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Пәннің оқу бағдарламасы «Кәсіпорын экономикасы»
Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Нұрғалиева Айнаш Амангелдіқызы – Экономика кафедрасының доценті,
ауд. А-419
Пәннің мазмұны
Кәсіпорынның өндіріс факторлары. Аспап жасау кәсіпорындардың дамуы
мен орналастыруы. Кәсіпорнынның экономикалық басқарудың объектісі.
Өндірістің экономикасы, ұйымдастыруы мен технология арасында өзара
байланыс. Сабақ өткізу орны – кестеге сай жүргізіледі.
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4. Пәннің мақсаты және міндеттері
«Кәсіпорын экономика» экономикалық ғылымдардың жүйе құрамында.
Пәннің мақсаттары, мәселелері, әдістемесі. ҚР кәсіпкерлік саласының
экономикалық сипаттамасы. Негізгі қорлардың жүйеленуі, есебі және бағасы.
Кәсіпорынның нарықтық моделі.
Пәннiң сабақ берулерi мақсаты сапа,
стандартизация және шығарылған өнiмнiң сертификациясының экономикалық
негiздерi бойынша студенттердiң теориялық және жаттығу әзiрлеуi болып
табылады. Пәннің міндеттері келесі сұрақтарды игеріп білуі болады:
- өнім сапасын басқарудағы өндірістік менеджмент ролімен студенттерді
таныстыру;
- «шығын» «бәсекеге түсу», «сапа» дәрежелердiң байланысының талдауы;
- өнiмнiң сапаны басқаруын әдiстеменiң зерттеуi;
- сапаның сапа және ықпалына шығындардың классификацияның
әдiстемесiнiң зерттеуi, кәсiпорынның қызметi экономикалық нәтижесі;
5. Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:
− Пәнді зерттеу қажетті экономика саласында және өндiрiстiң ұйымың
бiлiмдермен меңгеру болып табылады.
- кәсіпорынның негізгі капиталы;
- кәсіпорынның айналым капиталы;
– еңбек ресурстары және кәсіпорынның еңбегі жөнінде түсініктері болуы;
– өндірістік бағдарламаларды құру сұрақтарын;
– мемлекеттік мекемелердің экономикалық және әлеуметтік даму
жоспарының құрылымы мен мазмұнын;
– өндірістік процесс және оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін;

– өндіріс құрал-жабдықтарын пайалануды ұйымдастыруын білуі;
– кәсіпорынның өндірісін ұйымдастыруын;
– кәсіпорынның
басқа
қорларын
және
қосымша
пайдалануды
ұйымдастыруына икемді болуы;
– кәсіпорынның мекемелерінде өндірісті ұйымдастыруын;
– өнімдер мен қызмет сапасын бақылауды ұйымдастыруын;
– өндірістің қызмет көрсетуін ұйымдастыруын;
– еңбекті ұйымдастыру негіздерін;
– еңбекті техникалық нормалауды ұйымдастыруын;
– еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру сұрақтарының практикалық машықтарды
икемденуі қажет
6 Пререквизиттер
Пәнге, курсы оқу үшін «Экономикалық теория негіздері», «Философия»,
«Маркетинг негіздері», «Менеджмент негіздері», «Өндірістік технология», ,
«Өндiрiспен ұйым, жоспарлау және басқару», «Стандартизация сертификация
және техникалық өлшемдер», «Металлургиялық зауыттардың механикалық
жабдығы», «Материлтану».
7 Постреквизиттер
«Стандартизация және сертификаттау сапа экономикасы» пәнін оқып
игергеннен кейін студент Қазақстанның нарықтық экономика кезеңіндегі даму
жолдарына сәйкес білімдерін тереңдете отырып келешекте дипломдық жұмыс
жазғанда тәжрибеде қолдану дағдыларға ие болады. «Метрология, стандартизация
және метрология», «Әдіс және құралдың өлшеуімен бақылауы».

