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1. Пәннің сипаттамасы 

Дүние жүзі мен Қазақстан экономикасындағы болып тұратын 

өзгерістер мен реформалар жаңа экономикалық және әлеуметтік 

қатынастардың тууына мүмкіндік береді. Кәсіпкерлік пен кәсіпкер 

заманауи нарықтың басты қатысушыларының біріне айналады. 

Кәсіпкерлік қызмет-бұл өнімдер мен ұызметтерді жоспарлау, өндіру, 

жүзеге асыру процесінде, сонымен қатар қонақжайлылық 

индустриясында туатын әлеуметтік –экономикалық жүйе. 

Кәсіпкерліктің басты мақсаты- тиімді экономикалық әдіс-

тәсілдерді пайдалану жолы арқылы алға қойылған мақсатқа жету. Осы 

пәнді оқыту барасында студенттер кәсіпкерлік қызмет және заманауи 

экономикаға сай ұйымдастырылуының талаптары мен факторларына 

туралы толық түсінік алады.  

Пәнді оқыту мақсаты.Студенттерге туристік аяда кәсіпкерлік 

белсенділіктің логикасы жайлы қажетті білім беру. Әсіресе кәсіпкерлік 

идея, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, баға саясатын жасау, өндіріс 

шығындарын азайту, сондай-ақ туристік фирмалар қызметінде 

қолданылатын өндірістік коммерциялық қызмет формалары мен 

әдістерін анықтауды зерттеудің нақты дағдыларын қалыптастыру. 

Міндеттері: 
 кәсіпкерліктің институционалдық және заңдық базасының 

теориялық және тәжірибелік негізінің білімін беру және кәсіпкерлік іс-

әрекет тәжірибесін жинақтау; 

  кәсіпкерлік теориясының түрлі бағыттары туралы білім беру; ҚР 

кәсіпкерлік іс-әрекет жағдайы және болашағы туралы білім;  

 жоспарлау және кәсіпкерлік қызметтерді диагностиалау 

маркетингілік қызметті қабылдау және негізгі әдістердін практикалық 

сабақтарында жұмыс жасау және оқып білу;  

 студенттерді өз бизнес-жоспарларын құруға үйрету;  

 тауар, нарық, бәсекелес туралы ақпарат жинау, ойлаған іс-

жетістігіне әсер ететін факторларды анықтау тәжірибесін жинақтау;  

 компания пайдалылығын есептеуге және жобаны жүзеге асырудағы 

қиындықтар мен кедергілерді алдын-ала анықтауға үйрету. 

Пререквизиттері: «Қонақжайлылық индустрисынының 

негіздері».    

Постреквизиттері: «Мейрамхана және мейманхана 

маркетингі», «Мейрамхана және мейманхана менедженті» . 

Оқыту нәтижелері: 

А мейманхана кәсіпорындары мен мейрамханаларды қызмет 

көрсетуге дайындау; 

В баға саясатын қалыптастыру және нақты өнім мен қызметтің 
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бағасын есептеу; 

С қалыпты қызметті қамтамасыз ететін барлық ресурстарды 

жоспарлаудың ең тиімді нұсқасын анықтау; 

D қаржы шаруашылық қызметтің жалпы талдауын жүргізу; 

Е мейманхана кәсіпорындарының және мейрамханалардың 

бизнес жоспарын жасау.  

«Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесіндегі кәсіпкерлік 

қызмет негіздері» пәнінің методологиясыоның ерекшеліктерімен 

және зерделеу мақсатымен айқындалады. Осымен байланысты арнайы 

білім, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту 

әдістері: ахуалдық есептер, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы 

талдау әдісі, кейс әдісін пайдалану мақсатқа сай болып саналады. 

 

2. Пән бағдарламасы 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптар 

атауы 

Лекция 

сабағы 

Тәжіриб

е сабағы  

БОӨЖ БӨЖ 

1-модуль.  Мейрамхана ісі  және  қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік 

қызметтің ерекшелігі 

1. Заманауи қоғамдағы 

кәсіпкерлік ісі 

2 4 2 10 

2. Мейрамхана ісі  және  

қонақ үй бизнесіндегі 

кәсіпкерліктің 

ұйымдастырушылық-

құқықтық формалары  

2 4 2 10 

3. Қонақжайлылық 

индустриясындағы 

шағын  кәсіпкерлік  

1 2 2 10 

2-модуль. Кәсіпкерлікті ұйымдастырудағы қосалқы қызметтер 

4. Мейрамхана және 

мейманхана 

бизнесіндегі 

кәсіпкерлік 

қызметті  қолдау 

және реттеу 

2 4 2 10 

5. Мейрамхана және 

мейманхана 

бизнесіндегі 

2 4 2 10 
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кәсіпорындардың 

қаржылық қызметі 

6. Бәсекелестік 

кәсіпкерлік орта 

3 6 2 12 

7. Мейрамхана және 

мейманхана 

бизнесіндегі кадрлік 

қамтамасыз етілуі 

және корпоративтік 

мәдениет 

3 6 3 13 

 Барлығы: 15 30 15 75 

 

 3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау 

саясаты мен тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі 

 
Бақылау 

түрі 

Сабақ 

тақырыптары 

(ағымдағы 

бақылау 

үшін) 

Тапсырмалар түрлері  

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1 тақырып 

 

1.Эссе жазу  

2.Тақырып бойынша 

глоссарий жасау 

3. Реферат дайындау 

4. Тест сұрақтарына 

жауап беру 

1-апта 

 1 тақырып 

 

