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1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері
Өндірістік сектор - экономиканың дамуында маңызды
рөлін атқарады, ол қоғамдағы өндірістік күштердің дамуының
деңгейін, әлеуметтік-экономикалық мәселелердің ауқыдын
және олардың шешілу уақытысын анықтайды. Қазақстан
Республикасында
жүргізіліп
жатқан
әлемдегі
бәсекеге
барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы ұлттық
экономиканы басқару| мен дамуына жаңа талаптар қойады.
Өндірістік қызметтерге экономикалық еркіндік берумен қатар
мемлекеттік
реттеудің
жаңа
экономикальқ-құқықтық
механизмдерді әзірлеумен қальштастыру қажет. Ұлттық
экономикада бұл құралдардың механизмін білу өте керек. Бұл
студенттердің құқықтық, экономикалық, қаржылық және
әкімшілік
ортада
өнеркәсіптің
жаңа
механизмдерінің
қалыптасуын оқып-білуге мүмкіндік тұғызады.
«Өндірістік сфераның экономикасы» пәнінің мақсаты
болып өндірістік сектордың салаларындағы объективті
экономикалық зандардың, талаптары мен факторлардың
әрекетімен, еңбектің ұтымды шығындары барысындағы
қалыптасқан қорытынды; түйіндерінің жоғарғы жетістіктерге
жетуін қамтамасыз етуді зерттеу негізінде студенттердің
экономикалық ой-өрісін дамыту болып табылады.
Курстың міндеттері:
 өндірістік
сектордағы салалардың рөлін, орнын,
функцияларын, сонымен қатар үлттық экономиканың дамуын
оқып білу;
 нарық
жағдайында үлттық экономиканың нақты
секторда салалық мамандануын ескере отырып, оның
экономикалық қызметін үйымдастыру үрдістерін оқып білу;
 сала
деңгейінде, сонымен қатар микродеңгейінде
өндірістік кешенінің әр түрлі салаларын басқару мен реттеудің
әдістерін және нысандарын оқып білу.
Материалды игіліктерді өндіру процесінде қалыптасқан
адамдар арасындағы қарым-қатынас көптеген экономикалық
ғылымдармен зерттеледі, оның ішінде экономикалық теориясы
мен, макро-микро экономикасы және т.б., себебі олар бірін-бірі
толықтырады және экономиканы басқарудың әр түрлі
кезеңдерінде
экономикалық
мәселелерді
шешумен
байланысты. Экономикалық теория барлық экономикалық
ғылымдардың методологиялық базасы болып табылады.
Макроэкономика өкімет деңгейіндегі әр турлі экономикалық
мәселелерді,
жағдайларды,
сүрақтарды
зерттейді.
Микродеңгейіндегі экономика өнеркәсіптік кәсіпорынның

технико-экономикалық негізін реконструкциялау, шаруашылық
нәтижелерді бағалау, өнеркәсіптің шаруашылық саясатында
кемшіліктерді
анықтау
және
үйымдастыру-техникалық
шараларды жақсартуды үйымдастыру қүралдарын алуға
мүмкіндік береді.
Пәнді оқып білген студенттер міндетті:
 салалық мамандандыру ерекшеліктерін ескере отырып
нарықтық
экономика
жағдайында
өндірістік
салада
экономикалық қызмет сұрақтарын білуі керек;
 өндірістік
сектордағы
салалардың
қалыптастыру
қызметін экономикалық талдауын жүргізуді дағды болу керек.
2 Пререквизиттер
«Өндірістік сфераның экономикасы» курсы барлық
экономикалық пәндерді оқып білумен тығыз байланысты.

3 Пәннің мазмұны
3.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Тематический план
дисциплины
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3.1.1 050506 «Экономика» күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім
негізінде, 2006 т.ж.

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Пәннің тақырыптық жоспары
Сағаттар саны
Тақырыптардың атауы
Дәріс
Тәжір.
лаб
2
3
4
5
Курстың мәні және міндеттері
1
Қазақстандағы өндірістік сфераны
2
салалық құрылымының бәсекеге
қабілеттілігі
Өндірістік сфераның басқаруын
1
2
ұйымдастыру
Экономиканың өндірістік секторын
1
3
орналастыру
Өндірістік сферадағы мамандандыру
1
2
және кооперациялау
Өндірісті шоғырландыру және
2
2
кәсіпорындар мөлшері
Өндірістік сферада бірлестіру
1
2
Өндірістік сектордағы салалардың
2
2
ресурстары
Қазақстан Республикасындағы
2
2
ұлттық экономиканы дамытудың
инвестициялық-инновациялық
стратегиясы
Қазақстан Республикасының
2
өндірістік сферадағы қаржыбюджеттік саясаты
Барлығы
15
15
-

СӨЖ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
60

Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3.1.2 050506 «Экономика» сырттай оқу түрі, орта кәсіби білім
негізіндегі, 2007 т.ж., жоғары кәсіби білім негізіндегі, 2007 т.ж.

