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1. Пәннің сипаттамасы 
 

«Бизнес-жоспарлау» пәні жоспарлаудың мазмұнын жан-жақты ашады, 

бизнес туралы білімдер кешенін құрайды, әртүрлі жоспарлау қызметін жүзеге 

асыру, басқару жүйелерін талдаужәне оларды жобалауданақтылы дағдыларды 

тудырады. 
Пәнді оқыту мақсаты. «Бизнес жоспарлау» пәнін оқытудың басты 

мақсаты болып студенттер арасында бизнес-жобаларды табысты жүзеге асыру 

үшін бизнес-жоспарлардың жобаларын құрау мен жүзеге асыру әдістерін 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәнді зерттеудегі міндеттері: 
− бизнес-жобалардың табысты жүзеге асыру үшін бизнес-жоспарлардың 

жобаларды құрауды меңгеру; 

− бизнес-жоспарлардың жобаларын жүзеге асыру әдістерін айқындап, 

игеру. 

Пәннің пререквизиттері: «Микроэкономика», «Маркетинг». 

Пәннің постреквизиттері: «Бизнесті ұйымдастыру», «Кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі». 

Оқыту нәтижесі: Осы пәнді меңгергеннен кейін студент: 

Білуге тиіс: 

- студенттерде ғылыми ойлауды қалыптастырып, курстың негізгі 

қағидаларын өмірде қолдануға үйрету;  

- бизнес – жоспарлаудың әдістемелік негіздерін оқыту; 

- кезең бойынша Бизнес – жоспар арқылы кәсіпорындардағы бизнес-

жоспарлау негіздерімен таныстыру. 

Істей алу керек: 

− кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржы іс-әрекетінің 

нәтижесі болып саналатын экономикалық көрсеткіштерді жоспарлауды үйрету; 

- Қажетті жиналған ақпаратқа талдау жасап, мәліметтерді жүйелендіруге 

дағдыландыру. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы факторларын анықтау.  

Машықтары болу керек: 

- «Бизнес - жоспарлау» курсы экономика саласы бойынша мамандарды 

білікті етіп даярлауда үлкен роль атқарады;  

- арнайы шаралар жүйесі арқылы құрылған бизнес жоспарды қолдану 

арқылы басқаруға дайындап алдағы міндеттерді шешу; 

- жоспарға іс-шара мақсаты, мазмұны, ресурстар мен жұмыс мөлшерінің 

сәйкесінше байланысуы, сонымен қатар қандай да бір өнімді өндіру, шығару 

немесе қызмет көрсету жұмыстарының мерзімі, сабақтастығы туралы 

мәліметтер енеді. 

«Бизнес жоспарлау» пәнінің әдістемелік негізі оның ерекшеліктерімен 

және зерттеу мақсатымен анықталады. Осыған орай оқыту процесінде оқу 

әдістерінің дәстүрлі және инновациялық әдістері қолданылады: оқытудың жаңа 

технологияларын қолданатын дәрістер-презентациялар, дискуссиялар, 

жағдайлық тапсырмалар шешілетін диалогтық практикалық сабақтар, дербес 

компьютерде тестілеу. 
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2. Пәннің бағдарламасы 
Кесте 2.1 – Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 
 

№ Тақырыптың атауы 
Сағаттар 

Дәріс Семинар СӨЖ ОСӨЖ 
Модуль 1. Бизнес жоспарлаудың теориялық негіздері 

1 Кәсіпкерліктегі жоспарлау, оның 

мәні мен түрлері 

2 1 5 1 

2 Бизнесті жоспарлау, оның мәні 

және процесінің ерекшеліктері 

2 1 5 1 

3 Бизнес-жоспарлардың әр 

түрлерінің жіктелуі және 

ерекшеліктері 

2 1 5 1 

4 Бизнес-жоспарды дайындау 

әдістемесі: бизнес-жоспардың 

мақсаттары мен міндеттері, 

құрылымы 

2 1 5 1 

5 Бизнестің бәсекелестік 

стратегиясының сипаттамасы 

2 1 5 1 

Модуль 2. Бизнес жоспардың құрылымын талдау 

6 Бизнес-жоспарды ақпараттық 

қамтамасыз ету: бизнес-жобаның 

сипаттамасы 

2 1 5 1 

7 Бизнес жоспарлауды маркетингтік 

қамту 

2 1 5 1 

8 Бизнесті қаржы-экономикалық 

моделдеу 

2 1 5 1 

9 Бизнес-жоспар құрылымындағы 

инвестицияларды талдау 

2 1 5 1 

10 Бизнес жоспарлаудағы тәуекел 

және оны бағалау жолдары 

4 2 10 2 

Модуль 2. Бизнес жоспардың практикалық қолданылуы 

11 Бизнес-жобаның нарықтық 

бағытталуы 

2 1 5 1 

12 Бизнес-жоспарды жүзеге 

асырудың бәсекелік ортасы 

2 1 5 1 

13 Бизнес жобаны технико-

технологиялық қамтамасыз ету 

2 1 5 1 

14 Бизнес жобаны 

ұйымдастырушылық жоспары 

2 1 5 1 

Барлығы 30 15 75 15 
 



 5

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 
тәртіптері 

Кесте 3.1 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 
Бақылау 

түрі 

Тақырып номері Тапсырмалар тізімі (бақылау 

формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдық 

бақылау  

Тақырып 1.  1. Берілген сұрақтарға конспект 

жазу; 

2. Презентация дайындау; 

3. Реферат дайындау; 

1 апта  

 Тақырып 2.  1. Слайд әзірлеу 

2. Реферат дайындау 

3. Эссе жазуға дайындық 

2 апта 

 Тақырып 3.  1. Слайд шоу әзірлеу 

2. Саралауға дайындалу 

3. Элементтерді талдау 

3 апта 

 Тақырып 4.  1 Ережелерді қарастыру 

2. Мақсаттарды анықтау 

3. Презентация дайындау 

4 апта 

 Тақырып 5.  1. Берілген сұрақтарға конспект 

жазу; 

2. Эссе жазу; 

3. Мультимедиялық 

презентация дайындау. 

