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Экономика факультетіне келіп түскен жаңа кітаптар. 

Аңдатпа: Әл-Фараби кітапханасының кітап қоры жаңа кітаптармен 

толықтырылуда. Жақсы жаңалыққа жаршы болуға асығатын кітапхана 

ұжымы сіздердің үйден шықпай-ақ интернет арқылы жаңа кітаптар жайлы 

толық мәлімет ала алады және біздің сайт арқылы бұл кітаптарға онлайн-

тапсырыс бере алады. 

Жаңа кітаптар саны: 45 

Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу 

үшін осы жерді басыңыз. 

Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз. 

 

Выставка новых книг, поступивших на экономический факультет. 

Аннотация: Книжный фонд библиотеки аль-Фараби пополняется новыми 

книгами. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор данных книг. 

Читатели могут получить подробную информацию о новых книгах онлайн, 

не выходя из дома, и заказать эти книги онлайн через наш сайт. 

Количество новых поступлений: 45 

Вниманию ППС: Чтобы узнать о том, как формируется фонд нажмите здесь. 

Чтобы ознакомиться с другими изданиями библиотечного фонда нажмите 

здесь. 

 

Exhibition of new books received at the Faculty of Economics. 
Annotation: The book fund of al-Farabi library is replenished with new books. We 

bring to your attention a brief overview of these books. Readers can get detailed 

information about new books online from the comfort of their home and order 

these books online through our website. 

Number of new books: 45 

Attention to the teaching staff: To know more about how the found is formed 

click here. 

Click here to see other editions of the library fund. 

 

 

 

http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/260
http://elibrary.kaznu.kz/kk/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elibrary.kaznu.kz/en/node/260
http://elibrary.kaznu.kz/en/node/260
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
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Агапова, Ирина Ивановна.  

История экономических учений : учеб. 

пособие / И. И. Агапова ; [Агентство CIP 

РГБ]. - М. : Магистр, 2019. - 300, [1] с. 

 

В книге показано развитие экономической 

науки, эволюция взглядов на оснавные 

экономические проблемы общества, 

трактовки базовых экономических категорий. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ажмухамедова, А. А.  

Кәсіпорын экономикасы : пәнінен оқу 

құралы / А. А. Ажмухамедова, А. Ж.  

Машрапова. - Алматы : ТехноЭрудит, 

2019. - 247, [1] б. 

 

Мұнда кәсіпорынның негізгі сипаттамасы, 

функциялары мен ұйымдық-құқықтық 

формалары, кәсіпкерліктің субъектілері мен 

түрлері, оның инвестициялық, қаржылық, 

маркетингтік іс-әрекеті және фирма мен 

кәсіпорынның іс-әрекетіне қатысты басқа да 

сұрақтар қарастырылады. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Айвазян, Сергей Артемьевич.  

Методы эконометрики : учебник / С. А. 

Айвазян ; Московская шк. экономики 

МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Магистр 

: ИНФРА-М, 2019. - 506 с.   

 

Содержание учебника соответсвует 

действующим образавательным стандартам и 

учебным программам высших учебных 

заведений экономического профиля по 

дисциплине «Эконометрия». 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Айнабек, Куандык Салихулы. 

Теория общественного хозяйствования 

(Альтернатива экономической теории и 

экономикса) : учебник / К. С. Айнабек. - 

Алматы : ТехноЭрудит. – 2019. Т. 1. : 

Система общественного хозяйствования. - 

321, [1] с. 

 

В учебнике излагаются основы 

общественного хозяствования, современные 

факторы формирования и развития 

социально-рыночных, сдаточно-раздаточных 

отношений и транцакций, характерезуется 

субъекты национальной, мировой экономики 

и процесс их воспроизводства. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Айнабек, Куандык Салихулы. 

Теория общественного хозяйствования 

(Альтернатива экономической теории и 

экономикса) : учебник / К. С. Айнабек. - 

Алматы : ТехноЭрудит. – 2019. Т. 2. : 

Методология социализации рыночного 

хозяйствования. - 331, [1] с. 

 

В учебнике излагаются основы 

общественного хозяствования, современные 

факторы формирования и развития 

социально-рыночных, сдаточно-раздаточных 

отношений и транцакций, характерезуется 

субъекты национальной, мировой экономики 

и процесс их воспроизводства. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Айнабек, Куандык Салихулы. 