1. Реферат дайындау 

2. Тақырып бойынша 

глоссарий жасау 

3. Тест сұрақтарын 

құрастыру 

2-апта 

 2 тақырып 

 

1. Тестік сұрақтарға 

жауап беру, 

2. Презентациялық  

3. Мультимедиалық 

таныстырылым 

3-апта 

 2 тақырып 1. Тестік сұрақтарға 4-5 апта 
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 жауап беру 

2. Проблемалық 

ахуалдық есептерді 

шешу 

 3 тақырып 1. Тестік сұрақтарға 

жауап беру 

2.  Тақырып 

бойынша  ситуациялық 

жағдайды шешу 

3. Бизнес-жоспар 

құрастыру 

4. Мультимедиалық 

таныстырылым 

6-7 апта 

Шептік 

бақылау Р1 
Тақырыптар 

1-3 

Коллоквиум 8 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

4-тақырып 1.Тестік сұрақтарға 

жауап беру 

2. Тақырып бойынша  

ситуациялық жағдайды 

шешу 

3.Бизнес-жоспар 

құрастыру 

4.Мультимедиалық 

таныстырылым 

 

8-9 апта 

 4 тақырып 

 

1.Кейсті талдау және 

шешу 

2. Мультимедиалық 

таныстырылым 

3. Тақырып бойынша 

глоссарий жасау 

10-11апта 

 5 тақырып 

 

1. Баяндама дайындау 

 2. Мультимедиалық 

таныстырылым 

3. Тақырып бойынша 

глоссарий жасау 

12 апта 

 5 тақырып 

 

1. Баяндама дайындау 

 2. Мультимедиалық 

таныстырылым 

3. Тақырып бойынша 

глоссарий жасау 

13 апта 

 6 тақырып 1. Баяндама дайындау 14 апта 
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  2. Мультимедиалық 

таныстырылым 

3. Тақырып бойынша 

глоссарий жасау 

 6 тақырып 

 

1.Жоба  жасау 

2. Бақылау жұмысы 

15 апта 

Шептік 

бақылау Р2 

Тақырыптар 

4-7 

Коллоквиум  15 апта 

Қорытынд

ы бақылау  

Тақырыптар 

1-7 

Компьютерлік 

тестілеу 

Академи\лы

қ күнтізбеге 

сәйкес 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Ағымдағы 

 

 

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. 

Проблема

лық 

ахуалдық 

есептерді 

шешу 

Міндеттердің маңызын түсіну, проблемаларды 

тұжырымдау; проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу. 

Мультиме

диалық 

таныстыр

ылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; тақырып 
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бойынша 6 слайдтан көп емес. 

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

өзектілік, сипаттау сапасы, жобаны 

таныстыру, енгізу тәжірибесі  

Бизнес-

жоспар 

құрастыру 

 

Бизнес-жоспар — кәсіпорынның алдына 

қойған экономикалық мақсаты мен оны жүзеге 

асыру жолдары, міндеттері мен әдіс-тәсілдері 

баяндалған құжат.  

Талдамал

ық есеп 

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 30 

термин 

Бақылау 

жұмысы 

45 минуттық жазбаша жұмыс 

Шептік  Коллокви

ум 

Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 10 

сұраққа блиц-жауап 

Қорытынд

ы 

Емтихан  

 

30 жабық тестілік сұрақтар (бір дұрыс 

нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 50 минут. 

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 

Баллда

рдың 

цифрл

ық 

эквива

ленті 

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 
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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. 

 

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)немесе15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы 

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын 

коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 
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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
Ќ 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. 

 

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 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. 
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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.  МЕЙРАМХАНА ІСІ  ЖӘНЕ  ҚОНАҚ ҮЙ 

БИЗНЕСІНДЕГІ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

1-ТАҚЫРЫП. ЗАМАНАУИ ҚОҒАМДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ІСІ 

Лекция жоспары (2 сағат): 

1 лекция 

1. Кәсіпкерлік нарықтық экономика жағдайында меншік 

құқықтарын экономикалық жүзеге асыру әдісі ретінде 

2. Кәсіпкерліктің шарттары мен мақсаттары 

3. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі бизнес-қызметке 

қатысушылардың мүдделері 

 

2 лекция 

1. Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпкерлік қызметтің 

эволюциясы 

2. Кәсіпкерліктің объектілері мен субъектілері  

3. Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуының болашағы мен 

мәселелері 

 

Әдебиеттер: 1, 4, 6, 7, 8, 17 

 

Семинар сабақтардың жоспары  (4 сағат): 

1 сабақ 

1. Кәсіпкерлік теорияның даму тарихы 

2. Кәсіпкерліктің шарттары мен мақсаттары 

3. Шағын кәсіпкерлікті қаржылық қолдау формалары 

 

2 сабақ 
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1. ҚР да ШОБ дамуы 

2. Қонақ үй аясындағы кәсіпкерлік 

3. Мейрамхана аясындағы кәсіпкерлік 

 

3 сабақ 

1. Кәсіпкерлік нарықтық экономика жағдайында меншік 

құқықтарын экономикалық жүзеге асыру әдісі ретінде 

2. Кәсіпкерліктің шарттары мен мақсаттары 

3. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі бизнес қызметке 

қатысушылардың мүдделері 

 

4 сабақ 

1. Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпкерлік қызметтің 

эволюциясы 

2. Кәсіпкерліктің объектілері мен субъектілері  

3. Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуының болашағы мен 

мәселелері 

 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

1. «Кәсіпкерлік теориясының даму үрдісі» тақырыбына эссе жазу 

2. Реферат дайындау: 

А. Қазақстанда кәсіпкерлік қызметтер 

Б. Әлемдегі ең танымал, ірі отельдер 

В. Өндіріс ресурстары 

Г. Шағын кәсіперлікті қолдау формалары 

3. Тақырыпқа байланысты сөздік құру 

БОӨЖ тапсырмалары: 

1. Кәсіпкерлік қашан пайда болды? 

