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1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері
Шаруашылықтың
әкімшілік
әдістерінен
нарықтық
экономикаға ауысуы кәсіпорынның қаржылы-шаруашылық
қызметіне
кординалды
реформаны
өткізуін
ұсынады,
берілген
мақсаттарда
ұйымның
теориялары
және
тәжірибелерін оқып білуін және танысуын, шетелдік фирма
қызметін басқару және жоспарлау, олардың қызметіне
мемлееттің әсер етуі, берілген фирмаларда қызметтерінің
тиімділігіне керекті рөл ойнайтындармен танысу.
Осы
курс
студенттерге
шетел
фирмаларының
экономикасы облысында теориялық білім және тәжірибелік
дағдылар беруге ммкіндік береді.
«Шетелдік фирмалардың экономикасы» курсының
мақсаты болып, студенттерді шетелдік фирмалардың
экономикасы облысындағы теория және тәжірибені үйрету,
методология бағасын қолдану және фирманы басқару
тиімділігін анықтау, осы сұрақтарда экономикалық талдау
саналады
Пәнді оқу тапсырмалары
- нарық қатынасы жағдайында барлық әлемдік
шаруашылығының мәнін оқып білу;
дамыан
елдерде
халықаралық
экономикалық
қатынастың дамуында тенденцияны оқып білу;
- Қазіргі заман кезеңінде шетелде мемлекеттік реттеу
қызметінің механизмін оқып білу;
- Контрагентті және фирманың топтасуын таңдау,
өнеркәсіп фирмалары қызметінің негізгі қағидаларын оқып
білу;
- Фирманың қаржылы-шаруашылық қызметінің шетелдік
тәжірибесін зерттеу.
2 Пререквизиттер
«Шетел фирмаларының экономикасы» курсы студенттер
алған білім және ғылымдар, осындай пәндерді оқыған кезде
сүйенеді: «Кәсіпорын экономикасы», «Шығындарды басқау»,
«Бухгалтерлік есеп», «Кәсіпорынды басқару», «Қаржылы
менеджмент»,
«Кәсіпкерлік
қызметті
ұйымдастыру»,
«Менеджмент негіздері», «Кәсіпорын экономикасы, «Микроэкономика», «Экономикалық теория», «Кәсіпоынды басқару»,
Өнеркәсіп
салаларының
экономикасы»,
«Экономиканы
мемлекеттік реттеу», «Маркетинг негіздері», «Кәсіпкерлік іс

негіздері»,
«Кәсіпорынның
шаруашылық
қызметінің
талдауы», «Әлемдік экономика» және басқалары.
Пәнді оқып білу қорытындысында студенттер білу
қажет:
«Шетел фирмаларының экономикасы» курсының
аяқталуы бойынша студенттер білу қажет
негізгі
түсініктерін
білу,
барлық
әлемдік
шаруашылықтың мәнін, дамыған елдердегі халықаралық
экономикалық қатынастың дамуын, қазіргі жағдайларда
дамыған
елдердің
экономикасының
сипатамасын,
өнеркәсіптік
өндірісте
мемлекеттік
әсердің
әлемдік
өзгешеліктерін,
әлемдік
өзгешелік
ерекеліктерінің
мемлекеттік әсері, қазіргі замандағы кезеңде шетелдегі
қызметті
мемлекеттік
реттеу
механизмін,
әлемнің
экономикалық
дамуы
деңгейінің
әлемдік
айырмашылықтары,өнеркәсіптік фирма қызметінің негізгі
қағидалары, фирма контрогентін және топтасуын таңдау,
халықаралық корпорациялар,қазіргі нарықтық шаруашылық
ортаның ерекшеліктері, өнеркәсіп фирмалары тәртіптің
негізгі қағидалары, фирма дамуының философиясын және
оның мәдениетін, кәсіпкерлік қоғамдастық, олардың негізгі
қызметтері және салалық ерекшеліктері, компаияның
басқарушылық
персоналы
біліктерінің
көтерілуі,
ішкі
фирмалық басқарушылық және жоспарлау, өнеркәсіптік
фирманың коммерциялық қызметін, сапамен басқару және
фирманың бәсекелестік қабілеттілігін, өнімнің сапасын
басқарудың халықаралық стандарттауын білу керек.
Пәнді оқып білу қорытындысында студенттер істей білу
керек:
«Шетел
фирмаларының
экономикасы»
курсының
аяқталуы бойынша студенттер баға әдісін пайдалануды және
фирманы басқару тиімділігін мөлшерлеу, берілген облыста
экономикалық пайда болуларды сауатты талдау және т.б.

