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Пререквизиты 

 

Постреквизиттер 

 

Постреквизиты 

1 БП Экономикалық 
ілімдер тарихы 

3 2 Мақсаты: әртүрлі экономикалық жүйелерде, әсіресе нарықтық экономиканың түрлі модельдері жағдайындағы негізгі 
экономикалық санаттар, экономикалық заңдар мен заңдылықтарды оқып үйрену. 

Пәннің мазмұны: Экономикалық ілімдер тарихына кіріспе. Экономикалық ілімдер тарихының пәні мен әдіснамасы. 

Экономикалық ойдың пайда болуы және қалыптасуы. Меркантилизм. Классикалық саяси экономиканың пайда болуы және 

оның негізгі тұжырымдамалары. А. Смит пен Д. Рикардоның экономикалық ілімі. Физиократтар туралы түсінік. 

Экономикалық либерализм тұжырымдамасы. К.Маркстің экономикалық ілімі. Маржинализм және неоклассикалық теория. 

Қоғамның экономиканы әлеуметтік бақылау теориялары. Экономикалық ілімдердің заманауи теориялары. 
Студент тиіс: 

білу: жетекші ғылыми мектептердің негізгі өкілдерін және оларды ғылыми ізденудің бағыттары, сондай-ақ оларды қазіргі 

экономикалық ғылым үшін зерттеудің маңызын; 
істей білу: студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу кезінде өзіндік шығармашылық ізденісте экономикалық 

құбылыстарды зерттеудің теориялық тәсілдерінің алуан түрлілігі және экономикалық ой эволюциясы туралы алған теориялық 

білімді қолдана білу; 
практикалық дағдыларды меңгеру:  экономикалық теория әдістерін шаруашылық өмір факторларын талдауға қолдану 

дағдыларын; 
құзыретті болуы керек:  стандартты теориялық және эконометриялық модельдердің көмегімен экономикалық құбылыстар мен 

процестерді талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру қабілеті. 

Экономикалық 
теория 

Ұлттық 
экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

БД История 

экономических 
учений 

Цель: изучение и усвоение студентами основных экономических категорий, экономических законов и закономерностей, 

действующих в различных экономических системах, особенно в условиях различных моделей рыночной экономики. 
Содержание дисциплины: Введение в историю экономических учений. Предмет и методология истории экономических 

учений.  Зарождение и становление экономической мысли.  Меркантилизм.  Зарождение классической политической 

экономии и ее основные концепции.  Экономическое учение А. Смита и Д.Рикардо. Концепция физиократов. Концепция 
экономического либерализма.  Экономическое учение К.Маркса. Маржинализм и неоклассическая теория. Теории 

социального контроля общества над экономикой. Современные теории экономических учений. 

Студент должен:  
знать: основных представителей ведущих научных школ и направления их научного поиска, а также значение их 

исследования для современной экономической науки; 

уметь:  применять полученные теоретические знания об эволюции экономической мысли и многообразии теоретических 

подходов к исследованию экономических явлений; 

иметь навыки: применять методы классово-формационного, субъективистского, маржиналистского, социально-

исторического, социально-институционального и функционального анализа экономической ситуации; 
быть компетентными: в использовании на практике полученных знаний для оценки результатов проводимых экономических 

реформ. 

Экономическая 

теория 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

2 БП Кәсіпкерлік 
қызметтің 

негіздері 

Мақсаты: студенттердің кәсіпкерлік белсенділіктің логикасы туралы тұтас түсінігін қалыптастыру. 
Пәннің мазмұны: Кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негіздері. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның 

тиімділігін бағалау процесі. Кәсіпкерлік қызметтегі бизнес жоспардың рөлі. Кәсіпкерлікті дамытуды реттеу мен қолдаудың 

мемлекеттік тетіктерін айқындау және пайдалану. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кадрлық саясат және кәсіпкерлік 
қызметте кадрлармен қамтамасыз ету.  Кәсіпкерлік мәдениеті және этикасы 

Студент тиіс: 

білу: қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздерін, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық 

нысандарын; 

істей білу: кәсіпорын қызметінің стратегиясы мен тактикасын әзірлеу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және жұмыс істеу 

бойынша дұрыс шешім қабылдау; 
практикалық дағдыларды меңгеру:  бизнесті басқару жүйесінде түрлі әдістер мен құралдарды қолдану; 

құзыретті болуы керек: кәсіпкерлік қызметтің рентабельділігін есептеу қабілеті. 