А) 1727 

B) 1728 

C) 1726 

D) 1825 

2. «merchant»қандай мағынаны береді 

А) саудагер 

B) кәсіпкер 

C) делдал 

D) менеджер 

3. «Кәсіпкер» терминін кім алғашқы болып еңгізді 

А)А. Смит 

B)Р. Контильон 
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C)А. Маршал 

D)Д. Рикардо 

4. «Сауда табиғаты туралы очерк» еңбегінің авторы 

А)А. Смит 

B)Р. Контильон 

C)А. Маршал 

D)Д. Рикардо 

Кәсіпкердің негізгі мақсаты: 

А) пайдаға жету 

B) Сауданы бақылау 

C) Мақсаты жоқ 

D) жоспарлау 

 

2-ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА ІСІ  ЖӘНЕ  ҚОНАҚ ҮЙ 

БИЗНЕСІНДЕГІ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-

ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАЛАРЫ 

 

Лекция  жоспары (2 сағат): 

1 лекция 

1. Кәсіпорын негізгі экономикалық бірлік ретінде 

2. Қонақжайлылық индустриясында бизнесті ұйымдастыру 

3. Қонақ үй кәсіпорындары мен мейрамханалардың жіктелуі. 

 

2 лекция 

1. Қазақстанда  өз бизнесінді құрудың негізгі жолдары: меншікке 

айналдыру, жалға алу, франзайзинг 

2. Қазақстанның кәсіпорындардың жаңа формаларының шығуы: 

мемлекеттік -жеке кәсіпорындар 

3. Қазақстанның заманауи экономикасындағы инновациялық 

кәсіпкерліктің бағасы және инновациялық бағыт -бағдары 

 

Семинар сабақтардың жоспары  (4 сағат): 

1 сабақ 

 

1. Қонақ үй кәсіпорындары мен мейрамханалардың 

классификациясы 

2. Ұйымдастыру құрылымдарының классификациясы 

3. Франчайзинг және кәсіпкерлік 

 

2 сабақ 

1. Қонақ үйлердің жіктелуі 
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2. Мейрамханалардың түрлері 

3. Ұйымдастыру құрылымдары 

 

3 сабақ 

1. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері 

2. Ортылықтандырылған және орталықтандырылмаған 

құрылымдар 

3. Франчайзинг және кәсіпкерлік 

4 сабақ 

1. Қазақстанда  өз бизнесінді құрудың негізгі жолдары: меншікке 

айналдыру, жалға алу, франзайзинг 

2. Қазақстанның кәсіпорындардың жаңа формаларының шығуы: 

мемлекеттік -жеке кәсіпорындар 

3. Қазақстанның заманауи экономикасындағы инновациялық 

кәсіпкерліктің бағасы және инновациялық бағыт -бағдар 

 

Әдебиеттер: 1, 3, 12, 14, 16, 18 

 

БӨЖтапсырмалары: 

1. Мейрамханаісі және мейрамхана бизнесінің іскерлік ортасын 

талдау 

2. Мейрамхананың жіктелуіне тоқталу 

БОӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыпқа байланысты сөздік құру 

2. Тақырыпқа байланысты тест құрастыру 

 

3-ТАҚЫРЫП. ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ 

ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК 

Лекция жоспары (1 сағат): 

1. Қонақжайлылық индустриясындағы шағын кәсіпкерлік түсінігі 

және жіктелуі 

2. ҚР-дағы туризмде және қонақжайлылық индустриясының 

дамуындағы шағын кәсіпкерліктің рөлі. 

3. Шет елдегі қонақжайлылық индустриясындағы шағын 

кәсіпкерліктің даму үрдісі 

 

Семинар сабақтардың жоспары  (2 сағат ): 

 

1 сабақ 

1. Кәсіпорын капиталының мәні мен мазмұны 

2. Негізгі және айналмалы капитал 
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3. Негізгі қорлардың моральді және физикалық тозуы 

 

2 сабақ 

1. Мейрамхана және қонақ үйдегі капитал 

2. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі айналым құралдары 

3. Материалды емес активтердің құнын есептеу әдістері 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың негізгі мезеттері бойынша слайд жасаңыз 

2. Тақырыпқа байланысты сөздік құру 

БОӨЖ тапсырмалары: 

1. Кәсіпорынның капиталы бойынша баяндама жазу. 

2. «Кәсіпорын капиталы», «Негізгі капитал қызметі», «Кәсіпорынның 

капиталының қызметі» тақырыптарына реферат дайындау сөздік құру 

3. «Айналым құралдары» тақырыбына презентация жасау 

4. Тақырып бойынша тест сұрақтарын құру 

 

2-МОДУЛЬ. КӘСІПКЕРЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ 

ҚОСАЛҚЫ ҚЫЗМЕТТЕР 

4-ТАҚЫРЫП. МЕЙРАМХАНА ЖӘНЕ МЕЙМАНХАНА 

БИЗНЕСІНДЕГІ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ 

РЕТТЕУ 

Лекция жоспары (2 сағат): 

1 лекция 

1. Қазақстандағы жеке кәсіпкерлікті реттейтін заңдардың негізгі 

категориялары. 

