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Аты-жөні ______Саденова Сауле Нуртаевна_____________________
Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі ___аға оқытушы____________________
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Пәннің еңбек сыйымдылығы 135 сағат, соның ішінде 18 сағат
аудиториялық сабақтарға және 117 сағат студенттің өзіндік жұмысына
берілген. Сабақ түрлері бойынша аудиториялық уақыттың бөлінуі
тақырыптық жоспарда көрсетілген.
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4 Пәннің мақсаты және міндеттері
Курстың мақсаты – шаруашылық жүргізудің нарықтық
жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін зерттеу
негізінде студенттердің экономикалық ой-өрісін дамыту болып табылады.
Пәннің міндеттері
- кәсіпорын мәнімен, оның ұлттық экономика жуйесіндегі орны мен
рөлімен шаруашылық объектісі ретінде танысу;
- нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеуді ескере отырып
нарықтық экономиканың агенті ретінде кәсіпорынға сипаттама беру;
- кәсіпорынның ресурстық базасы мен әр түрлі ресурстарды пайдалану
тиімділігін қарастыру;
- кәсіпорынның қызмет етуінің шаруашылық механизмі мен оның
қызметінің қаржылық нэтижелерін оқып білу.
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
- кәсіпорынның мәні, қызметі, түрлері;
- кәсіпорынның негізгі және айналым капиталының түсінігі;
- кәсіпорында еңбекақыны төлеу нысандары;
- шығындардың мәні, түрлері;
- кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты;

- табыс түсінігі мен рентабелділік көрсеткіштері жөнінде түсініктері
болуы;
- кәсіпорын өндірістік – шаруашылық қызметінің экономикалық
жағдайын;
- кәсіпорынның үйымдық және өндірістік құрылымдарын;
- өндірістік ресурстарың тиімді пайдалануын білуі;
- кәсіпорынның ортажылғы өндірістік куатын есептеуге;
- өндірістік бағдарламасың жоспарлауға және бағалауға;
- күрделі жұмсалымдардың құрылымың есептеуге және олардың
тиімділігін бағалауға;
- айналым қаражаттарының нормативтерін есептеуге және өндірістік
босалқы қорының ең төмен мөлшерін бағалауға;
- жұмыс уақытының балансын, өндірістік бағдарламаға жұмсалған
еңбегін жоспарлауға;
- пайда нормасын, өнімнің табыстылығын, өндірістің табыстылығын,
капиталдың табыстылығын есептеуге;
- өндірістік-шаруашылық қызметінің қаржы жоспарын құрастыруға
икемді болуы;
- ақпаратпен жұмыс істеу;
- іскерлік қарым-қатнас;
- шешім қабылдау;
- қысқаша есеп беру;
- презентация өткізу практикалық машықтарды иемденуі қажет.
6 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: микроэкономика; менеджмент;
маркетинг.
7 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: стратегиялық жоспарлау,
муниципалдық менеджмент, аймақтық экономика және басқару.

8 Тақырыптық жоспар
8.1 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

мамандығының пән
тақырыптық жоспары, сырттай оқу түрі, жоғары кәсіби білім негізінде, түскен жылы 2012
№
Тақырып атауы
Сабақ түрлері бойынша сағаттар саны
р/с
дәрі тәжіри зертхан студиял
жеке
СӨЖ
алық
ық
с
бе
1 Нарықтық экономика
1
11
жағдайында кәсіпорын
2 Шаруашылық бірлестік
1
10
3 Кәсіпорынның
1
10
өндірістік және
нарықтық
байланыстары
4 Негізгі құралдар
2
1
11
5 Айналым құралдары
1
1
11
6 Қызметкерлер және
1
1
11
еңбек ақы
7 Өндіріс
шығындары
1
2
11
және өнімді өткізу
8 Кәсіпорынның
1
10
маркетингтік
қызметі
9 Инвестициялық және
1
1
11
инновациялық саясат
10 Кәсіпорынның (фирма)
1
11
қызметін стратегиялық
басқару және фирма
ішілік жоспарлау
11 Кәсіпорынның (фирма)
1
10
қаржысы
БАРЛЫҒЫ:
12
6
117

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Бұл курсты оқу барысында Қазақстан экономикасын одан әрі жаңарту
мен әртараптандыруды ескере отырып студенттерді қалыптасқан қүқықтық,
экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортада кәсіпорынның қызмет
етуінің жаңа механизмінің білімімен студенттерді қаруландыру мүмкіндігін
береді.
10 Курстың компоненттері
Дәріс сабақтарының тізімі
Тақырып 1. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын
Кәсіпорынды (фирма) құру және дамытудың міндеттері мен
мақсаттары.
Кәсіпорынның (фирма) қызмет саласы, мақсаты және белгісі.
Кәсіпорын классификациясы. Кәсіпорынның ішкі құрылымы. Кәсіпорынның