Экономикалық 
теория 

Мемлекет және 
бизнес 

БД Основы 
предпринимател

Цель: формирование у студентов целостного представления о логике предпринимательской активности. 
Содержание дисциплины: Теоретические и методические основы предпринимательства. Процесс организации 

Экономическая 
теория 

Государство и 
бизнес 



ьской 

деятельности 

предпринимательской деятельности и оценки ее эффективности. Роль бизнес плана в предпринимательской деятельности. 

Определение и использование государственных механизмов регулирования и поддержки развития предпринимательства. 

Финансирование предпринимательской деятельности. Кадровая политика и обеспечение кадрами в предпринимательской 

деятельности. Культура и этика предпринимательства. 

Студент должен:  

знать: основные методы планирования предпринимательской деятельности, критерии оценки эффективности 
предпринимательской деятельности и методов их расчетов; 

уметь: выделить базовые процессы того или иного вида предпринимательской деятельности, принимать правильные и 

грамотные решения в области экономического и социального управления предпринимательской деятельностью; 
иметь навыки: составлять коммерческие и иные виды договоров, бизнес-планы; 

быть компетентными: в планировании и оценке эффективности предпринимательской деятельности. 

3 БП Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу  

5 5 Мақсаты: нарықтық және мемлекеттік механизмін реттеудің өзара байланысын айқындау, әр түрлі экономикалық циклының 

фазаларында қолданылатын мемелекеттік реттеудің әдістері мен құралдарын талдау, Қазақстанның экономикалық дамуының 
перспективалары мен мәселелерін оқу. 

Пәннің мазмұны: Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектісі және оның объектісі. Экономикалық өсуді 

қамтамасыз ету бойынша негізгі факторлар мен мемлекеттік шаралар, мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық болжау және 

жоспарлау. Мемлекеттің инвестициялық, аграрлық, ақша-кредит, өңірлік және әлеуметтік саясаты. Мемлекеттің табиғат 

қорғау және сыртқы экономикалық қызметін реттеу 
Студент тиіс: 

білу: экономиканы реттеу саласындағы мемлекеттің негізгі функциялары, әдістері мен тетіктері, ҚР экономиканы басқару 

және реттеу органдарының жүйесін; 
істей білу: қазіргі заманғы мемлекеттік экономикалық саясатты бағалау және қоғамның әлеуметтік-экономикалық саласын 

реттейтін нормативтік-құқықтық актілер жүйесінде бағдарлау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: басқару шешімдерін дайындау және негіздеу, мемлекеттік саясатты әзірлеу үшін қажетті 
ақпаратты іздеу, өңдеу және талдау; 

құзыретті болуы керек: ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу сұрақтарында. 

Макроэкономика Мәліметтерді  

талдау және 
экономиканы 

болжамдау 

БД Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Цель: выявление закономерностей взаимодействия рыночного и государственного механизмов регулирования, умение 

анализировать методы и инструменты государственного воздействия, применяемые на разных фазах экономического цикла, 
изучение проблем и перспектив экономического развития Казахстана. 

Содержание дисциплины: Теоретический аспект государственного регулирования национальной экономики и его объект. 

