований; 

- получить целостное представление о состоянии, существующих 

проблемах и перспективах  развития  экономики и социальной сферы на 

региональном уровне; 

- направить внимание на поиски рациональных путей и механизмов 

реализации в экономической политике государства региональных интересов 

конкретных территорий. 

Проведенные в республике многочисленные исследования по данным 

за довольно длительный период свидетельствуют о том, что ощутимые 

различия в уровне экономического и социального развития регионов 

(областей) во многом связаны с причинами объективного характера, прежде 

всего – с имеющимися в них естественно – историческими, социально – 

демографическими, межотраслевыми, инфраструктурными, техногенными, 

хозяйственно – экономическими и другими особенностями. Наличие 

последних имеет естественные корни и поэтому будет характерным для всех 

регионов Казахстана в течение не только ближайшей, но и отдаленной 

перспективы.  

Отсюда складывается та объективная ситуация, когда вышеназванные 

особенности регионального развития накладывают определенный 

«отпечаток» на организационно – модельный аспект горизонтального 

(территориального) подхода к управлению экономикой и социальными 

процессами соответствующих административно – территориальных 

таксонов. А это, в свою очередь, означает, что выпускники должны хорошо 

знать закономерности, условия, возможности, социально – экономический 

потенциал, прогнозные перспективы развития областей (городов, районов) 

республики. Таким образом, отнюдь не случайно, что в состав специальных 

дисциплин, формирующих базу теоретических знаний студентов по 

специальности «Государственное и местное управление», включен курс 

«Региональная экономика и управление», изучение которого расширяет 

горизонт экономического мышления и кругозор по территориальному 

управлению у тех, кто проходит соответствующую качественную подготовку 

и получает высшее образование по указанной специальности.  

Курс в целом охватывает блоки научно–теоретических, 

методологических и организационно–правовых вопросов региональной 
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экономики и управления и перспектив его развития. Эти вопросы нашли 

отражение в содержании соответствующих тем курса.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Регион как предмет научного знания 

Генезис и основные направления науки о региональной экономике. 

Понятия «региональная экономика» и «экономический регион»: их единство 

по смыслу и различия по содержанию.  Объект региональной экономики и 

управления. Основные направления исследований в региональной экономике 

и управлении. Основные задачи региональной экономки и управления. 

Основные научные и практические сферы региональной экономики и 

управления. Основные методы исследования региональной экономики. Связь 

региональной экономики со смежными дисциплинами.  

 

Теоретические основы  формирования региональной экономики 
Становление и развитие региональной экономики. Возникновение 

территориальной экономики и теории размещения производства и населения 

Й. Фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, В. Кристаллера. Теория 

пространственной экономики А. Леш.  Теория  «полюсов роста» и «полюсов 

развития» Ф. Будвиля и Ф. Перру. Теория «центр-периферия» Дж. Фридмана, 

Э. Валлерстайна. Формирование региональной науки. 

 

Регион как объект хозяйствования и управления 

Сущность региона как объекта управления. Регион как объект 

хозяйствования. Факторы формирования и функционирования региональной 

экономики. Сущность территориального разделения труда и его роль в 

территориальной организации производительных сил страны. Основные 

факторы территориального разделения труда и его роль в формировании, 

становлении и развитии региональной экономики. Уровень специализации 

регионов. Сложившаяся специализация региона. Эффективная специализация 

региона. Общая характеристика обобщающих показателей как объем 

валового регионального продукта (ВРП) и его производство на душу 

населения.  

 

Экономический потенциал региона и  его оценка 
Основные составляющие потенциала региона: структура, показатели 

развития. Природно-экологический потенциал. Ресурсно-производственный 

потенциал. Трудовой потенциал. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 

сил. Сущность специализации и комплексного развития. Межотраслевые 

взаимодействия. 

Экономические связи региона с центром, другими регионами и 

остальным внешним миром. Преобладающие формы экономических 

отношений: торговые, финансовые. 
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Производственный сектор экономики регионов и их естественно – 

экономический потенциал. Индустриальный, аграрный, инвестиционно – 

строительный и производственно – инфраструктурный потенциал регионов 

Казахстана. 

 

Организационно–правовые основы регулирования развития 

экономики  регионов 

Конституционные основы управления социально – хозяйственным 

развитием регионов. Компетенция местных представительных и 

исполнительных органов и порядок организации их деятельности.  

Основные задачи и функциональные обязанности местных органов 

государственной власти, их динамичность и приоритетность.  

Структура и система органов местного государственного управления, 

их соподчиненность и взаимодействие с центральными органами управления 

экономикой.  

Вопросы разграничения административно–организационных функций 

центральных и местных органов управления и процесс их решения в 

условиях Казахстана. Определение оптимального перечня, систематизация и 

классификация функций государственных органов управления в центре и на 

местах.   

