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Теориялық экономика және экономикалық практика пәні  барлық 

мамандықтардағы студенттердің оқуына міндеттелген курс.  

Курс бағдарламасы микроэкономика, макроэкономика және әлемдік 

экономика тармақтарынан тұратын өзара сабақтас  тараулар тақырыпттарын 

қамтыған. 

Теориялық экономика және экономикалық практика пәнін оқытудың 

мақсаты студенттерге экономикалық заңдар мен категорияларды таныстыру 

арқылы экономика ұғымына жалпы эрудиция қалыптастыру. 

Теориялық экономика және экономикалық практика пәнін оқып тану 

келесі формаларда жүзеге асады: лекциялар, семинарлар, соөж, семестрлік 

жұмыстар орындау, логикалық есептер шығару, тақырыптар бойынша 

баяндамалар жасау,  бақылау жұмыстарын орындау, тесттер және есептеу 

графикалық жұмыстардан тұрады т.б. 

Ұсынылған әдістемелік нұсқау студенттерге теориялық экономика 

және экономикалық практика курсы бойынша семинар сабағына дайындалу 

барысында пайдалануға арналған. Әдістемелік нұсқау семинар сабақтарының 

жоспарларынан, негізгі терминдер мен  ұғымдардан, оқыту мақсаттары мен 

пысықау сұрақтарынан және өзекті сұрақтарды меңгеру мақсатында 

тыңдалатын баяндамалар тақырыптары мен әдебиеттерден тұрады. Семинар 

сабағына дайындалу әдебиеттермен жұмыс жасаудан басталып интернет 

ресурстарын пайдаланып конспект жасаумен ұласады. 

Ескертпе - Негізгі терминдер мен ұғымдарды семинар сабағына 

дайындалу барысында ретімен пайдалану мақсатында ұсынылған. 

Оқу мақсаттары мен пысықтау сұрақтары суденттерге бағыт, 

ориентация беру сұрақтары болып табылады. 

 

                            Семинар сабақтарының мазмұны 

 

Тақырып 1. Теориялық экономика және экономикалық практика  

пәнінің  зерттеу әдістері мен пәні  

 

Талқылау сұрақтары: 

 

1) Экономика қоғам тіршілігінің күре тамыры ретінде. 

2) Теориялық экономиканың пәні. Экономика ғылымының функциясы. 

3) Экономикалық категориялар мен заңдар.                                    

4) Экономиканы ғылыми тану әдістері мен тәсілдері. Позитивті және 

нормативті сараптамалар. 

 

 

 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 
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Экономика. Меркантилизм. Физиократтар. Қоғамдық-мемлекеттік 

экономика (Саяси экономия) Классикалық экономикалық мектеп. 

Марксистер. Маржинализм. Жаңа классиктер мектебі. Кейнсшілер. Жаңа 

Кейнсшілер. Институционалисттер. Микроэкономика. Макроэкономика. 

Өңірлік экономика. Халықаралық экономика. Әлемдік экономика.  

Экономикалық заңдар мен категориялар. Экономиканы зерттеу әдістері. 

Позитивті әдіс. Нормативті әдіс. Ғылыми абстракциялық әдіс. Эмпирикалық 

әдіс. Статистикалық әдіс. Графиктік әдістер.  

 

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Ғылыми абстракция және экономикалық категориялар мен заңдар. 

2) Экономикалық мектеп өкілдерінің экономикалық теория 

ғылымының зерттеу пәніне көзқарастары. 

3) Теориялық экономика және экономикалық практика ғылымының 

басқа экономикалық ғылымдармен сабақтастығы мен айырмашылығы. 

4). Теориялық экономика және экономикалық практика ғылымының 

пайда болуы және олардың даму кезеңдері. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Экономика ұғымы нені білдіреді және оған балама сөздер немесе 

терминдер бар ма? 

2) Экономика ғылымының оқитын пәні  мен объектісі не? 

3) Теориялық экономика ғылым ретінде қашан, қандай жағдайда пайда 

болды?  

4) Теориялық экономика және экономикалық практика ғылымының 

өткен ғасыр соңындағы бағыттарына шолу жасау. 

5) Экономикалық анализ жасау әдістерін талдау. 

6) Микро-, макро-, аймақтық, өңірлік, халықаралық, әлемдік 

экономикалардың өзара сабақтастығы мен айырмашылығы неде? 

7) Экономикалық заң деген не, оның экономика ғылымында орын 

тепкен қандай түрлері бар, оларды қалай қабылдауға болады? 

8)Экономикалық категория нені білдіреді және бірнеше категорияларға 

талдау жасау. 

9) Экономика ғылымының даму кезеңдерін талдап, олардың 

негізісалушы ғалымдардың зерттеу объектілерін зерделеу. 

 

Әдебиеттер [8, 40, 46, 47, 52, 67, 72, 76]. 

 

 

Тақырып 2.  Қоғамдық өндіріс және экономика ғылымының 

негізгі мәселелері  
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Талқылау сұрақтары: 

 

1) Қоғамдық өндіріс құрылымы. 

2) Қоғамдық өндіріс фазалары: өндіріс, үлестіру, айырбас және тұтыну.  

3) Қажеттілік өндірістің алғы шарты ретінде. Қажеттілік жіктемесі.     

Қажетсіну, қажеттілік шексіздігі.             

4) Экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары. Ресурстарға 

сипаттама және жіктеме. 

5) Ресурстар шектеулігі. Экономикадағы таңдау проблемалары және 

ресурстарды тиімді пайдалану. Өндіріс мүмкіндігінің қисығы (графигі). 

