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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (233 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343 

(Приложение 233).   Внесены изменения приказом Министра образования и 

науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 
 

 

 

@ КазНУ имени аль-Фараби, 2017 
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KM 5202 – КӘСІБИ МЕНЕДЖМЕНТ 

(базалық пән бейіндік бағыт үшін) 

 

Көлемі 1 кредит 

 

Авторлары:  

Мұхтарова Қ.С. – экономика ғылымдарының докторы, профессор  

Мылтықбаева А.Т. – доктор PhD, аға оқытушы  

 

Пікір жазғандар:  

Спанов М.У. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан даму Институтының президенті 

Купешова С.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Кәсіби менеджмент» бізде туып жатқан мәселелерге жауап іздеуге 

арналған пән ретінде пайда болды, өйткені экономикалық құрылым мен 

нарықтық конъюнктура шиеленісіп компаниялар мен фирмалардың қызметін 

арттыру өте қажет болды. Қазақстан Республикасы өз алдына әлемдегі 30 

жоғары дамыған мемлекеттер қатарына кіру мақсатын қоюда, ал бұл өз 

бизнесін басқару мәселелерінің мәнін жете түсінуге, іскерлік табыстарға жетуге 

қажет кейбір ұстанымдар мен ережелерді ойластыруға назар аударады. Мұны 

меңгеру үшін көп оқу керек. Менеджмент ғылымы пайда болған жауап береді, 

фирма басшысынан күнделікті тәжірибе қызметінде өзінің интеллектуалдық 

компонентін белсенді қолдануды талап етеді, оны белгілі басқару мәдениетін 

қалыптастыру қажеттігі туралы ойға біртіндеп әкеледі. Менеджмент кәсіби 

қызметінің құралына айналады, оған әрбір маманға тән ерекше нышандар мен 

айырмашылықтар болады, басшы  қызметі ойлануға итеретін, шығармашылық 

қызмет болып келеді. 

Берілген курс арқылы магистрлар өздеріне өз таңдаулары арқылы 

басқарудың мейлінше тиімді концепцияларын таңдай алады. Кәсіби 

менеджментті оқытудың негізгі құралы – нақты жағдайларда жинақталған, 

менеджердің басқарушылық қызметінің зерттелуі. Бұл курста басқарушылық 

қыхметтің талдану мақсаты мәселелер мен тапсырмалардың шешімдерінің 

толық бейнесін ашу, сонымен қатар басқарушылық қызметтің жүйесін толық 

түсіну. Басқарушылық қызметті талдау 4 көзқарастан тұрады: менеджердің 

негізгі қызметтік міндеттері; менеджердің қызметінің тағайындалуы; 

тәжірибиемен бекітілген  тәсілдер және технологиялық.  

Менеджердің кәсіби қасиеттері, тәжірибиеде қолданатын кәсіби тәсілдері 

ішкі қажеттілік болған жағдайда ғана шыңдала түседі.  
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Қорытындылай келе бұл пәнде кәсіпорынның нарықтық экономика 

жағдайына бейімделу үшін қажет  кәсіби менеджердің барлық іс-әрекеттерінің 

жиынтығы ашық түрде көрсетіледі.  

Пререквизиттер: Менеджмент, Бизнесті ұйымдастыру,  Өндірістік  

менеджмент 

Постреквизиттер: Корпаративті басқару, Адам ресурстарын басқару 

Құзырлар (оқу нәтижелері). «Кәсіби менеджмент» пәнін оқу барысында 

магистранттар  келесіні білуі керек:  

- кәсіби менеджменттің мәні, ол туралы ой дамуы және кәсіби басқаруға 

деген көзқарастар; 

- кәсіби менеджменттің функциялары, жоспарлау, ұйымдастыру, 

ынталандыру және бақылау барысында байқалатын елдегі ерекшеліктерді 

ескеру мәселелері; 

- кәсіби менеджменттегі жағдайлық, үдерістік және функционалдық 

көзқарастар; 

- басқарушылық үдерістің субъектілері, менеджердің кәсіби идеологиясы; 

басқару саласындағы шетелдің озық тәжірибесі; 

- кәсіби менеджмент саласындағы  шетелдің озық тәжірибесі; 

- іс жүзіне асырылған кәсіби менеджер шешімдерінің нәтижелігі мен 

тиімділігі. 

Магистрант  игеруі керек: 

- қалыптасқан кәсіби менеджмент жағдайын бағалағанда жүйелі ойлану 

тұрғысынан қарауы; 

- алған теориялық білімін компанияда туған нақты басқару мәселесін 

шешуге жұмсауы; 

- ұтымды басқарушылық қызметіндегі шешімдерін дайындап, іске 

асыруы; 

- ұйымның нәтижелігі мен тиімділігін қамтамасыз ететін кәсіби басқару 

ұстанымдары мен әдістерін таңдап қолдану. 

 

Қалыптасатын  дағдылары: 

- тиімді басқарушылық қызметінің  шешімін табатын талдау әдістері; 

- орындаушыларды ұйым мен жеке мақсаттарға  жұмылдыратын жұмыс 

әдістері мен тәсілдері; 

- ұйымның менеджер мен орындаушыларын арасында тиімді қатынастар 

құруға көмектесетін әдістер; 

- кәсіби менеджердің  қызметін тиімді құру жолдары; 

- басқарушылық қызметтің стратегиясын жоспарлау, орындаушыларды 

жоғары өнімді еңбекке итеретін ынталандыру жүйелерін, тиімді бақылауды 

құру және іс жүзіне асыру әдістері және т.б.   
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

№ 

п/п 

Тақырыптың аты 

1.  Кіріспе. Басқарушылық қызметінің жалпы сипаттамасы. 

2.  Ұйым басқару объекті ретінде: ішкі ортасын жүйелік тұрғыдан талдау. 

3.  Ұйым: сыртқы ортаны ашықтық тұрғыдан талдау. 

4.  Басқарудағы жағдайлық пен үдерістік көзқарастар. 

5.  Үдеріске бейімделген басқарушылық концепциялары  (бизнес-

үдерістер инжинирингі және реинжирингі). 

6.  Басқарудағы функционалдық көзқарас. 

7.  Басқарушылық үдерістің субъектілері. 

8.  Басқару стилі. Менеджер мен бағыныштылардың рөлдік функциялары. 

9.  Шешім қабылдау орталықтары мен басқару зоналары. 

10.  Жоспарлау: басқарушылық қызметінің жалпы концепциясындағы рөлі 

мен орны. 

11.  Орындаушыны ынталандыру басқарушы функциясы ретінде. 

12.  Бақылау басқарушы қызметі ретінде. 

13.  Ұйым: басқарылу дәрежесі және басқару сапасы. 

14.  Ұйымдағы коммуникациялық үдеріс. 

15.  Басқару модельдері мен оны қолдану шарттары. 

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Пәннің мақсаты – кәсіби менеджмент проблемаларымен таныстыру 

және отандық пен шетел компанияларында оларды шешу тәжірибесін 

қарастыру. 

Міндеттері: 

- кәсіби менеджменттің мәселелеріне қызығушылық туудың себептерін 

білу; 

- кәсіби менеджменттің маңызы мен рөлі мәселесі айналысындағы 

қайшылықты бағалау;  

- қоршаған ортаның және менеджер басқаратын ұйымның кәсіби 

менеджментке әсерін зерттеу; 

- басқарушылық қызметіне қойылатын талаптардың өзгерүін талдау; 

- кәсіби менеджментте және басқа салаларда болып тұратын 

өзгерістердің өзара байланысын түсіну, басқарушылық қызметті жоспарлау 

логикасын түсіну; 

- өзгерілген жағдайларда кәсіби менеджменттің орны мен рөлін түсіну 

және осы өзгерістерді басқара білу. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кіріспе 

Басқарушылық қызметінің жалпы сипаттамасы. 

Курс заты. Басқару тәжірибесі және қоршаған орта. Кәсіби білімді 

меңгеру қажеттілігі. Іскерлік функциялары  концепциясында басқару рөлі. 

Ұйым басқару объекті ретінде. Менеджер ұйымның ұйымдастырушылық 

орталығы ретінде. Менеджердің кәсіби қызмет жасау ортасы. Менеджер: 

өзгерістерге жауап беру формасы. Мақсат, міндет, мәселе басқарушылық 

категориялар ретінде.  Басқару ментальды, мазмұнды және технологиялық 

үдеріс ретінде. Басқарушылық қызметтің жалпы схемасы.  

  

Ұйым басқару объекті ретінде: ішкі ортасын жүйелік тұрғыдан 

талдау. 

Ұйым – ашық жүйе. Микроэкономика менеджмент курсының теориялық 

негізі ретінде. Ұйым түсінігі. Ұйымдар типологиясы. Ұйымның барлық 

элементтерін теңестіруге ұмтылу және басқарушылық барабар шешімдері. 

Фирма экономикалық шешімдерді қабылдайтын сала ретінде. Ұйымның ішкі 

ортасын құрылымдау қажеттігі және ұстанымдары. Мақсат, технология, 

құрылым, міндеттер, адамдар, өндіріс нәтижесі, нарық сигналы ішкі 

айнымалылар ретінде. Басқаруға жүйлік көзқарас.  

 

Ұйым: Сыртқы ортаны ашықтық тұрғыдан талдау. 

Сыртқы орта ұйымды дифференциациялау механизмі ретінде. Сыртқы 

ортаны құрылымдау. Ұйым: сыртқы орта және басқару. Сыртқы ортаның 

негізгі сипаттамалары. Сыртқы ортаны талдау технологиясы. Сыртқы ортаны 

талдау: макроорта және микроортаны талдау. Бәсекелестік орта. Ұйымның 

стратегиялық құндылығы. Типтік стратегиялар теориялары. Саладағы бәсекені 

және оның бағытын анықтайтын бес күш теориясы. Көшбасшылық  стратегия 

немесе көшбасшының ізіне түсу теориясы. Бәсекедегі ұйымның өз орнын 

кешенді бағалау теориясы. Сыртқы орта тұрғысынан басқару мазмұны.  

 

Басқарудағы жағдайлық пен үдерістік көзқарастар. 

Менеджменттегі жағдайлық, жүйелік және үдерістік көзқарастар. 

Үдерістік көзқарастың мазмұны. Фирма функциялары және фирманың ішкі 

құрылымы. Өндіргіш үдерістің жалпы схемасы. Өндіріс және дайындау 

кезеңінің функциялары: ортақ қасиеттері. Өндірістік запастар. Серіктестік 

қатынастар басқару зонасы ретінде. Менеджер және келісім қатынастар 

мәдениеті. Өндіріс  басқару зонасы ретінде. Өндірушіден тұтынушыға тауарды 

жылжыту функциялары. Өндірілген тауарға қызмет көрсету. Пайда 

орталықтары. Шығындар орталықтары. Тауарларға сатқаннан кейін сервистік 

қызмет көрсету және кепілдік жөндеу. PR-функциясы. ҒЗСКЖ.  
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Үдеріске бейімделген басқарушылық концепциялары (бизнес-

үдерістер инжинирингі және реинжинирингі).  

Басқарушылық концепция  және басқарушылық  модель. Модель басқару 

объектінің тұтастығын бейнелеу ретінде. Модель басқару объектісін статика 

және  динамика жүзінде көрсету ретінде. Жүйенің және жүйешелердің басқару 

объектілері: функционалдық көзқарас. Басқаруға фрагментарлық және үдерістік 

көзқарастар. Линиялық пен  функционалдық ұйымдар. Үдеріске  бағдарланған 

ұйымдар. Үдеріске бағдарланған ұйымды құрушы менеджердің басқарушылық  

идеологиясы. Бизнес-үдеріс: мазмұны және мақсаты. Жетістікке жетудің 

шешуші факторы концепциясы. Модельдеу басқару тәсілі ретінде. Бизнес-

үдерістердің инжинирингі. Тапсырысты дәл мерзімінде орындау  жетістікке 

жетудің шешуші факторы ретінде.  Өндіргіш үдерістің схемасын модельдеу: 

классикалық және инжинирингтік көзқарастар.   

 

Басқарудағы функционалдық көзқарас.   

Функционалдық көзқарасты екі жақты түсіндіру қажеттілігі. Ұйым тұтас 

(қоғам шеңберінде) өндіргіш үдерістің субъекті ретінде. Менеджер: ұымның 

негізгі функциясын белгілеу. Негізгі өндіргіш функцияларын және көмекші 

(инфрақұрылымдық) функцияларын құрылымдау.  

Лауазым иесі нақты функцияларды атқарушы. Басқару нақты 

функцияларды міндетті түрде орындау ретінде. Басқару үдеріс ретінде. Басқару 

функциялары (менеджердің функционалдық міндеттері): үдерістік көзқарас. 

Менеджер функциялары: жүйелік және инжинирингтік көзқарастар. 

Ұйым: басқарудың екі типі. Бас, не жалпы, менеджмент: кәсіби 

әрекеттердің мазмұны. Функционалдық менеджмент: кәсіби әрекеттердің 

мазмұны. Функционалдық менеджмент: үйлестіру басқару тәсілі ретінде. 

Кросс-функционалдық басқару ұстанымдары және кросс-функционалдық 

шешімдердің сипаттамасы.  

 

Басқарушылық үдерістің субъектілері. 

Іскерлік белсендігі: негізгі субъектілердің үш типі: кәсіпкер, капиталист-

инвестор, саудагер. Ұйымдастырылған іскерлік үдерістің шеңберіндегі 

менеджердің функциясы. Орындашы немесе бағынышты. Менеджер-

жекеменшікті. Менеджер мен орындаушы. Менеджер: бағыныштылардың рөлін 

түсінуде үш көзқарас. Орындаушылар мен бағыныштылар. Басқарушылық  

нормалар. Менеджер: кадр резервімен жұмыс істеу. Менеджер: 

орындаушыларды құрылымдау. Басқаруда психологиялық ерекшеліктерді 

ескеру. Менеджердің ақпаратқа қанықтығы: екіполюстік жіктеу. 

Бағыныштылардың біліктілігіне қарай ықпал жасау формалары. Менеджердің 

өз мүддесін ойлауы. Менеджердің жұмыс күні тәртібі.  

Басқарушылық идеологиясының мазмұны. Ұйым өмірдегідей және сана 

деңгейінде ұйым бейнесі. Менеджер: орындаушылар зерттеу объекті ретінде. 

"X" және " Y" теориялары басқару идеологиясының нақты түрлері ретінде. Ең 

бірінші: адамдар немесе өндіріс технологиясы ма?  Жалғыз болып немесе 
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командамен бе? Басқару идеологиясының қазақстандық версиясының 

ерекшеліктері.  

 

Басқару стилі. менеджер мен бағыныштылардың рөльдік 

функциялары. 

Стиль басқару категориясы ретінде. Басқару стильдерін жіктеу. Басқару 

стильдерін жіктеудің екіполюстік, үшполюстік, төртполюстік  формасын құру 

мүмкіндіктері. Орындаушылардың рөльдік функциялары. Практикалық 

менеджерге тән стильдер комбинациясы. Менеджердің рөльдік функциялары: 

әкім, басшы, "ми орталығы", жүйке орталығы, диспетчер, термостат ретінде. 

Менеджердің өкілдік функциялары: судья, кеңесші, нұсқаушы, тәрбиеші 

ретінде. Басқа қолданылатын басқару стильдері. Менеджердің теңестірілген 

бейнесі.  

 

Басқарушы шешімдер. Шешім қабылдау орталықтары мен басқару 

зоналары. 

«Шешім» және «шешім қабылдау" түсініктері. Шешім қабылдаудан бас 

тарту шешім қабылдаудың ерекше түрі ретінде. Шешім қабылдаудағы 

субъективтік. Менеджердің күнделікті қызметі және қабылданатын 

шешімдердің сипаттамасы. Менеджердің болашақты көздеу қызметі: 

стратегиялық басқару және стратегиялық шешімдер. Тактикалық шешімдер. 