(фирма) кызметін жасау, қайта ұйымдастыру және тоқтату. Кәсіпкерлік
қызмет.
Тақырып 2. Шаруашылык бірлестік
Шаруашылық бірлестікті құру. Бірлестіктің ұйымдастырушылық –
қүқықтық формасы. Өндіруші кооперативтер (артелдер). Серіктестік.
Жауапкершілігі шектелген серіктестік. Акционерлік қогам. Халық
кәсіпорыны. Ірі капитал бірлестігі. Холдингтер. Қаржылык- өнеркәсіптік
топтар. Ассоциациялар. Консорциумдар, синдикаттар. Корпоративтік
кәсіпкерлік.
Тақырып 3. Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық
байланыстары
Өндірістің және тауар айырбасының үздіксіздігі. Нарық – тауар
айырбасы сферасы. Нарықтардың кұрылымы. Монополиялар және нарык.
Халықаралық тауар айырбасы. Нарықтык катынастарды реформалау.
Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Өндіріс тиімділігінің
көрсекіштерінің жүйесі.
Тақырып 4. Негізгі құралдар
Негізгі құралдар түсінігі, кұрамы және кұрылымы. Негізгі құралдарды
бағалау. Негізгі құралдардың амортизациясы. Негізгі құралдардың жұмсалуы
мен қайта қалпына келтірілуі. Негізгі құралдарды есептеу. Негізгі
құралдарды пайдалануды талдау және көрсеткіштері.
Тақырып 5. Айналым құралдары
Айналым құралдарының түсінігі, классификациясы, құрамы және
құрылымы. Айналым құралдарын нормалау.
Айналым құралдарын
пайдаланудың көрсеткіштері. Айналым құралдарын басқару.
Тақырып 6. Қызметкерлер және еңбек ақы
Кәсіпорын қызметкерлері және оның құрылымы. Персоналға
қажеттілікті анықтау. Персоналды басқару. Еңбек өнімділігі. Мотивация және
еңбек ақы. Біліктілікті жоғарлату жүйесі.
Тақырып 7. Өндіріс шығындары және өнімді өткізу
Шығындар, жалпы табыс пен пайда түсінігі. Шығындар
классификациясы және өзіндік кұнды жоспарлау. Өнімді өндіру және өткізу
шығындарын азайту жолдары.
Тақырып 8. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Кәсіпорындағы маркетинг түсінігі, оның формалары мен кызметтері.
Тұтынушыларды зерттеу және нарықты сегменттеу. Фирманың жарнамалық
стратегиясы. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыу. Маркетинг жүйесі

тұрактылықты арттыру және кәсіпорынның нарыққа бейімделу факторы
ретінде.
Тақырып 9. Инвестициялық және инновациялық саясат
Инвестициялар және инвестициялау. Инвестициялык процестің негізгі
сипаттамалары. Жаңалық енгізу. Жаңалық енгізу жобаларын баскару.
Ақпараттық технологиялар. Инновациялық лизинг. Инвестициялық
жобалардың тиімділігін бағалау.
Тақырып 10. Кәсіпорынның (фирма) қызметін стратегиялық
басқару және фирма ішілік жоспарлау
Жоспарлауды ұйымдастыру және оның функциялары мен міндеттері.
Фирма ішілік жоспарлау көрсеткіштері мен әдістері. Болжау – жоспарлаудың
бастапқы этапы. Бизнес-жоспар жасау. Оперативті – календарлық, ұзақ
мерзімді және ағымдық жоспарлардың тепе-тендігі. Тапсырыс портфелін
кұру және өнім өткізуді жоспарлау. Кәсіпорынның өндістік қуатын жоспарлау
және есептеу.
Тақырып 11. Кәсіпорынның (фирма) қаржысы
Қаржылық механизм және оның элементтері. Кәсіпорынның қаржылық
ресурстары. Кәсіпорынның табыстары мен шыгыстары. Пайданың құрылуы
және бөлінуі. Салық салу. Қаржылық есеп беру. Есептеу жүйесі. Қаржылык
жоспарлау.
Тәжірибелік сабақтарының тізімі
Тақырып 4. Негізгі құралдар
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Негізгі құралдар түсінігі, кұрамы және кұрылымы. Негізгі құралдарды
бағалау. Негізгі құралдардың амортизациясы. Негізгі құралдардың жұмсалуы
мен қайта қалпына келтірілуі. Негізгі құралдарды есептеу. Негізгі
құралдарды пайдалануды талдау және көрсеткіштері.
Тақырып 5. Айналым құралдары
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Айналым құралдарының түсінігі, классификациясы, құрамы және
құрылымы. Айналым құралдарын нормалау.
Айналым құралдарын
пайдаланудың көрсеткіштері. Айналым құралдарын басқару.
Тақырып 6. Қызметкерлер және еңбек ақы
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Еңбек ресурстары, оның құрамы және құрылымы, қалыптасуы.
Кәсіпорынның тұрақты құрамы және құрылымы. Кадрларды даярлау.
Кадрларды даярлаудағы қаржының жұмсалуын есептеу.

