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1 Пәннің мақсаты
Әлеуметтік саланы реттеу ғылымдардың ішінде ең негізгі орынды алады.Ол
экономикалық білімнің үзілмес бір бөлігі болып табылады. Әлеуметтік ортаны басқару мен
құрудың әдістемелік аспектілерін қарастырады. Қазақстанның әлеуметтік саясатының басты
бағыттары, қаржылық әдістемелік орта мен нарықтық қарым –қатынастарды реттеу
қағидаларын қалыптастырады. Халыққа әлеуметтік көмекті көрсетуді жандандырады.
Курстың мақсаты: әлеуметтік саланың салаларын ұйымдастыру,
жоспарлау, басқару, қаржыландыру, кадрлармен қамтамасыз ету;
әлеуметтік саланы жетілдіру және тиімділігін арттыру.
Пәннің міндеттері
- әлеуметтік саланы реттеудің негізгі ұғымын және санатын оқып
білу;
- әлеуметтік саланың негізгі мәселелері мен оны шешу жолдары;
- нарықтық экономика шараларындағы мемлекеттің ролі мен
қызметтерін оқу;
- экономикалық өзгерістерді қадағалау.
Бұл пәнді үйренгенненкейін студенттер мыналарды айқындауы керек:
- әлеуметтік саланы реттеудің объектісі, субъектісі және пәні
туралы
- әлеуметтік саланы реттеудің қалыптасуы туралы;
- әлеуметтік және экологиялық саясат туралы
білуі керек:
- әлеуметтік салаға байланысты негізгі ұғымдар;
- Қазақстанның әлеуметтік саясатының басты бағыттарын;
- салааралық қатынастарды шешудегі мәселелер;
- әлеуметтік саланың қаржылық әдістемелік ортасы;
істей білуі керек:
- әлеуметтік саланың мәселерін шешудегі қолданылатын ісшаралар;
- әлеуметтік сфераның салаларының жұмысына жалпы баға беру;
- әлеуметтік бағдарламалар;
Тәжірибелік машұықтықтарарқылы студент білуі қажет:
- әлеуметтік саладағы негізгі құбылыстардың маңызын;
- әлеуметтік сала мақсаттарын, кезеңдерін, құралдарын, нысандарын;
- әлеуметтік сала мәселелері бойынша негізгі заңдылық және
нормативтік актілерді;

- экономилық саясаттың негізгі инструменттерін зерттеу тәсілдерін және өзара
байланысын;
- әлеуметтік-экономикалық шешімдерді қабылдау сұрақтарын қарастыруды.
2 Пререквизиттер
«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» курсын оқу бірнеше экономикалық
пәндердің алдын-ала оқуын қажет етеді, соның ішінде: "Экономикалық теория",
"Нарықтық экономиканың негіздері","Экономиканы мемлекеттік реттеу".
3 Постреквизиттер
«Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу» курсын оқу бірнеше экономикалық
пәндердің ары қарай толықтыпр оқуын қажет етеді, соның ішінде: "Әлеметтікэкономикалық жоспарлау", "Сыртқы экономикалық қатынастарды
мемлекеттің басқаруы", "Өндіргіш күштерді орналастыру мәселелері"
және т.б.

4 Пәннің мазмұны
4.1 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
мамандығының күндізгі жалпы орта білім негізіндегі
студенттеріне арналған пәннің тақырыптық жоспары
ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ
№
Тақырыптар атауы
Сағаттар саны
р/
Дәр. Тәж. СӨЖ
с
1 Әлеуметтік саланың қалыптасуы және
2
2
6
басқарудың әдістемелік аспектілері
2 ҚР –ның мемлекеттік әлеуметтік
2
2
6
саясатының басым бағыттары
3
Әлеуметтік
салаларды
2
2
6
қаржыландыру
4
Тұрғын
үй
коммуналдық
2
2
6
шаруашылығының экономикасы
5 Білім беру экономикасы
2
2
6
6 Денсаулық сақтау экономикасы
1
1
6
7
Әлеуметтік- мәдени салаларындағы
1
1
6
нарықтық қатынастарды реттеу
8 Әлеуметтік сала органдарының
1
1
6
құрылымы және ұйымдастыру
ұстанымдары
9
Өтпелі
экономика
жағдайында
1
1
6
халықтың өмір сүру деңгейі және