Основные факторы и государственные меры по обеспечению экономического роста, государственное социально-
экономическое прогнозирование и планирование. Инвестиционная, аграрная, денежно-кредитная, региональная и социальная 

политики государства. Регулирование природоохранной и внешнеэкономической деятельности государства 

Студент должен:  
знать: основные функции, методы и механизмы государства в области регулирования экономики, систему органов управления 

и регулирования экономики в РК; 

уметь: оценивать современную государственную экономическую политику и ориентироваться в системе нормативно-
правовых актов, регулирующих социально-экономическую сферу общества; 

иметь навыки: поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования управленческих 
решений, разработки государственной политики; 

быть компетентными: в вопросах государственного регулирования национальной экономики. 

Макроэкономика Анализ данных и 

прогнозирование 
экономики 

4 БП Мемлекет және 

бизнес 

Мақсаты: кәсіпкерлікті қолдау облысындағы мемлекеттің даму басымдылықтары, Қазақстан Республикасындағы құқықтық 

қатынастар және экономикалық даму үшін кәсіпкерлік субьектілерінің мәнін және ролін оқу. 
Пәннің мазмұны: Мемлекеттің түсінігі, мәні және жіктелуі. Мемлекеттік араласудың экономикалық және әкімшілік әдістері. 

Мемлекет және аралас экономиканың қалыптасуы. Экономика және экономикалық саясаттың саяси, құқықтық, 

психологиялық факторлармен өзара байланысы. Қоғамдық таңдау теориясы. Мемлекет нарықтық қатынастарды 
ынталандырудың субъектісі ретінде. Кәсіпкерлікті дамытудың экономикалық негіздері. Бюрократизмнің тарихи тамыры мен 

мәні. Қазақстандағы бюрократиялық элементтер 

Студент тиіс: 
білу: мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасының теориялық негіздері; мемлекеттік басқару және бизнес облысындағы негізгі 

заңды және нормативті актілер; экономиканы мемлекеттік басқарудағы негізгі әдістердің мәні; экономиканың әр саласындағы 

бизнестің даму шарттары; мемлекеттің бақылау қызметін жүзеге асыру. 
істей білу: үкімет пен бизнестің өзара қарым-қатынасына зерттеу жүргізу; қоғамдық таңдау теориясының белгілі әдістерін 

қолдану; мемлекеттің экономикаға әсер етуіне статистикалық және болжамды зерттеу экономикалық динамикасын жүргізу.  

дағдысы болу керек: мемлекет және бизнес заңнамасы саласында. 
-бизнестің әдістерін қолдануда; 

-мемлекет және бизнес мәселелерінде. 

құзыретті болуы керек: мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасы сұрақтарында. 

Бизнес негіздері Кәсіпкерлік   



БД Государство и 

бизнес 

Цель: изучение приоритетов развития государства в области поощрения предпринимательства, роли и значения субъектов 

предпринимательства для развития экономики и правоотношений в Республике Казахстан. 

Содержание дисциплины: Понятие, сущность и классификация государства. Экономические и административные методы 

государственного вмешательства. Государство и становление смешанной экономики. Взаимосвязь экономики и 

экономической политики с политическими, правовыми, психологическими факторами. Теория общественного выбора. 

Государство как субъект стимулирования рыночных отношений. Экономические основы развития предпринимательства. 
Исторические корни и сущность бюрократизма. Бюрократические элементы в Казахстане. 

Студент должен:  

знать: теоретические основы взаимодействия государства и бизнеса; основные   законодательные   и   нормативные   акты   в   
области   государственного управления и бизнеса; содержание основных методов государственного управления экономики; 

условия развития бизнеса в различных секторах экономики; осуществление контрольной функции государства. 

уметь: провести исследования взаимодействия правительства и бизнеса; применить известные методы теории общественного 
выбора; провести статистические и прогнозные исследования   динамики экономики на воздействия государства на 

экономику. 

иметь навыки:  

-в законодательной сфере государства и бизнеса; 

-в использовании методов бизнеса; 

-в проблемах государства и бизнеса. 
быть компетентным: в вопросах взаимодействия государства и бизнеса. 

Основы бизнеса Предпринимател

ьство 

5 БП Салық жүйесі 

және салық 
саясаты 

5 6 Мақсаты: салық салу теориясын, негізгі салық түрлерін есептеу бойынша практикалық дағдыларды білу. 