3 Пәннің мазмұны
3.1.1 050506 «Экономика» мамандықтарының пән тақырыптық
жоспары, күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім беру негізінде, орта
кәсіби білім негізінде, түскен жылы 6

тематический план
дисциплины

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың аталуы
№
р/с
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Әлем шаруашылығының жалпы
сипаттамасы
Өнеркәсіптік өндіріске
мемлекеттік әсердің әлемдік
өзгешеліктері
Нарықтық экономикада
фирмалардың негізгі түрлері
Өнеркәсіптік
фирмалардың
өзара қызмет түрлері
Ішкі фирмалық басқару және
жоспарлау
Өнеркәсіптік фирмалардың
коммерциялық қызметтері
Фирманың сапасын және
бәсекелестік қабілеттігін басқару
Дамыған елдерде еңбек ақы
жүйесі және даму түрлерінің
беталыстары
Фирмањ қызметінің тиімді
бағасының шетелдік әдістері
Фирманы ішкі экономикалық
қызметі
БАРЛЫҒЫ

Ф СО ПГУ 7.18.207

Сағат саны
ДС ТС Лаб.
3
4
5
2
1

СӨЖ
6
6

2

1

6

1

2

6

2

1

6

1

2

6

2

1

6

2

1

6

1

2

6

1

2

6

1

2

6

15

15

60

3.1.2 050506 «Экономика» мамандықтарының пән тақырыптық
жоспары, сырттай оқу түрі, жалпы орта білім беру негізінде, түскен
жылы 6
тематический план
дисциплины

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың аталуы
№
р/с
1

2
1 Әлем шаруашылығының жалпы
сипаттамасы
2 Өнеркәсіптік өндіріске
мемлекеттік әсердің әлемдік
өзгешеліктері
3 Нарықтық экономикада
фирмалардың негізгі түрлері
4 Өнеркәсіптік фирмалардың өзара

Ф СО ПГУ 7.18.207

Сағат саны
ДС ТС Лаб.
3
4
5
1
-

СӨЖ
6
7

1

-

8

1

1

7

1

1

8

1

-

8

1

-

8

-

1

8

-

1

8

-

1

8

-

1

8

6

6

78

қызмет түрлері

5 Ішкі фирмалық басқару және
жоспарлау
6 Өнеркәсіптік фирмалардың
коммерциялық қызметтері
7 Фирманың сапасын және
бәсекелестік қабілеттігін басқару
8 Дамыған елдерде еңбек ақы
жүйесі және даму түрлерінің
беталыстары
9 Фирмањ қызметінің тиімді
бағасының шетелдік әдістері
10 Фирманы ішкі экономикалық
қызметі
БАРЛЫҒЫ

3.1.3 050506 «Экономика» мамандықтарының пән тақырыптық
жоспары, сырттай оқу түрі, жоғары кәсіби білім негізінде,
түскен жылы 6
тематический план
дисциплины

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың аталуы
№
р/с
1
1
2
3
4

2
Әлем шаруашылығының жалпы
сипаттамасы
Өнеркәсіптік өндіріске
мемлекеттік әсердің әлемдік
өзгешеліктері
Нарықтық экономикада
фирмалардың негізгі түрлері
Өнеркәсіптік фирмалардың өзара

Ф СО ПГУ 7.18.207

Сағат саны
ДС ТС Лаб.
3
4
5
1

СӨЖ
6
7

-

1

8

-

1

7

-

1

8

-

1

8

-

1

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

6

78

қызмет түрлері
5 Ішкі фирмалық басқару және
жоспарлау
6 Өнеркәсіптік фирмалардың
коммерциялық қызметтері
7 Фирманың сапасын және
бәсекелестік қабілеттігін басқару
8 Дамыған елдерде еңбек ақы
жүйесі және даму түрлерінің
беталыстары
9 Фирмањ қызметінің тиімді
бағасының шетелдік әдістері
10 Фирманы ішкі экономикалық
қызметі
БАРЛЫҒЫ

3.1.4 050506 «Экономика» мамандықтарының пән тақырыптық
жоспары, сырттай оқу түрі, орта кәсіби білім негізінде, түскен
жылы 7