әлеуметтік-экономикалық үрдістердің
қарқыны (динамикасы)
1 Өтпелі экономика жағдайында
0 халыққа әлеуметтік көмекті қайта
ұйымдастыру
БАРЛЫҒЫ:

1

1

6

15

15

60

4.1.1
050510
«Мемлекеттік
және
жергілікті
басқару»
мамандығының сырттай орта кәсіптік және сырттай жоғары кәсіптік білім
негізіндегі студенттеріне арналған пәннің тақырыптық жоспары
ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ
№
Тақырыптар атауы
Сағаттар саны
р/с
Дәр. Тәж. СӨЖ
1 Әлеуметтік
саланың
қалыптасуы
1
0,5
7
және
басқарудың
әдістемелік
аспектілері
2 ҚР –ның мемлекеттік әлеуметтік
1
0,5
7
саясатының басым бағыттары
3
Әлеуметтік
салаларды 0,5
0,5
8
қаржыландыру
4
Тұрғын
үй
коммуналдық 0,5
0,5
8
шаруашылығының экономикасы
5 Білім беру экономикасы
0,5
1
8
6 Денсаулық сақтау экономикасы
0,5
0,5
8
7
Әлеуметтік- мәдени салаларындағы 0,5
0,5
8
нарықтық қатынастарды реттеу
8 Әлеуметтік сала органдарының
0,5
0,5
8
құрылымы және ұйымдастыру
ұстанымдары
9
Өтпелі экономика жағдайында 0,5
0,5
8
халықтың өмір сүру деңгейі және
әлеуметтік-экономикалық
үрдістердің қарқыны (динамикасы)
10 Өтпелі экономика жағдайында
0,5
1
8
халыққа әлеуметтік көмекті қайта
ұйымдастыру
БАРЛЫҒЫ:
6
6
78

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны
1 Тақырып Әлеуметтік саланың қалыптасуы және
басқарудың әдістемелік аспектілері
«Әлеуметтік сала», «Әлеуметтік сала экономикасы»,
«Әлеуметтік қорғау» ұғымдары. Экономиканың әлеуметтік
саланы ғылым ретінде зерттеу мәселелері. Әлеуметтік саланың
негізгі
категориялары-мұқтаждық
және
қызметтер.
«Халықтың өмір сүру деңгейі» және «Адамзат әлеуеті
дамуының
жиынтық индексі».
2
Тақырып
ҚР-ның
мемлекеттік
әлеуметтік
саясатының басым бағыттары
«Әлеуметтік саясат» ұғымы. Экономиканың зерттелетін мәселелері
әлеуметтік салада ғылым ретінде. Әлеуметтік саланың негізгі көрсеткіштері
«Тұрғындар өмірінің деңгейі» және «Адам потенциалының даму индексі».
3 Тақырып Әлеуметтік салаларды қаржыландыру
Қаржы және олардың қызметтері. Әлеуметтік сала қаржыларының
ерекшелігі. «Әлеуметтік стандарт» ұғымы. «Әлеуметтік стандарттар» түсінігі.
Әлеуметтік стандарттардың ақшалай шамаларының есебі. Әлеуметтік
салаларды қамтамасыз етудегі бюджеттің рөлі. Әлеуметтік сала мекемелерінің
қызметіндегі жаңа экономикалық тетіктер білім беру, денсаулық сақтау, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық (ТҮКШ) мекемелерін қаржыландыру.
Әлеуметтік
сала
мекемелеріндегі
сметалық
қаржыландырудың
артықшылықтары
мен
кемшіліктері.
Азаматтарды
зейнеттік
қамтасыздандырудың қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері.
4
Тақырып
Тұрғын
үй
коммуналдық
шаруашылығының экономикасы
Коммуналдық қызметтер және тұрғын үй нарығының
ерекшеліктері. Тұрғын үй қорларын жекешелендіру және оны
нарықтық әдіске аудару барысы мен қалыптастыру жағдайы.
Тұрғын үй-коммуналдық секторындағы баға құрылу үрдісі.
Тұрғын үй қорларын басқару және қызмет көрсету жүйесін
реформалаудың мәні. Қайта құрылудың қазіргі кездегі
ерекшеліктері. Тұрғын үй қорларына қызмет көрсетудің
конкурстық жүйесінің артықшылығы. Тұрғын үй меншік