                                                           

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Экономикалық проблемалар. Ресурстар. Өндіріс ресурстары. Өндіріс 

құралдары. Экономикалық тиімділік. Өндіріс мүмкіндігінің қисығы. 

Сиректік. Ресурстар шектеулігі. Шектеулі ресурстарды ұтымды 

пайдаланудағы бәсеке. Экономиканың негізгі үш сұрағы. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Қоғамдық өндіріс фазаларының тұтастығы мен айырмашылығы неде 

және оның ретімен сипаттау. 

2) Экономикалық үлгі (модель) деген не,  және өндіріс мүмкіндігінің 

қисығы нені көрсететінін түсіну. 

3) Әртүрлі экономикалық жүйеде басты үш сұрақтың шешу жолдарын 

талдап, тиімді деген жүйеге басымдылық  беріп, ой елегінен өткізу. 

4) Ресурстар ұғымына назар аударып, олардың классификациясына 

талдау жасау.  

5) Экономикалық тиімділік ұғымының мәнін ашып оның қалай 

анықталатынына теориялық тұрғыдан дәлелдеп көз жеткізу. 

6) Өндіріс мүмкіндігі қисығының көмегімен альтернативті шығындар 

мен өндіріс факторларынан  өнімділік кему заңдылықтарына тоқталу. 

 

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Экономикалық ресурстардың шектеулігі және оларды тиімді 

пайдаланудағы проблемалар мен бәсеке. 

2)  Игіліктер сиректігінің өндіріс тиімділігіне ықпалы. 

3) Адам қажеттіліктерің шексіздігі және оны қанағаттандыру жолдары 

мен түрлері. 

4)  Қоғамның экономикалық жүйелері және олардың құрылым. 

Әдебиеттер [2, 8, 20, 23, 28, 30, 36, 40, 67, 72]. 
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Тақырып 3. Экономикалық жүйелерге теориялық сараптама  

  

Талқылау сұрақтары: 

 

1)Меншік қатынастарының мазмұны. Меншік экономика және заң 

категориясы ретінде.                            

2)Заманауи экономикадағы меншік формалары мен түрлері. Меншік 

қатынасының экономикалық тұрғыдан жүзеге асуы.    

3)Меншікті ұлттандыру, мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру.  

4)Экономикалық жүйе ұғымы. Экономикалық жүйе типтеріне 

сипаттама.     

Қазақстанның заманауи экономикалық жүйесі.  

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Меншік. Иелену. Пайдалану. Өкім ету. Иемдену. Меншік плюрализмі. 

Меншікті қоғамдастыру, ұлттандыру – национализация. Жекешелендіру. 

Меншікті мемлекет иелігінен алу. Экономикалық жүйе типтері. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Экономикалық категория ретінде меншік мәні неде? 

2) Экономикалық мектеп өкілдерінің меншік категориясына 

көзқарастарын талдап анализ жасау. 

3) Меншік қақыларының шоқтығы неден тұрады және оның 

элементтеріне сипаттама беру. 

4) Нарықтық экономикадағы меншік плюрализмнің артықшылығына 

ден қойып, басымдылық беру. 

5) Өтпелі экономикадағы меншік қатынастарының қайшылықтары 

және оны реформаладағы үкіметтің заң актлеріне назар аудару. 

6) Экономикалық жүйе деген не, ол қандай критерилермен 

сипатталады? 

 

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Меншіктің экономиканы  реформалаудағы орны. 

2) Жеке меншіктің қоғам экономикасын дамытудағы рөлі мен мәні. 

3) Мемлекеттік меншіктің нарықтық экономикадағы рөлі мен мәні. 

4) Қазақстандағы  жекешелендірудіру әдістерінің артықшылықтары 

мен кемшіліктері. 

5) Қоғамның экономикалық жүйелері және олардың құрылымдары. 

6) Заманауи экономикадағы акционерлік меншік. 

Әдебиеттер [3, 8, 15, 23, 40, 46, 67, 72, 76]. 
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Тақырып 4. Тауар және ақша: теориясы мен практикасының 

эволюциясы  
 

Талқылау сұрақтары.  

 

1) Натуралды шаруашылық: мәні және эволюциясы.  

2) Тауар өндірісі: мәні және негізгі сипаттары.  

3) «Иглік», «қызымет», «тауар» ұғымдары. Тауар қасеттері. Құн 

теориясы.  

4) Ақша мәні және функциясы. Ақша айналу заңдылығы.  

5) Ақшаның негізгі жүелері. Ақшаның заманауи жүйелері мен түрлері.  

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Натуралды шаруашылық. Адам жаратылыснан немесе болмысынан 

туындалатын шаруашылық. Тауар өндірісі. Тауар. Игілік. Қымет. Құн. Құн  

формалары. Құн заңы. Пайдалы шек теориясы. Баға. Ақша. Ақша 

түрлері.  

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Натуралды шарушылықтың адамдармен туа пайда болуын және 

оның эволюциялық ыдырау жолдарын дәлелдеп көрсету. 

2) Қажеттілік, мұқтаждық, жоқшылық, тапшылық, еңбек, артық өнім, 

еңбек бөлінісі, еңбек өнімділігі, тәжірибе ұғымдарын талдап, олардың тауар 

өндірісінің алғы шарты екенін дәлелдеу. 

3) Құн, баға, құндылық, пайдалы шек ұғымдарын өзара сабақтастырып, 

қайшылықарын теориялық тұрғыдан дәлелдеп, шешу жоларын қарастыру. 