тематический план
дисциплины

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың аталуы
№
р/с
1

2
1 Әлем шаруашылығының жалпы
сипаттамасы
2 Өнеркәсіптік өндіріске
мемлекеттік әсердің әлемдік
өзгешеліктері
3 Нарықтық экономикада
фирмалардың негізгі түрлері
4 Өнеркәсіптік фирмалардың өзара

Ф СО ПГУ 7.18.207

Сағат саны
ДС ТС Лаб.
3
4
5
1
1

СӨЖ
6
7

8

1

1

7

1

1

8

қызмет түрлері

5 Ішкі фирмалық басқару және
жоспарлау
6 Өнеркәсіптік фирмалардың
коммерциялық қызметтері
7 Фирманың сапасын және
бәсекелестік қабілеттігін басқару
8 Дамыған елдерде еңбек ақы
жүйесі және даму түрлерінің
беталыстары
9 Фирмањ қызметінің тиімді
бағасының шетелдік әдістері
10 Фирманы ішкі экономикалық
қызметі
БАРЛЫҒЫ

1

8

1

8

-

1

8

-

1

8

-

1

8

-

1

8

6

6

78

3.1.5 050506 «Экономика» мамандықтарының пән тақырыптық
жоспары, сырттай оқу түрі, жоғары кәсіби білім негізінде,
түскен жылы 7

тематический план
дисциплины

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың аталуы
№
р/с
1
1
2
3
4

2
Әлем шаруашылығының жалпы
сипаттамасы
Өнеркәсіптік өндіріске
мемлекеттік әсердің әлемдік
өзгешеліктері
Нарықтық экономикада
фирмалардың негізгі түрлері
Өнеркәсіптік фирмалардың өзара

Ф СО ПГУ 7.18.207

Сағат саны
ДС ТС Лаб.
3
4
5
1
-

СӨЖ
6
-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

қызмет түрлері
5 Ішкі фирмалық басқару және
жоспарлау
6 Өнеркәсіптік фирмалардың
коммерциялық қызметтері
7 Фирманың сапасын және
бәсекелестік қабілеттігін басқару
8 Дамыған елдерде еңбек ақы
жүйесі және даму түрлерінің
беталыстары
9 Фирмањ қызметінің тиімді
бағасының шетелдік әдістері
10 Фирманы ішкі экономикалық
қызметі
БАРЛЫҒЫ

3.2

Теориялық курстың мазмұны

3.2.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1 Әлем шаруашылығының жалпы
сипаттамасы
Негізгі түсініктері, барлық әлем шаруашылығының мәні.
Дамыған елдерде халықаралық экономикалық қатыастардың
дамуындағы беталыстар. Қазіргі жағдайда дамыған елдерде
экономиканың сипаттамасы. Дамыған елдерді топтастыру.
Өнеркәсіпте құрамдық-территориалдық қозғалыстар.
Тақырып 2 Өнеркәсіптік өндіріске мемлекеттік
әсердің әлемдік өзгешеліктері
Мемлекет әсерінің өндірістік дамуда әлемдік специфика
ерекшеліктері.
Қазіргі
кезеңде
шетел
қызметінде
мемлекеттік реттеудің механизмі. Әлемнің экономикалық
даму деңгейінің әлемдік айырмашылықтары. Өнеркәсіптің
бәсекеқабілеттілігіне мемлекеттік саясаттың әсері. Нарықтық
механизмдердің тиімділігінің көтерілуі бойынша мемлекеттің
қызметі. Бәсекелестік шаруашылық саланы сүйемелдеу
бойынша
мемлекеттік
саясат.
Өнеркәсіптік
құрылым
модернизациясында мемлекеттік компания рөлі. Кәсіпорын
құрылысы
және
орналасуына
мемлекеттік
баылау.
Экологиялық және санитарлық бақылау. Өнім сапасына
бақылау.
Тақырып 3 Нарықтық экономикада фирмалардың
негізгі түрлері
Өнеркәсіптік
фирмалар
қызметтерінің
негізгі
қағидалары.
топтасуын
және
келісімагентін
таңдау.
Халықаралық корпорациялар. Ұлттық және көп ұлттық
бірлестік. Ұлттық бірлестік бейнесінің спецификалары.
Тақырып 4 Өнеркәсіптік фирмалардың өзара
қызмет түрлері
Қазіргі
салада
нарықтық
шаруашылықтың
ерекшеліктері. Өнеркәсіп фирмалары тәртібінің негізгі
қағидалары. Фирма дамуының философиясы және оның
мәдениеті.
Кәсіпкерлік
қоғамдастық,
оларды
негізгі
қағидалары және салалық ерекшеліктері. Компанияның
басқарушылық персоналының біліктілігін көтеру. Өндірісте,
бөлулерде және пайдаларда фирмааралық қызметтестік.