иелерінің (баспана иелерінің) серіктестігі.
5 Тақырып Білім беру экономикасы
Білім беру экономикасы. Негізгі сапалық мінездемелер.
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің қазіргі
жағдайының мінездемесі. Білім беруді басқару жүйесіндегі
экономикалық және ұйымдастырушылық шаралар. Білім беру
жүйесінің қаржы ресурстары. Білім беру мекемелерінің
шығындарын жоспарлау. Білім беру жүйесін қаржыландыруды
жетілдірудің
негізгі
бағыттары.
Білім
беру
саласы
жұмысшыларына еңбек ақы төлеу ерекшеліктері. Білім беруді
басқару жүйесіндегі өзгертулер.
6 Тақырып Денсаулық сақтау экономикасы
Денсаулық сақтау мекемелерінің түрлері. Денсаулық сақтау саласындағы
өндірістік қызметтерді мемлекеттік қолдау. Денсаулық сақтауды қаржыландыру
көздері. Денсаулық сақтауға жұмсалатын шығындарды жоспарлау. Денсаулық
сақтау жүйесінде бюджеттік қаржыландыруды жузеге асыру. Денсаулық
сақтауды
қаржыландырудың
бюджеттен
тыс
көздері.
Денсаулық сақтау мекемелерінің сметалық қаржыландырудың
артықшылықтары мен кемшіліктері. Денсаулық сақтау мекемелерінің
шығындарының экономикалық статьялары.
7 Тақырып Әлеуметтік- мәдени салаларындағы
нарықтық қатынастарды реттеу
Әлеуметтік
сала
және
нарықтық
экономика.
Бағдарламаларды жасау әдістемесі және бағдармалық
тапсырмалар. Бағдарламадан күтілетін тиімділікті және
нәтижелікті
бағалау.
Аймақтық
мақсатты
әлеуметтікнысаналы бағдарламалар идеологиясы және тәжірибесі.
8 Тақырып Әлеуметтік сала органдарының
құрылымы және ұйымдастыру ұстанымдары
Әлеуметтік сала органдары құрылымы және ұйымдастыру
ұстанымдары.
Экономиканы және әлеуметтік саланы басқарудағы
мемлекеттік органдардың мақсаттары мен функционалдық
міндеттері. Орталық және жергілікті мемлекеттік әлеуметтік
сала
органдарының
өзара
байланысының
жалпы
үлгісі(схемасы).
9 Тақырып Өтпелі экономика жағдайында халықтың
өмір
сүру
деңгейі
және
әлеуметтік-экономикалық
үрдістердің қарқыны (динамикасы)

Экономиканың дамуын талдау және халықтың өмір сүру
деңгейінің беталысы (тенденциясы). Қазақстан халқының
табыстарын ұлттық есеп-шот жүйесі негізінде талдау және
бағалау мүмкіндіктері.
10 Тақырып Өтпелі экономика жағдайында халыққа
әлеуметтік көмекті қайта ұйымдастыру
Кедейшілік масштабтарын бағалау және халықтың
нарықтың
экономикаға
бейімделу
үрдісінде
оның
генерациялауының негізгі себептері. Халыққа әлеуметтік көмек
көрсетуде адрестілік ұстанымын жетілдіру.
4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі
1 Тақырып Әлеуметтік саланың қалыптасуы және
басқарудың әдістемелік аспектілері
1«Әлеуметтік сала», «Әлеуметтік сала экономикасы»,
«Әлеуметтік қорғау» ұғымдары.
2 Экономиканың әлеуметтік саланы ғылым ретінде
зерттеу мәселелері.
3 Әлеуметтік саланың негізгі категориялары-мұқтаждық
және қызметтер.
4 «Халықтың өмір сүру деңгейі» және «адамзат әулеті
дамуының
жиынтық индексі» көрсеткіштері.
2
Тақырып
ҚР-ның
мемлекеттік
әлеуметтік
саясатының басым бағыттары
1 «Әлеуметтік саясат» ұғымы.
2
Экономиканың зерттелетін мәселелері әлеуметтік
саладағылым ретінде
3 «Тұрғындар өмірінің деңгейі» көрсеткіштері және «Адам
потенциалының даму индексі»
3 Тақырып