5 апта 

 Тақырып 6. 1. Ақпараттарды зерттеу 

2. Айырмашылықтарға 

қорытынды жасау 

6 апта 

 Тақырып 7. 1. Бөлімді қарастыру 

2. Үлгілерге зерттеу жүргізу 

3 Әр турлі жолдарды зерттеу 

7 апта 

 Тақырып 8. 1. Берілген сұрақтарға конспект 

жазу; 

2. Нақты кәсіпорынның 

қаржылық жағдайына баяндама 

жасау; 

3. Презентация дайындау; 

8 апта 

Шептік 
бақылау 
Р1 

1-8 тақырыптар Өткен тақырыптар бойынша 
коллоквиум 

8 апта 

 Тақырып 9.  1. Берілген сұрақтарға конспект 

жазу; 

2. Кейсті талдау және шешу; 

3. Заңды конспектілеу 

9 апта 

 

 Тақырып 10.  1. Берілген сұрақтарға конспект 10 апта 
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жазу 

2. Кейсті талқылау және 

қорытынды жасау; 

3. Тәуекелді анықтау әдістерін 

талдау 

11 апта 

 Тақырып 11.  1. Берілген сұрақтарға  

конспект жазу 

2. Әдістемелік саралауға 

дайындау 

3. Тәжірибелік жұмыс жүргізуге 

дайындалу 

12 апта 

 Тақырып 12. 1. Берілген сұрақтарға  

конспект жазу; 

2. Сұрақ-жауап жасау, 

нәтижесін қорытындылап, 

баяндама жасау;  

3. Мультимедиалық 

таныстырылым 

13 апта 

 Тақырып 13 1. Берілген сұрақтарға  

конспект жазу 

2. Нақты кәсіпорынның технико 

технологиялық нәтижесіне 

баяндама жасау 

14 апта 

 Тақырып 14 1 Берілген сұрақтарға  

конспект жазу 

3. Тест сұрақтарына жауап 

беру; 

4. Нақты кәсіпорында бизес 

жоспарды жүзеге асыру 

нәтижесіне талдау жасау 

15 апта 

Шептік 
бақылау 
Р2 

9-14 тақырыптар Өткен тақырыптар бойынша 
коллоквиум 

15 апта 

Қорытын
ды 
бағалау 

 Бизнес (инновациялық) 
жобаны жасау және қорғау 

Емтихан 
кестесіне 

сәйкес 
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3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 
Бақылау типі Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы Конспект жазу Жалпы кітаптан, басқа да керекті ресми сайт болсын, 

журнал болсын, сол жердегі нақты әрі қысқа мәлімет 

ретінде дәптерге, басқа нәрсеге көшіріп жазу 

 Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, ақпараттарды 

талдау және бағалау, пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; 

бірегейлік (95%-дан кем емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), әдебиеттер 

көздерін таңдаудың негізділігі, сұрақтың маңызын ашу 

дәрежесі, безендіруге қойылатын талаптарды сақтау; 

көлемі – 8-10 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған жауаптардың сапасы, ғылыми 

және арнайы аппараттың болуы, қорытындылардың 

анықтығы; бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-6 бет. 

Сұрақ-жауап 

жасау 

Қоғамның көзқарасын анықтау үшін зерттеушілермен, 

талдамашылармен жасалатын жауабы экономикалық 

зерттеу жасауға мүмкіндік беретін параққа түсірілген 

сұрақтар тізімі, бірегейлік (80%-дан кем емес), көлемі 2-4 

бет.  

Презентация 

дайындау 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін слайд түрінде аудиторияға жеткізіп көрсете 

білу; тақырып бойынша 10 слайдтан кем емес. 

Иновациялық 

жоба 

Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем емес), өзектілік, 

сипаттау сапасы, жобаны таныстыру, презентациялау, 

енгізу тәжірибесі  

Кейсті талдау 

және шешу 

Материалды баяндау логикасы, кәсіби терминологияны 

еркін меңгеру; өзіндік пайымдауларының негізділігі; 

теориялық сұрақтарға жауаптардың анықтығы, толықтығы, 

дұрыстығы; теорияның тәжірибемен байланысын 

ұйымдастыру 

Мультимедиал

ық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін ауызша түрде аудиторияда жеткізіп айта білу; 

тақырып бойынша 6 слайдтан көп емес. 

Шептік  Коллоквиум Силлабустың пән бойынша тапсырмаларды орындау және 

тапсыру кестесіне сәйкес сұрақтарға ауызша жауап беру 

Қорытынды Бизнес 

(инновациялық

) жобаны жасау 

және қорғау 

Бизнес (инновациялық) жобаны жасау және қорғау, қорғау 

уақыты – 5-7 минут. 
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3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 
 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбан қойылады. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 
«А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес 

оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, 

қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, 

қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық жұмыстарды 

орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, 

материалды өздігінен жинақтап қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық материалды 

жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 

дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 

практикалық міндеттерді орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер тек қана 

негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 

дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық 

материалды баяндау және практикалық тапсырманы орындау барысында 

қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 
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3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 
 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат 

беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды 

бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік бақылаудың 

бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық (семинар) 

сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы бақылаудың 

орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай студент алған барлық ағымдағы 

бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1) немесе 15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы уақытқа 

дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын коллоквиумдар, бақылау 

жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 50%-ға 

50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша 

олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін 

тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 60% және 

қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% құрайды, яғни 

қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

% ×+×
+

=  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-ға 

дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 
3.5 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы өтініш 

бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа рейтингін енгізіп, 

апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің өтініштері апелляциялық 

ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу бөлімінің 

қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия қарау үшін 

кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде 

қарайды. Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен 
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ведомості мен хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін 

Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған ведомостілер 

деканатқа қайтарылады. 

 

Курс саясаты 
1. Дәріс, тәжірибелік (практикалық) сабақ, СОӨЖ сабақтарына міндетті 

түрде қатысу; 

2. Сабақ барысында сұрақтарды талқылауға, түрлі ойындар, жағдайлық 

сұрақтарды қарастыруға белсене қатысу, жан-жақты ой-пікірлерін, 

көзқарастарын білдіру; 

3. Оқытушы тарапынан берілген тапсырмаларды уақытылы орындау; 

4. Әр студентке жүктелген тапсырманы жауапкершілікпен, мағыналы-

мәнді етіп, аудиторияға жариялау, хабарлау; 

5. Сабақтарды себепті босатқан студенттер (отбасы жағдайы, 

денсаулығына байланысты және т.б. себептермен анақтамалар бар) сол күнгі 

силлабусқа сәйкесті пәннің сабақ жоспары бойынша тапсырмаларды орындау; 

Себепсіз босатқан студенттердің Р1 және Р2 рейтингісінен әр босатқан күндері 

үшін  5 балл алынып тасталады; 

6. Студенттердің университет қабырғасында жүріп-тұру, киім үлгісі алып 

жатқан жоғары біліміне сәйкес болуы керек (мысалыға спорттық киім кимеу, 

дәліздерде қатты дауыс көтермеу, сабақтың өту процесінде ұялы 

телефондарды өшіру және т.б.). 

 

 

МОДУЛЬ 1. БИЗНЕС ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
ТАҚЫРЫП 1. КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЖОСПАРЛАУ, ОНЫҢ 

МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс сабағы 1 
1. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау мәні мен ұстанымдары  

2. Кәсіпкерлік қызметті ішкіфирмалық жоспарлау әдістері 

3. Кәсіпкерлік қызметті болжамдау әдістері  

Әдебиеттер  
 

Дәріс сабағы 2 
1. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері 

2. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау әдістері 

3. Кәcіпкерлік желілер және олардың бизнес жоспарлаудағы ролі 

Әдебиеттер  
 

Семинар сабағының жоспары  
1. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау мәні мен ұстанымдары  

2. Кәсіпкерлік қызметті ішкіфирмалық жоспарлау және болжамдау әдістері 

3. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері 
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СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Берілген сұрақтарға конспект жазу; 

2. Презентация дайындау; 

3. Реферат дайындау. 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Берілген сұрақтарға конспект жазу: 

− Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау мәні мен ұстанымдары, ішкіфирмалық 

жоспарлау әдістері 

− Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері 

− Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау әдістері 

− Кәcіпкерлік желілер және олардың бизнес жоспарлаудағы ролі 

2. Презентация дайындау: 

3. Реферат дайындау. 