Тақырып 5 Ішкі фирмалық басқарушылық және
жоспарлау
Ішкі фирмалық басқарушылықтың мәні және қызметтері:
сызықтық, сызықты-штабтық, функционалды, матричтік
құрылым, жаңа іздеулерге бағыт көрсету. Кәсіпорын
қызметін жоспарлау. Жоспарлар жүйесі: ұзақ,- орташа,- және
қысқа мерзімді, олардың сипаттамасы және тапсырмалары.
Ішкі фирмалық жоспарлаудың қағидалары. Ішкі фирмалық
жоспараудың ұйымдастырушылық түрлері.
Тақырып 6 Өнеркәсіптік фирмалардың
коммерциялық қызметтері
Маркетинг
және
кәсіпорын.
Тұтынушылардың
талаптарын
және
олардың
өзгерістерін
оқып
білу.
Маркетингтің
қоршаған
ортасы.
Өнім
ассортиментін
жоспарлау.
Фирманың
тауарлы
саясаты.
Тауарға
тұтынушылардың талаптары. Фирманың өтімді саясаты.
Өтімнің жарнамасы және ынталануы. Шетел фирмаларында
өнімнің шығынын анықтау.
Тақырып 7 Фирманың сапасын және бәсекелестік
қабілеттігін басқару
Нарықтық экономикада фирманың бәсекелестігі. Сапаны
басқару және фирманың бәсекелес қабілеттігі. Шетелдерде
сапаны басқару жүйесінің дамуына ерекшеліктері. Өнімді
сапалы басқарудың халықаралық стандартталуы.
Тақырып 8 Дамыған елдерде еңбек ақы жүйесі
және даму түрлерінің беталыстары
Еңбек ақыны өңдеу, қызметтеу және реттеу. Еңбек
ақынының икімді жүйелері. Қосымша төлемдер. Еңбек
ақының түрлері және жүйелері. Мамандардың ынталану
әдістері.
Тақырып 9 Фирма қызметінің тиімді бағасының
шетелдік әдістері
Фирманы сипаттайтын көрсеткіштер. Фирма қызметі
тиімділігінің көрсеткіштері. Фирманың бәсеке қабілеттілігінің
көрсеткіштері. Фирманың Фирманың қаржы жағдайларының
көрсеткіштері.
Тақырып 10 Фирманы ішкі экономикалық қызметі

Сыртқы экономикалық қызметтің түрлері. Әр түрлі
мемлекетте сыртқа экономикалық қызметті ұйымдастырудың
ерекшеліктері. Дамыған елдерде салық салымы жүйесі.
Банктік жүйенің дамуы.
3.2.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тәжірибелік
сабақтың
мақсаты
болып,
шетел
фирмаларының
экономикасы
облысында
тәжірибелік
тапсырмаларды шешу, дағдыларды алу және теориялық
білімдерін бекіту саналады.
Тақырып 1 Әлем шаруашылығының жалпы
сипаттамасы
Негізгі түсініктері, барлық әлем шаруашылығының мәні.
Дамыған
елдерді
топтастыру.
Жүргізуші
әлемде
экономикалық дамуына әсер ететін факторлар.
Тақырып 2 Өнеркәсіптік өндіріске мемлекеттік
әсердің әлемдікөзгешеліктері
Қазіргі кезеңде шетел қызметінде мемлекеттік реттеудің
механизмі.
Өнеркәсіптік
құрылым
модернизациясында
мемлекеттік компания рөлі.
Тақырып 3 Нарықтық экономикада фирмалардың
негізгі түрлері
Топтасуын және келісімагентін таңдау. Халықаралық
корпорациялар. Ұлттық және көп ұлттық бірлестік.
Тақырып 4 Өнеркәсіптік фирмалардың өзара
қызмет түрлері
Қазіргі
салада
нарықтық
шаруашылықтың
ерекшеліктері. Өндірісте, бөлулерде және пайдаларда
фирмааралық қызметтестік
Тақырып 5 Ішкі фирмалық басқарушылық және
жоспарлау
Ішкі фирмалық басқарушылықтың мәні және қызметтері:
сызықтық, сызықты-штабтық, функционалды, матричтік
құрылым, жаңа іздеулерге бағыт көрсету. Кәсіпорын
қызметін жоспарлау.
Тақырып 6 Өнеркәсіптік фирмалардың