4) Ақша мәнін оның атқаратын функциялары арқылы ашып көрсету. 

5) Ұлттық валюта «теңге» ұғымы нені білдіреді және тиындар 

түрлеріне тоқталып, түсініктеме беру.        

                                             

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Тауар шаруашылығының пайда болуы мен дамуы.  

2) Құн заңы және пайдалы шек теориясының сабақтастығы мен қарама-

қайшылығы. 

3) Ақша мәні, түрлері: қағаз, темір, электронды - ақшалардың  

атқаратын  функциялары. 

4) Баға мәні және оның үйлестіруші рөлі.  

 

Әдебиеттер [8, 10, 16, 17, 23,  40, 46, 67, 72, 76]. 

Тақырып 5. Базар, оның басты міндеттері  және  механизмдері 
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Талқылау сұрақтары: 

 

1) Базар мәні және қоғамдық өндірістегі функциясы. Базар құрылымы 

мен инфрақұрылымы. 

2) Сұраныс, ұсыныс және баға ықпалдастығы. 

3) Базар механизмдерінің жалпы ұғымдары және элементтері. 

4) Сұраныс заңы мен сұраныс қисығы. Сұраныс өзгерісіне ықпал етуші 

бағадан тыс факторлар. 

5) Ұсыныс заңы және ұсыныс қисығы.Ұсыныс өзгерісіне  бағадан тыс 

ықпал етуші факторлар. 

6) Базар тепе-теңдігі ұғымы және тепе-теңдік бағалар. Бәсеке: ұғымы 

және түрлері. 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Базар. Базар функциясы. Базардың пайда болу шарттары. Қоғамдық 

еңбек бөлінісі. Артық өнім. Айырбас-Бартер. Базар құрылымы. Базар 

жіктемесі, жүесі. Базар инфрақұрылымы. Сұраныс. Ұсыныс. Баға. Бәсеке.  

Сұраныс-Ұсыныс заңдары. Төлем қабілеттілік. Тауарларды өзара алмастыру.  

Икемділік. Баға коэффиценті бойынша сұраныс икемділігі. Табыс 

бойынша икемділік коэффиценті. Икемді және икемсіз сұраныс. Баға 

коэффиценті бойынша икемді ұсыныс.  

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Базар ұғымына ғылыми тұрғыдан көптеген анықтамалар беріп, 

оларға жеке-жеке  сипаттама беру. 

2) Базардың негізгі түрлерін атап шығып, оларды барынша сипаттап 

талдау. 

3) Базар қандай мәселелерді шешуге дәрменсіз, соларға назар аудару 

және  шешу жолдарын ұсыну. 

4) Бәсеке базар атрибуты екенін дәлелдеп, оның артықшылықтары мен 

кемшіліктерін көрсету. 

5) Нарықтық экономиканың әлеуметтік мәселелерді шешудегі 

дәрменсіздігін талдау. 

6) Мемлекеттің нарықтық экономикаға араласуының объективті және 

субъективті себептеріне назар аудару. 

7) Базар инфрақұрылымдарына қандай объектлер кіреді және олардың  

жіктелеу принциптері қалай? 

8) Баға тербелісінен туындалатын сұраныс икемділігін көрсету. 

9) Сұраныс икемділігінің мәнін ашу. 

10) Сұраныс қисығын тақтаға сызып кескіндеу арқылы түсіндіру.  

11) Қандай жағдайда тепе-тең баға орнайды? 

12) Тауар ұсынысының тәуелділіктеріне тоқталу. 
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13) Ұсыныс пен тауар бағасының өзара тәуелділігі қандай? 

14) Тауар ұсынысына қандай факторлар ықпал етеді?  

15) Баға өсуіне сай ұсыныстың өзгеруін қисық арқылы сызып көрсету.  

16) Ұсыныс пен сұраныс тепе-теңдік нүктесін қисық арқылы беру. 

17) Тауарға икемді сұраныс деген не, ол қалай анықталады? 

18) Мемлекет пен монополия  базар бағасына, сұраныс пен ұсынысқа  

қаншалықты ықпал жасайды? 

19) Сұранысқа бағадан тыс қандай факторлар ықпал етеді? 

 

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Сұраныс пен ұсыныс заңы. Базар тепе-теңдігі. 

2) Базар және оның жұмыс жасау механизмдері. 

3) Нарықтық экономикадағы баға жасалу әдістері. 

4) Құн заңы мен пайдалы шек теориясының базар механизміне ықпалы. 

5) Бәсеке экономиканы реттеудің механизмі ретінде. 

6)  Базар қалыптасуы мен дамуының тарихи процестері. 

7) «Астыртын - теневой»  базар, базар тепе-теңдігін бұзу факторы 

ретінде. 

8) Нарықтық  экономиканың: американдық, жапондық, немістік, 

шведтік, француздық  үлгілері. Оларға салыстырмалы анализ. 

9) Әлеуметтік-бағыттағы нарықтық экономика оның артықшылықтары 

мен олқылықтары. 

10) Монопоиия формалары және олардың эволюциялары. 

11) Өтпелі  экономика және базар. 

 

Әдебиеттер [5, 8, 9, 13, 23, 33, 36, 40, 46, 48, 53, 67, 72]. 

 

Тақырып 6. Фирма теориясы және кәсіпкерлік  

 

Талқылау сұрақтары: 

 

1) Кәсіпкерліктің мәні. Кәсіпкерлік дамуының шарттары. Кәсіпкерлік 

әрекеттерінің түрлері. 