2. Кәсіпкерлік қызметтің субъектілеріне салық салу. 

3. Салық түсінігі  және функциялары 

2 лекция 

 

1. Экономикалық категориялар жүйесіндегі салықтар 

2. ҚР -дағы салық жүйесі және арнайы салық режимдері. 

3. ҚР –ның заңнамасына сәйкес кәсіпорындарды ашу тәртібі 

және тарату тәртібі 

 

Әдебиеттер: 1, 3, 4, 7, 8,  9, 10 

 

Семинар сабақтардың жоспары  (4 сағат): 

1 сабақ 

1. ҚР жеке кәсіпкерлікті реттейтін заңдардың негізгі 

категориялары 
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2. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі заңнамалардың 

дамуы. 

3. Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесіндегі сертификация 

2 сабақ 

1. Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитарлық 

эпидемиологиялық талаптар 

2. Қонақ үй қызметтер ұсыну ережелері  

3. Мейрамхана ісі және қонақжай индустриясындағы кәсіпкерлік 

қызметтің шетелдік стандарттары  

 

3 сабақ 

1. Қазақстандағы жеке кәсіпкерлікті реттейтін заңдардың негізгі 

категориялары. 

2. Кәсіпкерлік қызметтің субъектілеріне салық салу. 

3. Салық түсінігі  және функциялары 

 

4 сабақ 

1. Экономикалық категориялар жүйесіндегі салықтар 

2. ҚР -дағы салық жүйесі және арнайы салық режимдері. 

3. ҚР –ның заңнамасына сәйкес кәсіпорындарды ашу тәртібі 

және тарату тәртібі 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыптың негізгі мезеттері бойынша слайд жасаңыз 

2. Тақырыпқа байланысты сөздік құру 

3. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі сертификаттау 

жүйесін слайд жүзінде көрсету 

БОӨЖ тапсырмалары: 

1.Кәсіпкерлікті реттейтін негізгі құралдардың бірі: 

А)Салық  

B)Заңдар 

C)Әкімшілік 

D)Ұйымның жарғысы 

2. Кәсіпкерлікті реттейтін нормативтік актілердің бірі 

А)Қылмыстық кодекс 

B)Азаматтық кодекс 

C)Нотариус 

D)Еңбек кодексі 

3.ҚР «Лицензиялау туралы» Заңы қашан қабылданды? 

А)1995 жылы 17сәуірде 

B)1996 жылы 18 сәуірде 
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C)1997 жылы 19 сәуірде 

D)2002 жылы 5мамыр 

4.Қойылған мақсатты орындау үшін Қазақстан Республикасының 

индустриалды инновациялық даму стратегиясын жүзеге асырыудың 

бір кезеңі ретінде нені дамыту көзделген 

А)Кәсіпкерлікті реттеу құрылымын дамыту 

B)Инвесторларды тарту жолдарын дамыту 

C)Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын дамыту 

D)ШОБ ті дамыту 

5.ҚР ның қай нормативтік актісі құқықты қорғайтын органдарды, 

қорғау құралдардын (тәсілдерін) және қорғау тәртібін белгілейді? 

А)ҚР АК 

B)ҚР Қылмыстық кодексі 

C)ҚР Конституциясы  

D)ҚР Еңбек кодексі 

 

 

5-ТАҚЫРЫП МЕЙРАМХАНА ЖӘНЕ МЕЙМАНХАНА 

БИЗНЕСІНДЕГІ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТІ 

Лекция  жоспары (2 сағат): 

1 лекция 

1. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының негізгі көрсеткіштері  

2. Пайда кәсіпкерлік қызметтің негізгі мақсаты ретінде 

3. Өзіндік құндылық түрі  

2 лекция 

1. Шығынның классификациясы, құрамы, құрылымы және оның 

кәсіпкерлік қызметтің тиімділігіне әсері  

2. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көзі. 

3. Банктік несие кәсіпкерлікті дамыту мен қаржыландырудың 

негізі ретінде 

 

Семинар сабақтардың жоспары  (4 сағат) 

1 сабақ 

1. Бизнес-жоспарлаудың мәні мен мазмұны 

2. Мейрамхана мен қонақ үйдегі бизнес-жоспарлау 

ерекшеліктері 

3. Жобаның құрылымы мен мәні 

 

2 сабақ 

1. Мүмкіндіктер мен кедергілерді талдау 
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2. Бизнес –жоспардың қағидалары 

3. Мейрамхана бизнестегі бизнес жоспар үлгісі 

3 cабақ 

1. Қонақжай индустриясындағы бизнес жоспар үлгісі 

2. Кәсіпкерлік құрылымдардағы бизнес жоспардың маңызы 

3. Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорынның банкротқа 

ұшырауын алдын алатын шаралар 

 

4 cабақ 

1. Шығындардың түрлері мен мекеме тиімділігіне әсері 

2. Баға белгілеудің функциялары мен бағаның пайдаға әсері 

3. Баға белгілеу функциялары   

4. Баға белгілеу және пайда арасындағы байланыс 

 

БӨЖ тапсырмалары: 
1. Тақырыптың негізгі мезеттері бойынша слайд жасаңыз 

2. Тақырыпқа байланысты сөздік құру 

3. Тамақтандыру кәсіпорынына бизнес-жоспар құрастыру 

БОӨЖ тапсырмалары: 

1. Бизнес жоспардың мәнін ашу  

2. Баяндама жазу 

3. Өзіндік құн экономикалық категория ретінде 

4. Шығындар түрлерін қарастыру 

5. Өзіндік құнның мәні? 