Әлеуметтік салаларды

қаржыландыру
1 Қаржы және олардың қызметтері.
2 Әлеуметтік сала қаржыларының ерекшелігі. «Әлеуметтік
стандарт» ұғымы.
3 «Әлеуметтік стандарттар» түсінігі.
4 Әлеуметтік стандарттардың ақшалай шамаларының
есебі.
5 Әлеуметтік салаларды қамтамасыз етудегі бюджеттің

рөлі.
6 Әлеуметтік сала мекемелерінің қызметіндегі жаңа
экономикалық тетіктер білім беру, денсаулық сақтау, тұрғын
үй-коммунальдық
шаруашылық
(ТҮКШ)
мекемелерін
қаржыландыру.
7
Әлеуметтік
сала
мекемелерін
сметалық
қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері.
8 Азаматтарды зейнеттік қамтасыздандырудың қазіргі кезеңдерінің
ерекшеліктері.
4
Тақырып
Тұрғын
үй
коммуналдық
шаруашылығының экономикасы
1 Коммунальдық қызметтер және тұрғын үй нарығының
ерекшеліктері.
2 Тұрғын үй қорларын жекелендіру және оны нарықтық
әдіске аудару барысы және қалыптасу жағдайы.
3 Тұрғын үй-коммунальдық сектордағы баға құрылу
үрдісі.
4 Тұрғын үй қорларын басқару және қызмет көрсету
жүйесін реформалаудың мәні.
5 Қайта құрылудың қазіргі кездегі кезеңдерінің
ерекшеліктері.
6 Тұрғын үй қорларына қызмет көрсетудің конкурстық
жүйесінің артықшылығы.
7 Тұрғын үй меншік иелерінің (бапана иелерінің)
серіктестігі.
5 Тақырып Білім беру экономикасы
1 Білім беру экономикасы. Негізгі сапалық мінездемелер.
2 Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің қазіргі
жағдайының мінездемесі.
3 Білім беруді басқару жүйесіндегі экономикалық және
ұйымдастырушылық шаралар.
4 Білім беру жүйесінің қаржы ресурстары.
5 Білім беру мекемелерінің шығындарын жоспарлау. Білім
беру жүйесін қаржыландыруды жетілдірудің негізгі бағыттары.
6 Білім беру саласы жұмысшыларына еңбек ақы төлеу
ерекшеліктері.
7 Білім беруді басқару жүйесіндегі өзгертулер.
6 Тақырып Денсаулық сақтау экономикасы
1 Денсаулық сақтау мекемелерінің түрлері.
2 Денсаулық сақтау саласындағы өндірістік қызметтерді
мемлекеттік қолдау.

