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Пәннің сипаттамасы 

 
Пәнді жүргізу мақсаты. Әлемдік тәжірибеде экономиканың 

бәсекеқабілеттілігі өте маңызды болып саналады. Бәсекелестік пен 
басқару ұғымдары өзгерістерді басқару қажеттілігімен байланысты. 
Бәсекелестік әр деңгейдегі жетекшілердің күнделікті қызметінің 
айрықша бір бөлігі болып табылады. Көптеген жетекшілер 
экономиканың бәсекеқабілеттілігін басқарудың формалды әдістерін 
пайдалану қажеттілігін түсінеді. 

Пәнді зерттеудегі міндеттері. Нарықтық қатынастардың дамуы, ел 
экономикасының өсуіндегі ұйымдар мен фирмалар рөлдерінің өсуі 
экономика бәсекеқабілеттілігін зерттеумен айналысушы мамандарды 
даярлау сапасын едәуір жақсарту қажеттілігіне әкелді. 

Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттік білім беру 
стандарттарының және осы силлабустың талаптарына сәйкес студент 
мыналарды білуі қажет: 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Статистика, Құқық 
негіздері, Менеджмент. 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпкерлік, 
Кәсіпорын қызметін жоспарлау. 

Оқыту нәтижелері: 
A. бәсекелестік туралы білімдер кешенін құруы керек; 
B. бәсекелестік жағдайларды жүзеге асыруды таңдау мен 

даярлаудағы нақты дағдыларға ие болу; 
C. жобаларды сәтті әрі минималды мүмкін боларлық шығындармен 

іске асыру (әсіресе жаңа өнімдерді дайындау облысында, бұл компания 
үшін өз бәсекелестігін едәуір көтеруге мүмкіндік береді) 

D. жобаларды тиімді басқара білу. 
E. өз бетінше жұмыс істей білу және кәсіби мамандану деңгейін 

үнемі жаңартып отыру. 
“Бәсеке” пәнінің әдіснамасы оны оқытудағы  ерекшеліктері мен 

мақсаттары арқылы анықталады. Осыған байланысты «тренажерлық» 
оқу әдістерін қолдану өте тиімді, яғни арнайы білімдер, дағдылардың 
қалыптасуына бағыттау: ситуациялық тапсырмалар, қателерді табу әдісі, 
жобалар әдәсә, кейс-әдіс, ашық және жабық тестілер. 

 

2. Пән бағдарламасы 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптың атауы 

Сағаттар 

Дәріс 
Семинар 

сабағы 
СӨЖ СОӨЖ 

1-модуль. Бәсекенің теориялық негіздері 

1 Нарықтық экономикадағы 
бәсекенің ролі 

3 2 10 2 

2 Бәсекеқабілеттілік және 4 2 10 2 
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оған жетудегі жолдары 
3 Бәсекеқабілеттілік 

анықтамасының 
әдіснамалық түсініктері 

4 2 10 2 

2- модуль. Бәсекелік стратегиялардың қалыптасуы  

4 Ірі кәсіпорындардағы 
бәсекеқабілеттілік 
ерекшеліктері 

4 2 10 2 

5 Кішігірім 
мамандандырудың 
бәсекелік 
артықшылықтары 

4 2 10 2 

6 Радикалды 
жаңартпашылық 
аясындағы бәсекелік 
стратегия 

3 1 5 1 

7 Шағын бизнес жоғары 
бәсекеқабілеттілік бастау 
ретінде 

4 2 10 2 

3-модуль.  Қазақстан  экономикасының бәсекеқабілеттілігі  
8 Қазақстан 

экономикасының 
бәсекеқабілеттілік 
жоғарлауының негізгі 
бағыттары 

4 2 10 2 

Барлығы 30 15 75 15 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты 

мен тәртіптері 

 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі 

Бақылау 
түрі 

Тақырып 
нөмірі  

Тапсырмалар тізбесі  
(бақылау формасы) 

Тапсыру 
мерзімі 

Ағымдағы 
бақылау 

1-тақырып Глоссарий 
Презентация 
Фильмді көру және талдау 

1-ші апта 

 Глоссарий 
Презентация 
Фильмді көру және талдау 

2-ші апта 

 2-тақырып Мини-зерттеу 
Презентация 

3-ші апта 

Мини-зерттеу 
Презентация 

4-ші апта 
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 3-тақырып Баяндама 
Глоссарий 
Фильмді көру және талдау 