6. Шығынның мекемеге тигізетін әсері? 

7. Бағаның пайдағы әсері? 

 

6-ТАҚЫРЫП. БӘСЕКЕЛЕСТІК КӘСІПКЕРЛІК ОРТА 

Лекция  жоспары (3 сағат): 

1 Лекция  

1. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік орта 

2. Бәсеке түрлері және нарық типтерінің сипаттамасы 

Әдебиеттер: 3, 4, 6, 8, 12, 13 

2 Лекция   

1. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік іс-

әрекет түрлері 

2. Компанияның нарықтық іс әрекетінің өзгерісіне 

бәскелестердің реакциясы 

Әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 

3 Лекция   
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1. Кәсіпорынның бәсекелестік ортасының көрсеткіштерін 

талдау: мәні, анықтау әдістері, факторлар 

2. Бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу тәсілдері 

 

 

Семинар сабақтардың жоспары  (6 сағат): 

1 сабақ 

1. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік орта 

2. Бәсеке түрлері және нарық типтерінің сипаттамасы 

 

2 сабақ 

1. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік іс-

әрекет түрлері 

2. Бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу тәсілдері 

 

3 cабақ 

1. Компанияның нарықтық іс-әрекетінің өзгерісіне 

бәсекелестердің реакциясы 

2. Кәсіпорынның бәсекелестер ортасының көрсеткіштеріне 

талдау: мәні, анықтау әдістері, факторлары 

 

4 сабақ 

1. Мейрамхана және қонақ үйдің бәсекеге қабілеттілігін бағалау 

2. Қонақжайлық индустриясындағы бәсекелік 

артықшылықтардың қайнар көзі 

 

5 сабақ 

1. Кәсіпорынның нарықтағы үлесін анықтау 

2. Бәсекелестік ортаның қалыптасуы 

6 сабақ 

 

1. ҚР бәсекелестік туралы Заңын талқылау 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

1. Туристер мен қала қонақтарына қызмет көрсететін 

мейрамханалардың каталогын жасау 

2. Кәсіпорындарда жарнаманың түрлерін кесте бойынша келтіру 

БОӨЖ тапсырмалары: 

1. Мейрамхана қызметі сипаттаныз? 

2. Мейрамхана мен қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

тұжырымдамасы? 
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3. Жарнаманың жіктелуі? 

4. Қонақ үйлерде баға белгілеу саясаты? 

 

7-ТАҚЫРЫП МЕЙРАМХАНА ЖӘНЕ МЕЙМАНХАНА 

БИЗНЕСІНДЕГІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ ЖӘНЕ 

КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТ 

 

Лекция  жоспары (3 сағат): 

1 лекция 

1.  Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорындардың кадрлік 

қамтамасыз етілуінің мәні 

2. Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорын 

қызметкерлерін іріктеу ерекшеліктері мен критерийлері 

3. Персоналдарды іштей оқыту, қызметкерлер адаптациясы 

 

2 лекция 

1. Қызметкерлер этикасының негізі мен клиенттерге қызмет 

көрсету мәдениеті  

2. Персонал жұмысы нәтижесінің бағасы, еңбекті нормалау, 

ұйымдастыру формалары және еңбекақы 

3 лекция 

1. Қонақжайлылық индустриясы сферасындағы кәсіпкерлік 

мәдениеттің мәні мен түсінігі 

2. Қонақжайлылық индустриясының кәсіпорындарындағы 

корпоративтік мәдениет және оның қызметкерлердің 

карьерасындағы маңызды этаптармен байланысы 

3. Кәсіпорындардың корпоративтік мәдениетінің факторлары 

 

Семинар сабақтардың жоспары  (6 сағат): 

1 сабақ 

1. Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорындардың 

кадрлік қамтамасыз етілуінің мәні 

2. Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорын 

қызметкерлерін іріктеу ерекшеліктері мен критерийлері 

3. Персоналдарды іштей оқыту, қызметкерлер адаптациясы 

 

2 сабақ 

1. Қызметкерлер этикасының негізі мен клиенттерге қызмет 

көрсету мәдениеті  

2. Персонал жұмысы нәтижесінің бағасы, еңбекті нормалау, 

ұйымдастыру формалары және еңбекақы 
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3 сабақ 

1. Корпоративтік мәдениет ұғымының  мәні  

2. Корпоративтік мәдениеттің қызметі  

 

4 сабақ 

 

1. Қонақжайлылық индустриясы сферасындағы кәсіпкерлік 

мәдениеттің мәні мен түсінігі 

2. Қонақжайлылық индустриясының кәсіпорындарындағы 

корпоративтік мәдениет және оның қызметкерлердің 

карьерасындағы маңызды этаптармен байланысы 

 

5 Сабақ 

 

1. Кәсіпорындардың корпоративтік мәдениетінің факторлары 

2. Кәсіпорынның мақсаттары, негізгі құнылықтары, идеялары, 

кәсіпорында қабылданған стандарттар мен ережелер  

 

6 сабақ 

 

1. Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпкердің іскерлік 

және кәсіби этикасы 

2. Кәсіпорында персоналмен жұмысты жоспарлау 

 

БӨЖ тапсырмалары: 

1. Тақырыптың негізгі мезеттері бойынша слайд жасаңыз 

2. Тақырыпқа байланысты сөздік құру 

3. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі сертификаттау 

жүйесін слайд жүзінде көрсету 

БОӨЖ тапсырмалары: 

1. Кәсіпорынның даму стратегиясы  дегеніміз не? 

