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1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы Экономикадағы статистикалық зерттеулер
Міндетті / вузалық компоненттің пәннің
Кредиттің саны және оқу мерзімдері
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 2
Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат
Дәрістер - 30 сағат
Тәжирибелік сабақ - 15 сағат
СӨЖ– 90 сағат
Оның ішінде ӨСӨЖ– 45 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы - 135 сағат
Бақылау нысаны
Емтихан – 3 семестр
2. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пәннің пәні
Статистика пәні қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын және
құрылымын, даму жағдайын зерттеу, статистикалық ақпараттарды жинақтау
жіне бақылау негізі болып табылады.
Пәннің мақсаты
Статистика пәнінің мақсаты- қоғамдық құбылыстардың өзара
байланысын және құрылымын, даму жағдайын
зерттеу, статистикалық
ақпараттарды жинақтау және статистикалық бақылауды ұйымдастыру
принциптерін оқып үйрену болып табылады.
Пәннің міндеті:
Бұл пәнді оқытудын негізгі мақсаты студенттерді ғылыми
ұйымдастырылған жүйеге, статистикалық әдістерді қолдану
арқылы
әлеуметтік
экономикалық
құбылыстар
мен
процестердін
сандық
өзгерістерін,
сапалық
жағына
байланыстыра отырып, зерттеу жұмыстарын қалай жүргізу
керек екендігін үйретеді.
Демек,
қоғамдық
құбылыстар
жайындағы
жаппай
мәліметтерді жинау, топтау, Есептеу, талдау және оған
қорытынды жасау сияқты әр түрлі тәсілді үйренеді, яғни
республика экономикасының жағдайы мен дамуын жан-жақты,
терең түрде зерттей алатын мамандарды даярлауға үлкен
көмегі тигізеді.

Статистика - бұл әлеуметтік-экономикалық ғылым. Ол екі
жеке
бµлімдерден
құрастырылады.
Бірінші
бөлім
Статистиканың жалпы теориясы.
Оның оқыту мақсатымен статистикалық әдіснамасын
зерттеуі келеді: жалпы принциптарың, жинауның әдістеріің,
статистикалық мәліметтердің талдауының өндеуі, қоғамдық
құбылыстардың даму тенденциялары және процестері,
олардың сандық мінездемелері.
Екінші бөлім - әлеуметтік - экономикалық статистика, өте
маңызды ұғымдарға және әлеуметтік - экономикалық
процестердің
талдау
көрсеткіштеріне
және
негізгі
факторлардың
бағалауы,
мемлекеттің
экономикалық
дамуының деңгейіне арналған.
Бірінші бөлім зерттеуінің мақсаттарымен келеді: күйжағдайлардың дамуының, қоғамдық құбылыстардың өзара
байланыстарын, олардың статистикалық моделдеу және
жобалауы, статистикалық бақылаудың ұйымдастыруының
принциптері және статистикалық ақпаратты жинауың зерттеу.
Екінші бөлім зерттеуінің мақсаттарымен келеді :
- әлеуметтік
–
экономикалық
статистиканың
көрсеткіштерінің жүйесің құру теориялық негіздерің зерттеу;
- ұлттық шоттардың жүйесінің принциптеріне сәйкес
әлеуметтік-экономикалық
статистикадағы
қолданылатын
негізгі
категорияларын,
ұғымдарың,
жіктемелерің,
топтастыруларды зерттеу;
- әлеуметтік
экономикалық
дамуының
қорытушы
көрсеткіштерінің
жүйесің,
статистикалық
ақпараттың
деректерің қарастыру;
- әлеуметтік-экономикалық
құбылыстардың
өсіңкілікті
зерттеуінде талдаудың статистикалық әдістерің қолдануының
дағдыларына үйрету;
- макро деңгейдегі басқарушылық шешімдерің мезгілімен
қабылдау үшін статистикалық ақпараттын қорытылауының
әдіснамасымен таныстыру.
Пәң зерттеуінің нәтижесінде студенттер білуге және
істеуге тиісті:
- әлеуметтік
–экономикалық
құбылыстар
мен
процестердің даму дәріжесін, құрылымын және өсінкілігін
зерттеу кезінде түрлі статистикалық есептеу әдістерін қолдана
білу;
- жиналған мәліметтерге
талдау және болашаққа
болжау жасай білу;