2) Фирма ұғымы. Фирмалар  мақсаты және міндеттері.  

3) Кәсіпкерліктің ұйымдастыру-қақылық формалары. Фирма 

жіктемелері  және олардың экономикадағы рөлі. 

4) Кәсіпкерлік –экономика дамуы мен жетілдіруді қамтамасыз етуші 

ерекше функция. 

5) Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуы. 

 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 
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Кәсіпкерлік. Дара кәсіпкерлік. Партнерлік. Корпорация  Франчайзинг. 

Фирма. Венчурлік фирма. Заңды тұлға. Жай адамдар - физическое лицо. 

Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар. Шаруашылық 

серіктестері. Маркетинг. Менеджмент. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Кәсіпкерлік ұғымына  анықтамалар  беріп  және кәсіпкерге тән 

қасиеттерді талдау. 

2) Кәсіпкер және кәсіпкерлік әрекеттің тарихи даму жолдарына шолу 

жасау. 

3) Кәсіпкерлікті дамытуға экономикалық , әлеуметтік және қақылық 

заңдар мен шарттар қажеттілігі қаншалықты екендігін талдау. 

4) Кәсіпкерлік түрлеріне жеке тоқталып түсініктеме беру. 

5) Қазақстанда кәсіпкерлікті көтеру мен дамытудың әлеуметтік-

экономикалық мәні неде екендігін түсіндіру. 

6) Кәсіпкерлікті ұйымдастыру-экономикалық формаларына кең 

мағынада тоқталу. 

7) Кәсіпкерліктің ұйымдастыру-қақылық формаларына қандай 

кәсіпорындар жататынын талдау. 

8) Фирма деген не? Фирманың стратегиялық  мақсаты қандай? 

9) Холдингтік компанияны қалай түсінуге болады, ол қандай 

критерилермен сипатталады. 

10) Акционерлік қоғам оның ашық және жабық түрлерінің 

айырмашылықтары мен тұтастығы неде? 

11) Кәсіпорынды АҚ-қа айналдырудың себептерін талдау. 

Баяндамалар тақырыптары: 

1) Кәсіпкерлік және оның түрлері. 

2) Нарықтық экономика жағдайындағы мемлекеттік кәсіпкерлік. 

3) Фирма мәні және оның типтері. 

4) Фирма әрекетіндегі тәуекел: тәуекел және сақтандыру түрлері. 

5) Менеджмент пен маркетингтің ұлттық стилі: жапондық, 

американдық және немістік  үлгілері.  

 

Әдебиеттер [3, 6, 8, 23, 27, 32, 36, 40, 46, 49, 50,62, 64, 57, 67]. 

 

Тақырып 7. Өндіріс, шығындар және  фирма табыстары 

 

Талқылау сұрақтары: 

 

1) Қысқа мерзімді  және ұзақ мерзімді өндіріс. Қайтарымдылық кему 

заңдылығы. Шекті өнім. 

2) Фирма шығындарының құрылымы мен жіктемелері. Альтернативті- 

баламалы шығындар.  
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3) Бухгалтерлік және экономикалық тұрғыдан: өндіріс шығындары 

және пайда. Қысқа кезеңдегі шығындар. Ұзақ кезеңдегі шығындар. 

4) Фирманың қаржық жағдайлары мен табыстары. Барынша пайда табу 

шарттары. Пайда кәсіпкерлік табыс ретінде. 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Өндіріс  факторларынан шекті өнім. Шығындар. Орташа айнымалы 

шығындар. Орташа тұрақты шығындар. Орташа жалпы шығындар.  

Изокванта. Изокоста. Еңбек өнімділігі. Айқын емес шығындар. 

Экономикалық шығындар. Бухгалтерлік шығындар.   

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Өндірілген өнім мен өндіріс шығындарының арақатынасын 

айқындау және изокванта   картасы арқылы сызбасын беру.  

2) Еңбек өнімділігі шегінің кему заңына назар аудару. 

3) Шығындар түрлерін сызба арқылы беру. 

4) Шығындар шегі қалай анықталатынына ден қою. 

5) Пайда, табыс, баға және шығындардың өзара сабақтастығы неде? 

6) Кәсіпорынның айқын емес шығындарына нелер жатады? 

7) Орны толмас шығындардан кәсіпорын қаншалықты зиян шегетініне 

мән беру. 

 

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Өндіріс шығындарының мәні және құрылымы. 

2) Еңбек құнының теориясы мен өндіріс шығындарының арақатынасы. 

3) Пайда,  оның жасалу жолдары мен құрылымы.  

4) Өндіріс факторлары және олардың пайдаға ықпалдары. 

 

Әдебиеттер [5, 8, 19, 23, 35, 40, 46, 58, 67, 72, 76]. 

 

Тақырып 8. Өндіріс факторларының нарығы және табысты бөлу 
  

Талқылау сұрақтары: 

 

1) Өндіріс факторлары базарының жұмыс жасау ерекшеліктері. Өндіріс 

факторларына сұраныс. Өндіріс факторларының сәйкестенуі.  

2) Еңбек базары, оның мәні мен ерекшеліктері. Еңбекке сұраныс пен 

ұсыныс. 

3)Жалақы формалары және мәні.  

4) Ел табысы: түрлері мен жасалу көздері. Нақты және тұрақты 

табыстар.             
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5) Капитал базары және оның құрылымы. Капитал инвестиция ретінде. 

6) Капиталдың ауыспалы айналымы мен айналым. Негізгі және 

айналым капиталдары. Негізгі капиталдың физикалық және моральдық 

тозуы. Амортизация. 