коммерциялық қызметтері
Маркетинг
және
кәсіпорын.
Тұтынушылардың
талаптарын және олардың өзгерістерін оқып білу. Тауарға
тұтынушылардың талаптары. Шетел фирмаларында өнімнің
шығынын анықтау.
Тақырып 7 Фирманың сапасын және бәсекелестік
қабілеттігін басқару
Нарықтық экономикада фирманың бәсекелестігі. Сапаны
басқару және фирманың бәсекелес қабілеттігі. Өнімді сапалы
басқарудың халықаралық стандартталуы.
Тақырып 8 Дамыған елдерде еңбек ақы жүйесі
және даму түрлерінің беталыстары
Еңбек ақының түрлері және жүйелері. АҚШ, Батыс
Еуропа
және
Жапон
(іскерлік ойын)
еңбек
ақыны
ынталандыратын факторлар.
Тақырып 9 Фирма қызметінің тиімді бағасының
шетелдік әдістері Фирманың қаржылы-экономикалық
жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер.
Тақырып 10 Фирманы ішкі экономикалық қызметі
Әр түрлі мемлекетте сыртқа экономикалық қызметті
ұйымдастырудың ерекшеліктері.

3.3 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны
3.3.1 050506 «Экономика» мамандықтарына пән тақырыптық
жоспары, күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім беру негізінде, орта
кәсіби білім негізінде, түскен жылы 6
№

СӨЖ түрі

Есептеудің
түрі

1 Лекциялық сабақтарға
Дәріс
дайындалу, үй тапсырмасын конспекті
орындау
2 Тәжірибе сабақтарына
Жұмыс
дайындалу, үй тапсырмасын дәптері
орындау
3 Аудиториялық сабақтар
Дәріс
мазмұнына кірмеген
конспекті
материалды оқу
4 Бақылау шараларына
дайындалу
Барлығы

Бақылау
түрі

Сағаттар
көлемі

Сабақтарға
қатысу

12

Сабақтарға
қатысу

12

Ауызша
сұрау

18

МБ 1, МБ 2,
тестілеу

18
60

3.3.1 050506 «Экономика» мамандықтарының пән тақырыптық
жоспары, сырттай оқу түрі, жалпы орта білім беру негізінде, түскен
жылы 6, жоғары кәсіби білім негізінде, түскен жылы 6,
орта кәсіби білім негізінде, түскен жылы 7
№

СӨЖ түрі

Есептеудің
түрі

1 Лекциялық сабақтарға
Дәріс
дайындалу, үй тапсырмасын конспекті
орындау
2 Тәжірибе сабақтарына
Жұмыс
дайындалу, үй тапсырмасын дәптері
орындау
3 Аудиториялық сабақтар
Дәріс
мазмұнына кірмеген
конспекті
материалды оқу
4 Бақылау шараларына
дайындалу
Барлығы