Кәсіпкерлік қызметтегі жоспарлаудың мәні мен мазмұны 

 

ТАҚЫРЫП 2. БИЗНЕСТІ ЖОСПАРЛАУ, ОНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ 
ПРОЦЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Дәріс жоспары(1сағат) 
1. Бизнесті жоспарлаудың объективті қажеттілігі 

4. Бизнес жоспарлауды шектеудің себептері  

5. Бизнес-жоспар: маңызы және мазмұны 

2.  

Әдебиеттер: 1-10, 16, 17, 18, 19 

 
Тәжірибе сабағының жоспары(2сағат) 

Сабақ 1 

1. Жоспарлау бизнес-құрылымдардың даму тиімділігі өсуінің негізгі 

факторы ретінде 

2. Жоспарлаудың шығындары және олардың бизнес жоспарлаудағы ролі 

3. Фирманың көлеміне байланысты жоспарлаудың ерекшеліктері 

Сабақ 2 
1. Бизнес жоспарлауды шектеудің факторлары 

2. Реферат жазу, тақырыбы: «Кәсіпорын үшін бизнес-жоспарлаудың 

маңызы» 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. «Бизнес», «жоспарлау» түсініктеріне сипаттама беру, слайд әзірлеу. 

2. Реферат дайындау: «Жоспарлаудың мәні және оның түрлері» 

3. Эссе «Нарықтық экономикадағы бизнес жоспарлаудың маңыздылығы» 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. «Бизнес», «жоспарлау» түсініктеріне сипаттама беру, презентация. 
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2. Реферат қорғау: «Жоспарлаудың мәні және оның түрлері» 

3.Эссе қорғау: «Нарықтық экономикадағы бизнес жоспарлаудың 

маңыздылығы» 
Сұрақтар: 
1. Кәсіпорындағы жоспарлау процесінің ерекшеліктері неде? 

2. Кәсіпорындағы жоспарлаудың мақсаттары мен негізгі мәндеттерін 

атаңыз. 

3. Жоспарлаудың мәні және қызметі. 

4. Кәсіпорынның ұйымдық жұмысындағы жоспарлаудың атқаратын рөлі 

мен алатын орны. 

5. Жоспарлау басқарушылық шешімдерді құрудың жүйелік процесі 

ретінде. 

6. Экономикалық пәндер жүйесіндегі «Бизнес жоспарлаудың» рөлі қандай? 

 

ТАҚЫРЫП 2. БИЗНЕС-ЖОСПАРЛАРДЫҢ ӘР ТҮРЛЕРІНІҢ 
ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Дәріс жоспары(1сағат) 
1. Бизнес-жоспар және оның құрылымы 

2. Бизнес-жоспарлардың жіктелуі 

3. Әр түрлі бизнес-жоспарлардың ерекшеліктері 

Әдебиеттер: 1-10, 12-14, 17, 20 

Тәжірибе сабағының жоспары(2сағат) 
Сабақ 1 

1. Бизнес-жоспарды құрудың мәні 

2. Бизнес-жоспардың құрылымы 

3. Бизнес-жоспардың жіктелу белгілері 

Сабақ 2 
1. Бизнес-жоспар түрлерінің айрықша ерекшеліктері 

2. Хабарлама дайындау, тақырыбы: «Бизнес-жоспар құрылымы мен 

жіктелуі»  

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Бизнес-жоспар түсінігіне арналған слайд шоу әзірлеу. 

2. Жоспарлау жүйесіндегі стратегиялық құжат ретінде бизнес-жоспардың 

мәнін саралау. 

3. Бизнес-жоспар құрылымының негізгі элементтерін талдау. 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Бизнес-жоспар түсінігіне арналған слайд шоу ұсыну. 

2. Жоспарлау жүйесіндегі стратегиялық құжат ретінде бизнес-жоспардың 

мәнін талқылау. 

3. Бизнес-жоспар құрылымының негізгі элементтерін талдау 

қорытындыларын жариялау. 
Сұрақтар: 
1. Бизнес-жоспар құрылымының ерекшеліктері. 
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2. Бизнес-жоспардың мақсатты бағытталуы қалай анықталады? 

3. Бизнес-жоспарды жасаудағы дайындық жұмыстарын сипаттаңыз. 

 

ТАҚЫРЫП 3. БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫ ДАЙЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІ: 
БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ, 

ҚҰРЫЛЫМЫ 
Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Бизнес-жоспарды құру бойынша әдістемелік нұсқаулар 

2. Бизнес-жоспардың мақсаттары мен міндеттері 

3. Бизнес-жоспардың құрылымдық ережелері 

Әдебиеттер: 1-5, 12-18 

 
Тәжірибе сабағының жоспары (2сағат) 

Сабақ1 
1. Бизнес-жоспарды дайындауға арналған негізгі әдістемелік ережелер 

2. Бизнес-жоспардың басты, екінші дәрежедегі мақсаттары мен міндеттерін 

анықтау 

3. Бизнес-жоспар құрылымындағы негізгі ережелер 

Сабақ 2 
1. Бизнес-жоспар құрылымындағы негізгі ережелердің түрлеріне 

байланысты ерекшеліктері 

2. Хабарлама дайындау, тақырыбы: «Бизнес-жоспардың құрылымдық 

ережелері» 

3. Тест сұрақтарына жауап беру: 

1.Тауар дегеніміз не? 

А) бұл заттың пайдалы қасиеттерінің көлемі 

Б) өндіріс саласында қалыптасуы, өндірістің әрі қарай дамуы 

В) өнімнің нарыққа шығуы 

Г) төлем қабілетті қажеттілік 

Д) сатып алушылардың талап тілектері мен мүдделері 

2. Назар аудару, иелену, пайдалану және тұтыну үшін нарыққа 

шығарылған, мұқтаждық пен тұтынысты қанағаттандыруға арналған барлық 

ұсыныстар: 

А)тауар 

Б) қызмет 

В) сұраным 

Г) ұсыным 

Д)нарық 

3. Қарапайым нарықты зерттеу процесі келесі этаптардан тұрады: 

А)мәліметтерді жинау, тарату, қайта жинау 

Б)мәліметтерді анықтау, іздеу, талдау, іске асыру 

В)мәліметтерді енгізу, іске асыру, шектеу 

Г)мәліметтерді алдын ала талдау, талдау, қорытындылау 

Д)мәліметтерді көрсеткіштерге бөлу, жинақтау, қолдану 

4.Көтерменарығыдегеніміз 
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А) сатушыбасымбиліккеиенарық 

Б)қысқамерзiмдiбiржолғыдереужабдықтауыбармәмiлелердiңнарығы 

В)сатыпалушылардыңталаптілектеріменмүдделерінебағдарланғаннарық 

Г) тауарлардысатыпалуғаарналғанынталандырушынарық 

Д) барлығы дұрыс 

5.Адам қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы пайдаға қол жеткізуді 

көздейтін адамзат қызметінің бір түрі: 

А) маркетинг 

Б) менеджмент 

В)кәсіпкерлік 

Г)инновация 

Д)ноу-хау 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Бизнес-жоспарды дайындаудағы негізгі ережелерді қарастырып келу. 