№
1
1
2
3
4
5
6

Пәннің тақырыптық жоспары
Сағаттар саны
Тақырыптардың атауы
Дәріс
Тәжір
лаб
2
3
4
5
Курстың мәні және міндеттері
1
Қазақстандағы өндірістік сфераны
1
салалық құрылымының бәсекеге
қабілеттілігі
Өндірістік сфераның басқаруын
1
ұйымдастыру
Экономиканың өндірістік секторын
1
орналастыру
Өндірістік сферадағы мамандандыру
1
және кооперациялау
Өндірісті шоғырландыру және
1
кәсіпорындар мөлшері
Өндірістік сферада бірлестіру

7
8
Өн
дір
істі
к
сек
тор
дағ
ы
сал
ала
рд
ың
рес
урс
тар
ы
9 Қазақстан Республикасындағы
ұлттық экономиканы дамытудың
инвестициялық-инновациялық

СӨЖ
6

стратегиясы
10 Қазақстан Республикасының
өндірістік сферадағы қаржыбюджеттік саясаты
Барлығы

6

-

-

-

Тематический план
дисциплины
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3.1.3 050506 «Экономика» сырттай оқу түрі, орта кәсіби білім
негізіндегі, 2006 т.ж.

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Пәннің тақырыптық жоспары
Сағаттар саны
Тақырыптардың атауы
Дәріс
Тәжір
лаб
2
3
4
5
Курстың мәні және міндеттері
1
Қазақстандағы өндірістік сфераны
1
салалық құрылымының бәсекеге
қабілеттілігі
Өндірістік сфераның басқаруын
1
1
ұйымдастыру
Экономиканың өндірістік секторын
1
1
орналастыру
Өндірістік сферадағы мамандандыру
1
1
және кооперациялау
Өндірісті шоғырландыру және
1
1
кәсіпорындар мөлшері
Өндірістік сферада бірлестіру
1
Өндірістік сектордағы салалардың
1
ресурстары
Қазақстан Республикасындағы
ұлттық экономиканы дамытудың
инвестициялық-инновациялық
стратегиясы
Қазақстан Республикасының
өндірістік сферадағы қаржыбюджеттік саясаты
Барлығы
6
6
-

СӨЖ
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8

8
78

3.2

Теориялық курстың мазмұны

3.2.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
1 тақырып Курстың мәні және міндеттері
«Өндірістік сфераның экономикасы» курсының мәні.
Өндірістік
сектор - қоғамның элеуметтік-экономикалық
дамуындағы негізі ретінде. Қазіргі жағдайдағы өндірістік сала
экономикасындағы мәселелерін зерттеудің міндеттері.
Экономикалық курстар жүйесіндегі «Өңдірістік сфераның
экономикасы» курсының орны және басқа оқу пәндермен
байланысы.
2 тақырып Қазақстандагы өндірістік сфераның
саланың ҚҰрылымының бәсекеге қабілеттілігі
Бәсекеге қабілеттілік: макро-, мезо- және микродеңгейі.
Макро және микро деңгейдегі бәсекеге қабілеттілікті бағалау
әдістемесі.
Өндірістік сфераны дамуының геосаясаттық шарттары.
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
экономикалық
саясатының негізгі бағыттары. Қазақстан Республикасы
өндірістік саланың даму жағдайын талдау.
Өндірістік сектордың салалық құрылымы және сала
туралы түсінік (өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешені және
басқалар). Саланың негізгі белгілері. Өндірістік салаларының
экономикалық жіктелуі. Өндірістік салалық құрылымының
негізгі көрсеткіштері. Салалық құрылымның тиімділігінің
белгілері. Өндірістік салада индустриялық-инновациялық
кластерлерді
дамыту.
Өндірістік
салада
аймақтық
маманданған кластерлерді басқару және орналастыру.
Диверсификациялауды ынталандыру және экономиканың
шикізат емес салаларды дамыту. Импортты алмастыру және
экспортқа арналган өндірісті дамыту және қолдау бойынша
мемлекеттік
саясаттың
негізгі
бағыттары.
Қазақстан
Республикасы өндірісін дамыту аймақтық ерекшеліктері.
Өндірістік
саланы
дамытуға
жағдай
жасау
үшін
макроэкономикалық тетіктер. Ғылыми сыйымды және жоғары
технологиялық өндірістеріндегі басым бағыттар. Ғылымды
дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламаның негізгі бағыттары. Ақпараттық технологиялар
жөніндегі кластерді қалыптастыру.
3
тақырып
ұйымдастыру