Теория общественного хозяйствования 

(Альтернатива экономической теории и 

экономикса) : учебник / К. С. Айнабек. - 

Алматы : ТехноЭрудит. – 2019. Т. 3 : 

Теоретические основы мирового 

хозяйствования. - 184, [1] с. 

 

В учебнике излагаются основы 

общественного хозяствования, современные 

факторы формирования и развития 

социально-рыночных, сдаточно-раздаточных 

отношений и транцакций, характерезуется 

субъекты национальной, мировой экономики 

и процесс их воспроизводства. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Айнабек, Қуандық. 

Қоғамдық шаруашылық жүргізу 

теориясы. Экономикалық теорияға және 

экономикске балама : оқулық / Қ. 

Айнабек. - Алматы : ТехноЭрудит. – 2019. 

І-том. - 274, [1] б. 

 

Оқулықта  қоғамдық шаруашылық жүргізудің 

негіздері, әлеуметтік-нарықтық қатынастар 

және трансакцияларды қалыптастыру мен 

дамытудың қазіргі факторлары баяндалады, 

ұлттық, дүниежүзілік экономиканың 

субъектілері және олардың ұдайы ӛндіріс 

үдерісі сипатталады. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Айнабек, Қуандық. 

Қоғамдық шаруашылық жүргізу теориясы. 

Экономикалық теорияға және экономикске 

балама : оқулық / Қ. Айнабек. - Алматы : 

ТехноЭрудит. – 2019. ІІ-том. - 329, [1] б. 

 

Оқулықта  қоғамдық шаруашылық жүргізудің 

негіздері, әлеуметтік-нарықтық қатынастар 

және трансакцияларды қалыптастыру мен 

дамытудың қазіргі факторлары баяндалады, 

ұлттық, дүниежүзілік экономиканың 

субъектілері және олардың ұдайы ӛндіріс 

үдерісі сипатталады. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Айнабек, Қуандық. 

Қоғамдық шаруашылық жүргізу 

теориясы. Экономикалық теорияға және 

экономикске балама : оқулық / Қ. 

Айнабек. - Алматы : ТехноЭрудит. – 

2019.III-том. - 194, [1] б. 

 

Оқулықта  қоғамдық шаруашылық жүргізудің 

негіздері, әлеуметтік-нарықтық қатынастар 

және трансакцияларды қалыптастыру мен 

дамытудың қазіргі факторлары баяндалады, 

ұлттық, дүниежүзілік экономиканың 

субъектілері және олардың ұдайы ӛндіріс 

үдерісі сипатталады. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Айтжанова, Д. А.  

Экономическая теория : учеб. пособие / Д. 

А. Айтжанова, Ш. Р. Абжалелова, А. П. 

Бейсенов. - Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 

367, [1] с. 

 

Основой пособия является изложение 

оснавных тем и вопросов по экономической 

теории в корректно стуктирированном виде, с 

приведением ключевых слов и основных 

понятий, крнтрольных вопросов, схем и 

таблиц,тестов всего необходимого 

информативного материала, необходимого 

студентам. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Арпабеков, М. И  

Көлік және қойма логистикасы : оқу 

құралы / М. И Арпабеков, Ж. М.  

Қуанышбаев, Г. М.  Тлепиева. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 340, [1] б. 

 

Оқу құралында материалдың бӛлімі, тарауы, 

тақырып бойынша бӛлінуі  және олардың 

арасындағы байланысы дұрыс кӛрсетіліп, оқу 

материалының ашылу логикасы кӛлік қойма 

логистикасын мәселелері жазылған. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Арпабеков, Муратбек Ильясович. 

Көлік логистикасы : оқулық / М. И. 

Арпабеков, Т. Б. Сүлейменов, Ж. М. 

Қуанышбаев. - Алматы : ТехноЭрудит. – 

2019. I-бөлім. - 324, [1] б. 

 

Жеке маманның тұлғасын, оның кӛзқарасын 

қалыптастыруда, болашақ маман ұстанымына 

инегіз болатын материалдар кеңінен 

талқыланып нақты сұрақтары қарастырылған. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Арпабеков, Муратбек Ильясович. 

Көлік логистикасы : оқулық / М. И. 

Арпабеков, Т. Б. Сүлейменов, Ж. М. 