5-ші апта 

 Баяндама 
Глоссарий 
Фильмді көру және талдау 

6-шы апта 

 4-тақырып Презентация 
Глоссарий 

7-ші апта 

 Баяндама 
Глоссарий 

8-ші апта 

Шептік 
бақылау Р1 

1-8-
тақырыптар 

Тест  8-ші апта 

 5-тақырып Топтық жоба  
Фильмді көру және талдау 

9-шы апта 

Экономикалық диктант 
Мини-зерттеу 

10-шы апта 

 6-тақырып Тақырып бойынша 
материалдарды жинау  
Мини-зерттеу 

11-ші апта 

 7-тақырып Ғылыми мақала 
Глоссарий 

12-ші апта 

Ғылыми мақала 13-ші апта 
 8-тақырып Презентация  

Тақырып бойынша 
материалдарды жинау 

14-ші апта 

Фильмді көру және талдау 
Глоссарий (сөздік) 

15-ші апта 

Шептік 
бақылау Р2 

1-8-
тақырыптар 

Тест  15-ші апта 

Қорытынды 
бақылау  

1-8 
тақырыптар 

Емтихан  
 

Кесте 
бойынша 

 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

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

Мультимедиалық 
презентация 

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. 

Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем 
емес), өзектілік, сипаттау сапасы, 
жобаны таныстыру, енгізу тәжірибесі  

Мини-зерттеу Талдау мақсатының сәйкестігі, 
мазмұндылық, көрнекілік (статистика, 
сызбалар, диаграммалар және т.б.), 
талдау, болжамдылық; көлемі 10-12 бет. 

Глоссарий 
(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 
дегенде 10 термин 

 Ғылыми мақала Теориялық жйне практикалық 
материалды білу және түсіну, 
ақпараттарды талдау және бағалау, 
пайымдау, көлемі 3-4 мың сөз; 
бірегейлік (95%-дан кем емес) 

 Фильмді көру 
және талдау 

Тақырыппқа байланысты фильм 
фильмді сақтау шеберінің көмегімен 
сақталған дайын жоба.  

 Тақырып 
бойынша 
материалдарды 
жинау  

Бақылау нәтижесiнде жиналған 
бастапқы мәлiметтердi ғылыми жүйеде 
өңдеудi және жиынтық бiрлiктерiн 
өздерiне тән белгiлерi бойынша топқа 
бөлiп, қорытынды корсеткiштердi 
есептеудi айтады. 

Шептік  Тест  Шептік бақылау 30 жабық және ашық  
тестілік сұрақтар (бір дұрыс 
нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 
минут. 

Қорытынды Емтихан  
 

ауызша 

 

3.2 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 
білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 
пайызбан қойылады. 
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Әріптік жүйе 
бойынша бағалау 

Баллдардың 
цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 
қатынаста 

Дәстүрлі жүйе бойынша 
бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  
C 2,0 65-69 
C- 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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3.3 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. 
 

3.4 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 
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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 ведомості мен 
хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу 
бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған ведомостілер 
деканатқа қайтарылады. 

 
4. Курс саясаты 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 
семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін 
сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге 
және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға 
бақылау, шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 
толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, 
деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, 
сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және 
сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 
мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған 
жағдайда, бағалар жойылады. 

 
 

1-МОДУЛЬ. БӘСЕКЕНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

ТАҚЫРЫП 1. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ БӘСЕКЕНІҢ 

РОЛІ 

 

Дәріс жоспары (3 сағат) 

1 дәріс  

1. Бәсеке қабілеттіліктің даму теориясы 
2. Қазіргі заманғы нарық жағдайындағы бәсеке 
Әдебиеттер: 1-5, 15 

2 дәріс  

1. Фирма және оның нарықтағы орны 

2. Нарық және нарықтық төменгі саты 

Әдебиеттер: 1-5, 15 
3 дәріс 

1. Қазіргі заманғы нарық жағдайындағы бәсеке 
2. Бәсекенің жіктелуі 
Әдебиеттер: 1-5, 15 
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Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ  

1. Бәсеке қабілеттіліктің даму теориясы 
2. Халықаралық бәсеке теориясының қазіргі заманғы трактовкасының 
авторы – М. Портер  

 

2 сабақ  
1. Фирма және оның нарықтағы орны 
2. Бәсекенің мінез құлық, құрылымдық және функционалдық 
трактовкаларының мәні 
 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 
2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 
3. Тақырып бойынша глоссарий құрастыру 
4. Тақырып бойынша фильм дайындау 
 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

-  Бәсеке қабілеттіліктің даму теориясы 
- Нарықты сегменттеу 

- Фирманың атқаратын қызметтері 
- «Көрінбейтін қол» принципі 
2. Сұрақтар: 

