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1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы Экономика және өңдірісті ұйымдастыру_
ЖОО компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Аудиториялық сабақтар барлығы – 30 сағат
Дәрістер - 15 сағат
Практикалық /семинарлық сабақтар - 15 сағат
СӨЖ – 60 сағат
соның ішінде СӨЖМ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 7 семестр
2. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Предмет дисциплины ___________________________________.
Пәнді оқыту мақсаты экономиканың теориялық негіздерін, ұйымдардың, өндірісті
жоспарлау және басқаруын зерттеу болып табылады, сонымен қатар қолданбалы техникалық
экономикалық және аспап жасау сала кәсіпорындарындағы ұымдастыру-басқару есептерінің
шешімнің жаттығу дағдыларын игеру.
Пәнді оқыту міндеттері:
- ұтымдылық есептердi шешу;
- өңдірістік жоспарлауды өңдеу;
- жаңа техниканың енгiзуiнен экономикалық тиімділігін анықтау,
- кәсіпорындағы жүйелі ұымдастыру шараларын өңдеу;
- функционалды ақпараттың басқаруын нақты ұйымдастыру;
- өңдірістегі ұйымдастыру-басқару жағдайларын және әртүрлі экономикалық
құбылыстарын пішіндеу, қол астындағы және олардың әсерiнiң үйлестiрудiң өкiлеттiктi табыс
етулерiн,маркетингті зерттеулерін жүргізу және инновацияны басқаруын аспап жасау өңдірісінде
техникалық -экономикалық негіздерін бағалау және анализдеу болып табылады;
- аспап жасау кәсіпорынның шаруашылық жүргізуін реттеуінде нормативті-құқықтық
құжаттар төңірегінде компетентті болу.
3. Білімге, икемділікке, машықтарға және құзыреттерге 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;
быть компетентным:
– _______________________________________________________________;
- теоретическими основами и современной практикой экономики предприятий;
- овладеть основами организации предприятий;
- демонстрировать понимание принципов классификации основных фондов и оборотных
средств предприятия;
- показать способность определения эффективности использования производственных
ресурсов;
- показать навыки расчета заработной платы при принятой форме ее организации;
- овладеть навыками расчета калькуляции и сметы затрат на про-дукцию (или услуги);
- понять значение снижения издержек производства;
- получить представление о ценообразовании;
- уметь определить прибыль и рентабельность продукции, предпри-ятия в целом.
4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақтар түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі
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4* Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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10. Әдебиеттер тізімі
Негізгі
1) ______________________.
Қосымша
1) ______________________
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