2. Бизнес-жоспарды дайындау мақсаттарын нақтылау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Бизнес-жоспарды дайындаудағы негізгі ережелерді талқылау. 

2. Бизнес-жоспарды дайындау мақсаттарын ұсыну 
Сұрақтар: 
1. Бизнес-жоспардың басты және қосалқы мақсаттарының 

айырмашылықтары қандай? 

2. Бизнес-жоспардың негізгі міндеттерін атаңыз? 

3. Бизнес-жоспардың негізгі элементтерін және оларды құрудың 

ерекшеліктерін көрсетіңіз. 

 

ТАҚЫРЫП 4. БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫ АҚПАРАТТЫҚ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: БИЗНЕС-ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Cабақ 1 

1. Бизнес-жоспарлауға алғашқы ақпараттар және оларды алу жолдары. 

2. Бизнес-жобаның ақпараттық сипаттамасы. 

Әдебиеттер: 7-10, 13-15 

Cабақ 2 
1. Кәсіпорынның ақпараттық сипаттамасы. 

2. Бизнес-жоспарлау қатысушыларының стратегиялық ақпаратпен 

ақпараттық қамтылуы. 

Әдебиеттер: 2, 6, 7, 8,10, 12 - 15, 18, 20  
 

Тәжірибе сабағының жоспары (4сағат) 
Cабақ 1 

1. Бизнес-жоспарлауға алғашқы ақпараттар. 

2. Бизнес-жоба туралы ақпаратты алу көздері. 

3.Бизнес-жоспардың ақпараттық сипатының негізгі ережелері. 
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Cабақ 2 
1. Бизнес-жобаға потенциалды қатысушыларға кәсіпорынның жалпы 

сипаттамасы. 

2. глоссарий дайындау: әлеует, ақпарат, бірінші реттік ақпарат, екінші 

реттік ақпарат, ақпарат арналары, БАҚ, жоба, әлеуетті қатысушы 

Сабақ 3 
1. Бизнес-жоспарды сипаттауға қажетті ақпараттарды жинау. 

2. Бизнес-жоспарды сипаттауға қажетті ақпараттарды талдауды жоспарлау. 

3. Бизнес-жобаның және кәсіпорынның ақпараттық сипаты.\ 

Сабақ 4 
1. Бизнес-жоспарлау қатысушыларын стратегиялық ақпаратпен 

қамтамасыздандыру 

2. Реферат дайындау, тақырыбы: «Бизнес-жоба туралы ақпаратты алу 

көздері» 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Ақпараттарды алу көздерін зерттеу. 

2. Ақпараттардың біріншілік және екіншілік көздерінің айырмашылығын 

анықтау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Ақпараттарды алу көздерін зерттеу қорытындыларын баяндау. 

2. Ақпараттардың біріншілік және екіншілік көздерінің айырмашылығын 

тәжірибелік дәләлдеу 
Сұрақтар: 
1. Бизнес-жоспарды құрудағы ақпараттардың қызметін сипаттаңыз. 

2. Бизнес-жоспарды ақпараттық сипаттаудың негізгі шарттарын 

көрсетіңіз. 

3. Қажетті ақпараттарды табу көздерін көрсетіңіз. 

 

МОДУЛЬ 2. БИЗНЕС ЖОСПАРДЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ 
ҚОЛДАНЫЛУЫ 

ТАҚЫРЫП 5. БИЗНЕС-ЖОБАНЫҢ НАРЫҚТЫҚ БАҒЫТТАЛУЫ 
Дәріс жоспары(2 сағат) 

Cабақ1 
1. Стратегиялық нарықты анықтау әдістемесі. 

2. Нарықтың түрлері, олардың құрылу ерекшеліктері. 

Әдебиеттер: 9-14,16,19 

Cабақ 2 

1. Мақсатты нарықты сегментациялау, әдістемелік ережелер. 

2. Мақсатты нарықты болжамды бағалаудың әдістемесі. 

Әдебиеттер: 12, 13, 14, 20  

 
Тәжірибе сабағының жоспары (4 сағат) 

Cабақ1 
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1. Нарық және оның мәні 

2. Жіктелу нышаны бойынша нарық түрлерін анықтау 

3.Жіктелу нышаны бойынша нарық түрлерінің құрылу ерекшеліктері 

Cабақ 2 
1) Бизнес-жобаның дамуына мақсатты нарықты таңдау 

2) Нарықты сегментациялаудың ерекшеліктері 

Cабақ3 

1. Стратегиялық нарықты анықтаудың әдістемесі 

2. Өндірістік-тұтыну саясатын құру мақсатында нарықты 

сегментациялауды жүзеге асырудың әдістемелік ережелері 

Cабақ4 
1. Мақсатты нарықты болжамдық бағалау, негізгі әдістемелік ережелер 

2. Хабарлама дайындау, тақырыбы: «Стратегиялық нарықты анықтаудың 

әдістемесі» 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Стратегиялық нарықты анықтау әдістемесін саралау. 

2. Нарық сиымдылығын анықтау бойынша тәжірибелік жұмыс жүргізуге 

дайындалу. 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Стратегиялық нарықты анықтау әдістемесін тәжірибелік мысал 

келтірумен дәлелдеу. 

2. Нарық сиымдылығын анықтау бойынша тәжірибелік жұмыс жазу 
Сұрақтар: 
1. Нарықтың қандай түрлері және олардың қандай ерекшеліктері бар? 

2. Нарықты сегментациялау және оның негізгі критерийлері 

3. Нарықтың дамуын жоспарлау нені білдіреді? 

 

ТАҚЫРЫП 6. БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ 
БӘСЕКЕЛІК ОРТАСЫ 

Дәріс жоспары(1 сағат) 
1. Бәсеке, оның негізгі түрлері. 

2. Бизнес-жобаның бәсекелік ортасын анықтау. 

Әдебиеттер: 12, 13, 14, 15, 20 

 
Тәжірибе сабағының жоспары (2сағат) 

Cабақ 1 
1. Бәсекенің негізгі формалары, олардың мәні 

2. Бәсекелік ортаны анықтау, нарықтың шоғырлану деңгейін бағалау 

Cабақ 2 
1. Бизнес-жобаның бәсекелік ортасын анықтау 

2. Нарықтың концентрациясы деңгейін анықтау 

3. Глоссарий дайындау: бәсеке, жетілген бәсеке, бәсекелік орта, нарық, 

нарықтың шоғырлануы, нарықтың концентрациясы,  
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СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. «Бәсеке» түсінігіне қатысты еркін тақырыпта баяндамалар әзірлеу. 

2. Бәсекелік ортаның негізгі түрлерін слайд шоу негізінде материалдар 

жинақтау. 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. «Бәсеке» түсінігіне қатысты еркін тақырыпта баяндамалар қорғау. 