8 Пәннің тақырыптық жоспары
№
р/с
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5

Тақырыптар атауы
Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде
Кәсіпорынның негізгі қоры

Кәсіпорынның айналым қаржылары
Еңбек ресурстары. Еңбекақы.
Кәсіпорынның инвестициялық және
инновациялық қызметі.

6 Өндірістегі өнімнің шығыны және өзінік құны
7 Өндірістік қуат және өндірістік бағдарлама
8 Ғылыми-техникалық дайындауды ұйымдастыру мен
өндірісті жетілдіру
9 Шығарылатын
өнімнің
техникалықбақылауын
ұйымдастыру
10 Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
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9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
«Кәсіпорын экономикасы» пәнін оқыту мақсаты – өндірісті тиімді және
ұтымды ұйымдастыру мәселелері бойынша студенттерге теориялық білім беру
және оны іс жүзінде қолдануды үйрету. Қазақстан Республикасының агробизнеске
қатысты заңдарын, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының және олардың
бірлестіктерінің экономикалық-ұйымдастыру негіздерін, өндірісті мамандандыру
мен жоспарлауды, жерді және басқадай өндіріс құралдарын ұтымды пайдалану
жолдарын, өндірістің жан-жақты байланыстылығын, яғни, техникасын,
технологиясын және оны ұйымдастыруды, еңбекті ұйымдастыруды, мөлшерлеу
мен ақы төлеудің ғылыми негіздерін, ауыл шаруашылығы салаларының
қызметтерін талдау әдістерін жете білге тиіс.
Курстың компоненттері
Дәріс сабақтардың мазмұны
1-тақырып Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде
Кәсіпорынның нарықтық моделі. Кәсіпорынның өндіріс факторлары.
Кәсіпорынның
ерекшеліктері.
Кәсіпорындардың
ұйымдастыру-құқықтық
формалары. Кәсіпорын – нарықтық қатынастарды негізгі жүргізуші дербес
шаруашылық субъектісі. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне
сәйкес кәсіпорындар жұмысының негізгі қағидалары. Кәсіпорын құрылымы.
Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы.

2-тақырып Кәсіпорынның негізгі қорлары
Негізгі қорлардың жүйеленуі, есебі және бағасы. Қолдану эффективтілігінің
көрсеткіштері. ОПФ шығындалуы. Амортизациялық бөлектеулерді есептеудің
әдістері. Амортизациялық саясатты басқару. Негізгі қорларды қолдану
эффективтілігін жоғарылату жолдары. Негізгі қорларды пайдалану көрсеткіштері
мен оны анықтау әдістері. Негізгі қорларды бағалау. Негізгі қорлардың тозуы мен
амортизациясы. Амортизацияны есептеу әдістері. Қазақстан Республикасы мұнайгаз саласы кәсіпорындарындағы негізгі қорларды пайдалану тиімділгін көтеру
жолдары.
3-тақырып. Кәсіпорынның айналым қаржылары
Кәсіпорынның айналым қорлары, оның құрамы мен құрылымы. Айналым
капиталы: құрамы мен құрылымы.
Кәсіпорынның айналым қаржылары
құрылымының ерекшеліктері. Айналым қаржыларының айналымдылығы.
Кәсіпорынжұмысының экономикалық көрсеткіштерін жақсартуда айналым
қаржыларның айналымдылығын жеделдетудің мәні.
4-тақырып. Еңбек ресурстары. Еңбекақы.
Кәсіпорын персоналы, оның құрылымы. Кәсіпорынның еңбек ресурстарына
қажеттілігін анықтау. Кәсіпорындағы кадр жұмыстары. Кәсіпорындағы
персоналды басқару тұжырымдамасы. Еңбек өінімділігі және оны өлшеу әдістері.
Қазақстиан Республикасы мұнай-газ саласындағы кәсіпорындардың еңбек
өнімділігінің өсу факторлары мен резервтері. Еңбекақының мазмұны мен
қағидалары. Кәсіпорындарындағы еңбекақының ерекшеліктері.
Әлеуметтік серіктестікті дамыту: басшылық, салалық және тарифтәік
келісімдер, ұжымдық келісімшарт.
Жұмысшылардың еңбекақсы жүйесі мен нысандары. Басқарушылар,
мамандар мен қызметкерлердің еңбекақысын ұйымдастыру. Еңбек мотивациясы.
Кәсіпорынның пайда мен шығындарға қатысу жүйесі. Кәсіпорын
капиталына қатысу жүйесіү.
5-тақырып. Кәсіпорынның инвестициялық және
инновациялық
қызметі.
Инвестициялар және инвестициялық жоба. Кәсіпорынның инвестициялық
қызмет стратегиясы: мазмұны және әзірлеу қағидалары. Кәсіпорынның
инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесі. Инвестициялау теуекелі,
түрлері, деңгейін бағалау.Сақтандыру тәсілдері мен тәуекелдерді азайту.
Хеджирлеу. Инвестициялау ережелері. Инвестицияны қаржыландыру көздері.
Кәсіпорындарының инвестициялық жобаларының тиімділігін бағалау және
анықтау.
Инновациялар,
оның
табиғатының
циклдылығы
мен
таралуы.
Жаңалықтарды инвестициялау.
Кәсіпорынның инновациялық менеджменті, мазмұны мен міндеттері.
Инновациялық стратегия. Инновациялық үрдіс және инновациялық құрылым.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының инновациялық қызметінің
жағдайы.