Жұмыскерлердің еңбек ақысының жүйесі және нысаны. Басшылар,
мамандар, қызметкерлер жалақысын ұйымдастыру.
Тақырып 7. Өндіріс шығындары және өнімді өткізу
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Шекті және жалпы кәсіпорын шығындары. Кәсіпорын өнімінің өзіндік
құнының құрылымы және оның өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы
ерекшеліктері.
Тақырып 9. Инвестициялық және инновациялық саясат
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Инвестиция қауіп-қатері: түрлері, деңгейін бағалау. Инвестициялау
ережелері. Инвестицияларды қаржыландыру көздері. Кәсіпорынның
инвестициялық жобаларын анықтау және тиімділігін бағалау.
Лизинг - өндірістік инвестиция құралы.
Студенттердің өзіндік жұмыстары түрлерінің тізімі
Тақырыптық жоспарға және бақылау шараларының
календарлық кестесіне сәйкес пәнді игеру барысында, Сіз
төмендегі аудиториядан тыс жұмысты орындауларыңыз
керек:
- дәріс сабақтарына дайындалу;
- тәжірибелік сабақтарға дайындалу;
- жеке тапсырманы орындау;
- бақылау шараларына дайындалу.
СӨЖ түрлерінің тізімі
№
1
2
3
4
5

СӨЖ түрі
Дәріс сабақтарына
дайындалу
Тәжірибе сабақтарына
дайындалу
Аудиториялық сабақтарға
енбеген материалдарды
дайындау
Жеке тапсырманы орындау
Бақылау шараларына
дайындалу

Есеп беру түрі

Бақылау түрі
Сабаққа қатысу

Жұмыс
дәптері
Дәрістер
конспектісі
ЖТ
Барлығы

Сағатқа
шаққандағы
көлемі
23,5

Сабаққа қатысу,
тапсырмаларды
орындау
Сабаққа қатысу

23,5

ЖТ қорғау
МБ 1, МБ 2

35
6

29
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Өзіндік оқуға арналған тақырыптар
Тақырып 1. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын
Шаруашылық қызметінің еркін әрекет етуі және кәсіпкерліктің дамуы.
Кәсіпкерлік: нысандары және түрлері. Бәсекелестіктің қалыптасуының
экономикалық негізі.
Бәсекелестік түрлері, тәртібі және стратегиясының түрлері. Шағын
кәсіпкерлік және бәсекелестікті мемлекеттік реттеу. Мемлекеттік
монополияға қарсы саясат. Жеке инвестицияларды және кәсіпкерлікті қолдау.
Өнеркәсіптік жоспарды реттеу. Дамыған мемлекеттердің жоспарлау
тәжірибесі (индикативтік, стратегиялық жоспарлау, бағдарламалар, болжау).
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 2. Шаруашылык бірлестік
Шаруашылық
бірлестіктерінің
қалыптасуы.
Бірлестіктердің
ұйымдастыру-құқықтық
формалары.
Өндірістік
кооперативтары.
Серіктестіктер.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер. Акционерлық қоғамдар.
Халық кәсіпорындар. Ірі капиталдың бірігуі. Холдингтар. Қаржыөнерқәсіптік топтар. Ассоциациялар. Консорциум и синдикаттар.
Корпоративтік кәсіпкерлік.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 3. Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық
байланыстары
Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық байланыстары.
Банкрот түсінігі және белгілері. Банкроттықтан қорғау стратегиясын
таңдау. Кәсіпорынды банкрот деп жариялау процедурасы. Кәсіпорынды
тарату және жақсарту (санация).
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 4. Негізгі құралдар
Нарықтық
қатынастар
қалыптасу
кезеңіндегі
Қазақстан
Республикасындағы амортизациялық саясат.
Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың көрсеткіштері. Негізгі
өндірістік қорларды тиімді пайдаланудың факторлары және жолдары.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]