Шешім қабылдау тәуекелдік әрекет ретінде.  Шешім жауапкершілік формасы 

ретінде. Басқару қателігі туралы түсінік. Басқару мәселесінің мәні. Басқару 

зоналары және басқару арналары.  

 

Жоспарлау: басқарушылық қызметінің жалпы концепциясындағы 

рөлі мен орны. 

Қызметтегі менеджердің жұмысында жоспарлау ролі мен маңыздылығы. 

Жоспарлау басқару функциясы, басқару шешімін қабылдау әдісі, ұйымның 

сырт мақсатын белгілеу әдісі ретінде. Пайданы жоспарлау: пайда бойынша 

немесе пайда бойынша бюджетті түзететін есептерді дайындау. Жоспарлау 

коммерциялық тәуекелдікті төмендету әдісі ретінде. Жоспарлау ресурстар 

ағындарын бөлу әдісі ретінде.Жоспарлау басқару категориясы ретінде. 

Жоспарлау басқарушы әрекеті ретінде.  

 

Орындаушыны ынталандыру басқарушы функциясы ретінде. 

Басқарушылық функцияларының жалпы концепциясында 

ынталандырудың орны. Мотивация теориялары және бихевиоризм. Мотив 

басқарушы категория ретінде. Нәтиже заңы. Бағыныштыларға әсер ету 

арқасында нәтижеге жету: шектен шығу қатері. Мотив басқарушылық 

категория ретінде. Нәтиже заңы. Менеджердің бағыныштыларға ықпал жасау 

әдістері. Марапаттануға ұмтылу мотив ретінде. Еңбек ақы төлеу формалары 

ынталандыру құралы ретінде.  Мотивация теориялары. Ынталандыру: кешенді 

көзқарастың қажеттілігі. 
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Бақылау басқарушы қызметі ретінде. 

Басқарушылық функцияларының жалпы концепциясында бақылаудың 

орны. Бақылау басқарушы әрекеті ретінде. Шешімнің мазмұны мен 

бақылаудың формасының сәйкестігі. Өндіргіш үдерістің технологиясы бақылау 

объекті ретінде. Сан мен сапа бақылау объекті ретінде. Сапаны бақылау 

формалары басқарушы әрекет ретінде. Әр операцияны бақылау, аралық және 

қорытынды бақылау. Ішінара бақылау. Бақылау функциясының мазмұны. 

Бақылау және жауап беру, бақылау және түзету. Өндіріс стратегиясының үш 

ұстанымы. Менеджер: әрекет пен функциялар арасындағы айырмашылықтарды 

белгілеу.  

 

Ұйым: басқарылу дәрежесі және басқару сапасы. 

Ұйымның басқарылу дәрежесі. Басқаруға көнбейтін не басқаруға аз 

көнетін ұйымдар: негізгі сипаттамалары. Қалыпты басқарылатын ұйым: негізгі 

сипаттамалары. Ұйымды басқару сапасы және оны бағалау. Ұйымның 

басқарылуына және басқару сапасына ықпал жасайтын факторлар. 

Ұйымдастырушылық мәдениет ұйымның басқарылуына және басқару сапасына 

ықпал жасайтын фактор  ретінде. Менеджер: оның тұлғалық қасиеттерінің 

ұйымның басқарылуына және басқару сапасына әсер етуі. 

 

Ұйымдағы коммуникациялық үдеріс. 

Басқарушылық функцияларының жалпы концепциясында 

коммуникациялық үдерістің орны. Коммуникациялық үдеріс және менеджердің 

коммуникабельдігі. Коммуникациялық үдерістің заты. Ақпаратты сипаттамасы 

коммуникациялық үдерістің заты ретінде. Менеджер: ақпарат қажеттілігі және   

ақпарат жетіспеушілігі жағдайындағы әрекеттер. Объектілер – ақпарат көздері. 

Коммуникациялық үдеріс технологиясының варианттары.  Менеджер ақпарат 

көзі ретінде. Менеджер-ақпарат беруші. Коммуникациялық үдерісте кері 

байланыс мәселесі. Коммуникациялық үдеріс: кодтау жүйесі және кодты шешу.  

Коммуникациялық арнаны таңдау. Ұйымда коммуникацияларды жетілдіру 

жолдары.   

 

Басқару модельдері мен оларды қолдану шарттары.  

Менеджердің жеке қасиетіне негізделген басқару көзқарастары. Басқару 

моделі: жалпы сипаттама. Өндіріс теориясы – барлық басқару модельдерін 

біріктіретін негіз. Менеджер функцияларының көптігі: олардың басым 

орындалу қажеттілігі. Мақсаттық басқару модельдері. Басқарудың 

экономикалық модельдері. Басқарудың мінез-құлықтық модельдері. Қызметтегі 

менеджердің күнделікті тәжірибесі – басқару модельдерінің комбинациясы. 

 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Менеджер ұйымның ұйымдастырушылық орталығы ретінде. Нақты 

жағдайды талқылау. 

2. Ұйым ашық жүйе ретінде. Нақты жағдайды талқылау. 
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3. Сыртқы ортаны талдау:  макроорта аясы және микроорта аясы. Нақты 

жағдайды талқылау. 

4. Үдерістік көзқарас мазмұны. Өндіргіш үдерістің жалпы схемасы. 

Нақты жағдайды талқылау. 

5. Үдеріске бағдарланған ұйымдар. Үдеріске бағдарланған ұйымды 

құратын менеджердің басқарушылық идеологиясы.  Нақты жағдайды талқылау. 

6. Бас және  функционалдық менеджмент: кәсіби әрекеттерінің мазмұны. 

Нақты жағдайды талқылау. 

7. Басқарушылық үдерістің субъектілері. Нақты жағдайды талқылау. 

8. Басқару стилі. Менеджер мен бағыныштылардың рөлдік функциялары. 

Нақты жағдайды талқылау. 

9. Шешімдерді қабылдау орталықтары және басқару зоналары. Нақты 

жағдайды талқылау. 

10. Жоспарлау ұйымның сыртқы мақсатын белгілеу әдісі ретінде. 

Нақты мысалдарда зиянсыздық нүктену табу есептері. 

11. Мотивация айқындау бойынша  менеджердің әрекеттері. Нәтиже 

заңы. Нақты жағдайды талқылау. 

12. Сан мен сапа бақылау объекті ретінде. Нақты жағдайды талқылау.  

13. Ұйымды басқару сапасына ықпал жасайтын факторлар. Нақты 

жағдайды талқылау. 

14. Менеджер:ақпарат қажеттілігі және ақпарат тапшылығы 

жағдайындағы әрекеттер. Нақты жағдайды талқылау. 

15. Басқарушылық  модельдері және оларды қолдану шарттары. Нақты 

басқару моделін құру.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Менеджментке көзқарастың дамуы 

2. Қазақстандық нақты ұйымның ішкі ортасын сипаттау 

3. Қазақстандағы әлеуметтік жауапкершіліктің қалыптасуы 

4. Қазақстандағы бизнес құрылымға әсер етуші сыртқы факторлар 

5. Қазақстандағы ШБ кәсіпорындарын құруды басқару тәжірибесі 

6. Қазақстандағы корпоративтік деңгейдегі стратегияны құру 

7. Ұйымдық құрылымды жобалау (отандық компания мысалында) 

8. Жаһандық менеджер қандай болуы керек 

9. Қазақстандық тәжірибедегі заманауи көсбасшы 

10. Өмірде алға қойған мақсатыңызға мысал келтіріңіз. Сол мақсатқа 

жетуге ұмтылу қажеттігін қалай анықтайсыз? 

11. Тұрақтылық немесе өсу стратегияларының қайсысын құру 

керектігін компанияның менеджерлері қалай анықтайды? Қандай факторларға 

назар аудару керек? Қандай ақпараттарды жинау қажет? 

12. Өз университетінің үшін ситуациялық талдау жасаңыз (SWOT-

анализ). Стратегия жасаған кезде университет басшылығы да сіз қарастырған 

факторлары еске алады ма? 



11 

 

13. Соңғы алты айда қабылдаған  үш шешіміңізді талдаңыз. Олардың 

қайсысы – бағдарланған, қайсысы – бағдарланбаған? 

14. Қандай басшының қоластында жұмыс істегенді жөн көресіз: 

табысқа жетуді, жақсы қарым-қатынасты немесе билікті қажет ететін? 

Неліктен? Әрбір басшының артықшылығы мен кемшілігі неде? 

15. Университет үшін бюракратиялық бақылаудың, 

орталықсыздандырылған бақылау пайдасы?  Олардың қайсы бірі 

университетініңге сай келеді деп санайсыз? 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Meskon M. H. Management bases: The lane with English / Meskon M. 

H., Albert M., Hedouri F. – M: Williams, 2007. 

2. Mukhtarova K.S. Multipurpose models of management in business. The 

Short course of lectures. – Almaty: Kazakh university, 2012.  166 p. 

3. Mukhtarova K.S. Project management (a short course of lectures) // 

Almaty: Kazakh National University of al-Farabi. - Almaty: Kazakh National 

University of al-Farabi, Higher School of Economics and Business, 2013 – 47 p. 

4. Mukhtarova K.S. Management: theory, practice and modeling 

Educational manual:  Shymkent: Photomarket, 2013. – 65 р. 

5. Mukhtarova K.S., Zhaksygulova G. K. “Project Management” / 

Monograph. – Istambul: Karon, 2014.-39p.  

6. Mukhtarova K.S., Kupeshova S.T. “Innovation Management Company” 

/ Monograph– Istambul: Karon, 2014. – 60 p. 

7. Mukhtarova K.S., Sansyzbayeva G. N. / Monograph “Management to 

improve the quality of products”. – Istambul: Karon, 2014. – 56 p. Organizational 

Behavior: Ivasenko AG, Nikonov Frenkel Tsevelev V.V.Flinta, 2011 

8. Andrea Larson Sustainability, Innovation, and Entrepreneurship – Flat 

World Knowledge, 2011 

9. Mason Carpenter, Talya Bauer, Berrin Erdogan, Jeremy Short Principles of 

Management – Flat World Knowledge; 2.0 edition (2013) 

 

Қосымша: 

1. Володько, В. Ф. Основы менеджмента: учебное пособие / В. Ф. 

Володько. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. – 303 с. 

2. Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – 

Минск : Современная школа, 2010. – 635 с. 

3. Дафт, Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – 

Санкт-Петербург : Питер; Питер Пресс, 2008. – 863 с. 

4. Зиновьев, В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. 

В. Зиновьева. – Москва: Дашков и Кº, 2010. – 477 с. 

5. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – 

Ростов-н-Дону: Феникс, 2012. – 452 с. 

http://catalog.flatworldknowledge.com/catalog/editions/larson-sustainability-innovation-and-entrepreneurship-1-0
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Flat+World+Knowledge%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Flat+World+Knowledge%22
http://catalog.flatworldknowledge.com/catalog/editions/carpenter_2_0-principles-of-management-2-0
http://catalog.flatworldknowledge.com/catalog/editions/carpenter_2_0-principles-of-management-2-0
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6. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. 

Коротков. – Москва : Юрайт, 2012. – 640 с. 

7. Менеджмент: учебник / [С. И. Ашмарина и др.]; под редакцией С. 

И. Ашмариной. – Москва: Читай!: Рид Групп, 2011. – 572 с  
 

http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=587
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(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Автор: 

Купешова С.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті  

 

Пікір берушілер: 

Құнанбаева Д.Ә. – экономика  ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры  

Закирова А.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, Алматы 

Менеджмент Университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Батыстың бизнес мектептерінде стратегиялық менеджмент бакалавр және 

магистр дәрежелерін алу үшін менеджерлерді даярлауда негізгі курс болып 

табылады. Бұл сыртқы ортаның өзгеруі жағдайында фирманы басқару 

талаптарын шешуге бағытталады. 

Стратегиялық басқару ұйымның негізгі мақсатын анықтап, негізгі 

ресурстарын және күштерін мақсатына жеткізуге бағытталғын кәсіби 

басқарудың негізгі құралы болып табылады. Ол ұйымның негізгі қызметін 

стратегиялық даму түрінде анықтауға мүмкіндік береді. Стратегиялық басқару 

ұйымның ұзақ уақыттық даму перспективаларын ескере отырып жасалады  

және басқару жүйесінің қалыптасуына әсер етеді, қызметтер мен 

жауапкершіліктерді анықтайды.  

Стратегиялық менеджмент – өзінің жеке түсініктері мен 

концепсияларының жиынтығынан тұратын, сонымен қатар сыртқы ортаны, 

бәсекелестерді, стратегияны жүзеге асыру мүмкіндіктері мен амалдарын, 

ұлттық және жаһандық бәсекелестікті толық талдай отырып, компанияның  

ұзақ уақыттық дамуына бағыттайтын шешім қабылдайтын тұлғаларға 

көмектесетін талдау жасау құралы болып табылатын пән. 

Курсты оқу нәтижесінде магистранттар мынадай білімдерді игеруі тиіс: 

білетін болады: 

- стратегиялық басқару мәнін және мазмұнын;  

- стартегиялар түрлерін; 

- стратегиялық талдаудың заманауи әдістерін; 

- страетгия қалыптастыру және жүзеге асыру технологиясын; 

қолынан келетін болады: 

- ұйымның даму стратегиясын әзірлеу; 

- ұсалаға әсер етуші факторларды ескере отырып бәсекелес 

страетгияларды талдау  
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- ұйымның ішкі және сыртқы факторларын кәсіби деңгейде айқындау 

және оларға  сипаттама беру; 

дағдыларды  иемденетін  болады: 

- ұйымның басқару мақсаттарын қою және стратегиялық жоспарын 

әзірлеу; 

- ұйымның бизнесінің философиясын және корпоративтік мәдениетін 

қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№№  

п/п 

Тақырыптың аты 

1 Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны. 

2 Ұйымның миссиясы мен мақсатының рөлі 

3 Бизнес бірліктер стратегиясының ерекшеліктері 

4 Корпоративтік стратегия: бизнес түрлерінің жиынтығын басқару 

5 Компанияның сыртқы ортасын талдау және бағалау  

6 Компанияның ішкі ортасын талдау және бағалау 

7 Ұйымның бәсекелестік стратегиясы 

8 Әртараптандырудың  корпоративтік стратегиялары 

9 Әртараптандырылған  комапнияларға стратегиялық талдау. 

10 Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері 

11 Персоналды басқару стратегиясы 

12 Стратегиялық өзгерістерді басқару 

13 Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің рөлі. 

14 Қазақстан Респуликасындағы  стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері 

15 Жаһандану жағдайындағы елдің даму стратегиясы 

 

ПӘННIҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 “Стратегиялық менеджмент” курсы менеджмент мамандығының 

магистранттары үшін даярланған. Бұл курста менеджерлер даярлауға мәні мен 

мазмұны жағынан терең білімді талап ететін сұрақтар мен тақырыптар 

қарастырылады. 

Курс мазмұнында стратегиялық басқару эволюциясының тарихы 

ашылып, неліктен белгілі бір басқару жүйесі бірте-бірте алмасатындығы, 

олардың басқа да басқару жүйелерімен толықтырылып отырылатындағы, 

ұйымдардың міндетті түрде қысқамерзімді табыс табудан бас тартып, ұзақ 

мерзімді тұрақты дамуға  бағыттау көрсетіледі. 

Курстың мақсаты: “Стратегиялық менеджмент” пәнінің мақсаты 

магистранттарды стратегиялық  басқарудағы қазіргі заманғы бағыттарының 
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теориялық және тәжербиелік негіздерін үйрету, сонымен қатар  қазіргі 

стратегиялық менеджменттің әдістерін игеруге ықпал ету  болып табылады.  