2. Бәсекелік ортаның негізгі түрлерін слайд шоу негізінде жиналған 

материалдарды талқылау. 
Сұрақтар: 
1. «Арамза бәсеке» түсінігіне нені жатқызуға болады? 

2. Неліктен бәсеке кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттырудың 

факторларының бірі болып табылады? 

3. Кәсіпорындардың бәсекелігін бағалау. 

 

ТАҚЫРЫП 7. БИЗНЕС ЖОСПАРЛАУДЫ МАРКЕТИНГТІК ҚАМТУ 
Дәріс жоспары № (3 сағат) 

Cабақ 1 
1. Маркетингтік зерттеулер жүйесі. 

2. Бизнес-жобаның маркетингтік ортасы. 

Әдебиеттер: 7,12,23 

 
Cабақ 2 

1. Бизнес-жоспарды дайындаудағы маркетингтің функционалдық 

ерекшелігі 

2. Бизнес-жобаны маркетингтік жоспарлау. 

Әдебиеттер: 4,8,13-19 

Сабақ 3 
1. Маркетингтік зерттеулерді жоспарлау. 

2. Тауарлық және жарнамалық саясат. 

Әдебиеттер: 12-14, 20-23 

 
Тәжірибе сабағының жоспары (6 сағат) 

Cабақ 1 
1. Маркетингтік зерттеулердің мәні. 

2. Маркетингтік зерттеулердің негізгі ережелері. 

3. Маркетингтің негізгі функциялары. 

Cабақ 2 
1. Маркетингтің негізгі түрлері мен кезеңдері. 

2. Реферат дайындау, тақырыбы: «Маркетингтік зерттеулер жүйесі» 

3. Маркетингтік зерттеулер бөлімінің негізі. 

Сабақ 3 
1. Маркетингтік зерттеулердің жоспарының негізгі ережелерін дайындау. 

2. Жобаның әлеуетін анықтау үшін бизнес-жобаны маркетингтік 

жоспарлау. 
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Сабақ 4 

1. Кәсіпорынның маркетингтік ортасын анықтау 

2. Реферат дайындау, тақырыбы: «Бизнес-жобаны маркетингтік 

жоспарлау», «Тауарлық және жарнамалық саясат» 

Сабақ 5 
1. Баға саясатын ескере отырып бизнес-жобаның тауарлық саясатын 

дайындау. 

2. Бизнес-жобаның жарнамалық саясатын дайындау. 

3. Кәсіпорынның баға саясатын қалыптастыру. 

Сабақ 6 
1. Баға саясатын ескере отырып бизнес-жобаның тауарлық және 

жарнамалық саясатын дайындау 

2. глоссарий дайындау: баға саясаты, жарнама, жарнамалық саясат, 

тауарлық саясат, маркетингтік орта, маркетингтік зерттеулер 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. «Маркетинг» дегеніміз не және оның бизнес-жоспарлаудағы 

қолданылуының маңыздылығы неде? 

2. Кәсіпорынның маркетингтік ортасы элементтерін атаңыз және сипаттап 

беріңіз. 

3. Маркетингтік зерттеулердің негізгі мақсаты не? 

4. Маркетингтік зерттеулер жүргізу процесінде қандай құралдар 

қолданылады? 

5. Маркетингтің функцияларын атаңыз және сипаттаңыз. 

6. Маркетингтік жоспарлау негізінде не жатыр? 

7. Маркетинг жоспары элементтерін атаңыз. 

8. «Тауарлық саясат» дегеніміз не және ол қандай элементтерден тұрады? 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1 СӨЖ арналған тапсырмалары бойынша берілген сұрақтармен жұмыс 

жасау 

2 Ситуациялық жағдай 

Сіз – тұрмыстық техника шығаратын фирмадағы маркетинг бойынша 

менеджерсіз. Фирма өзі шығаратын бір тауарды, атап айтқанда шаңсорғышты 

қымбатқа түскен зерттеулер арқылы жетілдіруге тырысты. Зерттеулердің 

қорытындысы бойынша шаңсорғыш ауаны иондауы керек еді, бірақ бұл жоспар 

орындалмай қалды. Сондықтан шаңсорғыштың бұл жаңа типі – нағыз 

жетілдірілген жаңалық бола алмады. Қорапта және БАҚ-рында «Жетілдірілген 

жаңа тауар» атты жазудың пайда болуы бұл тауардың өтуін едәуір 

арттыратынын сіз білесіз. 

Осындай жазуды жазар ма едіңіз? Осыған байланысты Сіз қандай шешім 

қабылдайсыз? Неліктен? 

 

ТАҚЫРЫП 8. БИЗНЕС-ЖОСПАР ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАЛДАУ 



 19

Дәріс жоспары(2 сағат) 
Cабақ 1 

1. Инвестициялар және инвестициялық процестің негізгі кезеңдері 

2. Инвестициялардың нысаны, түрлері және құрамы 

3. Мамандандырылған инвестициялық жобалардың түрлері 

Әдебиеттер: 1-5, 15-20 

Cабақ 2 
1. Инвестициялардың негізгі көздері 

2. Бизнес-жоспардың инвестициялық жобасы тиімділігін бағалау 

Әдебиеттер: 1-4,18-20 

 
Тәжірибе сабағының жоспары (4сағат) 

Cабақ 1 

1. Инвестиция анықтамасы 

2. Инвестициялық процестің кезеңдері 

3. Инвестициялардың негізгі көздері 

 
Cабақ 2 

1. Инвестициялардың негізгі көздерінің құрылуы мен жіктелуі 

2. Хабарлама дайындау, тақырыбы: «Инвестициялардың нысаны, түрлері 

және құрамы» 

Cабақ 3 
1. Инвестициялардың нысаны мен түрлері негізіндегі субъектілері мен 

объектілері 

2. Инвестиция нарығы, бизнес-жобаның көлеміне байланысты инвестиция 

нарығын сегментациялау 

Cабақ 4 
1. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау принциптері 

2. Бизнес-жоспар құрылымында инвестицияларды талдау 

3. Реферат дайындау, тақырыбы: «Бизнес-жоспардың инвестициялық 

жобасы тиімділігін бағалау» 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Нақты бизнес жоспардың қаржылық-инвестициялық бөлімін 

қарастырып келу. 

2. Бизнес жоспардың қаржылық үлгілерін зерттеу. 

3. Бизнеске инвестиция тарту көздерімен жолдарын зерттеу. 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Нақты бизнес жоспардың қаржылық-инвестициялық бөлімін 

тәжірибелік тапсырма негізінде орындау. 

2. Бизнес жоспардың қаржылық үлгісін белгілі бір кәсіп негізінде 

құрастыру және қорғау. 

3. Бизнеске инвестиция тарту көздерімен жолдарын талқылау. 
Сұрақтар: 
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1. Инвестициялаудың субъектілері мен объектілерін атап көрсетіңіз. 

2. Инвестиция нарығы түсінігі. 

3. Инвестициялардың негізгі көздерін атап көрсетіңіз. 

4. Инвестициялық тиімділікті бағалау қандай критерийлер бойынша 

жүргізіледі? 