Тақырып 5. Айналым құралдары
Айналым қаржыларының қайтарымдылығы. Айналым қаржыларына
деген қажеттілікті анықтау. Айналым қаржыларын пайдалануды бағалау.
Кәсіпорындағы айналым қорларын үнемді пайдалану.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 6. Қызметкерлер және еңбек ақы
Еңбек өнімділігі және оны есептеудің әдістері. Еңбек өнімділігі өсуінің
факторлары мен жолдары. Еңбек етуге ынталандыру. Еңбек ақы төлемін
мемлекеттік реттеу. Жалақыны ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 7. Өндіріс шығындары және өнімді өткізу
Өнімнің өзіндік құнын азайтудың мәні, көздері мен факторлары.
Өндіріс шығындарын анықтаудағы шет елдер тәжірибесі.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 8. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Нарық жағдайында кәсіпорындағы жоспарлауды ұйымдастыру. Өнім
өндіру бағдарламасын жасауға қажет шығындық мәліметтер. Кәсіпорын
жоспарының өндіріс және өнімді сату бөлімінің көрсеткіштері.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 9. Инвестициялық және инновациялық саясат
Күрделі салымдардың экономикалық тиімділігін анықтаудағы уақыт
факторын есептеу әдістері.
Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық саясаты. Инновация:
табиғаты және таратылу циклындағы инновациялар мен экономикалық
таңдау бірлесіп әрекет ету.
Кәсіпорынның инновациялық менеджменті. Инновациялық стратегия:
тәуекелді және қауіпсіз. Инновациялық процесс және инновациялық
құрылым. Ғылыми-техникалық альянс.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 10. Кәсіпорынның (фирма) қызметін стратегиялық
басқару және фирма ішілік жоспарлау
Ғылыми-техникалық
потенциал:
түсінігі
және
құрамындағы
элементтері. Ғылыми-техникалық потенциал көрсеткіштері және оның
тиімділігінің экономикалық бағалау.

Өнім сапасы: түсінігі, оның деңгейінің көрсеткіштері және деңгейін
арттыру жолдары. Кәсіпорындағы өнім сапасын басқару жүйелері. Өнім
сапасын басқарудың жаңа стратегиясы. Өнімді стандартқа келтіру. Өнімді
сертификациялау.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 11. Кәсіпорынның (фирма) қаржысы
Қаржылық механизм және оның элементтері. Кәсіпорынның қаржылық
ресурстары. Кәсіпорынның табыстары мен шыгыстары. Пайданың құрылуы
және бөлінуі. Салық салу. Қаржылық есеп беру. Есептеу жүйесі. Қаржылык
жоспарлау.
Несие, оларды берудегі негізгі қағидалар. Қазақстан Республикасының
банк жүйесі.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Кәсіпорын экономикасы»
пәні бойынша 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша
сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
СӨЖ түрі
Дәріске қатысу
және
дайындалу
СӨЖ
тапсырмаларын
тапсыру
Барлығы
Дәріске қатысу
және
дайындалу
Практикалық
сабақтарға
қатысу
және
дайындалу
Жеке
тапсырмаларды
орындау
Барлығы

Максималды балл
Тапсырманы
беру мерзімі
1-сабақта
Барлығы
1 рейтинг
5
30
1-сабақта
70

Бекіту
сессиясында

Тапсыру
мерзімі

Бақылау
түрі

Кесте
бойынша

Қатысу

Негізгі
сессияға
дейін

Қорғау

Кесте
бойынша

Қатысу

4

100
2 рейтинг
24
1-сабақта

10

60

1-сабақта

Кесте
бойынша

Қатысу

16

Бекіту
сессиясында

Негізгі
сессияға
дейін

Қорғау

100

Кафедра
отырысында
«__»____________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ______________

ұсынылды
С. К. Кунязова

20__ж.

11 Курстың саясаты
Оқу үрдісіне қатысу – бұл сабаққа қатысу, сабақта
белсенді болу, орындалған жұмыстар мен үй тапсырмаларын
уақытында орындап, тапсыру. Сабаққа кешікпеу керек.
Сабақтағы тәртіп ережелерін бұзғандар жазаланады.
Сабаққа қатыспағандары үшін төмендегідей айыптық
санкциялар қолданылады:
 дәріс сабақта себепсіз қатыспағандары үшін – 1 балға
төмендетіледі;
 үй тапсырмасын уақытында тапсырмағандары үшін - 1
балға төмен бағаланады;.
 тәжірибелік сабақты уақытында қорғалмағаны үшін - 1
балл төмендетіледі.
Барлық
аудиторлық
уақыт
дәріс
пен
тәжірибе
сабақтарына бөлінген. Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу
керек.
Дайындықтарыңыз
бақылау
жұмыстарымен,
сұрақтармен тексеріледі. Барлық тапсырмалар бекітілген
мерзімге сәйкес орындалуы керек.
Емтиханда немесе жазбаша жұмыстарды орындаған
кезде көшіруге тыйым салынады. Егер сіз белгілі бір
себептерге байланысты бақылауға қатыспасаңыз, онда сізге
келесі сабақтың басында тапсыруға мүмкіншілік беріледі.
Семестрде екі межелік бақылау жүргізіледі. Олар
бақылау жұмысы түрінде өткізіледі. Межелік бақылау өткен
блок мағұлыматтарына сәйкес өткізіледі.
Қорытынды бақылау емтихан тест түрінде жүргізіледі.
Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша
анықталады.
Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша
балдары бар студентер жіберіледі.
Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән
бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады
Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.
Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау
бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.
Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы
тең
ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу жоспарының
барлық талаптарын орындаған (СӨЖ бойынша жұмыстар мен
тапсырмаларды орындау және тапсыру) және жіберу рейтингісін жинаған (50
балдан кем емес) студенттер жіберіледі.
Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі жіберілу
рейтингі мен қорытынды бақылау, олардың үлес салмақтарын (ЖРҮС және
ҚБҮС) ескере отырып, бағаларынан тұратын қорытынды бағамен (Қ)
анықталады
Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.
Үлес салмақтар жыл сайын оқу кеңесімен бекітіледі және жіберілу
рейтингісі үшін 0,6 кем емес, ал қорытынды бақылау үшін 0,4 көп емес
болуы қажет.
Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша
да оң бағаларға ие болған жағдайда ғана пән бойынша қорытынды баға
есептелінеді.
Қорытынды
бақылауға
негіссіз
себеппен
келмеу
«қанағатанарлықсыз» бағаға теңеледі. Пән бойыша аралық аттестациялау мен
емтиханның нәтижелері студенттерге тапсырылған күні айтылады.
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7 Мейірбеков А.К., Әлімбетов К.Ә. Кәсіпорын экономикасы: оқу
құралы. - Алматы.: Экономика, 2003 – 252 б.
8 Оразалин К.Ж. Кәсіпорын экономикасы: тәжірибе сабағына арналған
оқу құралы. - Алматы: LEM, 2007. – 294 б.
9 Түсіпбеков Т., Теңізбаева Т. Кәсіпорын экономикасы (дидактикалық
материалдар және көрнекті құралдар): оқу құралы [Кәсіптік бастауыш және