Өндірістік

сфераның

басқаруын

Өндірістік саланы басқарудың негізгі қағидалары, әдістері
және ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының ұлттық
экономиканы басқару органдарының құрылымы. Дамыған
мемлекеттердегі жоспарлаудың тәжірибесі (индикативті,
стратегиялық
жоспарлау,
бағдарламалар,
болжаулар).
Қазақстан
Республикадағы
өндірістік
сфераны
және
агроөнеркәсіптік кешенін мемлекетгік реттеу. «2003-2015
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасының
индустриялық-инновациялық даму Стратегиясы» бойынша
ұлттық
экономиканың
бәсекеге
қабілеттілігін
көтеруді
мемлекеттік реттеу шаралары.
Нарық жағдайдағы өндірістік сфераны басқарудың
макроэкономикалық тетіктері. Өндірістік сферадағы шағын
кәсіпорындарды қолдау және дамыту. Шағын кәсіпкерлікті
дамытудың қоры. Мемлекеттік даму институттар. «Қазына»
орнықты даму қоры. «Самүрық» мемлекеттік активтерді
басқару жөніндегі қазақстандық холдингі. «Элекгрондық
үкімет»
инфрақұрылымын
қалыптастыру.Экспортты
жылжытуға және ықпалдастық бастамаларды одан әрі
тереңдетуге бағытталған сауда саясаты. Сауда саясатын
дамыту орталығы. Экономиканы жаңғыртудың қосымша
құралы ретінде Қазақстанның БСҰ-ға кіру.
4 тақырып
Экономиканың өндірістік секторын
орналастыру
Экономиканың өндірістік секторын орналастыру мәні және
қағидалары. Өндірісті орналастырудың ұтымды белгілері.
Экономиканы теңдестіре дамыту қажеттігіне сай келетін
аумақтық даму. Өндірістік секторды орналастыруға әсер ететін
негізгі факторлар мен көрсеткіштері. Өндірісті орналастыруға
әсер ететін факторлар бойынша салалардың топтастырылуы.
Өнеркәсіп салалардың орналастыру ерекшеліктері. Өнеркәсіпті
орналастыру кезіндегі оның экономикалық негіздеуі және
таңдауы. Кәсіпорын орналастыру құрылыс орнын, ауданын
экономикалық негіздеу және тандау. Жаңа кәсіпорындар
орналастыру варианттарын таңдау кезіндегі экономикалық
тиімділікті сипаттайтын көрсеткіштер. Өндірістік секторды
орналастырудағы кластерлік тәсілі. Ауылдық аумақтарды және
агроөнеркәсіптік
кешенді
дамытудың
мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру. Өңірлік әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар құру тұжырымдамасы. (ӘКК)
5 тақырып Өндірістік
және кооперациялау