 
ТАҚЫРЫП 9. БИЗНЕС ЖОСПАРЛАУДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕР 

ЖӘНЕ ОНЫ БАҒАЛАУ ЖОЛДАРЫ 
Дәріс жоспары(2 сағат) 

Cабақ 1 
1. Тәуекелді анықтау және идентификациялау. 

2. Тәуекелді бағалау әдістері. 

Әдебиеттер: 1-5, 9, 18-22 

Cабақ 2 
1. Инвестициялық жобалардың сезімталдығын талдау. 

2. Тәуекелдерді сақтандыру. 

Әдебиеттер: 12-16, 20 

Тәжірибе сабағының жоспары (4сағат) 
Cабақ 1 

1. Кәсіпорын тәуекелдері, оларды анықтау 

2. Тәуекелдердің жіктелуі 

3.Берілген айнымалылар негізінде жобалардың сезімталдығын анықтау 

Cабақ 2 
4. Тәуекелді бағалаудың әдістемелік ережелері 

5. Реферат дайындау, тақырыбы: «Тәуекелді бағалау әдістері» 

1. Сақтандыру тәуекелдердің алдын алу жолы ретінде 

Cабақ 3 
2. Тәуекелдерді сақтандырудың негізгі әдістері. 

3. Тәуекелділіктерді төмендету жолдарын талдау 

Cабақ4 
4. Тәуекелділіктерді төмендетудің инновациялық жолдары 

5. Хабарлама дайындау, тақырыбы: «Тәуекелдерді сақтандыру» 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. «Кәсіпкерлік тәуекел» тақырыбында рефераттар дайындау 

2. Тәуекелдердің негізгі түрлері бойынша эсселік материалдар жинақтау. 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
1. «Кәсіпкерлік тәуекел» тақырыбында рефераттар қорғау 

2. Тәуекелдердің негізгі түрлері бойынша эссе жазу. 
Сұрақтар: 
1. Тәуекелдерді эксперттік талдаудың мәні. 

2. Тәуекелдердің белгісіздік деңгейін қандай көрсеткіштер арқылы 

зерттейді? 
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Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
Негізгі әдебиеттер 

1. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан 10 қаңтар 

2018 

2. Байбосынов С.Б., Орынбасарова Е.Д., Бизнес-жоспарлау оқу құралы / 

Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті. – Қарағанды ҚҚЭУ, 

2016 

3. Баринов В.А. Бизнес-планирование – М.: Форум-Инфра, 2003г., 272с. 

4. Бизнес-планы. Полное справочное руководство. /Под ред. И.М. 

Степнова, – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2017г. – 240с. 

5. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. 

Учебно-практическое  пособие. – М.: Изд. РДЛ, 2013г. – 272с.  

6. Бизнес-планирование: Учебник /Под.ред.В.М.Попова и С.И. Ляпунова. 

– М.: Финансы и статистика, 2014г. – 672г.  

7. Скриба Н.Н., Микулич  И.М., Валевич Р.П. Бизнес-планирование в 

торговле: методические подходы и практические рекомендации. Учебное 

пособие. – Мн.: БГЭУ, 2016, – 216 с. 

8. М.В. Новиков, Т.С. Бронникова. Разработка бизнес-плана проекта. 

Учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 2015. 

9. Поляков О.В. Бизнес-планирование. Уч.пос. / Московский 

международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, М., 

2013. – 155 с. 

10. Прокопенко В. В. Бизнес-план для вашей фирмы. Изд. «Фора», М., 

2015 г. 

11. Ефремов В. С. Внутрифирменное планирование. Изд. «Аякс», М., 2016 

г. 

12. Бизнес-план фирмы: Комментарии., методики составления: Реал, 

примеры. / Д. Н. Акуленок, В. П. Буров, В. А. Морошкин, О. К. Новиков; 

Ассоц. авторов и изд. «Тан-дем». – М.: Гном-Пресс, 2015. 

13. Бизнес-план. / В. П.Буров, В. А.Морошкин, О. К. Новиков. — М: 

Финансы и кредит, 2015 

14. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. — М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2016. 

15. Пел их А. С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. — 

М.: Ось-89, 2016. 

16. Сергеев А. А. Экономические основы бизнес-планирования. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

17. Блэквелл Э. Как составить бизнес план: / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 

2017. 

18. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов. — М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2017. 

19. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инновации. — М.: Информационно-

издательский дом «Филинъ», 2017. 
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20. Деловое планирование. Методы. Организация. Современная практика: 

Учебное пособие./ Под ред. Попова В. М. — М: Финансы и статистика, 2017. 

21. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: 

Финансы и статистика, 2015. 

22. Матюшок В.М. Ехсе1 7.0. Общие и экономические расчеты. — М.: 

2014. 

23. Әліпбеков Н., Ералы Ж., Дәулетова Р.К., Молдабекова Г. Бизнесті 

ұйымдастыру – Астана: Фолиант, 2013 

24. Мэнкью Г. «Экономикс» оқулық. «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 

қоры. Астана, 2018 

25. Гриффин Т. «Менеджмент» оқулық. «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры. Астана, 2018 

26. Куратко Д. «Кәсіпкерлік: теория, процесс және практика» оқулық 

оқулық. «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. Астана, 2018 

 

Қосымшаәдебиеттер 
1. Бизнес-план: Финансовый анализ инвестиц. проекта / Станиславчик 

Е. Н. — М. : Ось-89, 2015. 

2. . Абрамов С. И. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга, 

2014. 

3. Авдеев СВ., Замедлина Е.Н. Основы бизнеса: Пособие для сдачи 

экзамена. М.: Юрайт, 2015.- 190с. 

4. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013.- 272с. 

5. Баррой П. Бизнес-план, который работает.- М.: изд. Альпина Бизнес 

Букс, 2016. 

6. Бекетова О.Н., Найденков В.И. Бизнес-план; теория и практика.- М.: 

изд. Альфа-Пресс.- 2016. 

7. Берд П. Бизнес-план; пошаговое руководство / Поли Берд.- Пер. с англ. 

Ю. Бушуевой.- М.: изд. ФАИР-ПРЕСС, 2017. 

8. Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. — М.: Наука, 2016. 

9. Baye, Michael R.: Managerial Economics and Business Strategy, McGraw 

Hill, New York, 2016 

10. Jobber, D.,. Principles and Practices of Marketing. 6 th ed. Maidenhead: 

McGraw-Hill, Education, 2016 

 

1 және 2 аралық шептік бақылау сұрақтары және емтиханға 
дайындалуға арналған сұрақтар 

1шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар 
1. Жоспарлау бизнес-құрылымдардың даму тиімділігі өсуінің негізгі 

факторы ретінде. 

2. Жоспарлаудың негізгі түрлері. 

3. Жоспарлау процесінің үздіксіздігі. 

4. Бизнесті жоспарлаудың объективті қажеттілігі. 

5. Кәcіпкерлік желілер және олардың бизнес жоспарлаудағы ролі. 
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6. Бизнес жоспарлауды шектеудің себептері. 

7. Жоспарлаудың шығындары және олардың бизнес жоспарлаудағы 

ролі. 