3 Денсаулық сақтауды қаржыландыру көздері.
4
Денсаулық
сақтауға
жұмсалатын
шығындарды
жоспарлау.
5 Денсаулық сақтау жүйесінде бюджеттік қаржыландыруды жузеге асыру.
6 Денсаулық сақтауды қаржыландырудың бюджеттен
тыс көздері.
7
Денсаулық
сақтау
мекемелерінің
сметалық
қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері.
8 Денсаулық сақтау мекемелерінің шығындарының экономикалық
статьялары.
7 Тақырып Әлеуметтік- мәдени салаларындағы
нарықтық қатынастарды реттеу
1 Әлеуметтік сала және нарықтық экономика.
2 Бағдарламаларды жасау әдістемесі және бағдармалық
тапсырмалар.
3 Бағдарламадан күтілетін тиімділікті және нәтижелікті
бағалау.
4
Аймақтық
мақсатты
әлеуметтікнысаналы
бағдарламалар идеологиясы және тәжірибесі.
8 Тақырып Әлеуметтік сала органдарының
құрылымы және ұйымдастыру ұстанымдары
1
Әлеуметтік
сала
органдары
құрылымы
және
ұйымдастыру ұстанымдары.
2 Экономиканы және әлеуметтік саланы басқарудағы
мемлекеттік органдардың мақсаттары мен функциональдық
міндеттері.
3 Орталық және жергілікті мемлекеттік әлеуметтік сала
органдарының арабайласының жалпы үлгісі(схемасы).
9 Тақырып Өтпелі экономика жағдайында халықтың
өмір
сүру
деңгейі
және
әлеуметтік-экономикалық
үрдістердің қарқыны (динамикасы)
1 Экономиканың дамуын талдау және халықтың өмір сүру
деңгейінің беталысы (тенденциясы).
2 Қазақстан халқының табыстарын ұлттық есеп-шот
жүйесі негізінде талдау және бағалау мүмкіндіктері.
10 Тақырып Өтпелі экономика жағдайында халыққа
әлеуметтік көмекті қайта ұйымдастыру
1 Кедейшілік масштабтарын бағалау және халықтың
нарықтың
экономикаға
бейімделу
үрдісінде
оның
генерациялауының негізгі себептері.
2 Аз қамтылған халықтың әлеуметтік қорғауды кіші

бизнес және өзін -өзі жұмысты болдыру түрі арқылы
ынталандыру.
3 Халыққа әлеуметтік көмек көрсетуде адрестілік
ұстанымын жетілдіру.

4.4 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны

4.4.1 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
мамандығының күндізгі жалпы орта білім негізіндегі
студенттеріне арналған СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

№

1 Дәріс сабақтарына
дайындалу

2 Практикалық сабаққа

дайындалу, үй жұмысын,
жеке тапсырмаларды
орындау
3 Аудиторлық сабақтардың
мазмұнына кірмей қалған
тақырыптарды қарастыру
Бақылау шараларына
4
дайындық
Барлығы

Есеп беру
нысаны
Жұмыс
дәптері

Бақылау
түрі
Сабаққа
қатынасу

Сағат
көлемі

Жұмыс
дәптері

Сабаққа
қатынасу

12

Конспект

Коллоквиум

18

МБ1, МБ2

18

12

60

4.4.2 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
мамандығының сырттай орта кәсіптік және сырттай
жоғары кәсіптік білім негізіндегі студенттеріне арналған
СӨЖ мазмұны
№

СӨЖ түрі

1

Дәріс сабақтарына
дайындалу

2

3

4

Практикалық сабаққа
дайындалу, үй жұмысын,
жеке тапсырмаларды
орындау
Аудиторлық сабақтардың
мазмұнына кірмей қалған
тақырыптарды қарастыру
Бақылау шараларына
дайындық