сферадағы

мамандандыру

Мамандандыру туралы түсінік және ғылыми-техникалық
прогрессті дамыту үшін оның маңызы. Мамандандырудың
тұрлері және нысандары, олардың түсініктемелері. Өндірістегі
мамандандыруды дамыту бағыттары. Мамандандырудың
қағидалары. Мамандандыру деңгейін сипаттайтьн негізгі
көрсеткіштер. Өндірісті мамандандырудың экономикалық
тиімділігі және оны анықтау әдістемесі. Мамандандырылған
кәсіпорындардың негізгі артықшылықтары және кемшіліктері.
Мамандандыруды жоспарлау.
Кооперациялаудың мәні, түрлері және нысандары.
Кооперациялау
деңгейін
сипаттайтын
көрсеткіштер.
Кәсіпорыңдар
арасындағы
өндірістік-экономикалық
байланыстардың түрлері. Кооперациялаудың тиімділігі және
оны анықтау әдістемесі. Стандарттау, унификациялау және
типизациялау - мамандандыру және кооперациялаудың
ұйымдастырушылық негіздері. Кооперациялауды жоспарлау.
Өнеркәсіптегі ішкі өндірістік кооперациялауды дамыту.
6
тақырып
Өндірісті
шоғырландыру
және
кәсіпорындар мөлшері
Өндірістік сферадағы шоғырландыру, мамандандыру,
кооперациялау
және
бірлестіру.
Өндірісті
рационалды
ұйымдастыру формалары тікелей байланысы ретінде олардың
мәні және түсінігі. Өндірісті шоғырландыру туралы түсінік.
Өндірісті шоғырландыру нысандары және олардың маңызы.
Шоғырландыру деңгейінің көрсеткіштері және оларды анықтау
әдістемесі. Өндірісті шоғырландырудың тиімділігі және оның
экономикалық артықшылықтары. Шоғырландыру тиімділікті
анықтау әдістемесі. Шоғырландыруды жоспарлау және
кәсіпорындардың оптималдық көлемдерін анықтау. Өндірісті
шоғырландыру және монополизм. Қазақстан Республиқадағы
тік-сызықты интеграциялық корпоративтік құрылымдарды
жасау.
7 тақырып Өндірістік сферада бірлестіру
Бірлестірудің мәні, түрлері және нысандары, олардың
түсініктемелері. Бірлестіру деңгейінін көрсеткіштері және
оларды анықтау әдістемесі. Бірлестірудің экономикалық
тиімділігі және оны анықтау әдістемесі. Бірлестірілген
кәсіпорындардың
экономикалық
артықшылықтары.
Экономиканың шикізат базасын кеңейту және бірлестіру.
Әртүрлі салалардағы бірлестіруді дамытудың ерекшеліктері.

8 тақырып Өндірістік сектордағы салалардың
ресурстары
Экономиканы
дамыту
үшін
шикізат
және
отынэнергетикалық ресурстар маңызы. Қазақстан Республикасының
жер қойнауын колдануды реттеу және оларға экономикалық
баға беру. Шикізат және отын-энергетикалық ресурстардың
жіктелуі.
Қазба
байлықтардың
жіктелуі
және
оларға
экономикалық баға беру.
Өндірістік
сектордың
минералды-шикізат
базасы.
Минералды-шикізат
ресурстардың
жіктелуі.
Шикізат
таңдаудағы экономикалық негіздеу. Шикізатты кешенді түрде
пайдалану, өндіріс қалдықтарын өндеу, шикізатты алғашқы
өндеуден өткізу және толықтырудың экономикалық тиімділігі.
Отын-шикізат ресурстар туралы мемлекеттік саясаттың
мақсаты.
«2003-2015
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасының
индустриялық-инновациялық
даму
Стратегиясы»
бойынша
отын-энергетикалық
кешенді
дамытуды болжау. Қазақстан Республикасының энергетикалық
ресурстарын пайдалану. Ауыл-шаруашылық базасын дамыту.
Химиялық шикізат өндірісін дамыту. Материалдық ресурстарды
ұтымды пайдаланудың жолдары. Өндірістің техниқалық
деңгейіне, түрімен сипатына байланысты салалардың айналым
капитал құрылымының көлемі.
Өнеркәсіптік сектордағы жұмыс бастылығы. Өндірістегі
кадрлар квалификациясын көтеру. Президентінің Қазақстан
халқына Жолдауы «Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша
қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» бойынша
әлеуметтік
саясаттың
бағыттары.
Халықтың
неғұрлым
«әлжуаз» топтарын қорғауға бағытталған және еңбек
ресурстарын тиімді дамытуды ынталандыратын атаулы
әлеуметтік саясатты іске асыру.

9 тақырып Қазақстан Республикасындағы ұлттық
экономиканы дамытудың инвестициялық-инновациялық
стратегиясы
Ұлттық экономиканы диверсификациялау. Экономиканың
өндірістік секторын дамытуда инвестициялар рөлі. Қазақстан
Республикадағы инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу
Өндірістегі инвестициялар түрлері және жіктелуі. Шикізатты
емес
сектордағы
кәсіпорындардың
инвестициялық
белсенділігін
ынталандыру.
Кластерлерді
дамытуға,
халықаралық маңызы бар «серпілісті» жобаларды іске асыруға