8. Фирманың көлеміне байланысты жоспарлаудың ерекшеліктері. 

9. Бизнес жоспарлауды шектеудің факторлары. 

10. Бизнес-жоспардықұрудыңмәніжәнеоныңқұрылымы. 

11. Бизнес-жоспарлардың жіктелуі. 

12. Әр түрлі бизнес-жоспарлардың ерекшеліктері. 

13. Бизнес-жоспарды құру бойынша әдістемелік нұсқаулар. 

14. Бизнес-жоспардың мақсаттары мен міндеттері. 

15. Бизнес-жоспардың құрылымдық ережелері. 

16. Бизнес-жоспарлауға алғашқы ақпараттар және оларды алу 

жолдары. 

17. Бизнес-жоспарды құру процесіндегі ақпараттардың түрлері. 

18. Ақпарат көздері 

19. Бизнес-жобаның ақпараттық сипаттамасы. 

20. Бизнес-жобаға потенциалды қатысушыларға кәсіпорынның жалпы 

сипаттамасы. 

21. Бизнес-жоспарды сипаттауға қажетті ақпараттарды жинауды және 

талдауды жоспарлау. 

22. Бизнес-жобаның дамуына мақсатты нарықты таңдау. 

23. Нарықтың түрлері, олардың құрылу ерекшеліктері. 

24. Мақсатты нарықты сегментациялау, әдістемелік ережелер. 

25. Мақсатты нарықты болжамды бағалаудың әдістемесі. 

26. Бәсеке, оның негізгі түрлері. 

27. Бизнес-жобаның бәсекелік ортасын анықтау. 

28. Нарықтағы бәсекелестік деңгейін бағалау 

29. Бәсекелестермен күрес 

30. Өнім сапасы және бәсекеге қабілеттілігі 

31. Маркетингтік ақпараттық жүйедегі қажетті мәліметтер 

32. Тауар теримніне түсініктеме 

33. Маркетингті жоспарлау фазалары 

34. Тауар ассортиментін қалыптастыру мен басқаруға бағытталаған іс-

әрекеттердің, әдістер мен принциептердің жиынтығы 

35. Жалпы кәсіпорындағы жоспарлау бөліктері 

36. Тауарлық белгі өндірушілерге көмегі 

37. Көтерме нарығына сипаттама 

38. Жоспарлық жүйенің негізделуі 

39. Жоспарлау процесінің қолданылуы 

40. Жоспарлаудың ара қашықтығы, объектілердің жоспарлы шешімдері 

тұрғысынан түрлері 

41. Қызмет көрсету сапасы қосады 

42. Тауар сапасы мен қызмет көрсетудің сенімділігі 

43. Маркетингтік зерттеулер факторлары 
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44. Кәсіпорын қызметінің әртүрлі жақтары мен оның жағдайын 

көрсетіп тұратын мәліметтер 

45. Сатушы нарығы сипаттамасы 

46. Маркетингтік зерттеулер жүйесі дегеніміз 

47. Қысқа мерзiмдiбiр жолғы дереу жабдықтауы бар мәмiлелердiң 

нарығы 

48. Сатушы басым билікке ие нарық 

49. Нарық дегеніміз 

50. Сатып алушы нарығы дегеніміз 

51. Жарнаманың экономикадан тыс мақсаттары 

52. «Маркет» ұғымының қазақша баламасы 

53. Бизнес-жоспардың негізгі мақсаты 

54. Нарық – экономикалық категория ретінде 

55. Нарықтың экономикалық құрылымы 

56. Қарапайым нарықты зерттеу процесі этаптары 

57. Нарықтағы кәсіпорын өнімінің қозғалысы неге қатысты 

58. Пайда болу және мазмұны бойынша жоспарлау жіктеледі 

59. Жоспарлаудың қандай әдістері бар 

60. Процестердің жиыны, кепілдік және қамтамасыз ету қажеттілігі, 

жобаның уақытында орындалуы 

61. Басқару құнының мақсатты жүйесі 

62. Жобаны аяқтағандағы жалпы бағаның құны 

63. Жобадағы жұмыс үлгісінің жетекшілігі және қолдауы 

64. Жобаны жүзеге асырудағы бақылау процесі 

65. Жобаның өмірлік циклі стадиялары 

66. Жобаның мақсатты есебінің мінезін танып білу 

67. Мегажобаның ерекше белгілері: 

68. Жобалаудың жүзеге асыру стадиясы 

69. Америкалық тәжірибеде қандай жобалар шағын деп есептелінеді 

70. Құрастыру кезеңдері бойынша өндірістік жоспарлау түрлері 

71. Ең алғаш жоспарлаудың ортақ қағидаларын кім қалыптастырған 

72. Кәсіпорынның ішкі ортасының жағдайы мен қауіпсіздігін, 

географиялық және жалпы айналадағы ортаның жағдайын анықтайтын орта 

73. Туралық дәрежесі бойынша жоспарлау қандай түрлерге жіктеледі 

74. Пайдалану аясына байланысты фирма ішілік жоспарлау қандай 

түрлерге жіктеледі 

75. Жоспарлаудың негізгі мақсаты 

 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар 
1. Бизнес-жоспарды дайындаудағы маркетингтің функционалдық 

ерекшелігі 

2. Маркетингтік зерттеулердің мәні, негізгі ережелері. 

3. Бизнес-жобаның маркетингтік ортасы. 

4. Маркетингтік зерттеулерді жоспарлау. 

5. Жарнамалық саясат. 
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6. Баға саясатын ескере отырып бизнес-жобаның тауарлық саясатын 

дайындау. 

7. Маркетингтің негізгі функциялары 

8. Маркетингтің түрлері мен кезеңдері. 

9. Маркетингтік орта және оның түрлері. 

10. Инвестициялардың қажеттілігі 

11. Инвестициялық процестің негізгі кезеңдері. 

12. Инвестициялардың нысаны және түрлері. 

13. Инвестициялардың субъектілері мен объектілері. 

14. Мамандандырылған инвестициялық жобалардың түрлері. 

15. Инвестиция нарығы, бизнес-жобаның көлеміне байланысты 

инвестиция нарығын сегментациялау. 

16. Инвестициялардың негізгі көздері. 

17. Бизнес-жоспардың инвестициялық жобасы тиімділігін бағалау. 

18. Инвестициялық жобалардың іске асырылуы. 

19. Жобалардың өмірлік циклы. 

20. Инвестициялық бизнес-жоспарлардың жүзеге асырылуы. 

21. Тәуекелді анықтау және идентификациялау. 

22. Тәуекелдердің түрлері және оларды төмендету әдістері. 

23. Тәуекелді бағалаудың әдістемелік ережелері. 

24. Тәуекелдердің дәрежесін анықтау, оларды талдау. 

25. Тәуекелдерді талдау түрлері: сапалық және сандық. 

26. Тәуекелдер жіктелуі. 

27. Бизнес-жобаның тәуекелділігін анықтау. 

28. Инвестициялық жобалардың сезімталдығын талдау. 

29. Тәуекелдерді сақтандыру. 