6-тақырып. Өндірістегі өнімнің шығыны және өзінік құны
Кәсіпорынның өзіндік құнына енгізілген шығындардың құрамы және
жіктелуі. Шығындардың жіктелуі. Калькуляция статьялары бойынша
шығындардың құрылымы. Тарларды өткізуге шығындардың экономикалық
негіздеуі. Кәсіпорын кірістерінің экономикалық мәні мен түрлері. Кіріс пен
рентабельдік. Кәсіпорын мүліктің құрамы мен құрылымы. Капиталдың өнімділігі,
айналымдылығы.
7-тақырып. Ғылыми-техникалық дайындауды ұйымдастыру мен
өндірісті жетілдіру
Нарық жағдайында өндірісті ғылыми-техникалық дайындаудың мәні мен
мазмұны. Өнідірісті технологиялық дайындау: мақсаттары, мазмұны мен оны
өткізудің тәртібі. Саланың ерекшеліктері. Ұйымдастырушылық экономикалық
дайындау, оның мазмұны, мақсаттары мен өткізудің реті. Өндірісті дайындаудың
мерзімін қысқартудағы ғылыми-техникалық прогрестің рөлі.
8-тақырып.
Шығарылатын
өнімнің
техникалық
бақылауын
ұйымдастыру
Өнім сапасын техникалық бақылаудың түрлері. Техникалыө құралжабдықтар мен сапаны бақылау жабдықтары. Сапаны басқарудағы шетел
тәжірибесі. Техникалық бақылаудағы ұйымдастырудың жетілдіру бағыттары.
Есеп және есеп беруді жоспарлау. Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау.
9-тақырып. Өндірістік қуат және өндірістік бағдарлама
Өндірістік бағдарламаны дайындау әдістері мен қағидалары. Өндірістік
бағдарламаны негіздеу. Өндірістік қуатты жоспарлау. Материалдық ресурстарға
қажеттілкті жоспарлау.
10-тақырып. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Кәсіпорын қызметіне маркетингтік тәсілмен қарау. Маркетингтік
шешімдерге арналған ақпараттар.
Маркетинг стратегиясын таңдау және жүзеге асыру. Өнідірісті
ұйымдастыруға маркетингтің әсері.
4.3 Тәжіриебелік сабақтардың мазмұны
1-тақырып Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде
Кәсіпорынның нарықтық моделі. Кәсіпорынның өндіріс факторлары.
Кәсіпорынның
ерекшеліктері.
Кәсіпорындардың
ұйымдастыру-құқықтық
формалары. Кәсіпорын – нарықтық қатынастарды негізгі жүргізуші дербес
шаруашылық субъектісі. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне
сәйкес кәсіпорындар жұмысының негізгі қағидалары. Кәсіпорын құрылымы.
Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы.
2-тақырып Кәсіпорынның негізгі қорлары
Негізгі қорлардың жүйеленуі, есебі және бағасы. Қолдану эффективтілігінің
көрсеткіштері. ОПФ шығындалуы. Амортизациялық бөлектеулерді есептеудің