Курстың міндеттері:  

 стратегиялық басқару мәнін және мазмұнын түсіндіру; 

 сыртқы ортаның әртүрлі сипаты жағдайында корпоративтік 

стратегияларды қалыптастыру тәжірибелерін қолдану;  

  тиімді стартегия құру әдістерімен таныстыру 

Лекция сабақтарын оқу курстың теоретикалық білімі шеңберінде 

тәжірибелік сабақтармен, бөлімге қатысты іскер ойындар өткізу арқылы, 

сондай-ақ мұғалімнің көмегімен студенттердің өзіндік жұмысын жасауы 

арқылы жүргізіледі. Студенттерді бағалау және аттестаттау кезінде олардың 

сапаны басқару теориясы және тәжірибесі шеңберіндегі білімі, сондай-ақ 

экономикалық есеп жүргізе білуі ескеріледі. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны.   
Стратегиялық менеджменттің мәні жне стратегияның қазіргі заманғы 

түсінігі. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін анықтайтын негізгі факторлар.  

Стратегиялық менеджменттің негізгі міндеттері.   

     

Ұйымның миссиясы мен мақсатының рөлі.  

Ұйымның  миссиясы мен мақсаттарын анықтау. Қаржылық мақсаттар. 

Стратегиялық мақсаттар. Ұйымның тиімді даму стратегиясын құрудың 

қағидалары. Стратегия құрудың жолдары. Ұйымның стратегиясын құру үдерісі. 

Стратегиялық кіріспе жасау және стратегиялық позицияны таңдау. 

     

Бизнес бірліктер стратегиясының ерекшеліктері 

Бизнес бірліктердің қызмет масштабын анықтау. Өнім координаты, 

географиялық координата, қызығушылар мен ұыймдастырушылық 

координаталары. Бәсекелестік артықшылық түсінігі. Тұтынушыларға көрінетін 

және көрінбейтін артықшылықтар. Құндылықтар тізбегі концепциясының 

түсінігі. Құндылықтар қалыптастыру  тізбегін басқару.  

            

Корпоративтік стратегия: бизнес түрлерінің жиынтығын басқару   

Корпорациялардың даму стратегиясының ерекшеліктері. Корпоративтік 

диверсификация логикасы. Корпоративтік масштаб координаталары.  Қызымет 

масштабын өзгерту әдістері: кеңейу және қысқару. Диверсификацияланған 

компанияның стратегияларының түрлері: корпоративтік стратегия, іскер 

стратегиясы, қызымет түрі  стратегиясы, операциялық стратегия.  

  

Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау 

Сыртқы отраға талдау жасау мақсаты. Саланы сипаттайтын 

экономикалық көрсеткіштер. Ұйымның сыртқы ортасын талдау әдістемесі және 

оның күшті, әлсіз жақтарын талдаудың басқарушылық әдістемесі. PEST-талдау. 
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Бәсекелестік ортаға талдау жасау. Бәсекенің бес күші моделі. Стратегиялық 

топтар картасы. Стратегиялық топтарға талдауы. Бәсекелестер стратегиясын 

анықтау.  Табыстылықтың негізгі факторлары концепциясы.   

       

Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау. SWOT-талдау. 

Қолданыстағы стратегияның тиімділік деңгейін бағалау. Ішкі ортаға 

талдау жасауға арналған құралдар. SWOT-талдау. Компанияның күшті және 

әлсіз жақтаран анықтау. Құндылықтар тізбегі концепциясы. Қызымет түріне 

байланысты шығындарды талдау. Компанияның бәсекелестік позициясын 

бағалау.    

 

Бәсекелес стратегиялар 

Төмен шығындар стратегиясы. Кең дифференциация стратегиясы.   

Оптималды шығындар стратегиясы. Нарықтың шағын секторларын қамтуға 

бағытталған шоғырланушы стартегиясы. Бәсекелестік жетістік концепциясы. 

Бәсекелестік  жетістік табиғаты мен өмір циклы. Инновациялық стратегиялар: 

шабуылдаушы стратегиялар, қорғанушы стратегиялар.  

     

Диверсификацияның корпоративті стратегиялары  

Диверсификация түсінігі, оның мақсаты. Диверсификация әдістері мен 

критерилері. Диверсификация стратегиясы. Қызметтің жаңа түрлері  сферасына 

ену стратегиясы. Туыс салаларға ену диверсификации. Туыс емес  салаларға 

ену диверсификации. Қысқарту және жою стратегиясы. Қайта жаңарту және 

қайта қалыптастыру стратегиясы. Көпұлттық диверсификация стратегиясы.    

     

Диверсификацияланған комапнияларға стратегиялық талдау. 

Диверсификацияланған компаниялардың стратегиясын талдау процессі. 

Диверсификацияланған компаниялардың портфельдік талдауы.   

Диверсивикацияланған портфельді матрицалық талдау көмегімен бағалау. Өсу/ 

үлес Boston Consulting Group матрицасы. «сала қызықтыруы/бәсекелестік 

позиция» General Electric матрицасы. «Өмірлік цикл матрицасы» 

Hofer/A.D.Little матрицасы. 

 

Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру проблемалары   

Жаңа стартегияның бютжетіне және кадр саясатына сәйкес ресурстарды 

қайта бөлу. Стратегияны қолдайтын саясатты анықтау. Стратегияны жүзеге 

асырудың негізгі сатылары. Стратегияның табысты жүзеге асырыу үшін 

ұйымды басқару. Стратегияны жүзеге асыру процессін басқару. Бюджет және 

стратегия. Стратегияны қолдау жүйесі.  

  

Персоналды басқару стратегиясы 

Адамдық потенциалды пайдалану стратегиясының мәні.  Адам әрекетінің 

критериалдық базасы. Персоналды басқару стартегиясы мен ұйымның даму 

стартегиясының өзара байланысы. Ұйымның түрлі даму сатыларында 
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персоаналды басқару стартегиясының қалыптасуы. Стратегияны жүзеге асыру 

барысындағы ынталандыру. Негізгі позицияларға қызыметшілерді таңдау.  

 

Стратегиялық өзгерістерді басқару 

Стратегиялық өзгерістердің негізгі аялары. Стратегиялық өзгерістердің 

мазмұны және оның негізгі мәселелері. Стратегиялық өзгерістерді 

зеріттеу.Өзгерістерді жүргізу процессін басқару. Өзгерістерді күшпен енгізу 

әдісі. Адаптивті өзгерістер. Дағдарыстық кезеңдерді басқару. Дағдарыс 

жағдайын басқару. Қарсыласуды басқару. Әдістерді салыстыру және сәйкес 

келетін әдісті таңдау.     

  

Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің ролі. 

Корпоративті мәдениет түсінігі және оның бастамасы. Корпоративтік 

мәдениет күші. Корпоративтік мәдениет түрлері. Стратегиялық 

көшбасшылықты жүзеге асыру. Стратегияны қолдайтын климат пен мәдениет 

қалыптастыру. Құндылықтар жүйесі мен этикалық нормаларды тұрақтандыру. 

Ұйымның ішкі ортасын сыртқы орта өзгерістеріне тез бейімделу қабілетін 

арттыру. Электрондық коммерциялық компания бизнес үлгілер мен 

стратегиялар. 

  

Қазақстан Респуликасындағы стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері 
Қазақстандық стратегиялық менеджменттің даму қарқыны. Қазақстанда 

бизнестің дамуы стратегиясын тиімді құрастырудың негізгі факторлары. 

Стратегиялық басқару мәселелері. Экономканың ғаламдану жағдайындағы 

компанияның бәсекелес басымдылықтарын қамтамасыз ету 

 

Ғаламдану дәуіріндегі бәсекелестік стратегиялар 

Сыртқы нарықтарға шығу және онда бәсекелесу стртагиялары. 

Экономиканы басқару стратегиясының қажеттілігі. Стратегиялық басқару және 

оның экономикалық өсуге әсері. Ұлттық экономиканың бәсекелік қабілеттілігін 

қамтамасыз ету. Мемлекеттік стратегиялық басқарудың негіздері. 

Экономиканы стратегиялық басқару, жоспарлау және бағдарламалау.  
 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны. 

2. Компанияның стратегиясы құру процессі 

3. Бизнес бірліктер стратегиясының ерекшеліктері 

4. Корпоративтік стратегия: бизнес түрлерінің жиынтығын басқару 

5. Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау 

6. Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау 

7. Компанияның бәсекелестік стратегиялары 

8. Диверсификацияның корпоративті стратегиялары 
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9. Диверсификацияланған комапнияларға стратегиялық талду. 

10. Стратегия құру және  жүзеге асыру 

11. Персоналды басқару стратегиясы 

12. Стратегиялық өзгерістерді басқару 

13. Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің ролі. 

14. Қазақстан Респуликасындағы стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері 

15. Ғаламдық интеграция жағдайындағы мемлекеттердің даму  

стратегиясы. 
 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Cтратегиялық миссия мен бағытты айқындау. Cтартегияны 

қалыптастыру процессі 

2. Саланы талдау үрдісі. М. Портердің бәсекелестік күш концепциясы 

3. Компанияның ағымды стратегиясын талдау. Компанияға  SWOT-  

талдау жүргізу 

4. Шығындарды төмендету бойынша лидерлік стратегиясы. 

Әртараптандыру стратегиясының ерекшеліктері.  

5. Инновациялық  стратегиялар 

6. БКГ  матрицасын қолданып салаға баға беру 

7. Страгияны жүзеге асырудың негізгі принциптерін анықтау 

8. Стратегиялық өзгерістерді басқару негіздері. 

9.  Корпоративтік мәдениеттің стратегиялық басқарудағы орны    

10. Компанияның стратегиялық бәсекелестік басымдықтарын арттыру 

факторлары. 
 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Стратегиялық менеджменттің мәні мен мазмұны. Стратегияның 

қазіргі заманғы түсінігі. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін анықтайтын 

негізгі факторлар. Стратегиялық менеджменттің негізгі міндеттері.   

2. Компания стратегиясын құрастыру процессі. Стратегиялық бағытты 

анықтау және стратегиялық позицияны таңдау.  

3. Диверсификация статегиясын ұстанатын компанияның 

стратегиялары деңгейлері: корпоративтік стратегия, бизнес стратегия, 

функционалды стратегия, оперативті стратегия  

4. Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау. Саланы 

сипаттайтын экономикалық корсеткіштер. 

5. Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау. Ағымдық 

стратегияны талдау.  

6. Бәсекелес стратегиялар. Төмен шығындар стратегиясыынң 

ерекшеліктері және оны қолдану тәуекелдері. 
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7. Бәсекелес стратегиялар. Кең дифференциация стратегиясын 

қолдану мүмкіндіктері және ерекшеліктері.    

8. Диверсификация түсінігі, оның мақсаты. Диверсификацияның 

корпоративті стратегиялары.  

9. Диверсификацияланған компаниялардың портфельдік талдауы мәні 

мен мағнасы. Boston Consulting Group матрицасы, General Electric матрицасын 

қолдану ерекшеліктері.  

10. Стартегиялық өзгерістерді басқару.  

11. Корпоративтік мәдениет қалыптастыру. Корпортаивтік мәдениеттің 

стратегияны жүзеге асыруға әсері.  

12. Қазақстан Респуликасындағы стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Сыртқы орта өзгерісі жылдам қарқынмен даму жағдайында ұйымдарды 

басқарудың земенауй құрады стратегиялық менеджмент болып табылады. 

Стратегиялық менеджмент ұйымдардың сыртқы орта өзгерістеріне жылдам 

икемденуді қамтамасыз ететін әдістермен іс шараладың жиынтығы болып 

табылады. Тәжерибе көрсетіп отырғандай, өз қызметін кещенді стратегиялық 

тұрғыда ұйымдастырып және басқарып отырған ұйымдар саладағы басқа 

ұйымдарға қарағанда неғұрлым табысты дамиды, сонымен қатар пайданы орта 

деңгейден жоғарырақ табады.  Бұл бағдарлама кәсіби қажеттіліктерді талдау 

негізінде туған қажеттіліктер  және шетелдік табысты тәжерибені зеріттеп, 

олардың артықшылықтарын ескере отырып даярланған.   

    Типтік бағдарламада старегичлық менеджмент концепциясының 

ерекшеліктері, стратегиялық талдау сұрақтары, стратегиялық талдау механизімі 

мен әдістері,  түрлі деңгейдегі стратегияларды қалыптастыру сұрақтары, 

диверсификация стратегиямының мүмкіншіліктері, матрицалық  талдау әдісінің 

артықшылықтары кең карастырылған.    

Курсты оқу нәтижесінде студенттер мынадай білімдерді игеруі тиіс: 

білетін болады: 

- стратегиялық басқару теориясының дамуы;  

- сыртқы ортаны талдаудың негізі мен оның оған әсер ететін 

факторларды; 

- диверсификация негізін оның ерекшеліктерін; 

- стратегия қалыптастыру және жүзеге асыру технологиясын; 

қолынан келетін болады: 

- Корпоративтік, бәсекелестік, функционалдық стратегияларды 

құрастыру; 

- ұсалаға әсер етуші факторларды ескере отырып бәсекелес 

страетгияларды талдау  
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- ұйымның ішкі және сыртқы факторларын кәсіби деңгейде айқындау 

және оларға  сипаттама беру; 

дағдыларды  иемденетін  болады: 

- ұйымның стратегиясының тиімділігін талдау құралдарын; 

- экономикалық, әлеуметтік ақпараттарды жинау және өңдеу дағдысын. 

Прериквизиттер: «Стратегиялық менеджмент»  курсы студенттердің 

басқа да пәндерді оқып игеруі негізінде жүргізіледі: менеджмент негіздері, 

макроэкономика, маркетинг, қаржы, бизнесті ұйымдастыру және т.б. 

Постреквизиттер: «Стратегиялық менеджмент» пәні оқу 

бағдарламасындағы басқа да пәндермен қатар жүргізіледі: өндірістік 

менеджмент, сапа менеджменті, инновациялық менеджмент, персоналды 

басқару, жобаларды басқару және т.б.   

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№

№ 

п/п 

Тақырыптың аты 

1 Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны. 

2 Ұйымның мақсаттары мен миссисын анықтау 

3 Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау 

4 Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау SWOT-талдау. 

5 Бәсекелес стратегиялар 

6 Диверсификацияның корпоративті стратегиялары 

7 Диверсификацияланған комапнияларға стратегиялық талду. 

8 Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру проблемалары   

9 Персоналды басқару стратегиясы 

10 Стратегиялық өзгерістерді басқару 

11 Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің ролі. 

12 Ғаламдану дәуіріндегі бәсекелестік стратегиялар   

 

ПӘННIҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Стратегиялық басқарудың мәнін күрт жоғарлатуға бизнес үшін жаңа 

күтпеген мүмкіншіліктердің пайда болуы, ақпаратты жедел түрде қабылдау мен 

жеткізу оны өңдеу желілердің қарқынды дамуы, қазіргі заман инновациялық 

технологияларының қолжетерлілігі, адам ресурстары маңызының өсуі, және 

тағы да басқа себептер өз үлестерін қосып отыр. Бағдарламада стратегия 

түсінігі және оның мазмұны мен мәні тереңдетіліп қарастырылған.  

Стратегиялық басқару эволюциясының тарихы ашылып, неліктен белгілі бір 

басқару жүйесі бірте-бірте алмасатындығы, олардың басқа да басқару 

жүйелерімен толықтырылып отырылатындағы, ұйымдардың міндетті түрде 
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қысқамерзімді табыс табудан бас тартып, ұзақ мерзімді тұрақты дамуға  

бағыттау көрсетіледі. 

Курстың мақсаты: “Стратегиялық менеджмент” пәнінің мақсаты 

магистранттардың стратегиялық басқару саласы бойынша  теориялық және 

тәжерибелік білімін қалыптастыру.   