орта білім беру ұйымдарына ұсынады] - Астана: Фолиант, 2008. – 192 б. –
(Кәсіптік білім)
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5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының
студенттеріне арналған
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БЕКІТЕМІН
Қаржы-экономика
факультетінің деканы
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20___ж. «___»_________
Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Саденова С.Н.
Экономика кафедрасы
5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының
(мамандықтың толық атауы және шифрі)

сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған
(оқу нысаны)

Кәсіпорын экономикасы
(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде
әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ______________

С.К. Кунязова 20__ж. «____» ________

Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
20__ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрайымы ________________
КЕЛІСІЛДІ
Кафедра меңгерушісі ______________

А.Б. Темиргалиева 20__ж. «_____»___________
Г.Р. Байтаева 20__ж. «____» ________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Аты-жөні ______Саденова Сауле Нуртаевна_____________________
Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі ___аға оқытушы____________________
_экономика және менеджмент_ кафедрасы _А_ корпусында (Ломов
көш.64), __419__ аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны __67-3643____.
2 Пән туралы мәліметтер
Пәннің еңбек сыйымдылығы 90 сағат, соның ішінде 12 сағат
аудиториялық сабақтарға және 78 сағат студенттің өзіндік жұмысына
берілген. Сабақ түрлері бойынша аудиториялық уақыттың бөлінуі
тақырыптық жоспарда көрсетілген.
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4 Пәннің мақсаты және міндеттері
Курстың мақсаты – шаруашылық жүргізудің нарықтық
жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін зерттеу
негізінде студенттердің экономикалық ой-өрісін дамыту болып табылады.
Пәннің міндеттері
- кәсіпорын мәнімен, оның ұлттық экономика жуйесіндегі орны мен
рөлімен шаруашылық объектісі ретінде танысу;
- нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеуді ескере отырып
нарықтық экономиканың агенті ретінде кәсіпорынға сипаттама беру;
- кәсіпорынның ресурстық базасы мен әр түрлі ресурстарды пайдалану
тиімділігін қарастыру;
- кәсіпорынның қызмет етуінің шаруашылық механизмі мен оның
қызметінің қаржылық нэтижелерін оқып білу.
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
- кәсіпорынның мәні, қызметі, түрлері;
- кәсіпорынның негізгі және айналым капиталының түсінігі;
- кәсіпорында еңбекақыны төлеу нысандары;
- шығындардың мәні, түрлері;
- кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты;

- табыс түсінігі мен рентабелділік көрсеткіштері жөнінде түсініктері
болуы;
- кәсіпорын өндірістік – шаруашылық қызметінің экономикалық
жағдайын;
- кәсіпорынның үйымдық және өндірістік құрылымдарын;
- өндірістік ресурстарың тиімді пайдалануын білуі;
- кәсіпорынның ортажылғы өндірістік куатын есептеуге;
- өндірістік бағдарламасың жоспарлауға және бағалауға;
- күрделі жұмсалымдардың құрылымың есептеуге және олардың
тиімділігін бағалауға;
- айналым қаражаттарының нормативтерін есептеуге және өндірістік
босалқы қорының ең төмен мөлшерін бағалауға;
- жұмыс уақытының балансын, өндірістік бағдарламаға жұмсалған
еңбегін жоспарлауға;
- пайда нормасын, өнімнің табыстылығын, өндірістің табыстылығын,
капиталдың табыстылығын есептеуге;
- өндірістік-шаруашылық қызметінің қаржы жоспарын құрастыруға
икемді болуы;
- ақпаратпен жұмыс істеу;
- іскерлік қарым-қатнас;
- шешім қабылдау;
- қысқаша есеп беру;
- презентация өткізу практикалық машықтарды иемденуі қажет.
6 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: микроэкономика; менеджмент;
маркетинг.
7 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: стратегиялық жоспарлау,
муниципалдық менеджмент, аймақтық экономика және басқару.