Бақылау
түрі

Сағаттар
көлемі

Сабақтарға
қатысу

16

Сабақтарға
қатысу

16

Ауызша
сұрау

23

МБ 1, МБ 2,
тестілеу

23
78

4 Студентерге өздік менгеру үшін, ұсынылған тақырыптар
«Шетел фирмаларының экономикасы» курсы бойынша
материалды оқып өздік білу мақсаты – теориялық
материалды тереңірек оқу және ұйымдастыру жоспарында
тәжірибелік дағдыларды алу және шетел фирмасы қызметін
басқару,
Қазақстан
Республикасы
экономикасындағы
берілген салада өндірістік жағдайларды шеше білу керек.
Тақырып 1 Әлем шаруашылығының жалпы
сипаттамасы
Барлық әлем шаруашылығының мәні. Қазіргі жағдайда
дамыған елдерде экономиканың сипаттамасы. Дамыған
елдерді топтастыру.Дамыған елдердің экономика негіздері.
Өнеркәсіпте дамуды және салаларды орықтыру.
Химиялық өнеркәсіп, машина құрылыс дамуының және
дамыған
әлемдегі
экономикада
металайалымы
ерекшеліктері. Дамыған әлем экономикасында қайта өндіріс
құрылымның сипаттамасы.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тақырып 2 Өнеркәсіптік өндіріске мемлекеттік
әсердің әлемдік згешеліктері
Қазіргі
кезеңде
шетел
қызметінде
мемлекеттік
реттеудің механизмі. Әлемнің экономикалық даму деңгейінің
әлемдік
айырмашылықтары.
Өнеркәсіптің
бәсекеқабілеттілігіне мемлекеттік саясаттың әсері. Нарықтық
механизмдердің тиімділігінің көтерілуі бойынша мемлекеттің
қызметі. Бәсекелестік шаруашылық саланы сүйемелдеу
бойынша
мемлекеттік
саясат.
Өнеркәсіптік
құрылым
модернизациясында мемлекеттік компания рөлі.
Кәсіпорын құрылысы және орналасуына мемлекеттік
бақылау. Экологиялық және санитарлық бақылау. Өнім
сапасына бақылау. Бағаға антимонопольдік бақылау.
Еңбектік және әлеуметтік заңнамалар.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тақырып 3 Нарықтық экономикада фирмалардың
негізгі түрлері
Қазіргі кезеңде өнеркәсіптік фирмалар қызметтерінің
негізгі қағидалары.. Шағын және орта өнеркәсіптік
фирмалар.
Шағын
компаниялардағы
ішкі
фирмалық
координациялар. Ірі фирмалар өндіріс институты сияқты
және өнеркәсіп қызметінің кординациялары және нарық

қатынасы
жағдайындағы
басқа
кәсіпорындар.
Жеке
әлемдерде ірі өеркәсіптік кәсіпорынның орналасуы Ірі
өнеркәсіптік
фирмалардың
түрлері,
олардың
қазіргі
жағдайлардағы даму саласы. Аз мамадандырылған ірі
фирмалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық белгілері.
Қаржы-өнеркәсіптік топтар, олардың мәні.
Халықаралық корпорациялар. Ұлттық және көп ұлттық
бірлестік. Концерндер және олардың түрлері. Ассоциацияның
негізгі тапсырмалары және олардың қызметерінің түрлері.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тема 4 Формы взаимодействия промышленных
фирм
Өнеркәсіптік фирма қызметінің негізгі қағидалары,
олардың мәдениетте дамуы. Бәсеке-фирмалардың оқып білу
әдістері
және
негізгі
бағыттары.
Кәсіпкерлік
ассоциациялардың салалы ерекшеліктері және негізгі
қағидалары..
Мемлекеттік
шаралардың
мониторингі.
Басқарушылық персоналы біліктілігінің көтерілуі. Фирма
аралық келісім қорытындысы. Компанияның басқарушылық
персоналының біліктілігін көтеру. Өндірісте, бөлулерде және
пайдаларда фирмааралық қызметтестік Ғылыми-техниалық
қызметтестікті ынталандыру.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тақырып 5 Ішкі фирмалық басқарушылық және
жоспарлау
Ішкі фирмалық басқарушылықтың мәні және қызметтері:
сызықтық, сызықты-штабтық, функционалды, матричтік
құрылым. Жоспар жйесінің тапсырмалары және сипаттамасы.
Кәсіпорын қызметін жоспарлау. Жоспарлар жүйесі: ұзақ,орташа,- және қысқа мерзімді, олардың сипаттамасы және
тапсырмалары. Ішкі фирмалық жоспарлаудың қағидалары.
Ішкі фирмалық жоспараудың ұйымдастырушылық түрлері.
Бюджеттер.
Ішкі
фирмалық
жоспарлаудың
ұйымдастырушылық
түрлері.
Фирма
құрылымының
сипаттамасы. Өндірістің техникалық дайындығы.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тақырып 6 Өнеркәсіптік фирмалардың
коммерциялық қызметтері
Мәні, қызметі, қағидалары және маркетинг ұйымы.
Маркетинг және кәсіпорын. Тұтынушылардың талаптарын
және олардың өзгерістері.. Маркетингтің қоршаған ортасы.