және елді әлемдік экономикаға кіріктіруге бағытталған
индустриялық-инновациялық даму. Қазақстан Республикадағы
инвестициялық
қорлар.
Инвестициялық
және
ұлттық
инновациялық қорлар. Инжиниринг орталығы.
10 тақырып Қазақстан Республикасының өндірістік
сферадағы қаржы-бюджеттік саясаты
Қазақстан Республикасының қаржы-бюджеттік саясаттың
мақсаты.
Стратегиялық
және
бюджеттік
жоспарлау.
Фискалдық
тәртіпті
арттыруға
бағытталған
және
экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ететін бюджет-салық
саясаты.
Төлем
қабілеттік
сұранысты
жасайтын,
кәсіпорындарды қолдау үшін мемлекеттік-қаржылық саясат.
Қаржы-несиелік жүйелерді жетілдіру. Экомиканы дамыту және
салық жүйені жетілдіру үшін оптималдық жағдайлар жасау.
Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту.
Инфляцияға қарсы кешенді саясатын қалыптастыру және іске
асыру. Ұлттық қордың экономиканың теңгерімді дамуын және
экономиканың «кызып кету» каупін темендетуді қамтамасыз
ететін макроэкономикалық реттеуші ретіндегі рөлі.
3.2.2 Тәжірибелік сабаққа арналған тақырыптары
және мазмұны
Тақырып 3 Өндірістік сфераның басқаруын ұйымдастыру
Мақсаты: студенттермен өнеркәсіп салаларының даму
беталыстары туралы мәліметтермен танысу; аналитикалық
ойлаудың дағдыларын жаттықтыру.
Тақырып 4 Экономиканың өндірістік секторын орналастыру
Мақсаты:
теориялық дәрістік материалдарды бекіту және оны
тәжірбиелік мысалда бекіту.
Тақырып 5 Өндірістік сферадағы мамандыру және кооперациялау
Мақсаты: мамандандыру мен көшіру деңгейлерін есептеуде тәжірибелік
дағдыларды қалыптастыру.
Тақырып 6 Өндірісті шоғырландыру және кәсіпорындар мөлшері
Мақсаты:
дәрістік
материалдарды
бекіту,
кәсіпорындардың
орналасыуының оңтайлы нұсқасын анықтауда тәжірибелік дағдыларға ие болу.
Тақырып 7 Өндірістік сферада бірлестіру
Маќсаты: студенттермен өнеркәсіп салаларының даму

беталыстары туралы мәліметтермен танысу; аналитикалық
ойлаудың дағдыларын жаттықтыру.
Тақырып 8 Өндірістік сектордағы салалардың ресурстары
Мақсаты:
инвестициялық
актілерді
оқып-үйрену,
капиталды
салымдардың тиімділігін бағалауда тәжірибелік дағдыларға ие болу.
Тақырып 9 Қазақстан Республикасындағы ұлттық экономиканы
дамытудың инвестициялық-инновациялық стратегиясы
Мақсаты: ҚР-ның антимонопольді және қаржы-бюджеттік саясатын оқыпүйрену.
3.3 Студенттердің өзіндік жұмыстарының мазмұны
3.3.1 050506 «Экономика», күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім
негізінде, 2006 т.ж.
№

СӨЖ түрі

1 Дәрістерді өндеу
2 Тәжірибелік сабақтарға
дайындалу
3 Бақылау шараларына
дайындалу

Есептеу
түрі
Жұмыс
дәптері

Бақылау түрі

Көлемі,
сағат.

Сабаққа қатысу
Сабаққа қатысу

18
18

МБ
тапсырмаларын
тарату

24

Барлығы:

60

3.3.2 050506 «Экономика», сырттай оқу түрі, орта кәсіби білім
негізіндегі, 2006 т.ж.
№

СӨЖ түрі

1 Дәрістерді өндеу
2 Тәжірибелік сабақтарға
дайындалу
3 Бақылау жұмысты дайындау
4 Бақылау шараларына
дайындалу
Барлығы:

Есептеу
түрі
Жұмыс
дәптері
Бақылау
жұмысы

Бақылау түрі

Көлемі,
сағат.