Курстың міндеттері: Осы мақсатқа байланысты мынадай мiндеттер алға 

қойылып отыр: 

 сыртқы орта өзгерістерін ескере отырып ұйымды тиімді басқарудың 

теориялық және тәжериелік дағдыларын қалыптастыру; 

 стратегиялық талдаудың қазіргі құралдарымен таныстыру; 

 сыртқы ортаның әртүрлі сипаты жағдайында корпоративтік 

стратегияларды қалыптастыру тәжірибелерін қолдану;  

Лекция сабақтарын оқу курстың теоретикалық білімі шеңберінде 

тәжірибелік сабақтармен, бөлімге қатысты іскер ойындар өткізу арқылы, 

сондай-ақ мұғалімнің көмегімен студенттердің өзіндік жұмысын жасауы 

арқылы жүргізіледі.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны.   

Стратегиялық менеджменттің мәні жне стратегияның қазіргі заманғы 

түсінігі. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін анықтайтын негізгі факторлар. 

Стратегиялық менеджменттің негізгі міндеттері.   

     

Ұйымның мақсаттары мен миссисын анықтау 

Стратегияны құрастыруға арналған мәселелерді шешуге байланысты 

бағыттар. Компания стратегиясын құрастыру процессі. Стратегиялық бағытты 

құру және стратегиялық позицияны таңдау. Ұйымның миссиясы мен 

мақсаттарын анықтау. Қаржылық мақсаттар. Стратегиялық мақсаттар.     

     

Бизнес бірліктер стратегиясының ерекшеліктері 

Бизнес бірліктердің қызмет масштабын анықтау. Өнім координаты, 

географиялық координата, қызығушылар мен ұыймдастырушылық 

координаталары. Бәсекелестік артықшылық түсінігі. Тұтынушыларға көрінетін 

және көрінбейтін артықшылықтар. Құндылықтар тізбегі концепциясының 

түсінігі. Құндылықтар қалыптастыру  тізбегін басқару.  

            

Корпоративтік стратегия: бизнес түрлерінің жиынтығын басқару   

Корпорациялардың даму стратегиясының ерекшеліктері. Корпоративтік 

диверсификация логикасы. Корпоративтік масштаб координаталары. Қызымет 

масштабын өзгерту әдістері: кеңейу және қысқару. Диверсификацияланған 

компанияның стратегияларының түрлері: корпоративтік стратегия, іскер 

стратегиясы, қызымет түрі  стратегиясы, операциялық стратегия.  
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Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау 

Сыртқы отраға талдау жасау мақсаты. Саланы сипаттайтын 

экономикалық көрсеткіштер. Ұйымның сыртқы ортасын талдау әдістемесі және 

оның күшті, әлсіз жақтарын талдаудың басқарушылық әдістемесі. PEST-талдау. 

Бәсекелестік ортаға талдау жасау. Бәсекенің бес күші моделі. Стратегиялық 

топтар картасы. Стратегиялық топтарға талдауы. Бәсекелестер стратегиясын 

анықтау.  Табыстылықтың негізгі факторлары концепциясы.   

       

Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау. SWOT-талдау. 

Қолданыстағы стратегияның тиімділік деңгейін бағалау. Ішкі ортаға 

талдау жасауға арналған құралдар. SWOT-талдау. Компанияның күшті және 

әлсіз жақтаран анықтау. Құндылықтар тізбегі концепциясы. Қызымет түріне 

байланысты шығындарды талдау. Компанияның бәсекелестік позициясын 

бағалау.    

 

Бәсекелес стратегиялар 

Төмен шығындар стратегиясы. Кең дифференциация стратегиясы. 

Оптималды шығындар стратегиясы. Нарықтың шағын секторларын қамтуға 

бағытталған шоғырланушы стартегиясы. Бәсекелестік жетістік концепциясы. 

Бәсекелестік  жетістік табиғаты мен өмір циклы. Инновациялық стратегиялар: 

шабуылдаушы стратегиялар, қорғанушы стратегиялар.  

     

Диверсификацияның корпоративті стратегиялары  

Диверсификация түсінігі, оның мақсаты. Диверсификация әдістері мен 

критерилері. Диверсификация стратегиясы. Қызметтің жаңа түрлері  сферасына 

ену стратегиясы. Туыс салаларға ену диверсификации. Туыс емес  салаларға 

ену диверсификации. Қысқарту және жою стратегиясы. Қайта жаңарту және 

қайта қалыптастыру стратегиясы. Көпұлттық диверсификация стратегиясы.    

     

Диверсификацияланған комапнияларға стратегиялық талдау. 

Диверсификацияланған компаниялардың стратегиясын талдау процессі. 

Диверсификацияланған компаниялардың портфельдік талдауы. 

Диверсивикацияланған портфельді матрицалық талдау көмегімен бағалау. Өсу/ 

үлес Boston Consulting Group матрицасы. «сала қызықтыруы/бәсекелестік 

позиция» General Electric матрицасы. «Өмірлік цикл матрицасы» 

Hofer/A.D.Little матрицасы. 

 

Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру проблемалары   

Жаңа стартегияның бютжетіне және кадр саясатына сәйкес ресурстарды 

қайта бөлу. Стратегияны қолдайтын саясатты анықтау. Стратегияны жүзеге 

асырудың негізгі сатылары. Стратегияның табысты жүзеге асырыу үшін 

ұйымды басқару. Стратегияны жүзеге асыру процессін басқару. Бюджет және 

стратегия. Стратегияны қолдау жүйесі.  
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Персоналды басқару стратегиясы 

Адамдық потенциалды пайдалану стратегиясының мәні. Адам әрекетінің 

критериалдық базасы. Персоналды басқару стартегиясы мен ұйымның даму 

стартегиясының өзара байланысы. Ұйымның түрлі даму сатыларында 

персоаналды басқару стартегиясының қалыптасуы. Стратегияны жүзеге асыру 

барысындағы ынталандыру. Негізгі позицияларға қызыметшілерді таңдау.  

 

Стратегиялық өзгерістерді басқару 

Стратегиялық өзгерістердің негізгі аялары. Стратегиялық өзгерістердің 

мазмұны және оның негізгі мәселелері. Стратегиялық өзгерістерді 

зеріттеу.Өзгерістерді жүргізу процессін басқару. Өзгерістерді күшпен енгізу 

әдісі. Адаптивті өзгерістер. Дағдарыстық кезеңдерді басқару. Дағдарыс 

жағдайын басқару. Қарсыласуды басқару. Әдістерді салыстыру және сәйкес 

келетін әдісті таңдау.     

  

Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің ролі. 

Корпоративті мәдениет түсінігі және оның бастамасы. Корпоративтік 

мәдениет күші. Корпоративтік мәдениет түрлері. Стратегиялық 

көшбасшылықты жүзеге асыру. Стратегияны қолдайтын климат пен мәдениет 

қалыптастыру. Құндылықтар жүйесі мен этикалық нормаларды тұрақтандыру. 

Ұйымның ішкі ортасын сыртқы орта өзгерістеріне тез бейімделу қабілетін 

арттыру. Электрондық коммерциялық компания бизнес үлгілер мен 

стратегиялар. 

  

Қазақстан Респуликасындағы стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері 

Қазақстандық стратегиялық менеджменттің даму қарқыны. Қазақстанда 

бизнестің дамуы стратегиясын тиімді құрастырудың негізгі факторлары. 

Стратегиялық басқару мәселелері. Экономканың ғаламдану жағдайындағы 

компанияның бәсекелес басымдылықтарын қамтамасыз ету 

 

Ғаламдану дәуіріндегі бәсекелестік стратегиялар   

Сыртқы нарықтарға шығу және онда бәсекелесу стртагиялары. 

Экономиканы басқару стратегиясының қажеттілігі. Стратегиялық басқару және 

оның экономикалық өсуге әсері. Ұлттық экономиканың бәсекелік қабілеттілігін 

қамтамасыз ету. Мемлекеттік стратегиялық басқарудың негіздері. 

Экономиканы стратегиялық басқару, жоспарлау және бағдарламалау.  

 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Стратегиялық менеджменттің мәні мен мазмұны. 

2. Компанияның стратегиясы құру процессі 

3. Бизнес бірліктер стратегиясының ерекшеліктері 

4. Корпоративтік стратегия: бизнес түрлерінің жиынтығын басқару 

5. Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау 
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6. Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау 

7. Компанияның бәсекелестік стратегиялары 

8. Диверсификацияның корпоративті стратегиялары 

9. Диверсификацияланған комапнияларға стратегиялық талду. 

10. Стратегия құру және  жүзеге асыру 

11. Персоналды басқару стратегиясы 

12. Стратегиялық өзгерістерді басқару 

13. Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің ролі. 

14. Қазақстан Респуликасындағы  стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері 

15. Ғаламдық интеграция жағдайындағы  мемлекеттердің даму  

стратегиясы. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Cтратегиялық миссия мен бағытты айқындау. Cтартегияны 

қалыптастыру процессі 

2. Саланы талдау үрдісі. М. Портердің бәсекелестік күш концепциясы 

3. Компанияның ағымды стратегиясын талдау. Компанияға  SWOT-  

талдау жүргізу 

4. Шығындарды төмендету бойынша лидерлік стратегиясы. 

Дифференциация стратегиясының ерекшеліктері.  

5. Инновациялық  стратегиялар 

6. БКГ  матрицасын қолданып салаға баға беру 

7. Страгияны жүзеге асырудың негізгі принциптерін анықтау 

8. Стратегиялық өзгерістерді басқару негіздері. 

9. Корпоративтік мәдениеттің стратегиялық басқарудағы орны    

10. Компанияның стратегиялық бәсекелестік басымдықтарын арттыру 

факторлары. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Стратегиялық менеджменттің мәні мен мазмұны. Стратегияның қазіргі 

заманғы түсінігі. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін анықтайтын негізгі 

факторлар. Стратегиялық менеджменттің негізгі міндеттері.   

2. Компания стратегиясын құрастыру процессі. Стратегиялық бағытты 

анықтау және стратегиялық позицияны таңдау.  

3. Диверсификация статегиясын ұстанатын компанияның стратегиялары 

деңгейлері: корпоративтік стратегия, бизнес стратегия, функционалды 

стратегия, оперативті стратегия  

4. Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау. Саланы 

сипаттайтын экономикалық корсеткіштер. 
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5. Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау. Ағымдық 

стратегияны талдау.  

6. Бәсекелес стратегиялар. Төмен шығындар стратегиясыынң 

ерекшеліктері және оны қолдану тәуекелдері. 

7. Бәсекелес стратегиялар. Кең дифференциация стратегиясын қолдану 

мүмкіндіктері және ерекшеліктері.    

8. Диверсификация түсінігі, оның мақсаты. Диверсификацияның 

корпоративті стратегиялары.  

9. Диверсификацияланған компаниялардың портфельдік талдауы мәні 

мен мағнасы. Boston Consulting Group матрицасы, General Electric матрицасын 

қолдану ерекшеліктері.  

10. Стартегиялық өзгерістерді басқару.  

11. Корпоративтік мәдениет қалыптастыру. Корпортаивтік мәдениеттің 

стратегияны жүзеге асыруға әсері.  

12. Қазақстан Респуликасындағы стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Соңғы уақытта ұзақ мерзімге негізделген бәсекелестік жағдай аясында  

қызмет етуге бейім стратегияның мағынасы артып келеді. Барлық компаниялар 

қатал бәсекелестік және жылдам өзгеріп отыратын сыртқы орта жағдайында тек 

компанияның ішкі жағдайына ғана бейімделетін емес, сонымен қатар сыртқы 

ортаның өзгермелі факторларына тез бейімделе алатын ұзақ мерзімді стратегия 

құрастыруға басты назарын аударуда 

Стратегиялық басқару – бизнес жүргізудегі маңызды, ұйым болашағына 

тікелей ісер ететін шешімдерді қабылдау негізі болып табылады. Стратегиялық 

басқару топ-менеджмент деңгейінде құрастырылады, бірақ ол компанияның 

барлық жұмысшыларының мақсаттарын қамтуы тиіс, сондықтанда ол 

стратегияны жүзеге асыруға барлық жұмысшылар белсенді қатысуы керек. 

Стратегиялық басқаруды тиімді игерген компаниялар ғана салада ұзақ мерзімде 

пайдалы қызымет атқаруға жолдама алады. Сондықтанда қазақстандық 

компаниялар өз қызыметтерін стратегиялық даму бағдарламаларына негіздеп, 

ұзақ мерзімді салаларды көздеп қызымет атқаруы тиіс. 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер мынадай білімдерді игеруі тиіс: 

білетін болады: 

- стратегиялық менеджмент концепциясының еркешеліктерін;  

- стратегиялық талдаудың заманауй әдістерін; 

- түрлі деңгейдегі стратегияларды, бизнес-біріліктермен корпоративтік 

диверсификация стратегияларын; 

- талдаудың матрицалық әдістерін; 

қолынан келетін болады: 

- Корпоративтік, бәсекелестік, функционалдық стратегияларды 

құрастыру; 

- ұсалаға әсер етуші факторларды ескере отырып бәсекелес 

страетгияларды талдау  
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- ұйымның ішкі және сыртқы факторларын кәсіби деңгейде айқындау 

және оларға  сипаттама беру; 

дағдыларды  иемденетін болады: 

- ұйымның стратегиясының тиімділігін талдау құралдарын; 

- экономикалық, әлеуметтік ақпараттарды жинау және өңдеу дағдысын. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№

№ 

п/п 

Тақырыптың аты 

1 Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны. 

2 Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау 

3 Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау SWOT-талдау 

4 Бәсекелес стратегиялар 

5 Диверсификацияның корпоративті стратегиялары 

6 Диверсификацияланған комапнияларға стратегиялық талду 

7 Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру проблемалары   

8 Стратегиялық өзгерістерді басқару 

9 Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің ролі 

10 Ғаламдану дәуіріндегі бәсекелестік стратегиялар  

 

ПӘННIҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Стратегиялық басқару ұйымның алдына қойған мақсатына жету үшін 

қолданатын негізгі құралы. Өйткені ол ұйымның барлық қызмет салаларындағы 

іс әрекеттер мен жұмыс түрлерін үйлестіріп, барлық ресурс түрлерін бір 

мақсатқа жету үшін жұмылдырады. Стратегиялық менеджмент ұйымды ұзақ 

уақыт тұрақты дамуға бейімдеп, бәсекелестерге төтеп бере алатындай 

қасиеттерді дамытып, сыртқы орта өзгерісіне тез бейімделу қабілетін 

дамытады.  

Сонғы уақытта сыртқы ортаның тез өзгеруі стратегиялық менеджмент 

мәнінің күрт өсуіне алып келді. Стратегиялық менеджмент дамудың жаңа 

стратегияларын жүзеге асырып отырған ұйымдар үшін өте маңызды. Бірақ 

барлық ұйымдар үшін бірегей стратегия, сонымен қатар бірегей стратегиялық 

басқару болуы мүмкін емес. Әрбір ұйымның өз ерекшеліктері бар, сондықтан 

әрбір ұйым үшін стратегияны құрастыру және оны жүзеге асыру үдерісі де 

ерекше болады. Ол ұйымның нарықтағы орнына, оның дамуының серпініне, 

әлеуетіне, бәсекелестердің мінез-құлқына, өндірілетін тауар немесе 

көрсетілетін қызмет түріне, экономика жағдайына, мәдени ортаға және басқа да 

жағдайларға байланысты болады.  
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Курстың мақсаты: “Стратегиялық менеджмент” пәнінің мақсаты 

магистранттардың стратегиялық басқару саласы бойынша теориялық және 

тәжерибелік білімін қалыптастыру.   