30. Бизнес-жоспардағы тәуекелдердің алдын алу шаралары. 

31. Бизнес-жоспар формасының басты мақсаты 

32. Бизнес–жоспар түсінігі 

33. Техникалық, ұйымдық, экономикалық, әлеуметтік болып жоба 

қандай белгісіне байланысты жіктелуі 

34. Жобаның ішкі және сыртқы ортасында элеметтердің алмасуы және 

байланыс жүзеге асырылатын зона 

35. Көрсетілгендердің ортасынан жоба жүзеге асыру формасының 

қағидалық ұйымдастырушылық нұсқаны көрсетіңіз 

36. Жобаның тиімділігі жалпылама өзіне кіріктіреді 

37. Жоба тиімділігін бағалаудың негізгі қағидаларына жатпайтынын 

көрсетіңіз 

38. «Бизнес-жоспар» термині қай жылдары әйгілі (сәнді) болған 

39. Жоспарлардың өзге түрлерімен салыстырғанда бизнес-жоспардың 

айрықша ерекшеліктері 

40. Инвесторды бизнес-жоспарда қызықтыратын мәселелер 

41. Бизнес-жоспар құжаты дегеніміз 

42. Бизнес жоспардың өңделуінің негізгі екі нұсқасын көрсетіңіз 
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43. Бизнес-жоспардың мазмұны мен рәсімделуі қандай құрылымнан 

тұрады 

44. Төменде келтірілген пайымдаулардың ішінен дұрыс емесін 

көрсетіңіз 

45. Банктік займдар 

46. Пайда дегеніміз 

47. Еңбек өнімділігін жоспарлау кезінде бірінші кезекте келесі 

анықталады 

48. Бизнестегі ең маңызды персона 

49. Шағын бизнестің үдемелі өсуі неге негізделеді 

50. Адамға негізгі әсер ететін күш 

51. Грек тілінен аударғанда «монополист» дегеніміз 

52. Фирманың анықталған шығындар мен кірістер тепе-теңдігін 

өңдейтін теория 

53. Қазақстан бойынша жұмыспен қамтылғандардың көп бөлігі қай 

бизнесте таралған 

54. Кәсіпкерліктің масштабтылығына және жұмысшылар санына 

байланысты бөлінуі 

55. Өндірістік секторға сипаттама 

56. Тауар өндіру және қызмет көрсету, оларды түпкілікті 

тұтынушыларға арналған барлық өндірістік құралдар 

57. Бәсекелестіктің мағынасы 

58. Өнеркәсіптік өндіріс құрылымды талдау қандай бағыттар бойынша 

жүргізіледі 

59. Инновация дегеніміз 

60. Инновациялық қызмет дегеніміз 

61. Нақты инвестиция бұл 

62. Инвестициялық қызметтің объектілеріне байланысты 

инвестициялар 

63. Инвестициялық портфель 

64. Инвестиялық қызметтің салалық бағыттылығы немен негізделеді 

65. Фирманың инвестициялық қызметі 

66. Инвестициялық қызметтің суъектісі 

67. Инвестициялық орта дегеніміз 

68. Инвестицияның әлеуметтік тиімділігі мыналармен негізделеді 

69. Инвестицияны мемлекеттік реттеудің маңызды міндеті 

70. Инвестициялық әлеует неден тұрады 

71. Аймақтыңинвестициялықсаясаты 

72. Жоба ресурстарының жиынтық құны, жобаның жұмыс істеу 

уақыты мен құны 

73. Жоспарлау процедурасының «жоғарыдан төмен» бойынша жүзеге 

асырылатын стратегиялық жоспарлаудың тәсілі 

74. Жоспарлаудың кезеңдері 

75. Жобаның шектеулі ресурстарының жиынтығын 

қамтамасыздандыру 
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Бизнес (инновациялық) жоба құру және қорғау 

Студенттер өз қалаулары бойынша еркін әлеуметтік-экономикалық 

тақырыпта бизнес немесе инновациялық жоба жасауы қажет. Егерде жоба 

инновациялық күрделі болатын болса, онда студенттер өзара бірігуіне болады 

(үш адамнан көп емес).  

Инновациялық жобаны құру мен қорғауға қойылатын талаптар: 

− Идеялардың инновациялық тақырыпқа сай болуы; 

− Жобаның міндеттері мен мақсаттарын қою; 

− Жобаның маңыздылығы, жаңашылдығы және нақты мәні; 

− Қорғауға ұсынылған жобаның нәтижелері; 

− Автор/лар/дың жобаға жеке қатысуы; 

− Теоретикалық бөлім (жобаның пәндік саласын сипаттау); 

− Практикалық бөлім (жобаны, сұлбаны және т.б. жүзеге асыру); 

− Жоба бойынша жарияланымдар /бар болса/ және қолданылған 

дереккөздеріне сілтеме жасау; 

− Жобаның әрбір бөлімінде силлабуста қарастырылған сұрақтар орын алуы 

қажет. 

 

Қорғау үшін жобаларға қойылатын негізгі талаптар: 

− автордың шығармашылық тәсілдемесі және тақырыпты толығымен аша 

білуі, 

− талдау жасай отырып өзінің шешімдерін ұсына алуы; 

− таңдалған тақырыптың бүгінгі күнде маңызды болуы; 

− қатысушының презентациялық біліктілігі,  

− көндіре білу қабілеті; 

− презентацияның мазмұндылығы; 

− жобаның Қазақстан Республикасы аумағында іске асырылу мүмкіндігі, 

сонымен қатар жергілікті өндірістер мен шаруа қожалықтарының қолдана алу 

мүмкіндігі. 

− сараптамалық комиссия алқаларының сұрақтарына жауап бере білуі. 

 

Бұл мақсат жобаның төмендегідей міндеттерін көздейді: 

− жоспарлауды үйрену (студент мақсатын қолдана алуы, мақсатқа жету 

үшін басты қадамдарын белгілеуі),  

− жұмыс барысындағы барлық мақсаттарға қол жеткізуді ойластыра алуы 

керек; 

− материалдар, мағлұматтар өңдеуі мен дағдылар жиынтығын 

қалыптастыру (студент дұрыс мағлұматты тандауы, оны қолдана білуі керек);  

− мақсатына сай әртүрлі талдау жасау (экономикалық, әлеуметтік 

креативтік және сыни түрде);  

− жазбаша есеп бере алуы: студент жұмыс жоспарын нақты қүруы, 

мағлұматты анық ұсынуы, библиография жайында түсінуі керек;  
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− жұмысына деген дұрыс көзқараста болуы керек: студент бар ынтасын 

білдіруі, жұмысты жоспар бойынша уақытылы орыңдауы керек 

− Студент жобаны жетекшісіне Word және презентация түрінде уақылы 

тапсыруы қажет 

− Бизнес (инновациялық) жобаны қорғауға әрбір жобаға 5-7 минут 

беріледі. 

 

 

 

Баяндаманың қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

_______ - ______ оқу жылы (№ ___ хаттама «____» ____________ 201_ ж.) 

 

_______ - ______ оқу жылы (№ ___ хаттама «____» ____________ 201_ ж.) 

 

 