Қуанышбаев. - Алматы : ТехноЭрудит. – 

2019. II-бөлім. - 329 б.  

 

Жеке маманның тұлғасын, оның кӛзқарасын 

қалыптастыруда, болашақ маман ұстанымына 

инегіз болатын материалдар кеңінен 

талқыланып нақты сұрақтары қарастырылған. 

 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


6 
 

 

Аскарова, Жанар Аккаловна.  

Бизнесті бағалау : оқу құралы / Ж. А. 

Аскарова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 221 б.   
 

Бағалау қызметі кәсіпорынның 

экономикалық кӛрсеткіштерін жақсы 

табыстарға жету, тәжірибелік және ізденіс 

жүйесін жүргізу мақсатында алынатын 

меншікті басқару факторының негізі болып 

табылады. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Афанасьев, Мстислав Платонович. 

Бюджет и бюджетная система : учеб. для 

бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт. - 2019. Т. 1. - 313 с. 

 

В учебнике раскрываются все обязательные 

понятия по тематике бюджета и бюджетной 

системы. В основу положены 

фундаментальные категории бюджета – 

доходы, расходы, сбалансированность. 

Важное место отведено значению бюджета 

как макроэкономическому регулятору, 

ключевым вопросам бюджетной реформы, 

включая бюджетирование, ориентированное 

на результат, и аудит эффективности. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Афанасьев, Мстислав Платонович. 

Бюджет и бюджетная система : учеб. для 

бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт. - 2019. Т. 2. - 341 с. 

 

В учебнике раскрываются все обязательные 

понятия по тематике бюджета и бюджетной 

системы. В основу положены 

фундаментальные категории бюджета – 

доходы, расходы, сбалансированность. 

Важное место отведено значению бюджета 

как макроэкономическому регулятору, 

ключевым вопросам бюджетной реформы, 

включая бюджетирование, ориентированное 

на результат, и аудит эффективности. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Әбдікерімова, Гүлжанар Иманбайқызы.  

Кәсіпорын экономикасы : оқу 

құралы / Г. И. Әбдікерімова. - 

Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 330, 

[1] б. 

 

Бұл оқу құралының мазмұны кәсіпорындарды 

ұйымдастыру-құқықтық және кәсіпкерлік 

істің түрлеріне кәсіпорынның мүліктерін, 

кадрларды, кәсіпорындағы ӛндірісті 

ұйымдастыру. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Бейсенова, Л. З.  

Мемлекеттік сектордағы қаржылық 

бақылау : оқу құралы / Л. З. Бейсенова. - 

Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 274, [1] б. 

 

Оқу құралында мемлекеттік қаржылық 

бақылаудың пайда болу және даму тарихы, 

теориялық негіздері қарастырылған. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

қаржылық бақылауды ұйымдастыру тәртібі 

келтірілген. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Бурлаков, Л. Н.  

Государственное и местное управление : 

учеб. пособие / Л. Н. Бурлаков, М. К. 

Жамкеева, М. У. Уажанов. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 336, [1] с. 

 

В данной работе дан анализ нынешней 

государственного политики и процессам 

государственного и местного управления 

концепциям и принципам государственного 

управления самоуправления, роли и месту 

органов государственной власти управлении 

экономическими процессами, а также 

вопроса современной государственной 

службы, проблемам становления развития 

местного государственного управления и 

самоуправления. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
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Гусенов, Б. Ш.  

Аймақтың сыртқы байланыстарын 

дамытуға жаһандану (глобализациялық) 

процестердің әсері : оқу құралы / Б. Ш. 

Гусенов. - Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 

159, [1] б. 

 

Оқу құралында Қазақстан республикасының 

аймақтың сыртқы байланыстарын дамыту 

бағыттары мен жүргізу жолдары 

қарастырылып, оларды жүзеге асыру, 

тиімділігін бағалау критерийлері, даму 

стратегиясы мен тенденциялары, сондай-ақ 

аймақтың сыртқы байланыстарын дамытуға 

жаһандану процестердің, 

ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары 

мен оларды мемлекеттікмқолдау 

мәселелеріне талдау жүргізген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Государственный финансовый контроль : 

учебник / М-во образования и науки РК, 

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева ; под ред. А. Б. 

Зейнельгабдина. - Алматы : ТехноЭрудит, 

2019. - 401, [1] с. 

