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КУРСТЫҚ  ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 

«Ұйым менеджменті» пәні бойынша оқу жоспарына сәйкес, студенттер 14 сағат 

көлемінде курстық жұмыстарын орындайды. Курстық жұмыстарды орындау білім беру 

үдерісінің маңызды кезеңі және білікті мамандарды даярлаудың тиімді әдістерінің бірі 

болып табылады.  

Курстық жұмыстың мақсаты теориялық білімді бекіту, іс жүзінде жағдайды бағалауға 

мүмкіндік беру және басқарушылық шешімдер қабылдау үшін объективті тұжырымдар мен 

ұсыныстар жасау болып табылады.  

Бұл нұсқаулық Нархоз университетінің экономикалық колледжінде оқитын 

студенттерге курстық жұмыстың тақырыбын таңдауда, басқарушылық қатынастар 

теориясы мен практикасын талдауға, таңдалған тақырып бойынша экономикалық 

әдебиеттерді таңдауға және оқуға, курстық жұмыс жоспарын құруға, оны жазуға 

көмектесуге арналған.    

Курстық жұмыс келесі құрылымға сәйкес жүзеге асырылады: 

- Бастапқы бет; 

- МАЗМҰНЫ (№1 қосымша); 

- КІРІСПЕ (1-2 б.); 

- ТАРАУЛАР (15-20 бет); 

- ҚОРЫТЫНДЫ (2-3 б.); 

- Пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

- ҚОСЫМША (статистикалық мәліметтер мен ұйым  қаражатының қозғалысы туралы 

есеп, компания пайдасы мен залалы туралы есеп, персоналды басқару схемалары мен 

кестелері). 

Курстық жұмыстарды орындауға қойылатын негізгі талаптар 

1. Курстық жұмыс ақ қағазда А4 форматындағы қағазында жазылуы тиіс. 

2. Microsoft Word бағдарламасының компьютерлік редакторы 1 интервалдан кейін, 

шрифт TimeNewRoman, өлшемі 14, ені бойынша мәтінді теңестіру. Парақтар параметрі: сол 

жақтан – 3 см, оң жағы – 1,5 см, жоғарыдан – 2 см, төменнен – 2 см. 

3. Курстық жұмыста басқарушы ұйымдарының бағыттары бойынша теориялық және 

практикалық материалдар болуы керек. Ол жерде өнеркәсіптік, коммерциялық немесе 

коммерциялық емес құрылымдардың қаржылық басқару, персоналды басқару және 

т.б.мәселелерін қарастыруға болады. 

4. Курстық жұмыстарды орындаудағы негізгі талап, теориялық мәселелерді нарықтық 

экономиканы дамытудың осы кезеңі тәжірибесімен байланыстыру, статистикалық 

жинақтардан деректерді пайдалану, шаруашылық субъектілерінің есеп беру материалдарын 

қолдану және т.б. Сонымен қатар, сандық деректерді, графиктерді, диаграммаларды, 

тақырыптық есептеулерді нақты жалпылаумен жүйелеу қажет (2.3 қосымшаны қараңыз). 

5. Жүргізілген жұмыстың нәтижелерін таныстыру барысында атқарылған жұмыстың 

нәтижелері құзыретті, түсінікті, қисынды және дәйекті болу керек. 

6. Курстық жұмыстағы қолданылған әдебиеттерді дұрыс қолдану. Курстық жұмысты 

жазған кезде студенттің өзінің таңдап алынған тақырыбы бойынша арнайы менеджмент, 

қаржыны, ресурстарды,шикізаттар мен персоналды басқару қаржылық басқару, 

экономикалық әдебиеттердің заңнамалық және анықтамалық материалдарын қарастыру 

қажет. Сонымен қатар, белгілі бір кәсіпорынның материалдарын пайдалануға негізделген 

практикалық бөлімге көп көңіл аударылуы қажет. 

7. Курстық жұмыстарды дайындау және жазу келесі кезеңдерді қамтиды: кафедрамен 

ұсынылған тақырыптар тізімінің  ішінен тақырыпты таңдау, таңдалған тақырып бойынша 

әдебиеттермен танысу, жоспар құру, курстық жұмысты жазу, курстық жұмыстарын қорғау. 

8. Оқулықтардың материалдарын толық көшіріп алу немесе басқа студенттердің 

жазбаша жұмысын көшіріп алу курстық жұмысты қанағаттанарлықсыз деп бағалайды. 

 



ТАҚЫРЫПТЫ ТАҢДАУ 

Курстық жұмыс тақырыптары  «Жалпы кәсіптік және арнайы пәндер» кафедрасымен 

әзірленеді.  

Әрбір тақырыпта жұмыстың теориялық бөлігінде жариялануға ұсынылатын негізгі 

мәселелер қарастырылуы тиіс және соған байланысты, материал дәйекті түрде ұсынылуы 

тиіс. Бұл сұрақтар курстық жұмыстың басты негізіне айналуы керек, бірақ студент өз 

қалауы бойынша осы нұсқаулықтарды кеңейтіп, олардың әрқайсысында талқыланатын 

ақпарат көлемін толықтыра алады. 