әдістері. Амортизациялық саясатты басқару. Негізгі қорларды қолдану
эффективтілігін жоғарылату жолдары. Негізгі қорларды пайдалану көрсеткіштері
мен оны анықтау әдістері. Негізгі қорларды бағалау. Негізгі қорлардың тозуы мен
амортизациясы. Амортизацияны есептеу әдістері. Қазақстан Республикасы мұнайгаз саласы кәсіпорындарындағы негізгі қорларды пайдалану тиімділгін көтеру
жолдары.
3-тақырып. Кәсіпорынның айналым қаржылары
Кәсіпорынның айналым қорлары, оның құрамы мен құрылымы. Айналым
капиталы: құрамы мен құрылымы.
Кәсіпорынның айналым қаржылары
құрылымының ерекшеліктері. Айналым қаржыларының айналымдылығы.
Кәсіпорынжұмысының экономикалық көрсеткіштерін жақсартуда айналым
қаржыларның айналымдылығын жеделдетудің мәні.
4-тақырып. Еңбек ресурстары. Еңбекақы.
Кәсіпорын персоналы, оның құрылымы. Кәсіпорынның еңбек ресурстарына
қажеттілігін анықтау. Кәсіпорындағы кадр жұмыстары. Кәсіпорындағы
персоналды басқару тұжырымдамасы. Еңбек өінімділігі және оны өлшеу әдістері.
Қазақстиан Республикасы мұнай-газ саласындағы кәсіпорындардың еңбек
өнімділігінің өсу факторлары мен резервтері. Еңбекақының мазмұны мен
қағидалары. Кәсіпорындарындағы еңбекақының ерекшеліктері.
Әлеуметтік серіктестікті дамыту: басшылық, салалық және тарифтәік
келісімдер, ұжымдық келісімшарт.
Жұмысшылардың еңбекақсы жүйесі мен нысандары. Басқарушылар,
мамандар мен қызметкерлердің еңбекақысын ұйымдастыру. Еңбек мотивациясы.
Кәсіпорынның пайда мен шығындарға қатысу жүйесі. Кәсіпорын
капиталына қатысу жүйесіү.
5-тақырып. Кәсіпорынның инвестициялық және
инновациялық
қызметі.
Инвестициялар және инвестициялық жоба. Кәсіпорынның инвестициялық
қызмет стратегиясы: мазмұны және әзірлеу қағидалары. Кәсіпорынның
инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесі. Инвестициялау теуекелі,
түрлері, деңгейін бағалау.Сақтандыру тәсілдері мен тәуекелдерді азайту.
Хеджирлеу. Инвестициялау ережелері. Инвестицияны қаржыландыру көздері.
Кәсіпорындарының инвестициялық жобаларының тиімділігін бағалау және
анықтау.
Инновациялар,
оның
табиғатының
циклдылығы
мен
таралуы.
Жаңалықтарды инвестициялау.
Кәсіпорынның инновациялық менеджменті, мазмұны мен міндеттері.
Инновациялық стратегия. Инновациялық үрдіс және инновациялық құрылым.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының инновациялық қызметінің
жағдайы.
4.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны
Студенттердің өзіндік жұмысына кіреді:

–
–
–
–

дәріс сабақтарына дайындалуы;
тәжірибелік сабақтарға дайындалуы;
курстың тақыраптарын өздігінен меңгеруі;
бақылау жұмысты орындау

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

№ СӨЖ түрі
1
2
3
4

Есептеу формасы

Дәріс
сабақтарына
дайындалу
Тәжірибелік сабақтарға
Жұмыс дәптері, кесдайындалу
телерді, формулаларды дайындау
Курстың тақыраптарын
Конспект
өздігінен меңгеру
Бақылау
жұмысты
орындау
Барлығы

Бақылау түрі Көлем,
сағ.
Сабаққа қатысу
9
Сабаққа қатысу, жұмыс дәптерді қарау
Конспекті
қарау
МБ1, МБ2

9
33
9
60

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1-тақырып Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде
Кәсіпорын – нарықтық қатынастарды негізгі жүргізуші дербес шаруашылық
субъектісі. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес
кәсіпорындар жұмысының негізгі қағидалары. Кәсіпорын құрылымы.
Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы.
2-тақырып Кәсіпорынның негізгі қорлары
Негізгі қорларды бағалау. Негізгі қорлардың тозуы мен амортизациясы.
Амортизацияны есептеу әдістері. Қазақстан Республикасы мұнай-газ саласы
кәсіпорындарындағы негізгі қорларды пайдалану тиімділгін көтеру жолдары.
3-тақырып. Кәсіпорынның айналым қаржылары
Кәсіпорынның айналым қаржылары құрылымының ерекшеліктері.
Айналым қаржыларының айналымдылығы.
Кәсіпорынжұмысының экономикалық көрсеткіштерін жақсартуда айналым
қаржыларның айналымдылығын жеделдетудің мәні.
4-тақырып. Еңбек ресурстары. Еңбекақы.
Әлеуметтік серіктестікті дамыту: басшылық, салалық және тарифтәік
келісімдер, ұжымдық келісімшарт.
Жұмысшылардың еңбекақсы жүйесі мен нысандары. Басқарушылар,
мамандар мен қызметкерлердің еңбекақысын ұйымдастыру. Еңбек мотивациясы.
Кәсіпорынның пайда мен шығындарға қатысу жүйесі. Кәсіпорын
капиталына қатысу жүйесіү.

5-тақырып. Кәсіпорынның инвестициялық және
инновациялық
қызметі.
Инновациялар,
оның
табиғатының
циклдылығы
мен
таралуы.
Жаңалықтарды инвестициялау.
Кәсіпорынның инновациялық менеджменті, мазмұны мен міндеттері.
Инновациялық стратегия. Инновациялық үрдіс және инновациялық құрылым.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының инновациялық қызметінің
жағдайы.
6-тақырып. Өндірістегі өнімнің шығыны және өзінік құны
Кәсіпорын кірістерінің экономикалық мәні мен түрлері. Кіріс пен
рентабельдік. Кәсіпорын мүліктің құрамы мен құрылымы. Капиталдың өнімділігі,
айналымдылығы.
7-тақырып. Ғылыми-техникалық дайындауды ұйымдастыру мен
өндірісті жетілдіру
Нарық жағдайында өндірісті ғылыми-техникалық дайындаудың мәні мен
мазмұны. Өнідірісті технологиялық дайындау: мақсаттары, мазмұны мен оны
өткізудің тәртібі.
8-тақырып.
Шығарылатын
өнімнің
техникалық
бақылауын
ұйымдастыру
Техникалық бақылаудағы ұйымдастырудың жетілдіру бағыттары. Есеп
және есеп беруді жоспарлау. Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау.
9-тақырып. Өндірістік қуат және өндірістік бағдарлама
Өндірістік бағдарламаны дайындау әдістері мен қағидалары. Өндірістік
бағдарламаны негіздеу. Өндірістік қуатты жоспарлау. Материалдық ресурстарға
қажеттілкті жоспарлау.
10-тақырып. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Кәсіпорын қызметіне маркетингтік тәсілмен қарау. Маркетингтік
шешімдерге арналған ақпараттар.
Маркетинг стратегиясын таңдау және жүзеге асыру. Өнідірісті
ұйымдастыруға маркетингтің әсері.
Бақылау түрі: ауызша сұрау
Курстың саясаты
Студент дәріс, тәжірибелік сабақтарана қатысуға, курстың жеке сұрақтарын
өздігінен меңгеруге міндетті: уақытында тәжірибелік тапсырмаларды орындау,
студенттік ғылыми конференцияларына қатысу. Студент дәріс және тәжірибелік
сабақтарындың талқылағанда және топтың жұмысында белсенді болу, топтастардың оқытуына жәрдем беру керек. Сабақтан кейін студенттен дәріс конспектің
көрсетуді сұрау оқытушыда құқығы бар. Сабақ үстінде тәртіп ережелерді бұзғанда студент осы жоспарланған бақылау түрінен баллдардан айырылады немесе ау-