7) Жер базары. Жер сұранысы мен ұсынысы. Жер рентасы. Жер бағасы. 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Өндіріс факторларынан жалақы, табыс, пайда, рента. Бухгалтерлік 

пайда. Экономикалық пайда. Жалпы пайда. Пайда нормасы. Кемдегендегі 

және барынша пайда. Еңбек базары. Жалақы. Капитал. Капитал айналымы. 

Капитал тозуы. Амортизация. Капиталдан пайда. Жер рентасы. Кадастр. 

Бонитировка. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Өндіріс факторларына жататын ұғымдарға кең мағынада түсінік 

беру. 

2) Үлестіру немесе бөлу теориясындағы көзқарастардың 

айырмашылықтарын жіктеп өз ұстанымын беру. 

3) Жалақы, табыс, пайыз, рента, пайда категорияларына қысқа 

мағынада анықтама беріп әрқайсысының мәнін ашып көрсету. 

4) Өндіріс факторларының өзара ауыстырымдылығы дегенді қалай 

түсінуге болады? 

5) Табыс кему заңдылығы және өнімділік шек  кему заңдылықтарының 

сабақтастығын түсіндіру. 

6) Пайданың қай салада жасалынып оның өндіріс факторлары иелерінің 

арасында қалай бөлінетініне назар аудару.  

7) Капитал айналымы, капитал тозуы, амортизация ұғымдарының 

мәнін кең мағынада ашып көрсету. 

8) Жер ренталарына байланысты экономист ғалымдардың 

ұстанымдарына назар аударып оның Қазақстандағы ерекшеліктерін тізіп 

көрсету.   

 

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Пайда, монополиялық пайда: мәні, қайнар көздері және шегі. 

2) Жалақы мәні және оның түрлері. 

3) Жер рентасы: мәні және формалары. 

4) Заманауи экономикадағы агробизнес пен аграрлық саясат. 

5) Қазақстанда фермерлікті қалыптастыру және одан туындалатын 

проблемалар. 

Әдебиеттер [3, 5, 7,  8,  23, 26, 31, 35, 40, 61, 67, 72, 76]. 
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Тақырып 9. Ұлттық экономика: мазмұны, құрылымы, 

нәтижелерін есептеу 

 

Талқылау сұрақтары: 

1) «Ұлттық экономика» категория. Макроэкономикалық талдау 

ерекшеліктері. Ұлттық экономика құрылымы. Ұлттық байлық және 

экономикалық әл-ауқат.  

2) Қоғамдық әл-ауқат және адами даму. 

3) Ұлттық санақ жүйе.  

4) Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ)және жалпы ішкі өнім (ЖІӨ). ЖҰӨ 

сипаттау көрсеткіштері. ЖҰӨ есептеу әдістері.Ұлттық санақ жүйесінің басқа 

да көрсеткіштері. 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Қоғамдық өндіріс. Жай ұдайы өндіріс. Ұлғаймалы ұдайы өндіріс. 

Қоғамдық жиынтық өнімнің ұдайы өндірісі. Құнның ұдайы өндірісі. Жалпы 

ұлттық өнім-ЖҰӨ, Ұлттық табыс. Ұлттық байлық. Жалпы ішкі өнім-ЖІӨ. 

Тұтыну. Инвестиция. Таза экспорт. Таза импорт. Мемлекеттің тауарлар мен 

қызметтерді сатып алуы. Қосылған құн. Нақты және тұрақты ЖІӨ. Ұлттық 

санақ. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Ұлттық санақ жүйесі қалыптасуының тарихына тоқталып ортақ 

ұстанымды көрсету. 

2) Макроэкономикалық көрсеткіштерді ҰТ, ҰБ, ЖҰӨ, ЖІӨ 

ұғымдарының мәнін кең мағынада талдау.  

3) Бір өндірілген өнімді бірнеше рет есептеуден туындалатын 

проблемаларды талқылау. 

4) ЖІӨ-ні кіріс және шығыс бойынша есептеудің себептерін талдау. 

5) Тұтыну тауарларына баға индексі деген не, ол қалай анықталады?  

6) Макроэкономикалық көрсеткіштерді ой елегінен өткізіп халықтың 

әл-ауқаты жақсарғандығына немесе кері кеткендігіне баға беруді 

қалыптастыру. 

 

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Қоғамның үздіксіз өндірісі ұлттық экономика күре тамыры ретінде. 

2) Макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеудің халықаралық 

әдіснамасы. 

3) Макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеудің халықаралық 

әдіснамасы. 

4) Жиынтық сұранысты реттеудің баламалы жолдары. 
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5) Депозит пен тұтынудың өзара тәуелділігі. 

6) Инвестицияның ішкі және сыртқы қайнар көздері. 

7) AD-AS үлгісіндегі макроэкономикалық тепе-теңдік. 

 

Әдебиеттер [4, 5, 8, 14, 23, 35, 40, 45, 65, 67, 72]. 

 

Тақырып 10. Жалпы тепе-теңдік және әл-ауқат 

    

Талқылау сұрақтары: 

 

1) Жалпы және ішінара тепе-теңдік. Табысты үлестіру.Тиімділік және 

әділеттілік.  

2) Халықтың әлауқаты. Халық әлауқатының критерилері мен 

көрсеткіштері, тұтыну қоржыны. Күнкөрістің төменгі шегі. 

3) Әл-ауқат деңгейі өсуінің шарттары. Теңсіздік. Лоренц қисығы. 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Ұлттық экономика тепе-теңдігі. Макроэкономикалық тепе-теңдік. 