 

В учебнике раскрываются исторические 

аспекты становления государственного 

финансового контроля, система органов 

государственного аудита и финансового 

контроля, теритические, правовые аспекты.  

 

Заказать 

онлайн 

 

Доғалов, А.  

Микроэкономика : оқулық / А. Доғалов, Н. 

С. Досмағанбетов. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 339, [1] б. 

 

Аталған оқулықта микроэкономика пәнінің 

базалық мәселелері жан-жақты 

қарастылылған. Тақырыптық мәселелер 

теориялық тұрғыдан ғана емес, жаттығулар, 

есептер, графиктер мен кестелер, тест 

тапсырмалары кӛмегімен де жатық 

түсіндіріледі. 

 

Заказать 

онлайн 
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Зиядин, С. Т.  

Жалпы статистика : оқу құралы / С. Т. 

Зиядин, Г. Б. Баймульдина. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 380, [1] б.  

 

Статистика экономикамыздың маңызды 

салаларының бірі.оқу құралы ториялық 

материалдан, ӛзін-ӛзі тексеру сұрақтарынан, 

типтік есептерді шешу мысалдарынан, 

ӛзіндік жұмыс тапсырмаларынан тұрады. 

Есептерді шешу жолдары мысалдармен 

кӛрсетілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Инвестицияларды қаржыландыру және 

несиелеу : оқу құралы / Т. Я. Нурумбетов 

[және т. б.]. - Алматы : ТехноЭрудит, 2019. 

- 273, [1] б.  

 

 

Оқу құралында инвестицияның мәні, оның 

нарықтық қатынастар жағдайында дамуы, 

инвестициялық қызметі қаржыландыру  және 

несиелеу кӛздері, инвестициялық жобалар, 

халықаралық қаржылық институттар жан 

жақты кешенді қарастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Егембердиева, С. М.  

Кәсіпорын экономикасы пәні бойынша 

ОЖСБ тест сұрақтарының жинағы : оқу-

әдістемелік құралы / С. М. Егембердиева. - 

Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 100, [1] б. 

 

Оқу әдістемелік құралында кәсіпорынның 

ресурстық негізі мен тиімді жұмыс істеу 

механизміне қатысты практикалық 

акспектілерді зерделеуге бағытталған 

тестілер жинағы берілген. 

Заказать 

онлайн 

 

Курманалина, Айгуль 

Айтжановна.  

Кәсіпорын экономикасы : дәрістер жинағы 

/ А. А. Курманалина, М. А. Тлеубергенова. 

- Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 348, [1] б. 

 

«Кәсіпорын экономикасы» пәнінің дәрістер 

жинағында кәсіпорын барлық экономиканың 

негізгі бӛлігі екендігі жайлы түсінік береді. 

 

 

 

 

Заказать 

онлайн 
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Майдырова, Айгүл Булатқызы. 

Макроэкономика : оқулық / А. Б. 

Майдырова, А. Н. Доғалов, Н. С. 

Досмағанбетов. - Алматы : ТехноЭрудит. – 

2019. І-том. - 225, [1] б. 

 

Аталған оқулықта макроэкономика пәнінің 

базалық сұрақтары жан-жақты қарастырылған. 

Тақырыптық мәселелер теориялық тұрғыдан 

ғана емес, ӛзін-ӛзі тексеру сұрақтары, 

жаттығулар, есептер, графиктер мен кестелер, 

тест тапсырмалары, статистикалық деректер 

және негізгіұғымдар кӛмегімен де жатық 

түсіндіріледі. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Майдырова, Айгүл Булатқызы. 

Макроэкономика : оқулық / А. Б. 

Майдырова, А. Н. Доғалов, Н. С. 

Досмағанбетов. - Алматы : ТехноЭрудит. – 

2019. ІІ-том. - 200, [1] б. 

 

Аталған оқулықта макроэкономика пәнінің 

базалық сұрақтары жан-жақты 

қарастырылған. Тақырыптық мәселелер 

теориялық тұрғыдан ғана емес, ӛзін-ӛзі 

тексеру сұрақтары, жаттығулар, есептер, 

графиктер мен кестелер, тест тапсырмалары, 

статистикалық деректер және негізгіұғымдар 

кӛмегімен де жатық түсіндіріледі. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Молдашева, Р. Ж.  

Маркетинг : учеб. пособие / Р. Ж. 

Молдашева. - Алматы : ТехноЭрудит, 2019. 