 

Необходимость и сущность государственного регулирования 

развития регионов 
Объективные основы региональных неравенств и необходимость 

государственного регулирования развития регионов. Место региональной 

политики в общенациональной экономической политике. 

Институциональные и правовые основы регулирования регионального 

развития. Основные методы и инструменты регулирования 

регионального развития. Макро и микроинструменты региональной 

политики. Проблемные регионы и программы регионального развития. 

Система методов государственного регулирования регионального 

развития и их приоритетность. 

 

Региональная политика: сущность и основные направления 

Цель региональной политики: снижение существующих между 

регионами различий в уровнях социально-экономического развития; 

осуществление важных инвестиционных проектов, способствующих 

укреплению инфраструктуры; улучшение уровня жизни населения региона. 

Основные принципы региональной политики. Пути, средства и 

административно–экономические механизмы осуществления 

государственной региональной политики.  

 

Региональная бюджетно-налоговая система 
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Бюджетные отношения региона. Бюджет региона. Основные функции 

бюджетной системы региона. Принципы формирования бюджетной системы 

региона. Методы формирования регионального бюджета. 

Региональный аспект финансово – бюджетных отношений в РК. Роль 

совершенствования межбюджетных отношений в обеспечении расширенного 

воспроизводства экономического потенциала региона. 

Официальные трансферты общего характера (бюджетные субвенции и 

бюджетные изъятия) как основной механизм регулирования отношений 

между уровнями бюджетов. 

Функционирование налоговой системы в условиях региона. 

Региональные механизмы налогового регулирования экономики и 

социальных процессов.  

 

Планирование и прогнозирование развития экономики регионов 
Прогнозирование, планирование и программирование как основные 

механизмы регулирования региональной экономики. Роль местных 

представительных и исполнительных органов в разработке и обеспечении 

выполнения планов развития экономики и социальной сферы регионов.  

Главное содержание планов-прогнозов регионального развития, их 

основные разделы и показатели. Классификация региональных программ. 

Механизм реализации программы. Критерии оценки программы. Цели и 

ресурсы программы. 

 

Оценка социально-экономического потенциала регионов 

Казахстана 

Необходимость и основные результаты исследований региональных 

особенностей и условий экономического развития страны. Закономерности 

динамики и темпы экономического роста укрупненных регионов и областей 

Казахстана.  

Объективные причины территориального различия в уровнях 

социально-экономического развития регионов. Методологические основы 

типологии (группировки) регионов республики по экономическому 

потенциалу и уровню социально – экономического развития. 

Анализ уровня социально – экономического развития регионов 

(области, города, района) и его основные методы. Макроэкономические 

показатели экономического развития регионов и методы определения их 

уровня. Экономические факторы и перспективы развития социальной 

инфраструктуры областей Казахстана.  

 

Мировой опыт государственного регулирования регионального 

развития 
Проблемы регионального экономики в странах мира: общее и 

особенное. Сравнительный анализ региональной экономической политики по 

разным странам мира. Институты регулирования регионального развития в 

мировой экономике. Правовые основы и макро и микроинструменты 
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региональной политики. Проблемные регионы в мировой экономике и 

программы регионального развития. Опыт США и европейских стран. 

Специальные экономические зоны в Китае.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Региональная экономика и управление как наука и учебная 

дисциплина 

2. Становление и развитие региональной экономики. 

3. Регион как подсистема национальной экономики. 

4. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. 

5. Формирования системы управления регионом. Региональный 

менеджмент 

6. Система механизмов государственного      регулирования 

развития регионов. 

7. Объективная необходимость формирования, совершенствования 

и осуществления региональной экономической политики государства. 

8. Региональная бюджетно-налоговая система: общая 

характеристика.   

9. Функции управления экономикой региона. 

10. Анализ уровня социально – экономического развития регионов. 

11. Возможность использования зарубежного опыта в хозяйственной 

практике РК. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Территориальное разделение труда и воспроизводственные 

процессы на региональном уровне. 

2. Особенности организации регионального управления. 

3. Принципы и факторы размещения производительных сил 

региона.  

4. Задачи регионального управления в современных условиях. 

5. Организационно-экономические факторы развития и 

конкурентоспособности регионов.  

6. Современные проблемы развития организационных структур 

управления экономикой региона. 

7. Дотационные регионы и регионы доноры. Подходы к 

выравниванию уровня их экономического развития. 

8. Экономическая оценка потенциала регионов РК. 

9. Рынок труда и социальная политика регионов. 

10. Проблемы диспропорции социально-экономического развития 

регионов Казахстана. 
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11. Сущность и критерии выявления отсталых регионов Казахстана.  
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