Курстың міндеттері: Осы мақсатқа байланысты мынадай мiндеттер алға 

қойылып отыр: 

 сыртқы орта өзгерістерін ескере отырып ұйымды тиімді басқарудың 

теориялық және тәжериелік дағдыларын қалыптастыру; 

 стратегиялық талдаудың қазіргі құралдарымен таныстыру; 

 сыртқы ортаның әртүрлі сипаты жағдайында корпоративтік 

стратегияларды қалыптастыру   тәжірибелерін қолдану;  

Лекция сабақтарын оқу курстың теоретикалық білімі шеңберінде 

тәжірибелік сабақтармен, бөлімге қатысты іскер ойындар өткізу арқылы, 

сондай-ақ мұғалімнің көмегімен студенттердің өзіндік жұмысын жасауы 

арқылы жүргізіледі.  

Прериквизиттер: «Стратегиялық менеджмент»  курсы студенттердің 

басқа да пәндерді оқып игеруі негізінде жүргізіледі: менеджмент негіздері, 

макроэкономика, маркетинг, қаржы, бизнесті ұйымдастыру және т.б. 

Постреквизиттер: «Стратегиялық менеджмент» пәні оқу 

бағдарламасындағы басқа да пәндермен қатар жүргізіледі: өндірістік 

менеджмент, сапа менеджменті, инновациялық менеджмент, персоналды 

басқару, жобаларды басқару және т.б.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны  
Стратегиялық менеджменттің мәні жне стратегияның қазіргі заманғы 

түсінігі. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін анықтайтын негізгі факторлар.  

Стратегиялық менеджменттің негізгі міндеттері.   

     

Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау 

Сыртқы отраға талдау жасау мақсаты. Саланы сипаттайтын 

экономикалық көрсеткіштер. Ұйымның сыртқы ортасын талдау әдістемесі және 

оның күшті, әлсіз жақтарын талдаудың басқарушылық әдістемесі. PEST-талдау. 

Бәсекелестік ортаға талдау жасау. Бәсекенің бес күші моделі. Стратегиялық 

топтар картасы. Стратегиялық топтарға талдауы. Бәсекелестер стратегиясын 

анықтау.  Табыстылықтың негізгі факторлары концепциясы.   

       

Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау. SWOT-талдау. 

Қолданыстағы стратегияның тиімділік деңгейін бағалау. Ішкі ортаға 

талдау жасауға арналған құралдар. SWOT-талдау. Компанияның күшті және 

әлсіз жақтаран анықтау. Құндылықтар тізбегі концепциясы. Қызымет түріне 

байланысты шығындарды талдау. Компанияның бәсекелестік позициясын 

бағалау.    
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Бәсекелес стратегиялар 

Төмен шығындар стратегиясы. Кең дифференциация стратегиясы.   

Оптималды шығындар стратегиясы. Нарықтың шағын секторларын қамтуға 

бағытталған шоғырланушы стартегиясы. Бәсекелестік  жетістік концепциясы. 

Бәсекелестік  жетістік табиғаты мен өмір циклы. Инновациялық стратегиялар: 

шабуылдаушы стратегиялар, қорғанушы стратегиялар.  

     

Диверсификацияның корпоративті стратегиялары  

Диверсификация түсінігі, оның мақсаты. Диверсификация әдістері мен 

критерилері. Диверсификация стратегиясы. Қызметтің жаңа түрлері  сферасына 

ену стратегиясы. Туыс салаларға ену диверсификации. Туыс емес  салаларға 

ену диверсификации. Қысқарту және жою стратегиясы. Қайта жаңарту және 

қайта қалыптастыру стратегиясы. Көпұлттық диверсификация стратегиясы.    

     

Диверсификацияланған комапнияларға стратегиялық талдау 

Диверсификацияланған компаниялардың стратегиясын талдау процессі. 

Диверсификацияланған компаниялардың портфельдік талдауы.   

Диверсивикацияланған портфельді матрицалық талдау көмегімен бағалау. Өсу/ 

үлес Boston Consulting Group матрицасы. «сала қызықтыруы/бәсекелестік 

позиция» General Electric матрицасы. «Өмірлік цикл матрицасы» 

Hofer/A.D.Little матрицасы. 

 

Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру проблемалары   

Жаңа стартегияның бютжетіне және кадр саясатына сәйкес ресурстарды 

қайта бөлу. Стратегияны қолдайтын саясатты анықтау. Стратегияны жүзеге 

асырудың негізгі сатылары. Стратегияның табысты жүзеге асырыу үшін 

ұйымды басқару. Стратегияны жүзеге асыру процессін басқару. Бюджет және 

стратегия. Стратегияны қолдау жүйесі.  

  

Стратегиялық өзгерістерді басқару 

Стратегиялық өзгерістердің негізгі аялары. Стратегиялық өзгерістердің 

мазмұны және оның негізгі мәселелері. Стратегиялық өзгерістерді 

зеріттеу.Өзгерістерді жүргізу процессін басқару. Өзгерістерді күшпен енгізу 

әдісі. Адаптивті өзгерістер. Дағдарыстық кезеңдерді басқару. Дағдарыс 

жағдайын басқару. Қарсыласуды басқару. Әдістерді салыстыру және сәйкес 

келетін әдісті таңдау.     

  

Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің ролі 

Корпоративті мәдениет түсінігі және оның бастамасы. Корпоративтік 

мәдениет күші. Корпоративтік мәдениет түрлері. Стратегиялық 

көшбасшылықты жүзеге асыру. Стратегияны қолдайтын климат пен мәдениет 

қалыптастыру. Құндылықтар жүйесі мен этикалық нормаларды тұрақтандыру. 

Ұйымның ішкі ортасын сыртқы орта өзгерістеріне тез бейімделу қабілетін 

арттыру. Электрондық коммерциялық компания бизнес үлгілер мен 

стратегиялар. 
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Ғаламдану дәуіріндегі бәсекелестік стратегиялар   

Сыртқы нарықтарға шығу және онда бәсекелесу стртагиялары. 

Экономиканы басқару стратегиясының қажеттілігі. Стратегиялық басқару және 

оның экономикалық өсуге әсері. Ұлттық экономиканың бәсекелік қабілеттілігін 

қамтамасыз ету. Мемлекеттік стратегиялық басқарудың негіздері. 

Экономиканы стратегиялық басқару, жоспарлау және бағдарламалау.  

 
 

СЕМИНАР САБАҒЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны. 

2. Компанияның стратегиясы құру процессі 

3. Бизнес бірліктер стратегиясының ерекшеліктері 

4. Корпоративтік стратегия: бизнес түрлерінің жиынтығын басқару 

5. Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау 

6. Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау 

7. Компанияның бәсекелестік стратегиялары 

8. Диверсификацияның корпоративті стратегиялары 

9. Диверсификацияланған комапнияларға стратегиялық талду. 

10. Стратегия құру және  жүзеге асыру 

11. Персоналды басқару стратегиясы 

12. Стратегиялық өзгерістерді басқару 

13. Стратегияны жүзеге асыру барысындағы мәдениеттің ролі. 

14. Қазақстан Респуликасындағы стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері 

15. Ғаламдық интеграция жағдайындағы мемлекеттердің даму  

стратегиясы. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Cтратегиялық миссия мен бағытты айқындау. Cтартегияны 

қалыптастыру процессі 

2. Саланы талдау үрдісі. М. Портердің бәсекелестік күш концепциясы 

3. Компанияның ағымды стратегиясын талдау. Компанияға  SWOT-  

талдау жүргізу 

4. Шығындарды төмендету бойынша лидерлік стратегиясы. 

Дифференция стратегиясының ерекшеліктері.  

5. Инновациялық  стратегиялар 

6. БКГ  матрицасын қолданып салаға баға беру 

7. Страгияны жүзеге асырудың негізгі принциптерін анықтау 

8. Стратегиялық өзгерістерді басқару негіздері. 

9. Корпоративтік мәдениеттің стратегиялық басқарудағы орны    

10. Компанияның стратегиялық бәсекелестік басымдықтарын арттыру 

факторлары. 
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МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Стратегиялық менеджменттің мәні мен  мазмұны. Стратегияның 

қазіргі заманғы түсінігі. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін анықтайтын 

негізгі факторлар.  Стратегиялық менеджменттің негізгі міндеттері.   

2. Компания стратегиясын құрастыру процессі. Стратегиялық бағытты 

анықтау және стратегиялық позицияны таңдау.  

3. Диверсификация статегиясын ұстанатын компанияның 

стратегиялары деңгейлері: корпоративтік стратегия, бизнес стратегия, 

функционалды стратегия, оперативті стратегия  

4. Компанияның сыртқы ортасын бағалау және талдау. Саланы 

сипаттайтын экономикалық корсеткіштер. 

5. Компанияның ішкі ортасын бағалау және талдау. Ағымдық 

стратегияны талдау.  

6. Бәсекелес стратегиялар. Төмен шығындар стратегиясыынң 

ерекшеліктері және оны қолдану тәуекелдері. 

7. Бәсекелес стратегиялар. Кең дифференциация стратегиясын 

қолдану мүмкіндіктері және ерекшеліктері.    

8. Диверсификация түсінігі, оның мақсаты. Диверсификацияның 

корпоративті стратегиялары.  

9. Диверсификацияланған компаниялардың портфельдік талдауы мәні 

мен мағнасы. Boston Consulting Group матрицасы, General Electric матрицасын 

қолдану ерекшеліктері.  

10. Стартегиялық өзгерістерді басқару.  

11. Корпоративтік мәдениет қалыптастыру. Корпортаивтік мәдениеттің 

стратегияны жүзеге асыруға әсері.  

12. Қазақстан Респуликасындағы  стратегиялық менеджменттің  

ерекшеліктері. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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2. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии: Учебник для вузов 

3. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Юнити-Дана - 2012 год - 577 с 

4. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с 

использованием контрольных карт Шухарта.  Уилер Д.М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2013 г., 409 с 

5. Организация, ориентированная на стратегию: как в новой бизнес-

среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему 

показателей. Нортон Дейвид П., Каплан Роберт С. /М.: Олимп-Бизнес, 2014 г., 

416 с. 

http://www.knigafund.ru/books/169612
http://www.knigafund.ru/books/169612
http://www.knigafund.ru/authors/28721
http://www.knigafund.ru/authors/28722
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=25
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=25
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=10082
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=10083
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=3669


34 

 

6. Курс MBA по стратегическому менеджменту. Портер М., Прахалад 

К.К., Самплер Дж.М.: Альпина Бизнес Букс, 2012 г., 588 с. 

7. Основы стратегического менеджмента: Учебник для вузов .Изд. 4-е 

Хангер Дж.Д., Уилен Т.Л. Издательство: Юнити-Дана, 2014 г., 319 с. 

8. Сбалансированная система показателей  деятельности. От стратегии 

к действию. Нортон Дейвид П., Каплан Роберт С. пер. с англ.  2-е изд., испр. и 

доп., М.:ЗАО «Олимп- бизнес».- 2010г., 5 503 
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РМ 5202 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(базовая дисциплина для прифильного направления) 

  

Объем 1 кредит 

 

Авторы:  
Мухтарова К.С. – доктор экономических наук, профессор  

Мылтыкбаева А.Т. – доктор PhD, ст. преподаватель 

 

Рецензенты 

Спанов М.У. – доктор экономических наук, Президент Института 

Развития Казахстана 

Купешова С.Т. – кандидат экономических наук, доцент Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Становление дисциплины «Профессиональный менеджмент» является 

ответной реакцией на проблемы нашей действительности, связанные с 

усложнением экономической структуры и рыночной конъюнктуры и 

настоятельной необходимостью повышения эффективности функционирования 

компаний и фирм. Республика Казахстан ставит перед собой задачу вхождения 

в число 30-ти высокоразвитых государств мира, что вызывает  необходимость 

обращения внимания на осмысление проблем управления своим бизнесом, 

выведение каких-то общих, значимых для достижения делового успеха правил 

и принципов, которыми можно было бы овладеть в процессе обучения или 

путем самообразования. Наука менеджмента позволяет дать ответы на  

возникающие вопросы, требует более активного включения интеллектуального 

компонента  руководителя фирмы в повседневную практическую деятельность, 

постепенно подводя его к мысли о необходимости выработки определенной 

культуры управления. Менеджмент превращается в инструмент 

профессиональной деятельности, имеющий все свойственные любой профессии 

специфические черты и отличия, и определяет эту деятельность как 

мыслительную, творческую. К сожалению, в стране отсутствует подобный 

интерес, доминирующей остается административная, командная форма 

управления. 

В данном курсе будут изложены подходы, общие его основы, 

базирующиеся на минимуме обязательных знаний, что даст возможность 

каждому магистранту на основе собственных размышлений выбрать и 

осмыслить наиболее подходящую для него концепцию (методы, приемы, 

способы) управления.  

Предметом изучения в курсе профессионального менеджмента выступает 

управленческая деятельность практикующего менеджера в конкретных 

условиях, свойственных обществу и организации, возглавляемой менеджером. 
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Управленческая деятельность в данном курсе будет анализироваться с целью 

получения полной картины решаемых на практике проблем и задач, а также для 

осознания целостной схемы управленческой деятельности. Анализ 

управленческой деятельности осуществляется с четырех точек зрения: 

основной должностной обязанности менеджера; основного функционального 

назначения менеджера; закрепившихся на практике подходов и 

технологической. 

Профессиональные качества менеджера, профессиональные приемы, 

используемые им на практике, нарабатываются только в том случае, если 

человек испытывает внутреннюю потребность в этом. 

Исходя из изложенного, в  данной дисциплине в развернутом виде 

представлена вся совокупность действий профессионального менеджера  для 

обеспечения высокоэффективной работы предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

Пререквизиты: Менеджмент, Организация  бизнеса, Производственный 

менеджмент 

Постреквизиты: Корпоративное управление, Управление человеческими 

ресурсами 

Компетенции (результаты обучения): При освоении курса 

«Профессиональный менеджмент» магистрантам необходимо знать:  

- суть профессионального менеджмента, развитие взглядов на развитие 

ПМ и подходы к профессиональному менеджменту; 

- функции профессионального менеджмента, проблемы учета 

особенностей планирования, организации, мотивации и контроля в 

отечественной практике; 

- ситуационный, процессный и функциональный подходы в 

профессиональном  менеджменте; 

- субъекты управленческого процесса, профессиональная идеология 

менеджера; передовой зарубежный опыт в области управления; 

- результативность и эффективность реализации решений 

профессионального менеджера. 

Магистрант должен уметь: 
- при оценке сложившегося положения в профессиональном менеджменте 

подходить с позиции системного мышления; 

- приложить полученные теоретические  знания при возникновении 

конкретных проблем управления компанией; 

- подготовить рациональные решения в управленческой деятельности и 

реализовывать их; 

- выбирать и применить принципы и методы профессионального 

управления, обеспечивающие результативность и эффективность деятельности 

организации. 

Должен овладеть  практическими навыками в области:  

- методов анализа с целью нахождения эффективных решений 

управленческой деятельности; 



37 

 

- методов и приемов работы с исполнителями, направленных на 

достижение организационных и личных целей; 

- методов, содействующих построению эффективных отношений между  

менеджерами и исполнителями; 

- путей эффективной организации деятельности профессионального 

менеджера; 

- планирования стратегии управленческой деятельности, стимулирования 

исполнителей к высокопроизводительному труду, организации эффективного 

контроля и реализации их на практике и др.    

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№

№ 

п/п 

Наименование темы 

1 Введение. Общая схема управленческой деятельности. 

 

2 Организация как объект управления: внутренняя среда (анализ 

организации с точки зрения ее системности). 

3 Организация: внешняя среда (анализ организации с точки зрения ее 

открытости). 

4 Ситуационный и процессный подходы в управлении. 

5 Управленческие концепции, ориентированные на процесс (инжиниринг 

и реинжиниринг бизнес-процессов). 

6 Функциональный подход в управлении. 

7 Субъекты управленческого процесса. 

8 Стиль управления. Ролевые функции менеджера и подчиненных. 

9 Управленческие решения. Центры принятия решений и зоны 

управления. 

10 Планирование: роль и место в общей концепции управленческой 

деятельности. 

11 Мотивация исполнителя как управленческая функция. 