- «Бәсеке» түсінігі  
-  Бәсеке қабілеттіліктің даму теориясы 
- М.Портердің бес күші 
- Қазіргі заманғы экономикадығы бәсекелестіктің рөлі 
- Экономикалық конъюнктураға «циклдық», «циклдық емес» және 
«кездейсоқ» факторлар 
- Экономикалық конъюнктураны жақсартудың әдістері 
- ҚР-да бәсеке жөнінде қандай нормативтік құжаттар 
3. Глоссарийды  қарастыру 

4. Фильмді көру және талдау 
 

ТАҚЫРЫП 2. БӘСЕКЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК ЖӘНЕ ОҒАН ЖЕТУ 

ЖОЛДАРЫ 
 

Дәріс жоспары (4 сағат) 

1 дәріс  

1. Тұтынушыға деген тауардың бағасы 
2. Орын толтыру принциптері 
Әдебиеттер: 1-5, 15 
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2 дәріс  

1. Бәсекелестік стратегиялардың аумағы 

2. Фирманың өмірлік циклы 

Әдебиеттер: 1-5, 15 
3 дәріс  

1. Тауарлар бағасы, тұтыну құндылығы мен оның бәсекеқабілеттілігі 
2. Тауардың бәсекеқабілеттілігіне анықтама 
Әдебиеттер: 1-5, 15 
 

4 дәріс  

1. Фирманың төрт базалық стратегиясы 
2. Өнімнің бәсекеқабілеттілігінің факторлары 
Әдебиеттер: 1-5, 15 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ  

1. Тауардың тұтыну құндылығы 
2. Фирмаларға үстеме ақы төлеу принципі 

2 сабақ  
1. Өнімнің өмірлік циклы 
2. Бәсекеқабілеттілік қоры 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 
2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 
3. Тақырып бойынша глоссарий құрастыру 
4. Мини-зерттеу жүргізу 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау: 

- Тауардың бәсекеқабілеттілігі 
- Тауардың тұтыну құндылығы 

- Нарықтық бәсеке 
- Саланың бәсекеқабілеттілігі 
2. Сұрақтар: 

- Тұтынушыға деген тауардың бағасы 
- Бағалы және бағалы емес бәсеке 
- Экономикалық бәсекелестіктің пайда болуын  
- Монополистік бәсеке 
3. Мини-зерттеу тақырыптарын қорғау: 
- «Тауардың тұтыну құндылығы»; 
- «Өнімнің бәсекеқабілеттілігінің факторлары»; 
- «Фирманың төрт базалық стратегиясы»; 
- «Өнімнің өмірлік циклы». 
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ТАҚЫРЫП 3. БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ  АНЫҚТАУДЫҢ  

ӘДІСТЕМЕЛІК ТҮСІНІКТЕРІ 

 

Дәріс жоспары  (4 сағат) 

1 дәріс  

1. Бәсекеге қабілеттілікті  анықтаудың  құрылымдық деңгейі 
2. Халақаралық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін бағалау 
критериялары 
Әдебиеттер: 1-5, 14, 15 

2 дәріс 

1. Кластер экономиканың бәсекеқабілеттілік жоғарлау инструменті 
ретінде. 
2. Экономиканың бәсекеқабілеттілігі және транснационалды 
корпорациялар 
Әдебиеттер: 1-5, 14, 15 

3 дәріс 

1. Бәсекеқабілеттіліктің ұлттық «ромбысына» сипаттама 
2. Елімісіздің бәсекелік басымдылықтары 
Әдебиеттер: 1-5, 14, 15 

4 дәріс 

1. Халақаралық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін бағалау 
критериялары 
2. Салалардағы бәсекенің бес күшінің сипаттамасы 

Әдебиеттер: 1-5, 14, 15 
 

Семинар сабағының жоспары  (2 сағат) 

1 сабақ  

1. Экономикадағы «кластер» ұғымына анықтама  
2. Шет елдерде бәсекқабілеттіліктің түрлері 

2 сабақ  
1. Экономиканың бәсекеқабілеттілігі корпорациялар 
2. Экономиканың транснационалды корпорациялар 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 
2. Берілген тақырыптар бойынша баяндама дайындау 
3. Тақырып бойынша глоссарий құрастыру 
4. Фильм дайындау 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Баяндамаларды қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Елімісіздің бәсекелік басымдылықтары 
- Халақаралық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін бағалау 

- ҚР кластердің қалыптасуы 
- ҚР транснационалды корпорациялардың дамуы 

2. Сұрақтар: 
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- Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз? 
- Саланың  бәсекегеқабілеттілігі 
- Тауардың  бәсекегеқабілеттілікті   
- Кластер мәні және мазмұны 
- Кластерлік саясат 
3. Фильмді көру және талдау 
4. Глоссарийды қарастыру 
 