Сабаққа қатысу
Сабаққа қатысу

15,6
15,6

Бақылау
жұмысын
қорғау
МБ
тапсырмаларын
тарату

23,4
23,4
78

3.4 Студенттердің өзіндік дайындықтарына арналған
тақырыптар
1 тақырып Курстың мәні және міндеттері
Өндірістік сектор - қоғамның элеуметтік-экономикалық
дамуындағы негізі ретінде. Қазіргі жағдайдағы өндірістік сала
экономикасындағы мәселелерін зерттеудің міндеттері.
2 тақырып Қазақстандагы өндірістік сфераның
саланың ҚҰрылымының бәсекеге қабілеттілігі
Қазақстан Республикасының мемлекеттік экономикалық
саясатының негізгі бағыттары. Қазақстан Республикасы
өндірістік саланың даму жағдайын талдау.
Ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламаның негізгі бағыттары.
3
тақырып
Өндірістік
сфераның
басқаруын
ұйымдастыру
«2003-2015
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасының
индустриялық-инновациялық
даму
Стратегиясы» бойынша ұлттық экономиканың бәсекеге
қабілеттілігін көтеруді мемлекеттік реттеу шаралары.
4 тақырып
Экономиканың өндірістік секторын
орналастыру
Ауылдық аумақтарды және агроөнеркәсіптік кешенді
дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру. Өңірлік
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар құру тұжырымдамасы.
(ӘКК)
5 тақырып Өндірістік сферадағы мамандандыру
және кооперациялау
Кооперациялаудың мәні, түрлері және нысандары.
Кооперациялау
деңгейін
сипаттайтын
көрсеткіштер.
Кәсіпорыңдар
арасындағы
өндірістік-экономикалық
байланыстардың түрлері. Кооперациялаудың тиімділігі және
оны анықтау әдістемесі.
6
тақырып
Өндірісті
шоғырландыру
және
кәсіпорындар мөлшері
Шоғырландыруды жоспарлау және кәсіпорындардың
оптималдық көлемдерін анықтау. Өндірісті шоғырландыру
және монополизм. Қазақстан Республиқадағы тік-сызықты
интеграциялық корпоративтік құрылымдарды жасау.

7 тақырып Өндірістік сферада бірлестіру
Бірлестірудің экономикалық тиімділігі және оны анықтау
әдістемесі. Бірлестірілген кәсіпорындардың экономикалық
артықшылықтары.
8 тақырып Өндірістік сектордағы салалардың
ресурстары
Отын-шикізат ресурстар туралы мемлекеттік саясаттың
мақсаты.
«2003-2015
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасының
индустриялық-инновациялық
даму
Стратегиясы»
бойынша
отын-энергетикалық
кешенді
дамытуды болжау. Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы
«Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің
қатарына кіру стратегиясы» бойынша әлеуметтік саясаттың
бағыттары.
9 тақырып Қазақстан Республикасындағы ұлттық
экономиканы дамытудың инвестициялық-инновациялық
стратегиясы
Кластерлерді
дамытуға,
халықаралық
маңызы
бар
«серпілісті» жобаларды іске асыруға және елді әлемдік
экономикаға
кіріктіруге
бағытталған
индустриялықинновациялық
даму.
Қазақстан
Республикадағы
инвестициялық
қорлар.
Инвестициялық
және
ұлттық
инновациялық қорлар.
10 тақырып Қазақстан Республикасының өндірістік
сферадағы қаржы-бюджеттік саясаты
Ұлттық қордың экономиканың теңгерімді дамуын және
экономиканың «кызып кету» каупін темендетуді қамтамасыз
ететін макроэкономикалық реттеуші ретіндегі рөлі.
3.5 Бақылау
түріне арналған)

жұмысының

мазмұны

(сырттай

оқу

Бақылу жұмысының мақсаты – салалар бойынша өнеркәсіп
экономикасының білім негізін және өнеркәсіптік кешеннің
тиімділік көрсеткіштерін есептеудің тәжірибелік дағдысын алу.
Бақылау жұмысында бір сұраққа жауап беріп, үш есеп
шығару керек.

Бақылау
жұмысының
теоретикалық
бөлімінің
тақырыптары
1 Әр түрлі белгілер бойынша өнеркәсіп салаларының
классификациясы.
2 Өнеркәсіп дамуының негізгі көрсеткіштері мен
перспективалары.
3 Қазақстан Республикасының экономика салаларындағы
мемлекеттің құрылымдық-инвестициялық саясаты.
4 Өнеркәсіптік саясаттың жалпы ережелері, ұғымдары,
объектілері, қағидалары мен мақсаттары және оны іске асыру
механизмі.
5 Өнеркәсіптік өндірістің құрамы мен құрылымын
қалыптастырудың қазіргі тәсілі. Өнеркәсіптегі индикативті
жоспарлау.
6 Республиканың өнеркәсіп стратегиясының маңызды
бағыты ретінде импорталмастыру
7 Дамудың экспортқа бағытталған және импорталмастыру
стратегиялардың диалектикасы.
8 Нарық экономикасында өнеркәсіптік өндірістің негізгі
элементтері.
9 Елдің экономикалық дамуының деңгейі мен өнеркәсіптің
бәсекеге қабілеттілігі. Өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігінің
негізгі шарттары.
10
Мемлекеттік
саясаттың
негізгі
функциялары,
мақсаттары мен құралдары. Бәсекелес шаруашылық ортаны
қолдау бойынша мемлекеттік саясат.
11
Өнеркәсіптік
өндірістің
салалық
құрылымына
мемлекеттің әсері.
12 Қазақстан Республикасының экономика министрлігі:
құрылымының сипаттамасы мен негізгі функциялары.
13 Қазақстан Республикасының өнеркәсіп пен сауда
министрлігінің негізгі функциялары.
14
Қазақстан
Республикасының
энергетика
мен
минералды ресурстар министрлігінің рөлі мен міндеттері.
15 Қазақстан
Республикасының отын-энергетикалық
кешенінің құрамы мен құрылымы. Қазақстан Республикасының
отын-энергетикалық балансы.
16 Электроэнергетика ұлттық экономиканың маңызды
инфрақұрылымдық саласы ретінде.
17 Электроэнергетикалық кәсіпорындардың қызметін
ұымдастыру мен жоспарлау ерекшелігі.
18 Мұнай өнеркәсібінің даму болжамдары. Мұнай мен
мұнай өнімдерінің әлемдік нарығының қызмет ету механизмінің