2. Орналастыру және тамақтандыру қызметі тұтынушыларын 

талдау 

3. Персонал ұғымы 

4. Кәсіпорынның жарнама кампаниясын жасау 

5. Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі персоналдарға 

қойылатын талаптар қандай? 

 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
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2012 жылғы 26 қарашадағы № 56-V Заңы.  

21. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары 

туралыҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі 

№ 234 қаулысы.  

22. «Жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау туралы» Қазақстан 

Республикасының 31.06.2006 ж №124 Заңы.  

23. «Жеке кәсіпкерлік туралыҚазақстан Республикасының 31.06.2006 ж 

№124 Заңы. 

24. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма: 

Учебное пособие/ А.Ю.Баранова.-М.:НИЦ ИНФРА-М,2014.-180с  

25. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының 

стратегиялық жоспары. ҚР Президентінің жарлығымен 1.02.2010ж 

бекітілген, № 922 

26. Предпринимательство: учебник/ под.ред.В.Я.Горфинкеля, Г.Б. 

Поляка.М.:ЮНИИТИ-ДАНА,2012.-687с   

27. Герасимов Б.И. Организация планирования на предприятии: 

учебное пособие/Б.И. Герасимов, В.В.Жарков, В.Д. жариков-Москва: 

ФОРУМ,2014-239с 

28. Кейтеринг: Учебное пособие/Ю.Б.Башин, Н.В.Телепченкова-М.: 

Вузовский учебник , НИЦ ИНФРА-М,2015.-126с  

29. Гостиничное дело.Учебное пособие . Редактор Е.Егорева. 

Издательство: Питер,2015 -336с 

30. Управление интеллектуальным капиталом развивающейся 

компании: Учебное пособие/Н.Н.Шаш –М.: Магистр НИЦ ИНФРА-

М,2014.-368с  

31. Passport 

32. БД «Стандарты РК» 

33. ЭБС Юрайт 

 

Студенттердіңбілімдерін, біліктері мен 
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дағдыларынбақылауүшінбағалау құралдары 

 

1 және 2 

шептікбақылаужүргізугеарналғанбақылаусұрақтары, 

емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар 

 

1 шептікбақылауөткізугеарналған сұрақтар: 

1. Кәсіпкерлік теорияның даму тарихы 

2. Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет субъектілері менобъектілері 

3. Кәсіпкерлік құрылымның жіктелуі мен кәсіпкерлік формалары 

4. Қазақстанда кәсіпкерліктің даму тарихы 

5. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттары мен мазмұны,           

түрленуі. Кәсіпкерлік қызметтің дамуында А. Смит, Д. Рикардо, М. 

Макиавелли еңбектерінің маңызы. 

6. ҚР жеке кәсіпкерлікті реттейтін заңдардың негізгі категориялары 

7. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі заңнамалардың дамуы 

8. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі сертификация 

9. Факторларды қатынасу теориясы. 

10. Өмірлік кезең теориясы 

11.  Елдік ұқсас теориясы 

12. Қонақ үй кәсіпорындары мен мейрамханалардың 

классификациясы 

13. Ұйымдастыру құрылымдарының классификациясы 

14. Франчайзинг және кәсіпкерлік 

15. Қазақстанда және басқа елдерде кәсіпкерлік қызметке қатысты     

мемлекеттік экономикалық саясат 

16. Туризмнің іскерлік ортасын талдау: өткізу концепциясы, 

маркетингтік концепция 

17. Іскерлік сапа концепциясы  

18. Басқару жүйесінің мәні мен маңызы 

19. Мейрамхана ісі және қонақ үй кешендерін басқару  

20. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі персоналды басқару 

21. Көш-басшылық және оның түрлеі 

22. Туризм ортасын мемлекеттік қолдау маңызы 

23. Туризмді дамытудың мемлекеттік, салалық және аймақтық 

бағдарламалары 

24. Кәсіпкерлік қызмет түрлері мен формалары 

25. Дәстүрлі және инновациялық кәсіпкерлік 

26. Туризмде өндірістік кәсіпкерлік қызметтің негізгі және көмекші 

түрлері 

27. Делдал түсінігі мен функционалды нысаны 
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28. Туризм аясындағы кәсіпкерлік, ерекшеліктері мен даму 

факторлары 

29. Туризм аясындағы кәсіпкерлік идея және оны таңдау 

30. Кәсіпкерлік идеяны іріктеу, талдау бойынша кәсіпкер қызметі 

31. Идеяны таңдауға ықпал етуші негізгі техникалы-экономикалық 

көрсеткіштер 

32. Кәсіпкерлік идеяны жүзеге асыру жобаларын өңдеу нұсқалары 

33. Өндіріс құралдары таңдалған технологияны қолдану формасы 

ретінде 

34. Шағын бизнес артықшылықтары мен кемшіліктері 

35. Кәсіпкерлік капитал, оны қалыптастыру жолдарының кескіні.   

36. Кәсіпкерлік капиталды қалыптастыру әдістері 

37. Тауар рыногы и өндірілген тауарды қолдану мүмкіндіктері. 

38. Қызмет рыногы және өндірілген тауарды қолдану 

39. мүмкіндіктері. 

40. Кәсіпкерлік қызметте  тұтыну рөлі.  

41. Кәсіпкерлік қызмет тиімділігі. 