12 Контроль как управленческая деятельность. 

13 Организация: степень управляемости и качество управления. 

14 Коммуникационный процесс в организации. 

15 Управленческие модели и условия их применения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель и задачи преподавания дисциплины. 

Цель: ознакомление с проблемами профессионального менеджмента и 

изучение опыта их решения на отечественных и зарубежных копаниях.  

Задачи:  
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- знать причины возникновения интереса к проблемам 

профессионального менеджмента; 

- оценка противоречий вокруг проблем значения и роли 

профессионального менеджмента; 

- изучение влияния организационной структуры и операционного 

окружения на профессиональный менеджмент; 

- понять логику планирования и других функций управления в 

профессиональном менеджменте; 

- анализ изменений требований, предъявляемых у управленческим 

функциям; 

- понять взаимосвязь изменений, происходящих в профессиональном 

менеджменте и других областях; 

- понимание роли и места профессионального менеджмента в 

изменившихся условиях и знать, как планировать сами изменения. 

Методология:  В ходе изучения данного курса будет уделено внимание 

различным методам - дискуссиям, кейс-стадиям, презентациям, анализу 

конкретных ситуаций, интервью и др. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение. Общая схема управленческой деятельности. 

Предмет курса. Практика управления и окружающая среда. Потребность 

в освоении профессиональных знаний. Место управления в концепции деловых 

функций. 

Организация как объект управления. Менеджер как организующий центр 

функционирующей организации. Среда профессионального функционирования 

менеджера. Менеджер: форма реагирования на изменения. Цель, задача, 

проблема как управленческие категории. Управление как ментальный, 

содержательный процесс и технологический процесс. Схема управленческой 

деятельности в целом.  

  

Организация как объект управления: внутренняя среда (анализ 

организации с точки зрения ее системности). 

Организация как открытая система. Микроэкономика как теоретическая 

база курса менеджмента. Понятие организации. Типология организаций (по 

сложности управления). Стремление к сбалансированности всех элементов 

организации и адекватные управленческие решения. Фирма как сфера принятия 

экономических решений. Необходимость и принципы структурирования 

внутренней среды организации. Цель, технология, структура, задачи, люди, 

результат производства, рыночный сигнал как внутренние переменные. 

Системный подход в управлении.  

Организация: внешняя среда (анализ организации с точки зрения ее 

открытости). 

Внешняя среда как механизм дифференциации организации. 

Структурирование внешней среды. Организация: внешняя среда и управление. 
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Основные характеристики внешней среды. Технология анализа внешней среды. 

Анализ внешней среды: сфера макроокружения и  сфера микроокружения. 

Конкурентная среда. Конкурентный процесс: объект состязательности. 

Стратегическая ценность организации. Теория типовых стратегий. Теория пяти 

сил, определяющих конкуренцию в отрасли и ее направленность. Теория 

стратегии лидерства или стратегии преследования лидера. Теория комплексной 

оценки организацией своих позиций в конкурентном процессе. Содержание 

управления с точки зрения внешней среды.  

 

Ситуационный и процессный подходы в управлении. 

Ситуационный подход в менеджменте. Системный и процессный 

подходы в управлении. Содержание процессного подхода. Функции фирмы и 

внутрифирменная структура. Целостная схема производительного процесса. 

Производство и функции подготовительного этапа: общие свойства. 

Производственные запасы. Партнерские отношения как управленческая зона. 

Производство (производственный процесс) как управленческая зона. Функции 

продвижения товара от производителя к потребителю. Постпроизводственное 

обслуживание произведенного товара. Центры прибыли. Центры затрат. 

Сервисное послепродажное обслуживание товара и гарантийный ремонт. PR-

функция. НИОКР.   

 

Управленческие концепции, ориентированные на процесс 

(инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов). 

Управленческая концепция и управленческая модель. Модель как 

представление о целостности объекта управления и как визуальное 

представление об объекте управления в статике и динамике (статическая и 

динамическая модель). Объекты управления системы и подсистемы: 

функциональный подход. Фрагментарный и процессный подходы к 

управлению организацией. Линейные или функциональные организации 

(фирмы). Процесс ориентированные организации (фирмы). Управленческая 

идеология менеджера, выстраивающего процесс ориентированную 

организацию. Бизнес-процесс: содержание и назначение. Концепция ключевого 

фактора успеха. Конкретный критический фактор успеха как результат 

функционирующего в рамках организации конкретного бизнес-процесса.  

Моделирование как управленческий прием. Инжиниринг бизнес-процессы. 

Точное выполнение заказа как ключевой фактор успеха. Моделирование схемы 

производительного процесса: классический и инжиниринговый подходы.   

 

Функциональный подход в управлении. 

Потребность в двойственном толковании функционального подхода. 

Организация как субъект целостного (в рамках общества) производительного 

процесса. Менеджер: фиксация основной функции организации (ее основной 

функциональной обязанности). Структуризация основных производительных и 

вспомогательных (инфраструктурных) функций. 
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Должностное лицо как носитель конкретных функций. Управление как 

обязательное исполнение конкретных функций. Управление как процесс. 

Управленческие функции (функциональные обязанности менеджера): 

процессный подход. Функции менеджера: системный и инжиниринговый 

подходы.  

Организация: два типа управления. Генеральный, или общий, 

менеджмент: содержание профессиональных действий. Функциональный 

менеджмент: содержание профессиональных действий. Принципы кросс-

функционального управления и характеристика кросс-функциональных 

решений.  

 

Субъекты управленческого процесса. 

Деловая активность: три типа основных субъектов: предприниматель,  

капиталист-инвестор, спекулянт. Функция менеджера в рамках 

организованного делового процесса. Исполнитель или подчиненный. Частный 

случай: менеджер-сособственник. Менеджер и исполнитель. Менеджер: три 

возможных подхода к пониманию роли подчиненных. Исполнители и 

подчиненные. Управленческие нормы. Работа с кадровым резервом. Менеджер: 

структурирование исполнителей. Учет психологических особенностей в 

управлении. Информированность менеджера: двухполюсная классификация. 

Формы воздействия в зависимости от степени профессионализма подчиненных. 

Эгоистический интерес менеджера. Распорядок рабочего дня менеджера. 

Содержание управленческой идеологии. Менеджер: подчиненные как объект 

изучения. Теория "X" и теория " Y" как конкретные формы управленческой 

идеологии. 

 

Стиль управления. Ролевые функции менеджера и подчиненных. 

Стиль  как управленческая категория. Классификация стилей управления 

и факторы, лежащие в ее основе: двухполюсная, трехполюсная, 

четырехполюсная формы классификации возможных стилей управления. 

Ролевые функции подчиненных. Комбинация стилей, свойственная 

практикующему менеджеру. Ролевые функции менеджера: как администратор, 

руководитель, "мозговой  центр", нервный центр, диспетчер, термостат. 

Представительские функции: как судья, консультант, инструктор, воспитатель 

Другие применяемые на практике стили управления. Сбалансированный образ 

менеджера. 

 

Управленческие решения. Центры принятия решений и зоны 

управления. 

Понятия «решение» и «принятие решения». Отказ от принятия решения 

как специфическая форма принятия решения. Субъективность в принятии 

решений. Повседневная деятельность менеджера и характер принимаемых им 

решений. Стратегическое управление и стратегические решения. Тактические 

решения. Принятие решения как рисковое действие. Решение как форма 
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принятия ответственности. Понятие об управленческой ошибке. Сущность 

управленческой проблемы. Управленческие зоны и каналы управления.  

 

Планирование: роль и место в общей концепции управленческой 

деятельности. 

Роль и значение планирующей деятельности в работе практикующего 

менеджера. Планирование как управленческая функция. Планирование как 

способ принятия управленческого решения. Планирование как способ 

формулирования внеорганизационной цели. Планирование прибыли: 

подготовка скорректированного расчета по прибыли или бюджета по прибыли. 

Планирование как метод снижения коммерческого риска. Планирование как 

метод распределения ресурсных потоков.  

 

Мотивация исполнителя как управленческая функция. 

Место мотивирования в общей концепции управленческих функций. 

Теории мотивации и бихевиоризм. Достижение результата через воздействие на 

людей: опасность впадения в крайности. Мотив как управленческая категория.  

Действия менеджера по выявлению мотивации. Закон результата. Методы 

воздействия менеджера на подчиненных. Стремление к получению 

вознаграждения как мотив. Возможные формы оплаты труда как средства 

мотивирования. Теории мотивации. Мотивирование: необходимость 

комплексного подхода  

 

Контроль как управленческая деятельность. 

Место контроля в общей концепции управленческой деятельности. 

Контроль как управленческое действие. Адекватность содержания решения и 

формы контроля. Технология производительного процесса (технологический 

режим) как объект контроля. Количество и  качество как объект контроля. 

Формы контроля качества как управленческое действие. Пооперационный, 

промежуточный контроль и окончательный контроль.  Выборочный контроль. 

Содержание функции контроля. Контроль и реагирование, контроль и 

корректирование. Три принципа стратегии производства.  Менеджер: фиксация 

различий между действием и функцией.  

 

Организация: степень управляемости и качество управления. 

Степень управляемости организации. Неуправляемая или 

малоуправляемая организация: основные характеристики. Нормально 

управляемая организация: основные характеристики. Качество управления 

организацией. Оценка качества управления организацией. Факторы, 

воздействующие на управляемость организацией. Факторы, воздействующие на 

качество управления организацией. Организационная культура как фактор 

управляемости организации и качества управления организацией. Менеджер: 

воздействие его личностных качеств и свойств на управляемость и качество 

управления.  
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Коммуникационный процесс в организации. 

Роль и место коммуникационного процесса в общей концепции 

управленческой деятельности. Коммуникационный процесс и 

коммуникабельность менеджера. Предмет коммуникационного процесса. 

Характеристика информации как предмета коммуникационного процесса. 

Менеджер: потребность в информации и  действия в условиях нехватки 

информации. Объекты - источники информации. Варианты технологии 

коммуникационного процесса. Менеджер как источник информации. 

Менеджер-информатор. Проблема обратной связи в коммуникационном 

процессе. Коммуникационный процесс: система кодирования и декодирования 

сообщений. Выбор коммуникационного канала. Возможные способы 

совершенствования коммуникаций в организации.   

 

Управленческие модели и условия их применения. 

Подходы к управлению, базирующиеся на личных качествах менеджера. 

Управленческая модель: общая характеристика. Теория производства - 

объединительная основа всех управленческих моделей.  Множественность 

функций менеджера: необходимость их приоритетного исполнения. Целевые 

управленческие модели. Экономические модели управления. Поведенческие 

модели управления. Текущий опыт практикующего менеджера - комбинация 

управленческих моделей.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Менеджер как организующий центр функционирующей организации. 

Разбор конкретной ситуации. 

2. Организация как открытая система. Типология организаций. Разбор 

конкретной ситуации. 

3. Анализ внешней среды: сфера макроокружения и сфера 

микроокружения. Разбор конкретной ситуации. 

4. Содержание процессного подхода. Целостная схема производительного 

процесса. Разбор конкретной ситуации. 

5. Процесс ориентированные организации. Управленческая идеология 

менеджера, выстраивающего процесс ориентированную организацию. Разбор 

конкретной ситуации. 

6. Генеральный и функциональный менеджмент: содержание 

профессиональных действий. Разбор конкретной ситуации. 

7. Субъекты управленческого процесса. Разбор конкретной ситуации. 

8. Стиль управления. Ролевые функции менеджера и подчиненных. 

Разбор конкретной ситуации. 

9. Центры принятия решений и зоны управления. Разбор конкретной 

ситуации. 

10. Планирование как способ формулирования внеорганизационной 

цели. Расчеты по нахождению точки безубыточности на конкретных примерах. 



43 

 

11. Действия менеджера по выявлению мотивации. Закон результата. 

Разбор конкретной ситуации. 

12. Количество и  качество как объект контроля. Разбор конкретной 

ситуации. 

13. Факторы, воздействующие на качество управления организацией. 

Разбор конкретной ситуации. 

14. Менеджер: потребность в информации и  действия в условиях 

нехватки информации. Разбор конкретной ситуации. 

15. Управленческие модели и условия их применения. Построение  

конкретной управленческой модели.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Развитие взглядов на менеджмент. 

2. Характеристика внутренней среды конкретной казахстанской 

организации. 

3. Проявление социальной ответственности бизнеса в Казахстане.  

4. Внешние факторы, влияющие на бизнес-структуру в Казахстане.  

5. Практика управления созданием предприятий МБ в Казахстане.  

6. Формулирование стратегии на корпоративном уровне в Казахстане. 

7. Проектирование организационной структуры (на материалах 

отечественной компании). 

8. Глобальный менеджер – каким  я его представляю себе. 

9. Современный лидер в казахстанской практике (на материалах 

конкретной отечественной  организации). 

10. Приведите пример напряженной цели, которую вы ставили  себе в 

жизни. Как вы определяете, имеет ли смысл стремиться к достижению такой 

цели? 

11. Как команда менеджеров компании может решить, следует ли ей 

сформулировать стратегию роста или стратегию стабилизации? Какие факторы 

ей нужно принять во внимание? Какую информацию ей нужно будет собрать? 

12. Выполните ситуационный анализ (SWOT-анализ) для вашего 

университета. Считаете ли вы, что руководство университета рассматривает те 

же факторы, что и вы, при разработке своей стратегии? 

13. Проанализируйте три решения, принятые вами за последние шесть 

месяцев. Какие из них были программируемыми, а какие – 

непрограммируемыми?  

14. На какого начальника вы предпочли бы работать: на человека с 

большой потребностью в достижениях, в теплых отношениях или во власти? 

Почему? В чем преимущества и недостатки каждого типа руководителей? 

15. Какую пользу университет может извлечь из бюрократического 

контроля? Из децентрализованного контроля? Который из них наиболее 

подходит для вашего университета и почему? 
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SM 5301 – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 2 кредита 

 

Автор:  

Купешовa С.Т. – кандидат экономических наук, доцент Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Кунанбаева Д.А. – доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

Закирова А.Т. – кандидат экономичексих наук, Алматы Менеджмент 

Университет 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В западных школах бизнеса курс стратегического менеджмента является 

одним из основных курсов в подготовке менеджеров как для получения степени 

как бакалавра, так и магистра. Это вызвано усложнившимися требованиями к  

управлению фирмой в условиях сильно изменяющейся внешней среды.  

Стратегическое управление служит инструментом профессионального 

управленца, позволяющим, определив главные цели организации, направить 

основные ресурсы и усилия на их достижение. Оно дает возможность 

организации определить стержень ее деятельности в виде стратегии развития, с 

которым сопоставляются все решения, принимаемые в организации. 

Стратегическое управление осуществляется с учетом долговременной 

перспективы развития организации и оказывает определяющее влияние на 

формирование системы управления, распределение обязанностей и зон 

ответственности. 

Стратегический менеджмент - дисциплина, с ее собственным набором 

понятий и концепций, а также аналитического инструментария, которая 

помогает лицам, принимающим решение задавать направление долгосрочного 

развития их компаниям, требуя полного понимания анализа внешней среды, 

конкурентных преимуществ, возможностей и способов 

реализации корпоративной стратегии, в рамках национального и 

глобального соревнования. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен овладеть 

следующими компетенциями:  

знать: 

 сущность и содержание  стратегического управления;  

 виды стратегии; 

 современные методы стратегического анализа; 
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 технологию  разработки и реализации стратегии; 

 уметь  

 вырабатывать стратегии развитии организации; 

 осуществлять анализ конкурентных стратегий, с учетом факторов, 

влияющих на ситуацию в отрасли; 

 проводить профессиональный и объективный анализ деятельности 

организации, в т.ч. ее внешней среды в области менеджмента, на основе 

различных методов управленческого анализа; 

владеть навыками:  

 постановки целей управления и разработки стратегических планов 

организации; 

 формирования философии бизнеса и корпоративной культуры 

организации.   