8 Тақырыптық жоспар
8.1
5В051000
«Мемлекеттік
және
жергілікті
басқару»
мамандығының пән тақырыптық жоспары, сырттай оқу түрі, орта
кәсіби білім негізінде, түскен жылы 2012
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шығындары
және өнімді өткізу
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9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Бұл курсты оқу барысында Қазақстан экономикасын одан әрі жаңарту
мен әртараптандыруды ескере отырып студенттерді қалыптасқан қүқықтық,
экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортада кәсіпорынның қызмет
етуінің жаңа механизмінің білімімен студенттерді қаруландыру мүмкіндігін
береді.
10 Курстың компоненттері
Дәріс сабақтарының тізімі
Тақырып 1. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын
Кәсіпорынды (фирма) құру және дамытудың міндеттері
мақсаттары.

мен

Кәсіпорынның (фирма) қызмет саласы, мақсаты және белгісі.
Кәсіпорын классификациясы. Кәсіпорынның ішкі құрылымы. Кәсіпорынның
(фирма) кызметін жасау, қайта ұйымдастыру және тоқтату. Кәсіпкерлік
қызмет.
Тақырып 4. Негізгі құралдар
Негізгі құралдар түсінігі, кұрамы және кұрылымы. Негізгі құралдарды
бағалау. Негізгі құралдардың амортизациясы. Негізгі құралдардың жұмсалуы
мен қайта қалпына келтірілуі. Негізгі құралдарды есептеу. Негізгі
құралдарды пайдалануды талдау және көрсеткіштері.
Тақырып 5. Айналым құралдары
Айналым құралдарының түсінігі, классификациясы, құрамы және
құрылымы. Айналым құралдарын нормалау.
Айналым құралдарын
пайдаланудың көрсеткіштері. Айналым құралдарын басқару.
Тақырып 6. Қызметкерлер және еңбек ақы
Кәсіпорын қызметкерлері және оның құрылымы. Персоналға
қажеттілікті анықтау. Персоналды басқару. Еңбек өнімділігі. Мотивация және
еңбек ақы. Біліктілікті жоғарлату жүйесі.
Тақырып 7. Өндіріс шығындары және өнімді өткізу
Шығындар, жалпы табыс пен пайда түсінігі. Шығындар
классификациясы және өзіндік кұнды жоспарлау. Өнімді өндіру және өткізу
шығындарын азайту жолдары.
Тақырып 9. Инвестициялық және инновациялық саясат
Инвестициялар және инвестициялау. Инвестициялык процестің негізгі
сипаттамалары. Жаңалық енгізу. Жаңалық енгізу жобаларын баскару.
Ақпараттық технологиялар. Инновациялық лизинг. Инвестициялық
жобалардың тиімділігін бағалау.
Тәжірибелік сабақтарының тізімі
Тақырып 4. Негізгі құралдар
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Негізгі күралдар түсінігі, кұрамы және кұрылымы. Негізгі күралдарды
бағалау. Негізгі күралдардың амортизациясы. Негізгі қүралдардың жүмсалуы
мен қайта қалпына келтірілуі. Негізгі күралдарды есептеу. Негізгі
қүралдарды пайдалануды талдау және көрсеткіштері.
Тақырып 5. Айналым құралдары
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.

Айналым құралдарының түсінігі, классификациясы, құрамы және
құрылымы. Айналым құралдарын нормалау.
Айналым құралдарын
пайдаланудың көрсеткіштері. Айналым құралдарын басқару.
Тақырып 6. Қызметкерлер және еңбек ақы
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Еңбек ресурстары, оның құрамы және құрылымы, қалыптасуы.
Кәсіпорынның тұрақты құрамы және құрылымы. Кадрларды даярлау.
Кадрларды даярлаудағы қаржының жұмсалуын есептеу.
Жұмыскерлердің еңбек ақысының жүйесі және нысаны. Басшылар,
мамандар, қызметкерлер жалақысын ұйымдастыру.
Тақырып 7. Өндіріс шығындары және өнімді өткізу
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Шекті және жалпы кәсіпорын шығындары. Кәсіпорын өнімінің өзіндік
құнының құрылымы және оның өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы
ерекшеліктері.
Тақырып 9. Инвестициялық және инновациялық саясат
Семинарлық сабақ есептер шығару бойынша өткізіледі.
Инвестиция қауіп-қатері: түрлері, деңгейін бағалау. Инвестициялау
ережелері. Инвестицияларды қаржыландыру көздері. Кәсіпорынның
инвестициялық жобаларын анықтау және тиімділігін бағалау.
Лизинг - өндірістік инвестиция құралы.
Студенттердің өзіндік жұмыстары түрлерінің тізімі
Тақырыптық жоспарға және бақылау шараларының
календарлық кестесіне сәйкес пәнді игеру барысында, Сіз
төмендегі аудиториядан тыс жұмысты орындауларыңыз
керек:
- дәріс сабақтарына дайындалу;
- тәжірибелік сабақтарға дайындалу;
- жеке тапсырманы орындау;
- бақылау шараларына дайындалу.
СӨЖ түрлерінің тізімі
№