42. Кәсіпкерлік қызметтің логикасы. Кәсіпкер әрекетінің үш негізгі 

бағыты 

43. Кәсіпкерлік шешім мотивациясы мен оны мүмкіндіктермен 

салыстыру.  

44. Мамандарды таңдау және бөлу 

45. Бизнес-жоспарлаудың мәні мен мазмұны 

46. Мейрамхана мен қонақ үйдегі бизнес-жоспарлау ерекшеліктері 

47. Жобаның құрылымы мен мәні 

48. Мүмкіндіктер мен кедергілерді талдау 

49. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік орта 

50. Бәсеке түрлері және нарық типтерінің сипаттамасы 

 

 

2-шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар: 

1. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік іс-әрекет 

түрлері 

2. Бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу тәсілдері 

3. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

тұжырымдамасы 

4. Тауарлар мен қызметтерді тарату  канлдары 

5. Жарнама кампаниясын ұйымдастыру 

6. Кәсіпорын капиталының мәні мен мазмұны 

7. Негізгі қорлардың моральді және физикалық тозуы 

8. Материалды емес активтер түсінігі мен амортизациясы 
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9. Айналым құралдарының экономикалық мәні, құрамы мен 

құрылымы 

10. Өзіндік құн экономикалық категория ретінде 

11. Шығындардың түрлері мен мекеме тиімділігіне әсері 

12. Баға белгілеудің функциялары мен бағаның пайдаға әсері 

13. Есепке алу саясатының ерекшеліктері және оның негізгі 

аспектілері 

14. Мейрамхана ісі және қонақ үй  бизнесінде есепке алу ережесі. 

15. Мейрамханалар мен қонақ үйлердегі баға белгілеу саясаты 

16. Жоспарды құру мен оны жүзеге асыру 

17. Бизнес жоспардың   сабақтастық кескіні 

18. Бизнес жоспар мазмұны, құрылымы және көлемі.  

19. Бизнес   жоспардың қысқаша мазмұны немесе түйіні.  

20. Рынокты талдау.  

21. Жобаланатын өнім сипаты, рынок сипаттамасы. 

22. Маркетинг түсінігі. 

23. Маркетинг жоспары. 

24. Өндіріс жоспары.  

25. Тәуекелділік жоспары.  

26. Қаржы жоспары мен қаржылық  стратегия 

27. Әріптестік қатынастардың негізгі бағыттары 

28. Тауарлар мен қызмет көрсетулермен саудада келісім  формалары 

29. Туристік фирма қызмет көрсетулері мен тауар өндірісі аясында 

қатынастар формалары  

30. Тауар алмасу аясындағы қатынастар (бартер) мен қызмет 

көрсету аясындағы келісім формалары 

31. Франчайзингтің даму тарихы мен тәжірбиесі 

32. Франчайзинг түсінігі мен түрлері 

33. Қазақстанда франчайзингтің дамуы 

34. Кәсіпкерлік мәртебесі 

35. Жеке кәсіпкер.  

36. Заңды тұлға. Серіктестік 

37. Қазақстанда кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың таралған 

түрлері 

38. Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар мен олардың 

жіктелуі 

39. Туризм аясындағы кәсіпкерлік қызметтегі маркетинг, 

менеджмент, логистика 

40. Жеке кәсіпорын мекемелері 

41. Құрылтайшылыққа қатысу, кәсіпорынды сатып алу, әріптестік 

үлесті сатып алу. 
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42. Отбасылық бизнес және оның ерекшеліктері 

43. Отбасылық бизнестің шетелдік тәжірбиесі 

44. Кәсіпкерлік келісім шарт туралы жалпы түсінік. 

45. Келісім шарттардың жіктелуі 

46. Келісім шарттар талабы 

47. Туристік қызметте кәсіпкерді келісім шарт жасауға дайындау. 

48. Бәсеке парақ 

49. Мейрамханадағы қызметті саралау 

50. Қонақ үйлер мен қызметтерді саралау түрлері  

 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 
1. Туризмдегі кәсіпкерлік қызмет субъектілері менобъектілері 

2. Кәсіпкерлік құрылымның жіктелуі мен кәсіпкерлік формалары 

3. Қазақстанда кәсіпкерліктің даму тарихы 

4. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттары мен мазмұны,           

түрленуі. Кәсіпкерлік қызметтің дамуында А. Смит, Д. Рикардо, М. 

Макиавелли еңбектерінің маңызы. 

5. ҚР жеке кәсіпкерлікті реттейтін заңдардың негізгі категориялары 

6. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі заңнамалардың дамуы 

7. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі сертификация 

8. Факторларды қатынасу теориясы. 

9. Өмірлік кезең теориясы 

10.  Елдік ұқсас теориясы 

11. Қонақ үй кәсіпорындары мен мейрамханалардың 

классификациясы 

12. Ұйымдастыру құрылымдарының классификациясы 

13. Франчайзинг және кәсіпкерлік 

14. Қазақстанда және басқа елдерде кәсіпкерлік қызметке қатысты     

мемлекеттік экономикалық саясат 

15. Туризмнің іскерлік ортасын талдау: өткізу концепциясы, 

маркетингтік концепция 

16. Іскерлік сапа концепциясы  

17. Басқару жүйесінің мәні мен маңызы 

18. Мейрамхана ісі және қонақ үй кешендерін басқару  

19. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі персоналды басқару 

20. Көш-басшылық және оның түрлеі 

21. Туризм ортасын мемлекеттік қолдау маңызы 

22. Туризмді дамытудың мемлекеттік, салалық және аймақтық 

бағдарламалары 
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23. Кәсіпкерлік қызмет түрлері мен формалары 