2- МОДУЛЬ. БӘСЕКЕЛІК СТРАТЕГИЯЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ  

 

ТАҚЫРЫП 4. ІРІ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ БӘСЕКЕ 

ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Дәріс жоспары (4 сағат) 

1 дәріс  

1. База және ірі өндірістердің тиімді шекаралары 
2. Жаппай сұранысқа қызмет көрсету стратегиясы 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

2 дәріс  

1. Бәсекелестерді басындыру стратегиясы 
2. Виолента эволюциялық жолы 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

 
3 дәріс 

1. Жаппай сұранысқа қызмет көрсету стратегиясы 
2. Алғашқы қадамның басымдылығы» факторы 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

4 дәріс 

1. Виоленттердің өмірлік циклының заңдылықтары  
2. Қазақстандағы монополияға қарсы реттеуге арналған заңнамалары 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 
 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ  

1. «Масштабта үнемдеу» түсінігінің мәні  
2. «Фиксирленген шығындар» мен «шартсыз-фиксирленген шығыстар» 
түсінігінің мәні 

2 сабақ  
 «Шапшаң екінші» тактикасының мәні мен мазмұны 

2. Бәсекелестерді басындыру стратегиясының түсінігі 
 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 
2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 
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3. Тақырып бойынша глоссарий құрастыру 
 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентацияларды  қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Мамандандыру мәні және мазмұны 

- ҚР ірі кәсіпорындардың дамуы және қалыптасуы 

- Ұлттық экономиканың бәсекелестік проблемалары  
- Капиталдың шоғырлануы 

2. Сұрақтар: 

- Тұтынушыға деген тауардың бағасы 
- Бағалы және бағалы емес бәсеке 
- Мемлекет пен ірі компаниялардың арақатынастарын реттеу 
- Ірі бизнес субъектілерін анықтаудың мәні мен критерийлері 
3. Глоссарийды қарастыру 

 

ТАҚЫРЫП 5. КІШІГІРІМ МАМАНДАНДЫРУДЫҢ БӘСЕКЕЛІК 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 

 

Дәріс жоспары (4 сағат) 

1 дәріс 

1. Өнімнің  дифференциациясы – тұтынушыға  деген күрестегі  ең 
тиімді тәсіл 
2. Кішігірім  мамандандырудың  эволюциялық жолдары 

2 дәріс  

1. Нарықтың сегменттенуі 
2. Тұтынушыны қалай  жаулап алу 
Әдебиет: нег.1, 2, 3, 4, қос. 24, 28, 29 

3 дәріс 

1. Нарықты сегменттеудің қажеттілігі  
2. Нарықты сегменттеу қағидалары 
Әдебиет: нег.1, 2, 3, 4, қос. 24, 28, 29 

4 дәріс 

1. Өнімнің дифференциациялаудың мәні 
2.Тар мамандандырудың артықшылықтары мен кемшіліктері 
Әдебиет: нег.1, 2, 3, 4, қос. 24, 28, 29 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ  

1. Кішігірім  мамандандырудың  эволюциялық жолдары 
2. Тар мамандандырудың эволюциялық дамуының ерекшеліктері 

2 сабақ  
1. Тұтынушыны жаулап алудың қандай стратегиялары 
2. Тұтынушыны жауалап алудың себептері 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар: 
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1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 
2. Топтық жобаға дайындау 
3. Фильмді дайындау 
4. Берілген тақырыптар бойынша экономикалық диктант 
5. Тақырып бойынша мини-зерттеу жүргізу 
 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1.  Сұрақтар: 

- Патиенттік стратегия 
- Бағалы және бағалы емес бәсеке 
- Тұтынушыға деген тауардың бағасы 
- Бағалы және бағалы емес бәсеке 
2. Топтық жобаны қорғау 
3. Экономикалық диктант 
4. Мини-зерттеу бойынша есеп беру 

 
ТАҚЫРЫП 6. РАДИКАЛДЫ  ИННОВАЦИЯ  САЛАСЫНДАҒЫ  

БӘСЕКЕЛІК СТРАТЕГИЯ 

 

Дәріс жоспары (3 сағат) 

1 дәріс 

1. Радикалды  инновация эксплеренттік  фирмалардың  мамандандыру 
ретінде 
2. Эксплеренттік  фирмалардың  эволюциялық даму кезендері 
Әдебиеттер: нег.1, 2, 3, 4, қос. 24, 28, 29 

 

2 дәріс 
1. Инновацияның мәні мен мазмұны 
2. Инновацияның жіктелуі 
Әдебиеттер: нег.1, 2, 3, 4, қос. 24, 28, 29 

 