сипаттамасы.
19
Қазақстан
Республикасының
мұнайтранспорттық
инфрақұрылымы дамуының приоритетті жобаларын іске
асыруда НКТН «КазТрансОил» негізгі міндеттері.
20 Қазақстан
Республикасының отын-энергетикалық
кешенінің дамуында газ өнеркәсібінің орны мен рөлі.
21 Газөңдейтін кәсіпорындар тиімділігін жоғарлатудың
негізгі бағыттары.
22 Көмірді шығару мен пайдалану саласында әлемдік
тенденциялар.
23 Қазақстан Республикасының көмір өнеркәсібі дамуының
қазіргі жағдайы мен тенденциялар сипаттамасы.
24 Қазақстан Республикасының тау-кен өнеркәсібінің
сипаттамасы.
25 Металлургиялық кешеннің қызмет етуінің ерекшелігі.
Қазақстан
Республикасының
металлургиялық
кешен
өнеркәсібінің даму перспективалары.
26 Тау-металлургиялық кешенінің табушы мен байыту
кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастырудың ерекшеліктері.
27
Тау-металлургиялық
кешенінің
технологиялық
тізбегінің металлургиялық кәсіпорындар экономикасына әсер
ететін факторлар.
28 Тау-металлургиялық кешенді басқарудың ұйымдық
құрылымын рационалдаудың негізгі бағыттары.
29 Қазақстан Республикасының машина жасаудың
салалық құрылымы мен оны жетілдірудің негізгі бағыттары.
30
Машина
жасау
салаларының
құрылымы
мен
орналастыруын оңтайландыру.
31 Машина жасауда ғылыми-техникалық прогрестің негізгі
бағыттары.
32 Машина жасауда жаңа техника мен технологиялардың
тиімділігін анықтау әдістері.
33 Машина жасауда ҒЗҰКЖ (НИОКР) экономикалық
тиімділігін бағалау.
34 Машина жасауда жаңа техниканы құру процестерін
қаржыландыру мен ынталандыру.
35
Қазақстан
Республикасының
мұнай
өңдейтін
кәсіпорындар дамуының қазіргі жағдайы мен тенденциялары.
36 Мұнай өңдейтін өнеркәсіпті орналастырудың негізгі
қағидалары мен ерекшеліктері.
37 Мұнай өңдейтін өнеркәсіпті басқарудың ұйымдық
құрылымы.
38 Мұнай өңдейтін кәсіпорындарда негізгі және көмекші
өндірісті ұйымдастыру.

39 Мұнай өңдейтін кәсіпорындарда өндірісті жоспарлау
мен талдау.
40 Ұлттық экономикада тамақ өнеркәсібінің рөлі.
41 Қазақстан Республикасының тамақ өнеркәсібінің даму
перспективалары.
42
Тамақ
кешені
кәсіпорындарының
қызмет
ету
тиімділігіне әсер ететін негізгі факторлар.
43 Тамақ өнеркәсібінің өнім сапасы мен кәсіпорындардың
бәсекеге қабілеттілігін басқару.
44 Өндіріс тиімділігін жоғарлату факторы ретінде
агроөнеркәсіптік интеграция.
45 Тамақ өнеркәсіп өнімдеріне баға белгілеу ерекшелігі.
46 Ұлттық экономикада жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындардың
рөлі.
47 Тоқыма өнеркәсібі дамуының қазіргі жағдайы мен
тенденциялары.
48 Былғары мен аяқкиім өнеркәсіп дамуының негізгі
бағыттары.
49 Былғары мен аяқкиім саласы кәсіпорындарының
тиімділігін жоғарлату факторлары мен бағыттары.
50 Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын материалдықтехникалық қамтамасыз ету ерекшелігі.
51 Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарында инновациялық
қызметті басқару.
52
Жеңіл
өнеркәсіп
өндірісін
ұйымдастыру
мен
орналастыру формалары.
53 Жеңіл өнеркәсіп салаларында өнімнің өзіндік құн
құрылымының ерекшелігі.