Кафедра курстық жұмыс тақырыптарын бекіту кезінде студенттің белгілі бір 

тақырыпқа теориялық қызығушылығын ескереді. Ол студенттердің арнайы әдебиеттерге 

деген қызығушылығын теориялық конференцияларында оқыған докладтарына сүйене 

отырып сәйкестендіреді.  

 

Әдебиеттермен танысу 

Таңдалған тақырып бойынша әдебиетпен танысу, ең алдымен, курстық жұмыс 

жоспарын жасау үшін қажет. Бұл жағдайда студент жұмысының сипатын және 

мақсаттылығын анықтайды, тақырыптың маңызды сұрақтарын қарастырады және оны 

қызықтыратын бағыттарды таңдайды.  

 

Жоспарды құру 

Жоспарды құру курстық жұмысты орындаудағы шешуші кезең болып табылады (№ 2 

қосымша). Кез-келген тақырыптың бір немесе бірнеше аспектілерін ала отырып, бірнеше 

нұсқасы бар екенін ескеру қажет. Кейбір жағдайларда – теория басым болуы мүмкін, ал 

кейбір жағдайларда – практика болуы мүмкін. «Ұйым  менеджменті» пәні тәжірибелік курс 

болғандықтан, тәжірибе басымдыққа ие және өзекті мәселенің сипаттамасын қарастыруға 

немесе мәселенің тарихын түсіндіруге шектеу қойылмайды. 

Жұмыс жоспары студентті белгілі бір компанияның нақты материалдарын 

пайдалануға бағыттауы керек. 

 

Курстық жұмысты жазу 

Жетекшімен келісілген курстық жұмыс жоспарына ие болған студент әдебиетті терең 

зерттеуге, оны жазуға көшеді. Әдебиеттерді оқуды, оқулықтармен және оқу-әдістемелік 

құралдармен жұмыс жасауды бастаған жөн, содан кейін ғылыми-практикалық жұмыстарға 

көшу ұсынылады. Курстық жұмыс екі жылдан үш жылға дейін нақты материалды 

пайдалану арқылы жүзеге асырылады (бір жылда берілген материал жағдайында, тоқсанға, 

айға бөлінеді). 

Курстық жұмыстың жалпы көлемі 30 беттен аспауы керек. 

Курстық жұмыс әдетте кіріспеден, тараулардан және қорытындыдан тұрады. 

КІРІСПЕ экономикалық шаруашылық субъектілерінің Қазақстан экономикасының 

сипаттамаларын есепке ала отырып, нарықтық жағдайда басқарудың маңыздылығын 

анықтау, оның өзектілігін негіздеу, курстық жұмыс барысында шешілетін мақсаттар мен 

міндеттерді көрсету керек. 

БІРІНШІ БӨЛІМ теориялық мәселелерді зерттеуді қамтиды. Таңдалған тақырып 

бойынша мәселелерді қысқаша теориялық түсіндіруден және оларды тәжірбиелік шешу 

дәрежесінен тұрады. Сонымен қатар, процестің мазмұнын ашып көрсету, тұжырымдаманы 

түсіндіру, танылған үлгілерді сипаттау және т.с.с. Теория туралы мәлімдеме белгілі бір 

кәсіпорын үшін сандық материалды пайдалануымен байланысты болуы керек. 

ЕКІНШІ БӨЛІМ практикалық. Бұл жинақталған материалды экономикалық, заңдық, 

қаржылық және статистикалық талдау және белгілі бір экономикалық тұтқаны 

ұйымдастыру мен пайдалану мәселелерімен айналысады. Жұмыстың бұл бөлімі кестелер, 

диаграммалар, формулалар және басқа материалдармен суреттелуі керек. Таңдалған 



тақырыпты ашқан кезде белгілі бір компанияның мысалында статистикалық және 

эконометриялық үлгілерді пайдалану қажет. 

ҮШІНШІ БӨЛІМ зерттелетін тақырыптың мәселелерін қарастырып, оның шешу 

жолдары мен даму бағыттарын қарастыру қажет. 

ҚОРЫТЫНДЫ - әдетте теориялық тұжырымдар мен ұсыныстарды қамтиды.  

Курстық жұмыс аяқталғаннан кейін, бастапқы бетті қабылданған рәсімге сәйкес 

дұрыс жасау керек (№1 қосымша). Келесі бастыпқы беттен кейін МАЗМҰНЫ болады (2-

қосымшаны қараңыз), одан кейін мәтін (нөмірлеу бастапқы бетінен басталады. 3-беттен 

бастап қойылады). 

Сандық материалдарды пайдаланған кезде әдеби көздерден алынған ұсыныстарға 

сілтемелер жасау керек Сілтемелерде тізімінен бастапқы нөмірі және дәйексөзді немесе 

нөмірді алған бетті көрсетуі тиіс (3-қосымшаны қараңыз). 