 

Пререквизиты: Курс «Стратегический менеджмент» базируется на 

знаниях, полученных студентами из других дисциплин: основы менеджмента, 

макроэкономика, маркетинг, финансы,  организация бизнеса и др. 

Постреквизиты: Дисциплина «Стратегический менеджмент» является 

смежной с другими курсами управленческого цикла: производственный 

менеджмент,  менеджмент качества, инновационный менеджмент, управление 

персоналом, управление проектами и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

№ 

п/п 

Наименование темы 

1 Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

2 Роль  миссии и целей  организации. 

3 Особенности  стратегии бизнес-еденицы 

4 Корпоративная стратегия: управление пакетом видов бизнеса.   

5 Анализ и оценка  внешней среды организации 

6 Анализ и оценка внутренней среды компаний 

7 Конкурентные стратегии компании   

8 Корпоративные стратегии диверсификации 

9 Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

10 Разработка и реализация  стратегии 

11 Стратегия управления персоналом 

12 Управление стратегическими изменениями.  

13 Роль культуры  в реализации стратегии организации  

14 Особенности стратегического  менеджмента в Казахстане       

15 Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  

 

 



47 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Стратегический менеджмент» является одним из базовых дисциплин для 

изучения при подготовке специалистов по экономической специальности. 

Изучение данного курса позволяет привить студентам навыки современной 

философии управления, анализа внешней и внутренней среды организации и 

стратегического мышления. 

Целью курса «Стратегический менеджмент» является обучение 

магистрантов теоретическим и практическим знаниям и навыкам современных 

стратегических подходов в управлении на основе теоретического и 

практического материала, а также обобщения законодательных и нормативных 

документов, овладение методами стратегического менеджмента.   

Задачами курса являются: 

- ознакомление  современными инструментами стратегического анализа, 

- приобретение навыков формирования корпоративных стратегий при 

различных характеристиках внешней среды, 

- освоение методами разработки эффективных стратегий 

Чтение лекций сопровождается практическими занятиями в рамках 

теоретических знаний курса, деловыми играми по соответствующим разделам, 

а также самостоятельной работой студентов при помощи преподавателя (СРС). 

При аттестации и оценке знании студентов учитываются их знания в области 

теории и практики управления качеством, а также умение ведения 

экономических расчетов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Современное понятие стратегии. Основные факторы, определяющие 

необходимость стратегического управления. Основные задачи стратегического 

менеджмента. Школы стратегического менеджмента: дизайна, планирования, 

позиционирования и предпринимательства. 

 

Роль  миссии и целей  организации. 

Определение миссии и целей организации. Финансовые цели. 

Стратегические цели. Принципы разработки эффективной стратегии развития 

организации. Подходы к разработке стратегий. Процесс разработки стратегии 

компании. Формирование стратегического видения и выбор стратегической  

позиции. 

 

Особенности  стратегии бизнес-еденицы 

Определение и выбор масштабов деятельности бизнес-еденицы. 

Координаты продукции, географическая координата, координата 

заинтересованных сторон, организационная координата. Понятие 
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конкурентного преимущества. Фоновые и явные преимущества. Понятие 

концепции цепочки ценностей. Управление цепочкой создания ценностей.  

 

Корпоративная стратегия: управление пакетом видов бизнеса. 

Особенности стратегии развития корпорации. Логика корпоративной 

диверсификации.  Координаты корпоративного масштаба. Методы изменении 

масштабов деятельности: расширение и сокращение. Виды стратегии  ди-

версифицированной компании: корпоративная стратегия, деловая стратегия, 

функциональная стратегия , операционная стратегия  

 

Анализ и оценка  внешней среды организации 

Цели проведения анализа внешней среды. Экономические показатели, 

характеризующие отрасль. Методика анализа внешней среды организации и 

методика управленческого анализа ее сильных и слабых сторон. PEST- анализ. 

Анализ конкурентной среди. Модель пяти сил конкуренции. Карта 

стратегических групп. Анализ стратегических групп. Определение стратегии 

конкурентов. Концепция ключевых факторов успеха  

 

Анализ и оценка внутренней среды компани 

Оценка эффективности действующей стратегии. Инструменты анализа 

внутренней среды. SWOT- анализ. Определение сильных и слабых сторон 

компании. Концепция цепочки ценностей. Анализ издержек по видам 

деятельности. Оценка конкурентной позиции компании.  

 

Конкурентные стратегии компании  

Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия широкой дифференциации. 

Стратегия оптимальных издержек.  Сфокусированные стратегии  на узкой части 

рынка. Концепция конкурентных преимуществ. Природа и жизненный цикл 

конкурентных преимуществ. Инновационные стратегии: наступательные 

стратегии, оборонительные стратегии.  

 

Корпоративные стратегии диверсификации 

Понятие диверсификации, её цели. Мотивы и критерии диверсификации. 

Стратегии диверсификации. Стратегии вхождения в новую отрасль. Стратегии 

диверсификации в родственные отрасли. Стратегии диверсификации в 

неродственные отрасли. Стратегии свертывания и ликвидации. Стратегии 

реструктурирования, восстановления и экономии. Стратегии 

многонациональной диверсификации. 

 

Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

Процесс стратегического анализа диверсифицированных компаний. 

Портфельный анализ диверсифицированных компаний. Оценка 

диверсифицированного портфеля с использованием  матричного анализа. Мат-

рица "рост/доля" BostonConsultingGroup. Матрица "привлекательность 
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отрасли/положение в конкуренции"  GeneralElectric. Матрица жизненного 

цикла отрасли Hofer/A.D.Little. 

 

Разработка и реализация  стратегии 
Перераспределение ресурсов в соответствии с бюджетной и кадровой 

политикой новой стратегии. Определение политик, поддерживающих 

стратегию. Основные этапы цикла реализации. Факторы успешной реализации 

стратегии. Руководство процессом выполнения  стратегии.  

 

Стратегия управления персоналом 

Сущность стратегического управления персоналом. Элементы стратегии 

управления персоналом. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и 

стратегии развития организации. Формирование стратегии управления 

персоналом на различных стадиях развития организации. Мотивация персонала 

при реализации стратегии.  Отбор людей на ключевые позиции 

 

Управление стратегическими изменениями. 

Сущность стратегических изменений и её  основные задачи. Управление 

проведением изменений. Принудительный метод проведения изменений. 

Адаптивные изменения. Управление кризисной ситуацией. Управление 

сопротивлением. Сравнение методов и выбор подходящего метода 

 

Роль культуры в реализации стратегии организации 

Понятие корпоративной культуры и её истоки. Сила корпоративной 

культуры. Виды корпоративных культур. Осуществление стратегического 

лидерства. Создание климата и культуры, поддерживающих стратегию. 

Установка системы ценностей и этических норм. Поддержание способности 

внутренней среды организации к адаптации и изменениям. 

 

Особенности стратегического  менеджмента в Казахстане 

Тенденции развития казахстанского стратегического менеджмента. 

Основные факторы, определяющие эффективность стратегического управления 

бизнесом в Казахстане.Проблемы стратегического управления. Обеспечение 

конкурентных преимуществ компаний, в условиях глобализации экономики.  

 

Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  

Необходимость стратегии управления экономикой. Стратегическое 

управление и повышение его значимости для эффективного развития 

экономики. Вопросы обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики. Основы стратегического государственного управления. 

Стратегическое управление, планирование и прогнозирование экономики.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Сущность и содержание стратегического менеджмента. 
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2. Процесс разработки стратегии компании 

3. Особенности  стратегии бизнес-еденицы 

4. Корпоративная стратегия: управление пакетом видов бизнеса.   

5. Анализ и оценка  внешней среды организации 

6. Анализ и оценка внутренней среды компании 

7. Конкурентные стратегии компании   

8. Корпоративные стратегии диверсификации 

9. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

10. Разработка и реализация  стратегии 

11. Стратегия управления персоналом 

12. Управление стратегическими изменениями.  

13. Роль культуры  в реализации стратегии организации  

14. Особенности стратегического  менеджмента в Казахстане       

15. Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

1. Формирование стратегического видения и миссии организации 

2. Схема анализа отрасли. Концепция конкурентных сил по 

М. Портеру 

3. Оценка текущей стратегии конкретной компании. Методика 

проведения SWOT- анализа компании 

4. Стратегия лидерства по издержкам и условия её применения. 

Стратегия дифференциации и условия её применения 

5. Стратегии инновационных компаний.   

6. Позиционирование видов бизнеса конкретной корпорации с 

применением матрицы БКГ Определение основных задач   реализации 

стратегии 

7. Основные факторы успешной реализации стратегии 

8. Факторы, влияющие на эффективность стратегических изменений 

9. Создание соответствующей корпоративной культуры 

10. Обеспечение конкурентных преимуществ компаний в условиях 

глобализации экономики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Сущность и содержание стратегического управления. Основные 

факторы, определяющие необходимость стратегического менеджмент. 

Основные задачи стратегическогоменеджмента. 

2. Принципы разработки эффективной стратегии развития компании. 

Подходы к разработке стратегий. 

3. Виды стратегии диверсифицированной компании: корпоративная 

стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, операционная стратегия  
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4. Анализ и оценка внешней среды компании. Экономические 

показатели, характеризующие отрасль.   

5. Анализ и оценка внутренней среды компании. Оценка 

эффективности действующей стратегии. 

6. Стратегия лидерства по издержкам и условия её применения. Риски 

применения стратегии лидерства по издержкам. Какие знаменитые компании 

применяют данную стратегию.  

7. Стратегия дифференциации компании, условия её применения. 

Приведите пример из практики. Стратегия оптимальных издержек: 

особенности, достоинства и недостатки. 

8. Понятие диверсификации, её цели. Мотивы и критерии 

диверсификации. Корпоративные стратегии диверсификации 

9. Оценка диверсифицированного портфеля с использование 

матричного анализа. Матрица "рост/доля" BostonConsultingGroup, 

GeneralElectric. 

10. Сущность стратегических изменений. Управление стратегическими 

изменениями. 

11. Понятие корпоративной культуры и её истоки. Сила корпоративной 

культуры.  

12. Особенности стратегического менеджмента в Казахстане: проблемы 

и перспективы.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:   

1. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии: Учебник для вузов 

2. Томпсон А.А.,  Стрикленд. А., .Дж.Юнити-Дана - 2012 год - 577 с 

Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с 

использованием контрольных карт Шухарта.  Уилер Д. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2013 г., 409 с 

3. Организация, ориентированная на стратегию: как в новой бизнес-

среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему 

показателей. Нортон Дейвид П., Каплан Роберт С. М.: Олимп-Бизнес, 2014 г., 

416 с. 

4. Курс  MBA по стратегическому менеджменту. Портер М.,  

Прахалад К.К., Самплер Дж. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012 г., 588 с. 

5. Основы стратегического менеджмента: Учебник для вузов. Изд. 4-е 

Хангер Дж.Д.,  Уилен Т.Л. Издательство: Юнити-Дана, 2014 г., 319 с. 

6.  Сбалансированная система показателей деятельности. От стратегии 

к действию. Нортон Дейвид П., Каплан Роберт С. .пер. с англ.  2-е изд., испр. и 

доп., М.:ЗАО «Олимп- бизнес».- 2010г., 5 503 
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Дополнительная: 

1. Основы стратегического менеджмента: учебник Хангер Дж.Д.,  

Уилен Т.Л.  Юнити-Дана 2012 г. 319 с 

2. Стратегия и структура корпорации: Учебное пособие для вузов  

Изд. 2-е, перераб. Гурков И.Б.М.: Дело, 2010 г., 288 с. 

3. Стратегический менеджмент: учебное пособие Кузнецов Б.Т. 

Юнити-Дана 2012 г.  623 с 

4. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов Фомичев А.Н. 

Дашков и К 2014 г.  468 с 

5. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с 

использованием контрольных карт Шухарта.  Уилер Д. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2013 г., 409 с 

 

http://www.knigafund.ru/authors/26390
http://www.knigafund.ru/authors/26391
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=33149
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=314
http://www.knigafund.ru/authors/24783
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=25
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=25


53 

 

SM 5301 – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(профильное нпавление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор:  

Купешовa С.Т. – кандидат экономических наук, доцент Казахского  

национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Кунанбаева Д.А. – доктор экономических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

Закирова А.Т. – кандидат экономичексих наук, Алматы Менеджмент 

Университет 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современным инструментом управления развитием организации в 

условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим 

неопределенности является стратегический менеджмент. Он представляет 

собой комплекс стратегических управленческих решений, дополненный 

набором конкретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование 

предприятий на изменение внешней конъюнктуры. Практика показывает, что те 

организации, которые осуществляют комплексное стратегическое 

планирование и управление, работают более успешной получают прибыль 

значительно выше средней по отрасли. Данная программа  разработана на 

основе анализа потребностей и навыков в профессиональном освоении 

методологии стратегического менеджмента в условиях конкурентной 

экономики, а также с учетом позитивного опыта зарубежных стран. 

В типовой программе рассмотрены предпосылки, содержание и 

особенности концепции стратегического менеджмента, освещены вопросы 

стратегического выбора, приведен и подробно раскрыт алгоритм проведения 

стратегического анализа компании,  рассмотрены вопросы формирования 

стратегий различных уровней для компаний одиночного бизнеса и 

диверсифицированных компаний, представлены матричные методики анализа 

портфеля стратегических зон, управления портфелем, вопросы реализации и 

контроля стратегических действий. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен овладеть 

следующими компетенциями:  

знать: 

 природу стратегического управления и основные этапы его развития; 

 основные инструменты проведения анализа стратегических 

факторов внешней среды организации; 
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 стратегии диверсификации и их особенности в различных отраслях; 

 основные методы разработки стратегии компании; 

 уметь  

  разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

 проводить профессиональный и объективный анализ деятельности 

организации, в т.ч. ее внешней среды в области менеджмента, на основе 

различных методов управленческого анализа; 

владеть навыками:  

 современным инструментарием оценки эффективности стратегии 

организации. 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

управленческих, экономических и социальных данных 

 

Пререквизиты: Курс «Стратегический менеджмент» базируется на 

знаниях, полученных студентами из других дисциплин: основы менеджмента, 

макроэкономика, маркетинг, финансы,  организация бизнеса и др. 

Постреквизиты: Дисциплина «Стратегический менеджмент» является 

смежной с другими курсами управленческого цикла: производственный 

менеджмент, менеджмент качества, инновационный менеджмент, управление 

персоналом, управление проектами и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

№ 

п/п 

Наименование темы 

1 Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

2 Роль  миссии и целей  организации. 

3 Анализ и оценка  внешней среды организации 

4 Анализ и оценка внутренней среды компаний 

5 Конкурентные стратегии компании   

6 Корпоративные стратегии диверсификации 

7 Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

8 Разработка и реализация  стратегии 

9 Стратегия управления персоналом 

  10 Управление стратегическими изменениями.  

11 Роль культуры  в реализации стратегии организации  

12 Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Стратегический менеджмент» содержит как общетеоретические 

положения концепции управления социально-экономическими системами, так 

и те положения, которые характеризуют стратегический менеджмент как вид 

управления, сформировавшийся в условиях цивилизованного 

предпринимательства. Это система гибкого управления, способного 

своевременно перестраиваться и реагировать на конъюнктуру рынка, условия 

конкурентной борьбы и социальные факторы развития. В связи с этим в 

структуре курса делается акцент на экономическое содержание и человеческий 

фактор менеджмента. 

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» заключается в 

формировании у магистрантов базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления организациями.  

В соответствии с данной целью основными задачами, решаемыми в 

рамках данного курса являются: 

• приобрести теоретические знания и практические навыки по 

определению возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, 

исходя из анализа внешней среды; 

• изучить возможные варианты стратегий, методы разработки 

стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии организации; 

• сформировать практические навыки разработки мероприятий по 

реализации стратегии. 