- 175, [1] c. 

 

Цель курса – дать первокурсникам наиболее 

полное прпедстовление о сущности и 

оснавных направлениях маркетинговой 

мтеории и практики, а также показать 

исторические корни происхождения 

маркетинга и современные проблемы его 

развития. 

 

Заказать 

онлайн 

http://elib.kaznu.kz/order-book
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Молдашов, Н. О.  

Экономика ілімдерінің тарихы : кестелі 

оқу құралы (практикум) / Н. О. Молдашов, 

А. Қ. Ауелбекова. - Алматы : ТехноЭрудит, 

2019. - 137, [1] б. 

 

Экономикалық теория, макро-микро және 

басқа теориялық пәндер бойынша 

студенттердің ӛзіндік дайындық 

жұмыстарына кӛмектесу мақсатында 

экономиканың негізгі ғылыми мектептерінің 

теориялық тұжырымдары оқу құралында 

диаграмма және кестелер негізінде қысқа 

қарастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Нурмашева, Алия Сырымбаевна.  

Логистика : оқу құралы / А. С. 

Нурмашева. - Алматы : ТехноЭрудит, 2019. 

- 255, [1] б.  

 

Оқу құралында логистика түсінігі, 

логистикалық қызметтер, логистикалық 

ақпаратттар, материалдық ағымдар, 

транспорттық логистика, қызмет кӛрсету 

түрлері, ӛндірістік түрлері,ӛндірістік 

логистика, жинақтау логистикасы, 

логистикалық әкімшілік туралы 

қарастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Осик, Юрий Иванович.  

Управление недвижимостью : учеб. 

пособие / Ю. И. Осик, А. В. Гетман, З. С. 

Гельманова. - Алматы : ТехноЭрудит, 

2019. - 233, [1] с. 

 

Данное пособье соответствует 

государственному образавательному 

стандарту Республики Казахстан и 

рекомендовано студентам, обучающимся по 

специальности «Оценка» и другим 

экономическим специальностям. 

 

Заказать 

онлайн 
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http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elib.kaznu.kz/order-book


12 
 

 

Основы предпринимательства : учеб. 

пособие / У. Ж. Шалболова [и др.]. - 

Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 235, [1] с. 

 

Рассмотрены теоритические основы 

предпринимательства, пути организации 

собственного бизнеса, вопросы 

финансирования и ценообразования, анлиза 

экономических покозателей, этапы 

подготовки бизнес-плана для реализации 

предпринимательской идеи. 

Заказать 

онлайн 

 

Рыспекова, Мадина Оразовна.  

Основы предпринимательства : учеб. 

пособие / М. О. Рыспекова ; ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилева. - Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 

231, [1] с.  

 

Учебное пособье обхатывает оснавные 

теоритические аспекты, которые необходимо 

знать будещему предпринимателю в своей 

работе. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Региональная логистика : учеб. пособие / 

М. К. Толымгожинова [и др.]. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 143, [1] с. 

 

В учебном пособии неоднократно 

упоминается о необходимости дальнейшего 

развития международного сотрудничества и 

добрососедства  Россиской Федерации и 

Республики Казахстан, облости логистики 

это крайне важно.  

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Сабден, Оразалы.  

Логистика: экономика и управление : 

учебник / О. Сабден, Ж. С. Раимбеков, Б. 

У. Сыздыкбаева. - Алматы : ТехноЭрудит, 

2019. - 255, [1] с. 

 

В учебнике изложены экономические основы 

логистической системы предпрятия и 

впервые предложены экономические основы 

функционирования макрологистической 

системы отраслей экономики и регионов на 

основе развития межфирменных 

экономических отношений в условиях 

рыночной экономики. 

 

Заказать 

онлайн 
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Тәжібаева, Жұмагүл Орашқызы.  

Кәсіпкерлік. Сызбалар мен кестелердің 

жинағы : оқу құралы / Ж. О. Тәжібаева. - 

Алматы : ТехноЭрудит, 2019. - 84, [1] б. 

 

Оқу құралы білім алушылардың ӛзіндік 

жұмыстарын орындау, тәжірибе және 

семинар сабақтарын ӛткізу кезінде 

қолданылуы мүмкін. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Тәжібаева, Жұмагүл Орашқызы.  

Агроөнеркәсіптік кешеннің экономикасы : 

практикум / Ж. О. Тәжібаева. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 143, [1] б. 