- статистика
туралы
классиктердің,
ғылымдардың
еңбектерін оқып-үйрену және оны іс жүзінде практикада
қолдана білу;
- мәліметтерді
есептеу
кезінде
есептелген
статистикалық көрсеткіштерге қысқаша қорытынды жасай
білу;
- ұлттық шоттар жүйесін, салааралық балансты құру,
өндіріс тиімділігін талдау; халықтың өмір сүру деңгейін және
оған әсерін тигізетін себептерді талдау білу;
- халықаралық
стандартка
сәйкес
статисткиалық
деректердің әдістемеліңк салыстырмалығын қамтамасыз ету
жөніндегі шараларды жүзеге асыру.
Әлеуметтік-экономикалық
статистикасы
пәнін
оқыпүйрену кезінде әрбір студент мына жағдайларды меңгеруі тиіс:
- халықтың
санын,
құрылымын
және
еңбек
ресурстарының көрсеткіштерін оқып білу;
- экономикалық процестің негізгі нәтижесін динамикасын
талдай білу;
- өндерелген өнімді тұтыну мен қор жинауды және оған
талдау жасауды үйрену;
- ұлттық шоттар жүйесін құруды оқып-үйрену;
- табыстардың бөліну процестерін зерттей білу және т.б.
3. Білім, икем, әдет пен компетенцияға қойылатын талаптар
Пәнді зерттеу нәтижесінде студент:
елестету керек:
экономикалық құбылыстар мен үрдістердің маңыздылығы туралы;
экономикалық дамуының әдістері мен тәсілдері;
массалық қоғамдық құбылыстар мен үрдістердің тенденциялары
мен заңдылықтары туралы, және олардың сапалық сипаттамалары.
Білу керек:
- макро және микро деңгейде статистикалық ақпаратты жинақтау және
өндеу, оларды топшаландыру және жүйелендіру;
- алынған ақпаратты өндеу әдістемесіне те болу, оларды жалпыландыру
және талдау;
- экономикалық ақпаратты талдау үшін пайдалану арқылы
шығармашылық жасау, негізделген қорытындылар шығару, шешім қабылдау.
Қолдану керек:
- статистикалық өнделген және талданған ақпараттар.
Тәжирибелік әдеттерді табу:

- статистикалық әдістеменің негіздерін;
- елдің статистикалық дамуын сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу
әдістері;
- кестелер мен графиктерді құруды;
- үрдістер мен қоршаған ортаның құбылыстары арасындағы өзара
байланыстарын анықтау әдістері.

4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспар
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды тарату 5В050509 «Қаржы» »,
5B050600 «Экономика » мамандығы, жалпы орта білім негізінде күндізгі
оқыту формасы
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5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі
1. С.Торайғыров атындағы ПМУ ғылым кеңесінің шешімімен ұсынылған.
Пікір жазған:экономика ғылымының кандидаты «Кәсіпорындағы
экономика және басқару» кафедрасының меңгерушісі Кунязова С.К.
Салмақова Б.Д-Статистика пәніне арналған дәрістер курсы Павлодар
2005.43бет
2. Қ.Р жоғары және ЖОО-дан кейін білім берудің «әлеуметтік ғылымдар
және бизнес»мамандығының топтары бойынша ОӘК және Т.Рысқұлов
атындағы Қаз ЭУ-дің Ғылыми кеңесі ұсынған.

Пікір жазғандвр:Искаков Ұ.М «Қаржы нарығы және банктік бизнес»
кафедрасының меңгерушісі э.ғ.д профессор.
Белгібаева Қ.Қ Қазақ-Британ техникалық университетінің «Экономика
және менеджмент » кафедрасының ассистент-профессоры э.ғ.к
Мананов Б.Б-«Статистика және бағалау » кафедрасының доценті э.ғ.к
М83 Мұханбетова С.М. Статистика теориясы:оқу
құралы/С.М:Мұханбетова-Алматы:Экономика 2010-360 бет
3. Қазақстан статистикасы: жетістіктері мен келешегі. - Астана :
Қазстатақпарат, 2008 Мәтін қазақ және ағылшын тілдерінде берілген.
4. Қазақстанның мемлекеттік статистикасы: статистикалық қызметтің
ұйымдастырылуы мен даму принциптері Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі. - Астана : Қазстатақпарат, 2006. - 303 б
5. Статистика: Мұханбетова С.М. Оқулық. – Алматы: ЖШС РПБК Дәуір,
2011 ж.- 384 бет.
6. Статистика: Шоқаманов Ю.К., Белгібаева Қ.Қ Жоғары оқу
орындарының студенттеріне арналған оқулық - Алматы: Экономика,-540 бет
Қосымша
1) Аванасьева В.Н,Маркова А.И.Статистика сельского хозяйстваМ-«Финансы и статистика»,2003—272с.
2) Ы.Әміреұлы Статистиканың-жалпы теориясы.Оқу құралыАлматы:Экономика 1998-280б.
3) Гришин А.Ф.Статистика-М. «Финансы и статистика»,2003-235с.
4) Ефимова М.Р.Общая теория статистики.Учебник-М.2000-159с.
5) Общая теория статистики.Краткий курс лекций под ред
К.А.Малышева-С Пб,2002-58с.
6) Серг Л.К.Сборник задач по ОТС-М «Финансы и статистика» 2002-210с.
7) Слащев В.С.Практикум по статистике-Зкрина,2000-210с.
8) 1997ж 7 мамырдан №98-1.ҚР «Мемлекеттік статистика туралы» Заңы
3,9-10 баптар
9) Общая теория статистики.Краткий курс лекций под ред
К.А.Малышева-С Пб,2002-58с.
10) Серг Л.К.Сборник задач по ОТС-М «Финансы и статистика» 2002210с.
11) Слащев В.С.Практикум по статистике-Зкрина,2000-210с.
12) 1997ж 7 мамырдан №98-1.ҚР «Мемлекеттік статистика туралы» Заңы
3,9-10 баптар
13) Әміреұлы Ы.Статистиканың жалпы теориясыАлматы:Экономика,1998.
14) Шоқаманов Ю.К.Статистиканың жалпы теориясы-Алматы
Қазақақпарат ЖШС 2007.
15) Авров А.П,Аврова Ю.П.Общая теория статистики-Алматы 2004.
16) Шокаманов Ю.К,Бельгибаев К.К.Статистика-Алматы:экономика 2008.
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