Барлығы

Есеп беру
түрі

Бақылау
түрі

Сағатқа
шаққанд
ағы
көлемі

Жұмыс
дәптері

Сабаққа
қатынасу

15,6

Жұмыс
дәптері

Сабаққа
қатынасу

15,6

Конспект

Коллоквиум

23,4

МБ1

23,4
78

4.4.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
1 Тақырып. Әлеуметтік саланың қалыптасуы және
басқарудың әдістемелік аспектілері
1«Әлеуметтік сала», «Әлеуметтік сала экономикасы»,
«Әлеуметтік қорғау» ұғымдары.
2 Экономиканың әлеуметтік саланы ғылым ретінде
зерттеу мәселелері.
Бақылау нысаны: ауызша сұрау
2
Тақырып.
ҚР-ның
мемлекеттік
әлеуметтік
саясатының басым бағыттары
1 «Әлеуметтік саясат» ұғымы.
2
Экономиканың зерттелетін мәселелері әлеуметтік
саладағылым ретінде
Бақылау нысаны: ауызша сұрау
3 Тақырып. Әлеуметтік салаларды
қаржыландыру
1 Қаржы және олардың қызметтері.
2 Әлеуметтік сала қаржыларының ерекшелігі. «Әлеуметтік
стандарт» ұғымы.
3 «Әлеуметтік стандарттар» түсінігі.
Бақылау нысаны: ауызша сұрау
4
Тақырып.
Тұрғын
үй
коммуналдық
шаруашылығының экономикасы
1 Коммунальдық қызметтер және тұрғын үй нарығының
ерекшеліктері.
2 Тұрғын үй қорларын жекелендіру және оны нарықтық
әдіске аудару барысы және қалыптасу жағдайы.
3 Тұрғын үй қорларына қызмет көрсетудің конкурстық
жүйесінің артықшылығы.
4 Тұрғын үй меншік иелерінің (бапана иелерінің)
серіктестігі.
Бақылау нысаны: ауызша сұрау
5 Тақырып. Білім беру экономикасы
1 Білім беру экономикасы. Негізгі сапалық мінездемелер.

2 Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің қазіргі
жағдайының мінездемесі.
3 Білім беру жүйесіндегі өзгертулер.
Бақылау нысаны: ауызша сұрау
6 Тақырып. Денсаулық сақтау экономикасы
1 Денсаулық сақтау мекемелерінің түрлері.
2 Денсаулық сақтау саласындағы өндірістік қызметтерді
мемлекеттік қолдау.
3 Денсаулық сақтауды қаржыландыру көздері.
Бақылау нысаны: ауызша сұрау
7 Тақырып. Әлеуметтік- мәдени салаларындағы
нарықтық қатынастарды реттеу
1 Әлеуметтік сала және нарықтық экономика.
2 Бағдарламаларды жасау әдістемесі және бағдармалық
тапсырмалар.
8 Тақырып. Әлеуметтік сала органдарының
құрылымы және ұйымдастыру ұстанымдары
1
Әлеуметтік
сала
органдары
құрылымы
және
ұйымдастыру ұстанымдары.
2 Экономиканы және әлеуметтік саланы басқарудағы
мемлекеттік органдардың мақсаттары мен функциональдық
міндеттері.
Бақылау нысаны: ауызша сұрау
9 Тақырып. Өтпелі экономика жағдайында халықтың
өмір
сүру
деңгейі
және
әлеуметтік-экономикалық
үрдістердің қарқыны (динамикасы)
1 Экономиканың дамуын талдау және халықтың өмір сүру
деңгейінің беталысы (тенденциясы).
2 Қазақстан халқының табыстарын ұлттық есеп-шот
жүйесі негізінде талдау және бағалау мүмкіндіктері.
Бақылау нысаны: ауызша сұрау
10 Тақырып. Өтпелі экономика жағдайында халыққа
әлеуметтік көмекті қайта ұйымдастыру
1 Кедейшілік масштабтарын бағалау және халықтың
нарықтың
экономикаға
бейімделу
үрдісінде
оның
генерациялауының негізгі себептері.
2 Халыққа әлеуметтік көмек көрсетуде адрестілік
ұстанымын жетілдіру.

Бақылау нысаны: ауызша сұрау
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050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме
Пән атауы Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу
Пәннің көп еңбекті қажет етуі
Оқу нысаны

ЖОБ негізіндегі
күндізгі
ЖКБ негізіндегі
сырттай
ОКБ негізіндегі
сырттай

академиялық сағат
кредитте
р
Барлығ
ауд СӨЖ емт
ы
2

90

30

60

6

2

90

12

78

6

2

90

12

78

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі
Аудиториялық сабақ
СӨЖ
Семест
(ак. сағат)
(ак. сағат)
р
кредиттер
дә
барлығ
КЖ-а КЖ-с
барлығы
пр. зерт
ОСӨЖ
р
ы

Семестр бойынша
бақылау нысандары
сын

6

Кафедра меңгерушісі ____________ Байтаева Г.Р. 20__ж. «____» ________
(қолы)

6
5
6
5
6

2

2
2

30
12
12

15 15

60

30

6

78

12

6

78

12

6
6