Курстық жұмыс соңында ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ жасалады. 

Жұмыс барысында пайдаланылатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері, 

нұсқаулықтар мен нормативтік актілер, мақалалар, кітаптар (дереккөзді пайдалану үшін) 

тізімі көрсетіледі.  

 Мазмұны, құрылымы, конструкциясы курстық жұмысты жазу талаптарын 

қанағаттандырмаған жағдайда курстық жұмысты қорғауға жол берілмейді және қайта 

қарауға жіберіледі. 

 

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ҚОРҒАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Курстық жұмыстың соңғы кезеңі оны қорғау болып табылады. 

  Қорғау мақсаты: 

- таңдалған тақырып бойынша студенттің білімін, оның курстық жұмыс бойынша  

түсінігі мен тереңдігін анықтау. Курстық жұмысты қорғау кезінді студент берілген 

жұмыстың мазмұнын білуі керек; 

- сандық деректердің көздерін, есептеу әдістерін түсіндіру; 

- осы тақырыпқа байланысты теориялық және тәжірибелік сипаттағы сұрақтарға 

жауап беру; 

- негізгі тұжырымдар мен ұсыныстарды қалыптастыру. 

Курстық жұмыстың орындалу сапасы мен оны қорғау нәтижелері ескеріле отырып 

комиссия мүшелерімен бағаланады. 

Курстық жұмыстардың тақырыптарының өзгеруі жыл сайын экономикалық өмірде де, 

қаржы саласында да, олардың теориясында және практикасында орын алатын  

жағдайлардан немесе өзге де процестерден туындауы мүмкін. Нәтижесінде, курстық 

жұмыстарды әзірлеу және нақтылау басым бағыттар бойынша, уақытқа қажеттілік 

туындаған мәселелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 
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№3 қосымша 

Сілтемелердің дұрыс жасалуы !!! 

 

 

 

Мемлекеттік қолдау және шағын бизнесті дамыту келесі жолдармен жүргізіледі: 

- қаржылық қолдау; 

- кіші бизнесті қолдау орталықтарының желісін ұйымдастыру; 

- бизнес-инкубаторларды ұйымдастыру [5, с.48]. 

 

 

 

Суреттің дұрыс жасалуы  !!!  

 

2005-2015 жылдардағы субъектілер саны. 1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

1-сурет. Қазақстандағы қолданыстағы шағын және орта бизнес саны, бірлік 

Ескерту: www.stat.gov.kz дереккөзі негізінде құрастырылған 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№4 қосымша 

 

 

Суреттің дұрыс жасалуы  !!! 

 

  «БЕРЕКЕ» ЖШС-ң СМЖ құруға дейінгі және оны іске асырғаннан кейінгі өсу 

деңгейін анықтаудың нәтижелері 1суретте көрсетілген 

 

  

1-сурет. Ұйым СМЖ деңгейін анықтаудың нәтижелер динамикасы 

Ескерту: www.economy.gov.kz дереккөзі негізінде құрастырылған 

 

      1 суреттен көрініп тұрғандай, жүргізілген СМЖ деңгейі бағасы ұйымның СМЖ 

құрудың бастапқы деңгейінде ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт жүйесіне деген 

маңызды сәйкессіздіктерді анықтауға және оны реттеуге қажетті іс-әрекеттерді құруға 

көмектесті. Бұл іс-әрекеттерді енгізу нәтижесінде сапа менеджментінің алты қағидасы 

бойынша баға өсті. Бұл кезеңдегі жұмыстың нәтижесінде ұйым СМЖ-ң бағалау нәтижесін 

қамтитын СМЖ-ны құру реті көрсетілген ұйымдағы СМЖ-ң жоспар-бағдарламасын 

құрылды.... 
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 №5 қосымша 

Кестенің дұрыс құрылуы!!! 

 

 1- кесте. «Өнім өндірісі» үрдісін бағалау критерийлері. 

  

Критерий аты 
Критерийдің 

Нақты 

мағынасы 

Критерийдің 

жоспарлық 

мағынасы 

1 СМЖ талаптарының орындалуы 0,7 1 

2 Алдыңғы бағалау нәтижелеріне сәйкес реттеуші немесе 

ескерту іс-шаралын жүзеге асыру 
0,8 1 

3 Берілген өтініштер бойынша белгіленген уақытта өнім 

өндірісі 
1 1 

4 Талапқа сай келмейтін өнімнің жоқтығы 0,4 1 

5. Бир айға арналған жұмыс жоспарында көрсетілген іс-

шаралардың жүзеге асуы 
0,9 1 

Ескерту: кесте www.ks.gov.kz дереккөзі негізінде құрастырылған 

     

1-кестеде келтірілген мәліметтерге орай үлес шкаласы бойынша СМЖ үрдісінің 

нәтижелілігін бағалау процесінің басты критерийлері көрсетілген..... 

 

http://www.ks.gov.kz/