Өнім ассортиментін жоспарлау. Фирманың тауарлы саясаты.
Тауар топтасуы. Тауар өмір циклдерінің концепциясы.
Тауарға тұтынушыардың талаптары. Фирманың өтімді
саясаты. Өтімнің жарнамасы және ынталануы. Жарнама
түрлері. Жарнама тиімділігі бағасының әдістемелері.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тақырып 7 Фирманың сапасын және бәсекелестік
қабілеттігін басқару
Қазіргі кезеңде фирмалардың бәсекелестігі. Шығынды
минимизациялау
негізінде
өнеркәсіп
фирмасының
бәсекелестігі.
Сапаны басқару және шетелде фирманың бәсекелес
қабілеттігі.
Өнім
сапасын
басқарудың
алықаралық
стандарттауы. Өнімді сапалы басқарудың халықаралық
стандартталуы.
Өнім
сапасын
кешендік
басқарудың
тұжырымдамасы.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тақырып 8 Дамыған елдерде еңбек ақы жүйесі
және даму түрлерінің беталыстары
Еңбек ақыны ұйымдастырудың кезеңдері. Еңбек ақының
құрылымы және элементтері. Еңбек ақыны өңдеу, қызметтеу
және реттеу. Еңбек ақынының икімді жүйелері. Қосымша
төлемдер. Қосымша еңбектің түрлері.
Еңбек ақының түрлері және жүйелері. АҚШ, Батыс
Еуропа жәнеи Жапон (іскерлік ойын) еңбек ақыны
қалыптастыру. Мамандарды ынталандыру әдістері.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тақырып 9 Фирма қызметінің тиімді бағасының
шетелдік әдістері Шетелде фирманы сипаттайтын негізгі
қаржы-экономикалық көрсеткіштер. Фирма қызметі
тиімділігінің көрсеткіштері. Фирманың бәсеке қабілеттілігінің
көрсеткіштері. Фирманың Фирманың қаржы жағдайларының
көрсеткіштері. Фирманың инфляциясы және қаржы
ағдайлары. Фирманың ақша қаражатын талдау. Берілген
қаржы есебін болжау.
Бақылау түрі: ауызша сұрау.
Тақырып 10 Фирманы ішкі экономикалық қызметі
Әр түрлі мемлекете сыртқы экономикалық қызметтің
ұйымыдағы айырмашылық. Сыртқы экономикалық қызметтің

түрлері. Дамыған елдерде салық салымы жүйесі. Банктік
жүйе оның дамуы. Несиелер түрлері.
3.5 Сырттай оқитын студенттердің бақылау жұмысы
мазмұндары
Бақылау жұмысының мақсаты – теориялық және
тәжірибелік ұйым негізі облысында білімді бекіту, шетел
фирмалары қызметін басқару және жоспарлау.
Бақылау жұмысы 15-18 бет көлемінде орындалады.
Жұмыстың басында жоспар жазылады, қорытындыда –
қолданылған әдебиетер тізімі жазылады. Бақылау жұмысына
міндетті түрде теориялық сұрақтарға жауап беру керек.
Теориялық
сұрақтардың
тақырыптары
төменде
келтірілген:
1. Қазіргі жағдайда өнеркәсіптің бәсекелес қаілеттілігіне
мемлекеттік саясаттың әсері
2.
Өнеркәсіптік
құрылым
модернизациялауында
мемлекеттік компания рөлі
3.
Өндірісте,
бөлімде
және
өтімде
фирмааралық
қызметтестік
4. Шетел фирмаларында басқарушылық персоналы
біліктігінің көтерілуі (Студенттің таңдауы бойынша нақты
кәсіпорын мысалында)
5. Мәні, қызметтері, ішкі фирмалық жоспарлаудың
қағидалары және шетел фирмаларының жоспары
6. Шетел фирмаларында тауарлардың өмірлік циклінің
тұжырымдамасы
7. Қазіргі жағдайларда өнімнің сапасы басқару
8. Қазіргі кезеңде шетел фирмаларының бәсекелестіктері
(студенттің таңдауы бойынша нақты кәсіпорын мысалында)
9.
Дамыған
экономикамен
әлемде
еңбек
ақыны
қалыптастыру (Студенттің таңдауы бойынша нақты кәсіпорын
мысалында)
10. Өнеркәсіптік фирманың коммерциялық қызметі
(студенттің таңдауы бойынша нақты кәіспорын мысалында)
11. Шетел фирмаларында сапалы өнімге бақылау
(студенттің таңдауы бойынша нақты кәсіпорын мысалында)
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