Апат- катастрофа теориясы. Ішінара тепе-теңдік. Жалпы тепе-теңдік. Л. 

Вальрас тепе-теңдігі. Жиынтық сұраныс. Жиынтық ұсыныс. Барынша 

үнемдеуге бейімділік. Үнемшілдік шегі. Мультипликатор үлгісі. IS-LM 

қисығы. Тұтыну қоржыны. Күнкөріс шегі. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Ұлттық экономика шеңберінде ЖЭТ жағдайын қалай көз алдыңызға 

елестетесіздер, келтіресіздер? 

2) Кейнстік және жаңа классиктер ЖЭТ үлгісіне салыстырмалы анализ 

жасаңыздар және артықшылығымен кемшіліктерін тарқатыңыздар. 

3) ЖЭТ теориясын Қазақстанның ағымдағы экономикалық ахуалына  

сараптама жасағанда пайдалану қаншалықты мүмкін. 

4) ЖҰӨ-мен ЖЭР сабақтастығы мен тәуелділігін   AD – AS сызба 

арқылы көрсетіңіздер. 

5) ЖҰӨ қалай қайта бөлінетінін баға, салық категорияларын пайдалана 

отырып көз жеткізіңіздер. 

6) Халықтың әлауқаты өскенін немесе төмендегенін сыйпаттайтын 

көрсеткіштерге назар салыңыздар. 

7) Күн көріс, тұтыну қоржыны, кедейілік қандай критерийлермен 

анықталады және үкіметтің әлеуметтік дему іс-шараларына көңіл бөле 

отырып, оған көпшіліктің жатып-ішерлікке бейімделіп кетуінің  зардаптарын 

ашып көрсетіңіздер.  

 

Баяндамалар тақырыптары: 
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1) Жалпы экономикалық тепе-теңдік. Вальрас заңы. 

2) ЖЭТ Кейнстік үлгісі. 

3) ЖЭТ жаңа классикалық үлгісі.  

 

Әдебиеттер [4, 5, 8, 14, 23, 35, 40, 44, 45, 46, 65, 67, 72]. 

 

Тақырып 11. Экономикалық өсу және нарықтық экономика 

тұрақсыздығы 

 

Талқылау сұрақтары: 

1)  Экомикалық өсу мәні. Экономикалық өсудің типтері мен 

факторлары. 

2) Экономикалық өсу сапасы мен тиімділігі. Экономикалық өсу және 

экономикалық даму. 

3)  Білім экономикасын жасау саясаты мен экономикалық өсу. 

4) Экономика дамуының циклдығы. Цикл фазаларының 

сипаттамалары. Экономикалық дағдарыс. Дағдарыстың кезеңділігі және 

жіктемелері. Рецессия.  

5) Дағдарысқа қарсы  іс-шаралар. Дағдарыстың Қазақстан 

Республикасындағы ерекшеліктері. 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Экономикалық өсу. Адам капиталы. Адамға инвестиция. 

Экономикалық өсудің экстенсивті және интенсивті типтері. Экономикалық 

цикл. Экономикалық дағдарыс. Рецессия. Депрессия. Жандану. Өрлеу. 

Экономикалық флуктуация. Стагнация. Стагфляция. Білім экономикасы. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Экономиканың циклдық қарқынына,  себебтеріне назар аударып 

түсіну. 

2) Цикл фазаларына тоқталып оны график арқылы сызып көрсету. 

3) Экономикалық өсу типтеріне талдау жасап, қай типтің дұрыс- 

бұрыстығына баға беру. 

4) Инвестицияны адам капиталына жұмсаудың себептеріне назар 

аудару. 

5) Адам капиталы мен ҒТП-ның қоғам дамуына оң немесе кері 

ықпалын нақты дәлелдермен көрсету. 

6) Экономикалық өсудегі мемлекеттің рөлі қаншалықты тиімді немесе 

тиімсіз екендігіне өз ұстанымын қалыптастыру. 

7) Бәсеке нәтижесінде пайданың теңелуі заңдылығын ғалымдар 

көзқарасына жүгіне отырып дәлелдеу. 
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Баяндамалар тақырыбы: 

 

1) Экономикалық өсу: ұғымы, факторлары, типтері. Экономикалық 

өсімді есептеу мен өлшеудің халықаралық  әдіснамалары. 

2) Ғылыми-техникалық прогресс және мемлекеттің экономиканы 

индустрияландыру іс-шаралары. 

3) Цикл нарықтық экономика дамуының факторы ретінде. Циклдың 

экстерналды және иитерналды теориясы. 

4) Экономикалық дағдарыс оның белгілері мен түрлері. 

5) Мемлекеттің циклды реттеуі: ұғымы, инструменттері, бағыттары. 

 

Әдебиеттер [4, 8, 14, 23, 40, 44, 46, 51, 55, 60, 65, 67, 68, 69, 70, 74]. 

 

Тақырып 12. Мемлекеттің нарықтық экономикадағы функциясы 

 

Талқылау сұрақтары: 

1) Мемлекеттің экономикалық функциясының мақсаты мен мәні.  

2) Үкіметтің экономикалық қатынастарды тұрақтандырудағы, демеу іс 

әрекеттерінің мәні   және мазмұны.  

3) Нарықтық экономиканың қақылық негіздерін қалыптастыру. Еркін 

кәсіпкерлікті қорғау ережелері мен демеудегі құнды іс-шаралар.  

4) Ресурстар мен кірістерді қайта бөлудегі саясат. 