СӨЖ түрі

Есеп беру
түрі

1
2

Дәріс сабақтарына дайындалу
Тәжірибе сабақтарына
дайындалу

3

Аудиториялық сабақтарға
Дәрістер
енбеген материалдарды дайындау
конспектісі
Жеке тапсырманы орындау
ЖТ
Бақылау шараларына дайындалу
Барлығы

4
5

Жұмыс
дәптері

Бақылау түрі
Сабаққа қатысу
Сабаққа қатысу,
тапсырмаларды
орындау
Сабаққа қатысу
ЖТ қорғау
МБ 1, МБ 2

Сағатқа
шаққандағы көлемі
15,5
15,5
23,5
19,5
4
78

Өзіндік оқуға арналған тақырыптар
Тақырып 1. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын
Шаруашылық қызметінің еркін әрекет етуі және кәсіпкерліктің дамуы.
Кәсіпкерлік: нысандары және түрлері. Бәсекелестіктің қалыптасуының
экономикалық негізі.
Бәсекелестік түрлері, тәртібі және стратегиясының түрлері. Шағын
кәсіпкерлік және бәсекелестікті мемлекеттік реттеу. Мемлекеттік
монополияға қарсы саясат. Жеке инвестицияларды және кәсіпкерлікті қолдау.
Өнеркәсіптік жоспарды реттеу. Дамыған мемлекеттердің жоспарлау
тәжірибесі (индикативтік, стратегиялық жоспарлау, бағдарламалар, болжау).
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 2. Шаруашылык бірлестік
Шаруашылық
бірлестіктерінің
қалыптасуы.
Бірлестіктердің
ұйымдастыру-құқықтық
формалары.
Өндірістік
кооперативтары.
Серіктестіктер.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер. Акционерлық қоғамдар.
Халық кәсіпорындар. Ірі капиталдың бірігуі. Холдингтар. Қаржыөнерқәсіптік топтар. Ассоциациялар. Консорциум и синдикаттар.
Корпоративтік кәсіпкерлік.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 3. Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық
байланыстары
Кәсіпорынның өндірістік және нарықтық байланыстары.
Банкрот түсінігі және белгілері. Банкроттықтан қорғау стратегиясын
таңдау. Кәсіпорынды банкрот деп жариялау процедурасы. Кәсіпорынды
тарату және жақсарту (санация).
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 4. Негізгі құралдар
Нарықтық
қатынастар
қалыптасу
кезеңіндегі
Қазақстан
Республикасындағы амортизациялық саясат.
Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың көрсеткіштері. Негізгі
өндірістік қорларды тиімді пайдаланудың факторлары және жолдары.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]

Тақырып 5. Айналым құралдары

Айналым қаржыларының қайтарымдылығы. Айналым қаржыларына
деген қажеттілікті анықтау. Айналым қаржыларын пайдалануды бағалау.
Кәсіпорындағы айналым қорларын үнемді пайдалану.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 6. Қызметкерлер және еңбек ақы
Еңбек өнімділігі және оны есептеудің әдістері. Еңбек өнімділігі өсуінің
факторлары мен жолдары. Еңбек етуге ынталандыру. Еңбек ақы төлемін
мемлекеттік реттеу. Жалақыны ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 7. Өндіріс шығындары және өнімді өткізу
Өнімнің өзіндік құнын азайтудың мәні, көздері мен факторлары.
Өндіріс шығындарын анықтаудағы шет елдер тәжірибесі.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 8. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Нарық жағдайында кәсіпорындағы жоспарлауды ұйымдастыру. Өнім
өндіру бағдарламасын жасауға қажет шығындық мәліметтер. Кәсіпорын
жоспарының өндіріс және өнімді сату бөлімінің көрсеткіштері.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 9. Инвестициялық және инновациялық саясат
Күрделі салымдардың экономикалық тиімділігін анықтаудағы уақыт
факторын есептеу әдістері.
Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық саясаты. Инновация:
табиғаты және таратылу циклындағы инновациялар мен экономикалық
таңдау бірлесіп әрекет ету.
Кәсіпорынның инновациялық менеджменті. Инновациялық стратегия:
тәуекелді және қауіпсіз. Инновациялық процесс және инновациялық
құрылым. Ғылыми-техникалық альянс.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 10. Кәсіпорынның (фирма) қызметін стратегиялық
басқару және фирма ішілік жоспарлау
Ғылыми-техникалық
потенциал:
түсінігі
және
құрамындағы
элементтері. Ғылыми-техникалық потенциал көрсеткіштері және оның
тиімділігінің экономикалық бағалау.
Өнім сапасы: түсінігі, оның деңгейінің көрсеткіштері және деңгейін
арттыру жолдары. Кәсіпорындағы өнім сапасын басқару жүйелері. Өнім

