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1. Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы Стратегиялық менеджмент
ЖОО компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 1
Семестр: 2
Аудиториялық сабақтар барлығы – 30 сағат
Дәрістер - 15 сағат
Практикалық /семинарлық сабақтар - 15 сағат
СӨЖ – 120 сағат
соның ішінде СӨЖМ – 60 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 150 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 2 семестр
2. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқыту мақсаты стратегияның мәні мен мазмұнын зерттейді.
Пәнді зерделеуде басқару жүйесінің ситуациялық талдауы жүргізіліп,
ұйымның миссиясы мен мақсаттарының рольдері айқындалады, ұйымның
сыртқы ортасының талдау әдістемесі және оның күшті және ілсіз
жақтарының басқарушылық талдауы тәсілдері қарастырылады.
Пәнді оқыту міндеттері:
- стратегиялық менеджмент мәні, мазмұны түсінігін қалыптастыру;
- фирманың стратегиясы, оны әзірлеу әдістері, стратегия типтері,
стратегияны қолдау жүйесі туралы түсініктер қалыптастыру;
- фирманың экономикалық стратегиясы,мемлекеттік даму стратегиясы,
әзірленген және қабылданған стратегияға бейімделу тәсілдері, ұлттық
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселелері туралы
тұсініктер қалыптастыру.
Пәнді зерделеу барысында магистрант білуі тиіс:
- заңнамалық-нормативтік базаны, концепциялар мен стратегиялар
жиынтығын;
- стратегиялық менеджменттің негізгі құрамдастығын,
- стратегия, корпоративтік мәдениет түрлерін,
- теории бәсекелік артықшылықтар теориясының негізгі шарттарын,
- стратегиялық басқару қажеттігін анықтайтын факторлар;
- адами әлуетті пайдалану стратегиясы;
- ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.
3. Білімге, икемділікке, машықтарға және құзыреттерге қойылатын
талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
- стратегиялық менеджменттің заманауи теоретикалық және
тәжірибелік мәселелері туралы;
- стратегиялық өзгерістерді басқару туралы;
- адами әлуетті пайдалану стратегия ерекшеліктері туралы,
- фирма қауқарсыздығын (банкроттығы) алдын алу стратегиясы туралы,
- бәсекелестік стратегиясы туралы түсініктер алуы жөнінде түсініктері
болуы;
- стратегиялық талдау жүргізе ;
- макро- және микро сыртқы ортаны талдай,
- фирма стратегиясын талдай және таңдай икемді болуы;
- ақпаратпен жұмыс істеу;
- іскерлік қарым-қатнас;
- шешім қабылдау;
- стратегиялық өзгерістерді басқара,
- фирманың, мемлекеттің экономикалық стратегиясын қалыптастыру
білуі тиіс практикалық машықтарды иемденуі қажет.
Пререквизиттер
Аталмыш пәнді игеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде
алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Менеджмент теориясы және тәжірибесі», «Кәсіпорын
экономикасы».
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
«Менеджмент-маркетинг», «Тұрақты даму стратегиясы» пәндерін зерделеуге
және ғылыми-зерттеушілік жұмыстарды орындау үшін қажет.

4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақтар түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі

№

Тақырып атауы

1

Стратегиялық менеджмент мәні, оның
құрамдастығы және олардың арабайланысы
2 Стратегиялық көрулерді қалыптастыру
3 Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды
басқару.
Бюджет
және
стратегия.
Стратегияны
қолдау
саясатын
және
процедураларын әзірлеу
4 Стратегияны қолдау жүйесі
5 Адами әлуетті пайдалану стратегиясы
6 ҚР экономикасындағы стратегиялық
менеджмент
Барлығы

Сабақ түрлері бойынша
контактлық сағаттар саны
Дәріс
Тәжірибе МӨЖ
2
2
20
2
4

2
4

20
20

2
2
3

2
2
3

20
20
20

15

15

120
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