Мамандықтарының
жұмыс оқу
жоспарынан көшірме

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.1/10

050506 «Экономика», мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірмесі
Пәннің атауы «Өндірістік сфераның экономикасы»

050506 «Экономика»
2006 т.ж. күндізгі
оқу түрі, ЖОБ
негізінде
050506 «Экономика»
2007 т.ж. сырттай оқу
түрі, ЖОБ негізінде
050506 «Экономика»
2007 т.ж. сырттай оқу
түрі, ЖКБ негізінде
050506 «Экономика»
2006 т.ж. сырттай оқу
түрі, ОКБ негізінде

Студенттің
сағаттағы жұмыс
көлемі
барлығы
БЖ

ЕСЖ

КЖум

КЖоба

Сынақ

Бақылау формасы

емт.

Оқыту
формасы

барлы

ауд

СӨЖ

Курстар мен семестр бойынша сағатарды бөлу
(сағаттарды)

Дәр

Тәж

лаб

СӨЖ

Дәр

5 семестр
6

90

30

60

5

6

6

5

5

6

6

6

6

90

12

лаб

СӨЖ

6 семестр
15

3 семестр
5

Тәж

15

-

60

4 семестр
6

3 семестр

4 семестр
6

5 семестр
78

6

6 семестр
6

78

Әдебиет
Негізгі
1 Канатчинова А.К., Оспанов Х.А. Модернизация структуры
производства в промышленности РК – Алматы: Гылым, 2000.
2 Концепция
региональной
политики
Республики
Казахстан на 2000 – 2002 годы. – Астана, 2001.
3 Основные направления денежно-кредитной политики
Национального банка Республики Казахстан на 2002 – 2004
годы // Казахстанская правда. – 2002. – 15 декабря.
4 Стратегический план развития Республики Казахстан до
2010 года. - Астана, 2001.
5 Стратегия развития Казахстана и реформирование
национальных производительных сил. - Алматы: Гылым, 1998.
Қосымша
6 Бизнес-каталог
промышленности
РК
–
Алматы:
КазИнформ центр, 1995.
7 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27
декабря 1995 г. - Алматы, 2000.
8 Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М.: 1998.
9 Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. –
М.: Инфра-М. – 1999.
10 Инвестиционная
деятельность:
Сборник
законодательных актов (по состоянию на 1 сентября 2000 г.)
11 Кодекс Республики Казахстан о налогах и других
обязательных платежах в бюджет (налоговый кодекс) от
12.06.2001 – Алматы: Издательский дом «БИКО», 2001.
12 Конституция /Основной закон/ Республики Казахстан –
Алматы, 2000.
13 О недобросовестной конкуренции: Закон РК // Вести
Парламента РК – 1998, № 9 – 10.
14 Об иностранных инвестициях: Закон РК от 5 июля 2000
года с учетом внесенных изменений и дополнений // Бизнес
класс. – 2000. – октябрь.
15 О государственных прямых инвестициях: Закон РК //
Казахстанская правда – 1997. - 1 марта.
16 О государственном предприятии: Указ Президента РК,
имеющий силу закона // Вечерний Алматы – 1995. – 30 мая.
17 О
науке
и
государственной
научно-технической
политике Республики Казахстан: Закон РК от 15 января 1992.
18 Об отдельных вопросах переоценке основных средств:
Постановление Правительства РК от 26 мая 2000 года //

Собрание актов президента РК и Правительства РК – Астана:
ЗАО «Акмолинская полиграфия» - 2000.
19 Окаев К.О., Дюкова Е.Л. Экономика промышленного
предприятия в условиях рынка. – Алматы: 1994.
20 Об акционерных обществах: Закон РК 10 июля 1998 года
– Алматы: Юрист, 2000 – 55 с.
21 Сейтказиева А.М. и др. Инвестиционная деятельность
предприятия. – Алматы: «Экономика», 1998.
22 Хмыз О.В. Привлечение иностранных инвестиций
(особенности). - Москва, 2002.
23 Хэй Д., Морим Д. Теория организации промышленности,
в 2-х томах - Санк-Петербург: Экономическая школа, 1999.