3 дәріс 
1. Кәсіпкерліктің қалыптасу факторлары 
2. Инновацияны ынталандыру әдістері 
Әдебиеттер: нег.1, 2, 3, 4, қос. 24, 28, 29 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Экспелерент фирмалардың инновацияларды басқаруы 
2. Радикалды инновацияның ерекшеліктері 
 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 
2. Тақырып бойынша шығармашылық тапсырманы орындау: Радикалды  
инновация  саласындағы  бәсекелік стратегия 
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3. Мини-зерттеу өткізу: ҚР инновациялық жүйенің қалыптасуы 
 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Шығармашылық тапсырманы тексеру 
2. Сұрақтар: 

- Тұтынушыға деген тауардың бағасы 
- Бағалы және бағалы емес бәсеке 
3. Талдамалық анықтаманы талдау 

 
ТАҚЫРЫП 7. ШАҒЫН БИЗНЕС ЖОҒАРЫ БӘСЕКЕ 

ҚАБІЛЕТТІЛІК БАСТАУ РЕТІНДЕ 

 

Дәріс жоспары (4 сағат) 

1 дәріс 

1. Локалды қажеттілік және оның нарықтағы рөлі 
2.  Бәсекелестермен күрестегі  кішігірім бизнес стратегиясы 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

2 дәріс  

1. Локалды қажеттілік және оның нарықтағы рөлі 
2.  Бәсекелестермен күрестегі  кішігірім бизнес стратегиясы 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

3 дәріс 

1. Локалды қажеттіліктің мәні 
2. Локалды қажеттіліктің нарықтық экономикадағы орны 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

4 дәріс 

1. Бәсекелестермен күрестегі  кішігірім бизнес стратегиясы 
2. Коммутант-фирмалардың түрлер 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Локалды қажеттілік және оның нарықтағы рөлі 
2. Коммутант-фирмалардың эволюциялық дамуындағы негізгі мәселелер 

2 сабақ 
1. Бәсекелестермен күрестегі  кішігірім бизнес стратегиясы 
2. Қазақстанда бәсекелік ортаны бағалау дәрежесі 
 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 
2. Берілген тақырыптар бойынша ғылыми мақала дайындау 
3. Тақырып бойынша  глоссарий құрастыру 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
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1. Ғылыми мақалаларды  қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Қазақстанда бәсекелік ортаны бағалау 
- Бизнес стратегиясы 

- Коммутант-фирмалардың ерекшеліктері 
2. Сұрақтар: 

- Коммутант-фирмалардың қалыптасуы 
- Виолент-фирмалардың ерекшеліктері 
- Патиент-фирмалардың маңызы 
3. Глоссарийды қарастыру 
 

3-МОДУЛЬ. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ 

БӘСЕКЕҚАБІЛЕТТІЛІГІ 

 
ТАҚЫРЫП 8. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ БӘСЕКЕ 

ҚАБІЛЕТТІЛІК ЖОҒАРЛАУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 
Дәріс жоспары (4 сағат) 

1 дәріс 

1. Қазақстандық тұрақты экономикалық өсім моделінің қалыптасуы 
2. Қазақстан халқының өмір деңгейінің артуы 
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

2 дәріс  

1. Қазақстан экономикасы бәсеке қабілеттілігінің инновациялық-
технологиялық құраушысы 
2. Аймақтық бәсеке қабілеттілігі экономиканың тұрақты дамуының 
негізі ретінде  
Әдебиет: нег.1,2,3,4, қос. 24,28,29 

3 дәріс 

1. Қазақстан халқының өмір деңгейінің артуы 
2. Бәсекені қолдаудың негізгі шаралары 

 

4 дәріс 

1. Аймақтық бәсеке қабілеттілігі экономиканың тұрақты дамуының 
негізі ретінде  
2. Қазақстан экономикасы бәсеке қабілеттілігінің инновациялық-
технологиялық құраушысының негізгі мәселелері 

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

 

1 сабақ 

1. Қазақстандық тұрақты экономикалық өсім моделінің қалыптасуы 
2. Монополияға қарсы реттеудің мәні 

2 сабақ 
1. Қазақстан экономикасы бәсеке қабілеттілігінің инновациялық-
технологиялық құраушысы 
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2. Қазақстандағы бәсеке мен монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері 
 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 
2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 
3. Тақырып бойынша материалдарды жинау: «Нормативтік актілер» 

4. Фильмді дайындау 
 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Аймақтық бәсеке қабілеттілігі 
- Қазақстандағы бәсеке мен монополияға қарсы реттеу саясаты 

2. Сұрақтар: 

- Экономикалық өсім моделінің қалыптасуы 
- Монополияға қарсы саясат 
- Халқының өмір деңгейінің артуы 
- Бәсекені қолдаудың негізгі шаралары 
3. Жинаған материал бойынша есеп беру  
4. Фильмді көру және талдау 