сапасын басқарудың жаңа стратегиясы. Өнімді стандартқа келтіру. Өнімді
сертификациялау.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]
Тақырып 11. Кәсіпорынның (фирма) қаржысы
Қаржылық механизм және оның элементтері. Кәсіпорынның қаржылық
ресурстары. Кәсіпорынның табыстары мен шыгыстары. Пайданың құрылуы
және бөлінуі. Салық салу. Қаржылық есеп беру. Есептеу жүйесі. Қаржылык
жоспарлау.
Несие, оларды берудегі негізгі қағидалар. Қазақстан Республикасының
банк жүйесі.
Бақылау нысаны: конспект.
Әдебиет: [1-9]

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Кәсіпорын экономикасы»
пәні бойынша 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша
сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
СӨЖ түрі
Дәріске қатысу
және
дайындалу
СӨЖ
тапсырмаларын
тапсыру
Барлығы
Практикалық
сабақтарға
қатысу
және
дайындалу
Жеке
тапсырмаларды
орындау
Барлығы

Максималды балл
Тапсырманы
беру мерзімі
1-сабақта
Барлығы
1 рейтинг
5
30
1-сабақта
70

10

Бекіту
сессиясында

100
2 рейтинг
60
1-сабақта

40

Бекіту
сессиясында

Тапсыру
мерзімі

Бақылау
түрі

Кесте
бойынша

Қатысу

Негізгі
сессияға
дейін

Қорғау

Кесте
бойынша

Қатысу

Негізгі
сессияға
дейін

Қорғау

100

Кафедра
отырысында
«__»____________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ______________

ұсынылды
С. К. Кунязова

20__ж.

11 Курстың саясаты
Оқу үрдісіне қатысу – бұл сабаққа қатысу, сабақта
белсенді болу, орындалған жұмыстар мен үй тапсырмаларын
уақытында орындап, тапсыру. Сабаққа кешікпеу керек.
Сабақтағы тәртіп ережелерін бұзғандар жазаланады.
Сабаққа қатыспағандары үшін төмендегідей айыптық
санкциялар қолданылады:
 дәріс сабақта себепсіз қатыспағандары үшін – 1 балға
төмендетіледі;
 үй тапсырмасын уақытында тапсырмағандары үшін - 1
балға төмен бағаланады;.
 тәжірибелік сабақты уақытында қорғалмағаны үшін - 1
балл төмендетіледі.
Барлық
аудиторлық
уақыт
дәріс
пен
тәжірибе
сабақтарына бөлінген. Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу
керек.
Дайындықтарыңыз
бақылау
жұмыстарымен,
сұрақтармен тексеріледі. Барлық тапсырмалар бекітілген
мерзімге сәйкес орындалуы керек.
Емтиханда немесе жазбаша жұмыстарды орындаған
кезде көшіруге тыйым салынады. Егер сіз белгілі бір
себептерге байланысты бақылауға қатыспасаңыз, онда сізге
келесі сабақтың басында тапсыруға мүмкіншілік беріледі.
Семестрде екі межелік бақылау жүргізіледі. Олар
бақылау жұмысы түрінде өткізіледі. Межелік бақылау өткен
блок мағұлыматтарына сәйкес өткізіледі.
Қорытынды бақылау емтихан тест түрінде жүргізіледі.
Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша
анықталады.
Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша
балдары бар студентер жіберіледі.
Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән
бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады
Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.
Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау
бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.
Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы
тең
ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу жоспарының
барлық талаптарын орындаған (СӨЖ бойынша жұмыстар мен
тапсырмаларды орындау және тапсыру) және жіберу рейтингісін жинаған (50
балдан кем емес) студенттер жіберіледі.
Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі жіберілу
рейтингі мен қорытынды бақылау, олардың үлес салмақтарын (ЖРҮС және
ҚБҮС) ескере отырып, бағаларынан тұратын қорытынды бағамен (Қ)
анықталады
Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.
Үлес салмақтар жыл сайын оқу кеңесімен бекітіледі және жіберілу
рейтингісі үшін 0,6 кем емес, ал қорытынды бақылау үшін 0,4 көп емес
болуы қажет.
Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша
да оң бағаларға ие болған жағдайда ғана пән бойынша қорытынды баға
есептелінеді.
Қорытынды
бақылауға
негіссіз
себеппен
келмеу
«қанағатанарлықсыз» бағаға теңеледі. Пән бойыша аралық аттестациялау мен
емтиханның нәтижелері студенттерге тапсырылған күні айтылады.
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