5) Экономика тұрақтылығын демеу, экономика өсуі мен қоғам әл-

ауқатын қамтамасыз етудің шарты ретінде. 

                                                             

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Мемлекет пен экономиканың сабақтастығы. Экономиканы мемлекеттік 

реттеудің әдістері мен механизмдері. Экономикалық өсуді жоспарлау. 

Индикативті жоспар. Шамадан тыс ашық құпиясыз экономика. Экономика 

криминализациясы. Экономикалық сыбайлас жемқорлық . Ұлттық экономика 

қауіпсіздігінің механизмдері. Мемлекеттің әлеуметтік қорғау жүйесі. 

Жалақыны, зейнетақыны және әлеуметтік жәрдемақыны индексациялау. 

Байлық және әл-ауқат. Кедейлік 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

 

1) Нарықтық реттеу мен мемлекеттік реттеудің артықшылықтары мен 

кемшіліктері неде? 

2) Мемлекеттік реттеудің мақсаты мен объективті қажеттілігі неден 

туындалғанына мән беру. 

3) Мемлекеттің реттеу объектілеріне нелер жатады? 
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4) Реттеудің тікелей және жанама әдістеріне тоқталып, 

артықшылықтарына мән беру. 

5) Экономикалық интервенция ұғымы адамзат дамуының қай тұсынан 

белең ала бастады оған қандай тосқауылдар қалыптасқан? 

6) Экономикалық дағдарыс тұсында мемлекеттің халықты әлеуметтік 

қорғау іс-шараларына  басымдылық беру.  

 

Баяндамалар тақырыптары: 

1)  Экономиканы мемлекеттің реттеуі және оның инструменттері. 

2)  Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: мәні, мақсаты, үлгілері. 

3)  Мемлекеттің баға мен табысттарды реттеуі. 

4) Әл-ауқат деңгейі, бұхара халық табыстары, өмір сүру деңгейінің 

көрсеткіштері, кедейлік және оның түрлері. 

 

Әдебиеттер [1, 8, 19, 23, 35, 40, 46, 58, 67, 72, 76]. 

 

Тақырып 13. Мемлекеттік шығыстар мен салықтар 

  

Талқылау сұрақтары: 

1) Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Бюджет дефициті 

(тапшылығы) мен    профициті. Бюджет тапшылығын жабу жолдары. 

2) Салық және оның мәні. Салық салу және салық алу урежелері. 

Салық түрлері. 

3) Салық мультипликаторы. Мультипликатор ұғымы. 

4) Дискреционды және дискреционды емес фискалды (қазыналық) 

ұстаным.  

 

Баяндамалар тақырыптары: 

1) Қаржы: мәні, құрылымы және функциясы. Қаржы қатынастарының 

субъектілері. 

2) Бюджеттік жүйе оны құру принциптері және бюджеттен тыс қорлар. 

3) Бюджет тапшылығы оның себептері мен қаржыландыру жолдары. 

4) Салық жүесін құру принциптері және салық мультиплекаторлары. 

5) Ақша жүесі оның элементтері мен типтері. Заманауи ақша 

жүйелерінің ерекшеліктері. 

6) Валюталық бағам және оның динамикасына ықпал етуші факторлар. 

7) Өркениетті елдердің ақша-несие жүйесі. Несие беру және оны 

қайтару механизмдері. 

 

 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 
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Қаржы функциясы. Қаржы жүйесі. Мемлекеттік қаржы. Мемлекеттік 

бюджет. Бюджеттен тыс қорлар. Бюджет тапшылығы. Мемлекеттік қарыз. 

Салық салу ережелері. Салық функциясы. Салық элементтері. Лаффер     

қисығы. Салық жіктемесі.  Несие функциясы. Несие формалары.  Банк 

функциясы. Ақша-несие саясаты. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

1) Қаржы категориясына тоқталып, мемлекеттің қаржы жүйесін құру 

заңдылықтарына түсініктеме беру. 

2) Қазақстанның қаржы жүйесіндегі кейбір ерекшеліктеріне мән беру. 

3) Бюджет ұғымына анықтама беруден бастап, неліктен мемлекеттік 

бюджет көпшілік жағдайда тапшы болатынына назар аудару.  

4) Мемлекеттік бюджет тапшылығы мен мемлекеттік қарыздың 

қордалану себептері неде екенін көрсету. 

5) Ішкі және сытқы қарыздарды қайтарудың қалыптасқан 

механизмдерін талдап, ұтымды жолдарына басымдылық беру.  

6) Салық эволюциясы мен оның функциясын талдай келе, А.Смиттің 

салық салу ережелеріне мән беру. 

7) Несие мәніне және несие ставкаларына ықпал етуші факторларға 

басымдылық беру.  

8) Салық салудағы Лаффер қисығының қарапайымдылығын сызба 

арқылы сызып көрсету. 

 

Әдебиеттер [4, 11, 12, 19, 23, 35, 34, 40, 41, 46, 59, 65, 66, 72]. 

 

Тақырып 14. Ақша-несие жүйелері 

  

Талқылау сұрақтары. 

1) Ақша және ақша нарығы. Ақша және оның міндеттері. Ақшаның 

негізгі агрегаттары.  

2) Ақшаның сандық теориясы. Ақшаға сұраныс және ұсынысы.  

3) Ақша мультиплеикаторы. Ақша базарындағы тепе-теңдік. 

4) Банк жүйесі және ақша-несие саясаты. Орталық банк және 

коммерциялық банктер. Банк міндеттері. 

5) Ақша-несие саясатының мақсаты мен инструменттері. Резервтік 

талаптар. 

6) Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі. Орталық банктың ашық 

базарлардағы операциялары.  

 

Баяндамалар тақырыптары: 

 

1) Ақша мәні және функциясы. Ақшаның пайда болуы. 

2) Ақша массасы ұғымы мен ақша айналымы. Ақша айналу заңдары. 

3) Несие мәні және функциясы. 
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4) Ұлттық банк және оның нарықтық экономикадағы рөлі. 

 

Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Ақша, валюта, ақша жүйесі, ақша массасы, ұлттық ақша бірлігі, баға 

масштабы, ақша эмиссиясы, валюталық паритет, квази-ақшалар, ақша 

агригаттары, ақша нарығы, алтын теңге стандарты, алтын құйма стандарты, 

алтын девиз стандарты, валюталық бағам, биметаллизм, 

монометаллизм,банк, несие, қарыз пайызы, пайыз нормасы. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

1) Ақша жүйесін оқып тануды оның негізгі элементтерінен бастаған 

дұрыс. 

2) Қоғамға ақша массасының қанша қажет екендігін есептеуді ақша 

агригаттары арқылы жүргізудің артықшылығына терең тоқталған жөн. 

3) Заманауи ақшаға сұраныс теориясы мен кейнсшілердің ақша үлгісі 

мәнін ашып, ортақ ұстанымын көрсете білу. 

4) Ақша нарығының жүйелі жұмыс жасауындағы механизмдері қандай? 

Сол сыйақты ақша нарығындағы тепе-теңдік графигін сызып оның жалпы 

экономикалық тепе-теңдігікке тікелей ықпалын көрсетіңіздер. 

5) ҚР банк жүйесін сыйпаттай отырып оның келешектегі даму 

бағыттарын банк интервенциясы арқылы түсінуе тырсыңыздар. 

6) Несие жүйесі экономикалық ұғым ретінде қандай ауқымды 

мәселелерді шешуде тиімді және  оны ұтымды жоба ретінде үкімет кәдесіне 

қалай асырады. 

7) ҚР- дың несие жүйесі өзге дамыған елдерден несімен ерекшеленеді, 

егер ерекшеліктері болатын болса оларды атап көрсетіңіздер.  

 

Әдебиеттер [4, 11, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 46, 59, 65, 66, 67]. 

 

Тақырып 15. Әлемдік экономика қалыптасуының экономикалық 

негіздері 

 

Талқылау сұрақтары; 

1) Әлемдік шаруашылықтың мәні. Интеграция және интерұлттандыру.  

2) Әлемдік шаруашылық байланыстарының негізгі көріністерінің 

формалары. 

3) Халықаралық сауда және сыртқы сауда саясаты. 

4) Әлемдік валюта  жүйесінің құрылымы мен мазмұны.  

5) Бүгінгі әлемнің халықаралық ұйымдары және интеграциялық 

бірлестіктері.  

6) Экономикалық ғаламдану: шарттары, факторлары және зардаптары. 

Қазақстанның  әлемдік нарықта бәсекелік қабілетінің артуы. 
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Негізгі терминдер мен ұғымдар. 

 

Халықаралық сауда. Халықаралық еңбек бөлінісі. Еркін сауда. 

Протекционизм. Экспорт. Импорт. Импорттық тариф. Импорттық квота. 

Кедендік одақ . Демпинг. Экспорттық субсидия. Аймақтық және әлемдік 

экономикалық  интеграциялар. Бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымы (БДСҰ-

ВТО). Халықаралық валюта қоры (ХВҚ-МВФ). Валюталық бағам. 

Девальвация. Ревальвация. Валюталық интервенция. Сауда интервенциясы. 

 

Оқу мақсаты мен пысықтау сұрақтары: 

1) Экономикалық интеграция құрудың объективті себептеріне  

басымдылық беру. 

2) Әлемдік сауданы қаржыландыру көздеріне тоқталу. 

3) Дамуы жағынан деңгейлері әртүрлі елдердің экономикалық 

интеграциядан ұтысы мен ұтылысына назар салу. 

4) Қандай жағдайларда мемлекетке экономикалық эмбарго және 

экономикалық     санкция жарияланады оның шешімдеріне тоқталып, ой 

елегінен өткізу.  

5) Капиталды тысқа шығарушы елдердің астыртын стратегиялық 

мақсаттарына тоқталу. 

6) Еркін сауда мен протекционизм саясатының астарын түсіну.  

7) БДСҰ - ВТО және Халықаралық валюта қорының – МВФ екі 

бағыттағы стратегиялық саясатының мәнін ашып көрсету. 

8) Сыртқы қарыздың қордалануы мен оны қайтару механизмдерін 

ұғыну. 

 

Баяндамалар тақырыптары: 

1) Сыртқы сауда қажеттілігі. Халықаралық еңбек бөлінісі дамуының 

бағыттары. 

2) Әлемдік базардағы сұраныс пен ұсыныс және тепе-теңдік баға 

деңгейі. 

3) Еркін сауда мен протекционизм теориясы. 

4) Әлемдік валюталық базар және оның функциясы. Валюта және оның 

түрлері. Валютаға сұраныс пен ұсыныс. 

5) Әлемнің алтын базарлары.  Әлемнің алтын аукциондары. 

6) Әлемнің экономикалық интеграциялары және оладың түрлері  

 

Әдебиеттер [4, 23, 29, 30, 39, 42, 43, 46, 56, 65, 67, 76]. 

 

                                             

 

                                   Әдебиеттер тізімі 
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