 
 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер 

 
1.  «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 10.01.2018 
2.  Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»/ Егемен 
Қазақстан, 12.04.2017 ж., Астана 
3. «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі», Алматы, «БИКО» 
баспа үйі, 2009. 
4. Концепция по вхождению Казахстана в число 30-самых развитых 
государств мира. Постановление Правительства РК от 23 декабря 2013 
года   
5. Портер М. Конкуренция. –М.: Издательский дом «Вильямс», 2005 
6. Аймагамбетов Е.Б., Стефанов Д., Куттыбаева Н.Б. Қазақстандағы 
аймақтардың бәсекеге қабілеттілігі: бағалау әдістері және экономикалық 
кеңістік факторы, монография. ҚҚЭУ, 2018 ж. 
7. Аймагамбетов Е.Б., Куттыбаева Н.Б. Қазіргі экономикадағы аймақтың 
бәсекелесу қабілетінің концепциясы және моделі: артықшылықтары мен 
шектеулері // Вестник регионального развития // НИИ Регионального 
развития. - Караганда, 2016. - №1-2 (40). – С. 6-17. 
8. Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной 
конкурентоспособности стран мира, 2015 г.   
9. Бесеке. Бейсебаев А.С., Аханова М.Ж., Зұлхарнай А.Н.Қарағанды, 
ҚҚЭУ, 2017 ж. 
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10. Исследования ПРООН Индекс человеческого развития в странах 
мира  Всемирный экономический форум: рейтинг стран мира по уровню 
развития человеческого капитала 2015 г.  
11. Пилипенко И.В. Анализ основных зарубежных теорий 
конкурентоспособности стран и регионов в мировом хозяйстве // 
Известия Академии наук. Серия географическая. – 2003. - №6. – С. 15-
25.  
12. Горбанев М.М. Международные рейтинги конкурентоспособности и 
что они на самом деле измеряют? //Дискуссионная работа, Институт 
комплексных стратегических исследований, 2002 
13.  Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность: 
Очерки развития российских предприятий. – М.:ТЕИС, 2003 
14.  Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / Пер. с англ. Под 
ред. А.Н.Романова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001 
15. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: 
пространственный анализ / Под ред. Н.С.Мироненко. – М.: Пресс-Соло, 
2002 
16. Кулешова А.Б. Конкуренция в вопросах и ответах. – М.: ТК- Велби, 
2004 
17. Магомедов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров. – М. Дашков и К, 
2003 
18. Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Основы управления 
конкурентоспособностью, Издательство Омега-Л, 2008. 
19. Мишин Ю.В. Экономические основы организации 
конкурентоспособного производства. – М.: Изд. Дом НОВЫЙ ВЕК, 2000 
20. М.Портер Конкурентная стратегия. Издательство «Альпина Бизнес 
Букс», 2006 
21. Панов А.Н. Как победить в конкурентной борьбе. Гармоничная 
система качества – основа эффективного менеджмента. – М. РИА 
«Стандарты и качество», 2003 
22. Сальжанова З.А. Теория рыночной конкуренции: учебное пособие-
Караганда: ТОО «Санат-Полиграфия», 2006. 
23. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях 
кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.:Маркетинг, 2002 
24. Хамел Б., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков 
завтрашнего дня //Пер. с англ. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2002 
25. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-
практическое пособие. –М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 
26. Peter Thiel, Blake Masters. Zero to One: Notes on Strtups, or How to 
Build the Future. Издательство   “Crown Business”, 2014 
27. Информационно-аналитический журнал «Рынок и конкуренция» за 
2015, 2017 гг.(Казахстан) 
28. Материалы Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное 
агентство) 
29. Предпринимательский Кодекс РК, 2017 г. 
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 Қосымша әдебиет 

 
30. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: 
пространственный анализ / под ред. Н.С. Мироненко. – М.: Пресс-Соло, 
2002. – 472 с. 
31. Сабден О. Экономика. Избранные труды. Конкурентоспособность  
национальной экономики: критерии оценки и пути повышения. Том 9 
2012 г.  
32. Экономика Казахстана на рубеже тысячелетий. Научное издание // 
Ответ. ред. Альжанова Ф.Г.,Алматы, ИЭ МОН РК – 2014, 304 с.  
33. Экономика Казахстана в ХХI веке. Монография. Султанов Б.К. и др. , 
Алматы, 2014 г  
34. Мировой кризис и тенденции экономического развития Казахстана. 
Монография. В.Ю.Додонов, 2011 г.  
35. Робинсон Дж, Экономическая теория несовершенной конкуренции, 
М 29. Прогресс1986 г. 
36. Конкуренция и антимонопольное регулирование М Логос. 1999 
37. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность: 
очерки развития российских предприятий. – М.: ТЕИС, 2003. – 236 с. 
38. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. - М.: Экономика, 
2001. – 304 с. 
32. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2001. – 239 с 
 
Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар. 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар 

 
1. Бәсекелестік нарықтық экономиканың құрама элементі ретінде 
2. Фирма бәсекелестіктің негізгі субъектісі ретінде 
3. Нарық және нарықтық тауашалар 
4. Нарықтық бәсекелестіктің анықтамасы 
5. Тауардың тұтынушы үшін құндылығы және оны арттыру әдістері 
6. Өнімдер мен фирмалар үшін компенсациялау принципі 
7. Бәсекелестік стратегиялар аймағы 
8. Ірі өндіріс тиімділігінің базасы мен шекаралары 
9. Жаппай сұранысты қанағаттандыру стратегиясы 
10.  Бәсекелестерді басу стратегиясы 
11.  Виоленттің эволюциялық жолы 
12.  Өнімнің дифференциациясы – бәсекелестермен күресудің тиімді 

тәсілі 
13.  Фирма-түлкінің эволюциялық жолы 
14.  Радикалды инновациялар – бәсекелестерден бос нарықтарға жол 
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15.  Пионерлік жобаларды қаржыландыру проблемасы 
16.  Фирма-қарлығаштың (эксплерента) эволюциясы 
17.  Локальды мұқтаждықтар және олардың нарықтағы рөлі 
18.  Бәсекелестермен күрестегі ұсақ бизнестің стратегиясы 
19.  Фирма-тышқан (коммутант) түрлері 
20.  Бәсекелестік және қазіргі нарық құрылымы 
21.  Бәсекелестік және ҒТП 

 
Екінші шептік бақылау жүргізуге арналған сұрақтар 

 
1. Фирмалар қауымдастығының бәсекеқабілеттілігі мен ұлттардың 

халықаралық бәсекеқабілеттілігі 
2. Бәсекелестіктің объективті заңдары және олардың социализм 

дәуіріндегі әрекет етуі 
3. Экономиканың трансформациясы кезеңіндегі компаниялар 

қауымдастықтары 
4. Қазақстандық компаниялар дамуының перспективалары 
5. Экономикалық қызмет субъектілерінің бәсекеқабілеттілігі 
6. Объектілердің бәсекеқабілеттілігі: технологиялар мен өнімдер 

(қызметтер) 
7. Бәсекелестік артықшылықтарды бағалау тәртібі 
8. Өнімді жетілдірудің перспективті варианттары 
9. Жаһанды экономика жүйесіндегі Қазақстан 
10.  Қазақстанда жүргізілуші либерализация және тұрақтандыру саясаты 
11.  Ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау критерийлері: 

артықшылықтары мен кемшіліктері 
12.  Бүкіләлемдік экономикалық форумның жаһанды бәсекеқабілеттілік 

индексін есептеу әдістемесінің артықшылықтары 
13.  Қазақстанның ұлттық бәсекеқабілеттігінің проблемасы 
14.  Бүкіләлемдік банкінің жетекші макроэкономикалық көрсеткіштері 

бойынша бағалары 
15.  Қаржылық сектордың бәсекеқабілеттілігі: теориялық және 

практикалық сұрақтары 
16.  2010-2017  ж. банк капиталының Қазақстандағы шоғырлануы 
17.  Бәсекқабілеттілік рейтингі 
18.  Қазақстанның әлемнің бәсекеқабілетті 50 елдің қатарына кіру 

стратегиясы 
19.  Бәсекеқабілеттілікті арттырудың жергілікті саясатының негізгі 

бағыттары 
20.  Мемлекеттеік корпорациялардың бастапқы капиталы 

 
Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 
1. Бәсекелестік нарықтық экономиканың құрама элементі ретінде 
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2. Фирма бәсекелестіктің негізгі субъектісі ретінде 
3. Нарық және нарықтық тауарлар 
4. Нарықтық бәсекелестіктің анықтамасы 
5. Тауардың тұтынушы үшін құндылығы және оны арттыру әдістері 
6. Өнімдер мен фирмалар үшін компенсациялау принципі 
7. Бәсекелестік стратегиялар аймағы 
8. Ірі өндіріс тиімділігінің базасы мен шекаралары 
9. Жаппай сұранысты қанағаттандыру стратегиясы 
10. Бәсекелестерді басу стратегиясы  
11. Виоленттің эволюциялық жолы  
12. Өнімнің дифференциациясы – бәсекелестермен күресудің тиімді 