 

Агроӛнеркәсіптік кешеннің экономикасы 

курсын оқып игеруге, ӛзіндік жұмысты 

орындау, ӛзін-ӛзі тексеру және тәжірибелік 

есептерді шешу кезінде студенттерге 

кӛмектесу үшін арналған оқу құралы. 

 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Толысбаев, Бауыржан Советұлы. 

Инновациялық менеджмент : оқу 

құралы / Б. С. Толысбаев, Б. М. 

Искаков. - Алматы : ТехноЭрудит. 

– 2019. 1-т. - 245, [1] б. 

 

Оқу құралында инновациялық менеджмент 

мәні, оның мемлекеттік жүйедегі құрылымы, 

инновациялық процестердің мәні мен ӛзара 

байланысты, инновациялық дамудағы 

ғылыми-техникалық 

прогрестіңсэкономикалық және әлеуметтік 

тиімділігі, мақсаты менқалыптасу кезеңдері 

қарастырылған. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Толысбаев, Бауыржан Советұлы. 

Инновациялық менеджмент : оқу 

құралы / Б. С. Толысбаев, Б. М. 

Искаков. - Алматы : ТехноЭрудит. 

– 2019. 2-т. - 252 б. 

 

Оқу құралында инновациялық менеджмент 

мәні, оның мемлекеттік жүйедегі құрылымы, 

инновациялық процестердің мәні мен ӛзара 

байланысты, инновациялық дамудағы 

ғылыми-техникалық прогрестің 

экономикалық және әлеуметтік тиімділігі, 

Заказать 

онлайн 
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мақсаты менқалыптасу кезеңдері 

қарастырылған. 

 

 

Тлесова, Эльвира Булатовна.  

Жылжымайтын мүлік экономикасы : оқу 

құралы / Э. Б. Тлесова. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 231, [1] б. 

 

Оқу құралында жылжымайтын мүлік 

нарығының қызмет ету аспектілері 

қарастырылған. Жылжымайтын мүлік 

объектілерінің мәні, түрлері, жылжымайтын 

мүлік нарығының сегменттері, түрлері және 

функциялары ашып кӛрсетілген. Сонымен 

қатар жылжымайтын мүлік нарығына 

қатысушылардың функциялары және қызмет 

ету механизмі кӛрсетілген. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Торегожина, Меруерт Булатовна.  

Государственное регулирование 

экономики : учеб. пособие / М. Б. 

Торегожина. - Алматы : ТехноЭрудит, 

2019. - 200, [1] с. 

 

Настоящее учебное пособие предназначено, 

прежде всего, для студентов экономических 

специольностей, обучающихся в высших 

учебных заведениях, а также для студенов 

дистанционной формы обучения. 

 

 

Заказать 

онлайн 

 

Үмбиталиев, Алтынсары Дуйсенбекович.  

Кәсіпорын экономикасы : оқулық / 

А. Д. Үмбиталиев, Ғ. Е. Керімбек, 

К. Б. Сатымбекова. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 371, [1] б. 

 

Оқулықта кәсіпорынның экономикасы және 

оның негізгі факторлары, кәсіпкерлік қызмет 

және оның түрлері, кәсіпкерлік қызметтің 

ұйымдық-құқықтық нысандары, ЖШС мен 

АҚ және ӚК қызметтері және оларды құру, 

басқару, қайта ұйымдастыру мен тарату 

тәртібі, кәсіпорынның үлкен және шағын 

ортасы және т.б. мәселелер жан-жақты 

баяналған. 

 

Заказать 

онлайн 
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Ювица, Н. В.  

Местное государственное управление и 

самоуправление : учеб. пособие для 

студентов вузов / Н. В. Ювица. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 171, [1] с. 

 

Учебное пособие обращению к анализу 

оснавных проблем теории и практики 

местного государственного управления и 

самоуправления. Представлены курс лекции 

по данной дисциплине, вопросы для 

текущего и рубежного контроля, тесты, 

глоссарий. 

 

Заказать 

онлайн 

 

Ювица, Николай Владимирович.  

Государственная промышленная политика 

: учеб. пособие / Н. В. Ювица. - Алматы : 

ТехноЭрудит, 2019. - 152, [1] с. 

 

Учебное пособие обращению к анализу 

оснавных проблем теории и практики 
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