Чтение лекций сопровождается практическими занятиями в рамках 

теоретических знаний курса, деловыми играми по соответствующим разделам, 

а также самостоятельной работой студентов при помощи преподавателя (СРМ).  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Современное понятие стратегии. Основные факторы, определяющие 

необходимость стратегического управления. Основные задачи стратегического 

менеджмента. Школы стратегического менеджмента: дизайна, планирования, 

позиционирования и предпринимательства. 

 

Роль  миссии и целей  организации. 

Определение миссии и целей организации. Финансовые цели. 

Стратегические цели.Принципы разработки эффективной стратегии развития 

организации.Подходы к разработке стратегий. Процесс разработки стратегии 

компании. Формирование стратегического видения  и выбор стратегической  

позиции. 

Анализ и оценка  внешней среды организации 

Цели проведения анализа внешней среды. Экономические показатели, 

характеризующие отрасль.  Методика анализа внешней среды организации и 
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методика управленческого анализа ее сильных и слабых сторон. PEST- анализ. 

Анализ конкурентной среди. Модель пяти сил конкуренции. Карта 

стратегических групп. Анализ стратегических групп.  Определение стратегии 

конкурентов. Концепция ключевых факторов успеха  

 

Анализ и оценка внутренней среды компани 

Оценка эффективности действующей стратегии. Инструменты анализа 

внутренней среды.SWOT- анализ. Определениесильных и слабых сторон 

компании. Концепция цепочки ценностей. Анализ издержек по видам 

деятельности. Оценка конкурентной позиции компании.  

 

Конкурентные стратегии компании  

Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия широкой дифференциации. 

Стратегия оптимальных издержек.  Сфокусированные стратегии  на узкой части 

рынка. Концепция конкурентных преимуществ. Природа и жизненный цикл 

конкурентных преимуществ. Инновационные стратегии: наступательные 

стратегии, оборонительные стратегии.  

 

Корпоративные стратегии диверсификации 

Понятие диверсификации, её цели. Мотивы и критерии диверсификации. 

Стратегии диверсификации. Стратегии вхождения в новую отрасль. Стратегии 

диверсификации в родственные отрасли. Стратегии диверсификации в 

неродственные отрасли. Стратегии свертывания и ликвидации. Стратегии 

реструктурирования, восстановления и экономии.  Стратегии 

многонациональной диверсификации. 

 

Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

Процесс стратегического анализа диверсифицированных компаний. 

Портфельный анализ диверсифицированных компаний. Оценка 

диверсифицированного портфеля с использование матричного анализа. Мат-

рица "рост/доля" BostonConsultingGroup. Матрица "привлекательность 

отрасли/положение в конкуренции"  GeneralElectric. Матрица жизненного 

цикла отрасли Hofer .A.D.Little. 

 

Разработка и реализация  стратегии 
Перераспределение ресурсов в соответствии с бюджетной и кадровой 

политикой новой стратегии. Определение политик, поддерживающих 

стратегию. Основные этапы цикла реализации. Факторы успешной реализации 

стратегии. Руководство процессом выполнения  стратегии.  

 

Стратегия управления персоналом 

Сущность стратегического управления персоналом. Элементы стратегии 

управления персоналом. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и 

стратегии развития организации. Формирование стратегии управления 
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персоналом на различных стадиях развития организации. Мотивация персонала 

при реализации стратегии.  Отбор людей на ключевые позиции 

 

Управление стратегическими изменениями. 

Сущность стратегических изменений и её  основные задачи. Управление 

проведением изменений. Принудительный метод проведения изменений. 

Адаптивные изменения. Управление кризисной ситуацией. Управление 

сопротивлением. Сравнение методов и выбор подходящего метода 

 

Роль культуры в реализации стратегии организации 

Понятие корпоративной культуры и её истоки. Сила корпоративной 

культуры. Виды корпоративных культур. Осуществление стратегического 

лидерства. Создание климата и культуры, поддерживающих стратегию. 

Установка системы ценностей и этических норм. Поддержание способности 

внутренней среды организации к адаптации и изменениям. 

 

Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  

Необходимость стратегии управления экономикой. Стратегическое 

управление и повышение его значимости для эффективного развития 

экономики. Вопросы обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики. Основы стратегического государственного управления.  

Стратегическое управление, планирование и прогнозирование экономики.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

2. Процесс разработки стратегии компании 

3. Особенности  стратегии бизнес-еденицы 

4. Корпоративная стратегия: управление пакетом видов бизнеса.   

5. Анализ и оценка  внешней среды организации 

6. Анализ и оценка внутренней среды компани 

7. Конкурентные стратегии компании   

8. Корпоративные стратегии диверсификации 

9. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

10. Разработка и реализация  стратегии 

11. Стратегия управления персоналом 

12. Управление стратегическими изменениями.  

13. Роль культуры  в реализации стратегии организации  

14. Особенности стратегического  менеджмента в Казахстане       

15. Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

1. Формирование стратегического видения и миссии организации 
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2. Схема анализа отрасли. Концепция конкурентных сил по М. 

Портеру 

3. Оценка текущей стратегии конкретной компании. Методика 

проведения SWOT- анализа компании 

4. Стратегия лидерства по издержкам и условия её применения. 

Стратегия дифференциации и условия её применения 

5. Стратегии инновационных компаний.   

6. Позиционирование видов бизнеса конкретной корпорации с 

применением матрицы БКГ Определение основных задач   реализации 

стратегии 

7. Основные факторы успешной реализации стратегии 

8. Факторы, влияющие на эффективность стратегических изменений 

9. Создание соответствующей корпоративной культуры 

10. Обеспечение конкурентных преимуществ компаний, в условиях 

глобализации экономики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Сущность и содержание стратегического управления. Основные 

факторы, определяющие необходимость стратегического менеджмент. 

Основные задачи стратегическогоменеджмента. 

2. Принципы разработки эффективной стратегии развития компании. 

Подходы к разработке стратегий. 

3. Виды стратегии  диверсифицированной компании: корпоративная 

стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, операционная стратегия  

4. Анализ и оценка внешней среды компании. Экономические 

показатели, характеризующие отрасль.   

5. Анализ и оценка внутренней среды компании. Оценка 

эффективности действующей стратегии. 

6. Стратегия лидерства по издержкам и условия её применения. Риски 

применения стратегии лидерства по издержкам. Какие знаменитые компании 

применяют данную стратегию.  

7. Стратегия дифференциации компании, условия её применения. 

Приведите пример из практики. Стратегия оптимальных издержек: 

особенности, достоинства и недостатки. 

8. Понятие диверсификации, её цели. Мотивы и критерии 

диверсификации. Корпоративные стратегии диверсификации 

9. Оценка диверсифицированного портфеля с использование 

матричного анализа. Матрица "рост/доля" BostonConsultingGroup, 

GeneralElectric. 

10. Понятие корпоративной культуры и её истоки. Сила корпоративной 

культуры.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Значимость стратегического поведения, позволяющего компании 

развиваться в условиях конкурентной борьбы в долгосрочной перспективе, 

резко возросло в последние десятилетия. В современных условиях важным 

становится не только состояние ресурсов компании,  но и способность 

эффективного управления ими, что позволяет сформировать конкурентную 

позицию на рынке. Для успеха необходимы целенаправленная концентрация 

сил и правильно выбранная стратегия. Стратегия определяет цели и основные 

пути их достижения, организация получает единое направление действий. 

Разработка и реализация стратегии предполагают обладание огромной 

информацией - собираемой, систематизируемой и анализируемой в течение 

всего времени ведения бизнеса. Без информации нет стратегии. 

Информационные ресурсы должны быть тесно связаны с интеллектуальными - 

организация должна располагать кадрами, которые в состоянии не просто 

разработать очередной бизнес-план по одной из методик, но определить 

тенденции развития внешней среды, перспективы того или иного бизнеса, 

сформулировать направления развития организации, обосновать необходимость 

концентрации средств в стратегических целях.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен овладеть 

следующими компетенциями:  

знать: 

 содержание и особенности концепции стратегического 

менеджмента; 

 современные методы стратегического анализа; 

 формирования стратегий различных уровней для компаний 

одиночного бизнеса и диверсифицированных компаний; 

 матричные методики анализа портфеля стратегических зон 
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 уметь  

 осуществлять анализ конкурентных стратегий, с учетом факторов, 

влияющих на ситуацию в отрасли; 

 проводить профессиональный и объективный анализ деятельности 

организации, в т.ч. ее внешней среды в области менеджмента, на основе 

различных методов управленческого анализа; 

владеть навыками:  

 постановки целей управления и разработки стратегических планов 

организации; 

 формирования философии бизнеса и корпоративной культуры 

организации.   

Пререквизиты: Курс «Стратегический менеджмент» базируется на 

знаниях, полученных студентами из других дисциплин: основы менеджмента, 

макроэкономика, маркетинг, финансы,  организация бизнеса и др. 

Постреквизиты: Дисциплина «Стратегический менеджмент» является 

смежной с другими курсами управленческого цикла: производственный 

менеджмент,  менеджмент качества, инновационный менеджмент, управление 

персоналом, управление проектами и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

№ 

п/п 

Наименование темы 

1 Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

2 Анализ и оценка  внешней среды организации 

3 Анализ и оценка внутренней среды компаний 

4 Конкурентные стратегии компании   

5 Корпоративные стратегии диверсификации 

6 Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

7 Разработка и реализация  стратегии 

8 Управление стратегическими изменениями.  

9 Роль культуры  в реализации стратегии организации  

10 Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается на 

человеческий потенциал как основу организации, ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 

проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со 

стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, 
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что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной 

перспективе, достигая при этом своих целей. 

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» заключается в 

формировании у магистрантов базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления организациями.  

В соответствии с данной целью основными задачами, решаемыми в 

рамках данного курса являются: 

• приобрести теоретические знания и практические навыки по 

определению возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, 

исходя из анализа внешней среды; 

• изучить возможные варианты стратегий, методы разработки 

стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии организации; 

• сформировать практические навыки разработки мероприятий по 

реализации стратегии. 

Чтение лекций сопровождается практическими занятиями в рамках 

теоретических знаний курса, деловыми играми по соответствующим разделам, 

а также самостоятельной работой студентов при помощи преподавателя (СРМ).  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Современное понятие стратегии. Основные факторы, определяющие 

необходимость стратегического управления. Основные задачи стратегического 

менеджмента. Школы стратегического менеджмента: дизайна, планирования, 

позиционирования и предпринимательства. 

 

Анализ и оценка  внешней среды организации 

Цели проведения анализа внешней среды. Экономические показатели, 

характеризующие отрасль. Методика анализа внешней среды организации и 

методика управленческого анализа ее сильных и слабых сторон. PEST- анализ. 

Анализ конкурентной среди. Модель пяти сил конкуренции. Карта 

стратегических групп. Анализ стратегических групп.  Определение стратегии 

конкурентов. Концепция ключевых факторов успеха  

 

Анализ и оценка внутренней среды компани 

Оценка эффективности действующей стратегии. Инструменты анализа 

внутренней среды.SWOT- анализ. Определениесильных и слабых сторон 

компании. Концепция цепочки ценностей. Анализ издержек по видам 

деятельности. Оценка конкурентной позиции компании.  

 

Конкурентные стратегии компании  

Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия широкой дифференциации. 

Стратегия оптимальных издержек.  Сфокусированные стратегии  на узкой части 

рынка. Концепция конкурентных преимуществ. Природа и жизненный цикл 
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конкурентных преимуществ. Инновационные стратегии: наступательные 

стратегии, оборонительные стратегии.  

 

Корпоративные стратегии диверсификации 

Понятие диверсификации, её цели. Мотивы и критерии диверсификации. 

Стратегии диверсификации. Стратегии вхождения в новую отрасль. Стратегии 

диверсификации в родственные отрасли. Стратегии диверсификации в 

неродственные отрасли. Стратегии свертывания и ликвидации. Стратегии 

реструктурирования, восстановления и экономии. Стратегии 

многонациональной диверсификации. 

 

Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

Процесс стратегического анализа диверсифицированных компаний. 

Портфельный анализ диверсифицированных компаний. Оценка 

диверсифицированного портфеля с использование матричного анализа. Мат-

рица "рост/доля" Boston Consulting Group. Матрица "привлекательность 

отрасли/положение в конкуренции"  General Electric. Матрица жизненного 

цикла отрасли Hofer/A.D.Little. 

 

Разработка и реализация  стратегии 

Перераспределение ресурсов в соответствии с бюджетной и кадровой 

политикой новой стратегии. Определение политик, поддерживающих 

стратегию. Основные этапы цикла реализации. Факторы успешной реализации 

стратегии. Руководство процессом выполнения  стратегии.  

 

Управление стратегическими изменениями. 

Сущность стратегических изменений и её  основные задачи. Управление 

проведением изменений. Принудительный метод проведения изменений. 

Адаптивные изменения. Управление кризисной ситуацией. Управление 

сопротивлением. Сравнение методов и выбор подходящего метода 

 

Роль культуры в реализации стратегии организации 

Понятие корпоративной культуры и её истоки. Сила корпоративной 

культуры. Виды корпоративных культур. Осуществление стратегического 

лидерства. Создание климата и культуры, поддерживающих стратегию. 

Установка системы ценностей и этических норм. Поддержание способности 

внутренней среды организации к адаптации и изменениям. 

 

Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  

Необходимость стратегии управления экономикой. Стратегическое 

управление и повышение его значимости для эффективного развития 

экономики. Вопросы обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики. Основы стратегического государственного управления.  

Стратегическое управление, планирование и прогнозирование экономики.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

2. Процесс разработки стратегии компании 

3. Особенности  стратегии бизнес-еденицы     

4. Корпоративная стратегия: управление пакетом видов бизнеса.   

5. Анализ и оценка  внешней среды организации 

6. Анализ и оценка внутренней среды компании 

7. Конкурентные стратегии компании   

8. Корпоративные стратегии диверсификации 

9. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

10. Разработка и реализация  стратегии 

11. Стратегия управления персоналом 

12. Управление стратегическими изменениями.  

13. Роль культуры  в реализации стратегии организации  

14. Особенности стратегического  менеджмента в Казахстане       

15. Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

1. Формирование стратегического видения и миссии организации 

2. Схема анализа отрасли. Концепция конкурентных сил по М. 

Портеру 

3. Оценка текущей стратегии конкретной компании. Методика 

проведения SWOT- анализа компании 

4. Стратегия лидерства по издержкам и условия её применения. 

Стратегия дифференциации и условия её применения 

5. Стратегии инновационных компаний.   

6. Позиционирование видов бизнеса конкретной корпорации с 

применением матрицы БКГ Определение основных задач реализации стратегии 

7. Основные факторы успешной реализации стратегии 

8. Факторы, влияющие на эффективность стратегических изменений 

9. Создание соответствующей корпоративной культуры 

10. Обеспечение конкурентных преимуществ компаний, в условиях 

глобализации экономики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Сущность и содержание стратегического управления. Основные 

факторы, определяющие необходимость стратегического менеджмент. 

Основные задачи стратегическогоменеджмента. 

2. Принципы разработки эффективной стратегии развития компании. 

Подходы к разработке стратегий. 
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3. Виды стратегии  диверсифицированной компании: корпоративная 

стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, операционная стратегия  

4. Анализ и оценка внешней среды компании. Экономические 

показатели, характеризующие отрасль.   

5. Анализ и оценка внутренней среды компании. Оценка 

эффективности действующей стратегии. 

6. Стратегия лидерства по издержкам и условия её применения. Риски 

применения стратегии лидерства по издержкам. Какие знаменитые компании 

применяют данную стратегию.  

7. Стратегия дифференциации компании, условия её применения. 

Приведите пример из практики. Стратегия оптимальных издержек: 

особенности, достоинства и недостатки. 

8. Понятие диверсификации, её цели. Мотивы и критерии 

диверсификации. Корпоративные стратегии диверсификации 
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культуры.  
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