тәсілі 
13.  Фирма-түлкінің эволюциялық жолы 
14.  Радикалды инновациялар – бәсекелестерден бос нарықтарға жол 
15.  Пионерлік жобаларды қаржыландыру проблемасы 
16. Фирма-қарлығаштың (эксплерент) эволюциясы 
17.  Локальды мұқтаждықтар және олардың нарықтағы рөлі 
18.  Бәсекелестермен күрестегі ұсақ бизнестің стратегиясы 
19.  Фирма-тышқан (коммутант) түрлері 
20.  Бәсекелестік және қазіргі нарық құрылымы 
21.  Бәсекелестік және ҒТП 
22.  Фирмалар қауымдастығының бәсекеқабілеттілігі мен ұлттардың 

халықаралық бәсекеқабілеттілігі 
23.  Бәсекелестіктің объективті заңдары және олардың социализм 

дәуіріндегі әрекет етуі 
24.  Экономиканың трансформациясы кезеңіндегі компаниялар 

қауымдастықтары 
25.  Қазақстандық компаниялар дамуының перспективалары 
26.  Экономикалық қызмет субъектілерінің бәсекеқабілеттілігі 
27.  Объектілердің бәсекеқабілеттілігі: технологиялар мен өнімдер 

(қызметтер) 
28.  Бәсекелестік артықшылықтарды бағалау тәртібі 
29.  Өнімді жетілдірудің перспективті варианттары 
30.  Жаһанды экономика жүйесіндегі Қазақстан 
31.  Қазақстанда жүргізілуші либерализация және тұрақтандыру 

саясаты 
32.  Ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау критерийлері: 

артықшылықтары мен кемшіліктері 
33.  Бүкіләлемдік экономикалық форумның жаһанды бәсекеқабілеттілік 

индексін есептеу әдістемесінің артықшылықтары 
34.  Қазақстанның ұлттық бәсекеқабілеттігінің проблемасы 
35.  Бүкіләлемдік банкінің жетекші макроэкономикалық көрсеткіштері 

бойынша бағалары 
36.  Қаржылық сектордың бәсекеқабілеттілігі: теориялық және 

практикалық сұрақтары 
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37.  2010-2017  ж. банк капиталының Қазақстандағы шоғырлануы 
38.  Бәсекқабілеттілік рейтингі 
39.  Қазақстанның әлемнің бәсекеқабілетті 30 елдің қатарына кіру 

стратегиясы 
40.  Бәсекеқабілеттілікті арттырудың жергілікті саясатының негізгі 

бағыттары 
41.  Мемлекеттік корпорациялардың бастапқы капиталы 
42. Бәсекелестерді басу стратегиясы  
43. Виоленттің эволюциялық жолы  
44. Өнімнің дифференциациясы – бәсекелестермен күресудің тиімді 

тәсілі 
45.  Фирма-түлкінің эволюциялық жолы 
46.  Радикалды инновациялар – бәсекелестерден бос нарықтарға жол 
47.  Пионерлік жобаларды қаржыландыру проблемасы 
48. Фирма-қарлығаштың (эксплерента) эволюциясы 
49.  Локальды мұқтаждықтар және олардың нарықтағы рөлі 
50.  Бәсекелестермен күрестегі ұсақ бизнестің стратегиясы 
51. Типтік белгісі бойынша бәсекенің жіктелуі 
52. Бәсекелес фирмалар мәні 
53. Салыстырмалы артықшылығы бар теория  
54. Бәсекенің динамикалық модель түсінігі 
55. Фирманың стратегия таңдауына әсер ететін факторлар 
56. Жергілікті масштабтарда жай бизнеске тиесілі стратегияның мәні 
57. Табысты көбейтуге болатын факторлар 
58. Бәсекенің экономикалық модельдері 
59. Фирманың өмірлік циклі 
60. Тауардың тұтынушылық құндылығы 
61. Бәсеке қабілеттілік деңгейлері 
62. Лизинг және оның түрлері 
63. Кластер түсінігі 
64. Өндіріс масштабындағы үнемдеу факторы 
65. Белгіленген шығындар ұғымы 
66. Патиенттік стратегияның негізгі құраушылары 
67. Өнім дифференциациясы 
68. «Түлкілер» стратегиясы 
69. Өнім дифференциациясының негізгі факторлары 
70. Горизонтальды диверсификация 
71. Толықтырушы диверсификация 
72. М. Портердің  «ұлттық ромбы»  
73. Виоленттік  стратегияның негізгі құраушылары 
74. Коммутанттық стратегияның негізгі құраушылары 
75. Трансұлттық корпорациялардың әлеуетті қауіпі 
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Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 
 
 
______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 
 
______ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