24. Дәстүрлі және инновациялық кәсіпкерлік 

25. Туризмде өндірістік кәсіпкерлік қызметтің негізгі және көмекші 

түрлері 

26. Делдал түсінігі мен функционалды нысаны 

27. Туризм аясындағы кәсіпкерлік, ерекшеліктері мен даму 

факторлары 

28. Туризм аясындағы кәсіпкерлік идея және оны таңдау 

29. Кәсіпкерлік идеяны іріктеу, талдау бойынша кәсіпкер қызметі 

30. Идеяны таңдауға ықпал етуші негізгі техникалы-экономикалық 

көрсеткіштер 

31. Кәсіпкерлік идеяны жүзеге асыру жобаларын өңдеу нұсқалары 

32. Өндіріс құралдары таңдалған технологияны қолдану формасы 

ретінде 

33. Шағын бизнес артықшылықтары мен кемшіліктері 

34. Кәсіпкерлік капитал, оны қалыптастыру жолдарының кескіні.   

35. Кәсіпкерлік капиталды қалыптастыру әдістері 

36. Тауар рыногы и өндірілген тауарды қолдану мүмкіндіктері. 

37. Қызмет рыногы және өндірілген тауарды қолдану 

38. мүмкіндіктері. 

39. Кәсіпкерлік қызметте  тұтыну рөлі.  

40. Кәсіпкерлік қызмет тиімділігі. 

41. Кәсіпкерлік қызметтің логикасы. Кәсіпкер әрекетінің үш негізгі 

бағыты 

42. Кәсіпкерлік шешім мотивациясы мен оны мүмкіндіктермен 

салыстыру.  

43. Мамандарды таңдау және бөлу 

44. Бизнес-жоспарлаудың мәні мен мазмұны 

45. Мейрамхана мен қонақ үйдегі бизнес-жоспарлау ерекшеліктері 

46. Жобаның құрылымы мен мәні 

47. Мүмкіндіктер мен кедергілерді талдау 

48. Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік орта 

49. Бәсеке түрлері және нарық типтерінің сипаттамасы 

50. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлік іс-әрекет 

түрлері 

51. Бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу тәсілдері 

52. Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесіндегі маркетинг 

тұжырымдамасы 

53. Тауарлар мен қызметтерді тарату  канлдары 

54. Жарнама кампаниясын ұйымдастыру 

55. Кәсіпорын капиталының мәні мен мазмұны 
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56. Негізгі қорлардың моральді және физикалық тозуы 

57. Материалды емес активтер түсінігі мен амортизациясы 

58. Айналым құралдарының экономикалық мәні, құрамы мен 

құрылымы 

59. Өзіндік құн экономикалық категория ретінде 

60. Шығындардың түрлері мен мекеме тиімділігіне әсері 

61. Баға белгілеудің функциялары мен бағаның пайдаға әсері 

62. Есепке алу саясатының ерекшеліктері және оның негізгі 

аспектілері 

63. Мейрамхана ісі және қонақ үй  бизнесінде есепке алу ережесі. 

64. Мейрамханалар мен қонақ үйлердегі баға белгілеу саясаты 

65. Жоспарды құру мен оны жүзеге асыру 

66. Бизнес жоспардың   сабақтастық кескіні 

67. Бизнес жоспар мазмұны, құрылымы және көлемі.  

68. Бизнес   жоспардың қысқаша мазмұны немесе түйіні.  

69. Рынокты талдау.  

70. Жобаланатын өнім сипаты, рынок сипаттамасы. 

71. Маркетинг түсінігі. 

72. Маркетинг жоспары. 

73. Өндіріс жоспары.  

74. Тәуекелділік жоспары.  

75. Қаржы жоспары мен қаржылық  стратегия 

76. Әріптестік қатынастардың негізгі бағыттары 

77. Тауарлар мен қызмет көрсетулермен саудада келісім  формалары 

78. Туристік фирма қызмет көрсетулері мен тауар өндірісі аясында 

қатынастар формалары  

79. Тауар алмасу аясындағы қатынастар (бартер) мен қызмет 

көрсету аясындағы келісім формалары 

80. Франчайзингтің даму тарихы мен тәжірбиесі 

81. Франчайзинг түсінігі мен түрлері 

82. Қазақстанда франчайзингтің дамуы 

83. Кәсіпкерлік мәртебесі 

84. Жеке кәсіпкер.  

85. Заңды тұлға. Серіктестік 

86. Қазақстанда кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың таралған 

түрлері 

87. Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар мен олардың 

жіктелуі 

88. Туризм аясындағы кәсіпкерлік қызметтегі маркетинг, 

менеджмент, логистика 

89. Жеке кәсіпорын мекемелері 
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90. Құрылтайшылыққа қатысу, кәсіпорынды сатып алу, әріптестік 

үлесті сатып алу. 

91. Отбасылық бизнес және оның ерекшеліктері 

92. Отбасылық бизнестің шетелдік тәжірбиесі 

93. Кәсіпкерлік келісім шарт туралы жалпы түсінік. 

94. Келісім шарттардың жіктелуі 

95. Келісім шарттар талабы 

96. Туристік қызметте кәсіпкерді келісім шарт жасауға дайындау. 

97. Бәсеке парақ 

98. Мейрамханадағы қызметті саралау 

99. Қонақ үйлер мен қызметтерді саралау түрлері  
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