диториядан қуып шығарылады, бұл университеттің ішкі тәртібін бұзушылық ретінде саналады студентті максималды жазалау түрінде университеттен шығарады.
Келесі штрафтық санкциялар қойылады:
– себепсіз дәріс, тәжірибелік сабақтарды босатқан үшін –осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды балл қойылады;
– тәжірибелік тапсырмалар, өздігінен меңгеруге курстың сұрақтары уақытында тапсырылмаса – осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды
балл 50% қойылады.
Қорытынды формасы – емтихан, жазбаша түрде сұрақтар бойынша
өткізіледі. Емтиханда көшіреге болмайды.
Пән бойынша рейтингті санау әдісі
Қортынды бақылау (арадағы аттестацияны бақылау)
5В073200 «Стандартизация, метрология, сертификация» мамандығы
бойынша «Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша қорытынды бақылауға кіреді:
ағымдағы үлгерім және емтихан. Ағымдағы үлгерімді бақылауға ағымдағы және
аралық бақылау кіреді.
Қорытынды бақылаудың басым бөлігі кестеде көрсетілген.
Бақылау бойынша басым бөліктерге бөлу
№
Қорытынды бақылау түрі
1 Емтихан

Бақылау түрі
Ағымдағы үлгерімді
емтихан.

Басым бөлігі
0,6
0,4

Межелгі бақылауды бағалау 100 балмен есептеледі. Межелгі бақылауды
бағалау (МБ) 100 балмен есептеледі. Межелік бақылауға ағымдағы үлгеру
қорытындысына байланысты балдары бар студенттер жіберіледі. Ағымдағы
үлгеру және межелік бақылау қорытындысы бойынша анықталады (Р1 және Р2)
пәні бойынша:
Р1(2) = ТУ1(2)*0,7+ МБ 1(2)*0,3
Рейтинг қойылмайды, егер студент МБ өтпеді немесе МБ 50 баллдан төмен
болса.
Рейтингті бағалауға рұқсат студентке (РР) семестрге анықталады:
РР = (Р1+Р2) /2
Сабақты оқыту емтиханмен аяқталады.
Емтиханға кіру үшін қажет:
- барлық жұмыс бағдарлама бойынша берілген тапсырманы орындау;
- 50 баллдан төмен болмау керек
Емтихан 100 балмен есептелінеді.

Қорытынды баға мына формула бойынша есептелінеді:
Қ = РР * 0,6 + Е * 0,4,
мұнда РР – рұқсат рейтингке;
Е – емтихандық сандық эквивалент.
Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)
Әр семестр жартысы (бірінші және екәнші рейтинг) үшін қорытынды
ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан,
тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми конференциясы
жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан
жиналады.
Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)
Әр семестр жартысы (бірінші және екәнші рейтинг) үшін қорытынды ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан, тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми конференциясы жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан жиналады.
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