Пәннің мазмұны:  Курстың тақырыбы: нарықтық экономикадағы салықтың мәні, функциялары мен түрлері, ҚР және шет 
елдерде салық салу жүйесінің қалыптасуы мен дамуы, ҚР Салық жүйесінің қалыптасуы мен жұмыс істеу ерекшеліктері, 

экономиканың салықтық реттелуі және т. б. 

Студент тиіс: 
білу: салық және салық салудың заманауи теориясының негіздерін, Қазақстанның салық жүйесінің даму заңдылықтарын; 

істей білу: салық төлемдерін есептеу бойынша есеп айырысуды жүргізу, салық базасын есептеу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: қазіргі салық заңнамасын талдау;  
құзыретті болуы керек: салық есептеу бойынша ұйымдардың практикалық қызметінде. 

Қаржы Кәсіпорынның 

құнын бағалау 

БД Налоговая 

система и 

налоговая 
политика 

Цель: приобретение знаний теории налогообложения, практических навыков по расчету основных видов налогов. 

Содержание дисциплины: Предметом курса выступает изучение: сущности, функций и видов налогов в рыночной экономике, 

становления и развития системы налогообложения в РК и зарубежных странах, особенностей формирования и 
функционирования налоговой системы РК, налогового регулирования экономики и др. 

Студент должен:  

знать: основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития налоговой системы Казахстана; 
уметь: производить расчеты по исчислению налоговых платежей, исчислять налоговую базу; 

иметь навыки: анализировать современное налоговое законодательство; 

быть компетентными: в практической деятельности организаций по исчислению налогов. 

Финансы Оценка 

стоимости 

предприятия 

6 БП ЕАЭО елдерінде 

салық салу 

Мақсаты: ЕАЭО-тың қатысушы елдердің салық салу ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны: Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде салық жүйелерін ұйымдастырудың және қызмет етудің жалпы 

принциптері. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ұлттық салық саясатының ерекшеліктері. Еуразиялық экономикалық 
одақ елдеріндегі салық статистикасының сипаттамасы. Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі тікелей және жанама 

салық салу ерекшеліктері. Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі ұлттық салық саясатының ерекшеліктері. 

Студент тиіс: 
білу: Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдердің салық саясаты мен салық жүйесін, қазіргі уақытта қолданыстағы 

салықтар мен алымдарды есептеу, өндіріп алу және төлеу тетіктерін; 

істей білу: ЕАЭО-қа қатысушы елдердің бюджетіне енгізуге жататын салық төлемдер сомаларының есебін жүргізу, ЕАЭО-қа 
қатысушы елдердің салық саясаты бағыттары мен салық жүйесін дамытудағы жалпы үрдістерді негіздеу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: ЕАЭО-қа қатысушы елдердің салық базасын талдау; 

құзыретті болуы керек: кедендік баждар мен алымдарды төлеуде. 

Қаржы Кәсіпорынның 

құнын бағалау 

БД Налогообложени

е в странах 

ЕАЭС 

Цель: изучение особенностей налогообложения стран-участниц ЕАЭС. 

Содержание дисциплины: Общие принципы организации и функционирования налоговых систем в странах ЕАЭС. 

Особенности национальной налоговой политики стран ЕАЭС. Характеристика налоговой статистики в странах ЕАЭС. 

Особенности прямого и косвенного налогообложения в странах ЕАЭС. Особенности национальной налоговой политики в 
странах ЕАЭС 

Студент должен:  

знать: налоговую политику и налоговую систему стран-участниц ЕАЭС, механизмы исчисления, взимания и уплаты 
действующих в настоящее время налогов и сборов стран-участниц ЕАЭС; 

уметь: производить расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в бюджет стран-участниц ЕАЭС, обосновать 

Финансы Оценка 

стоимости 

предприятия 



общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики стран-участниц ЕАЭС; 

иметь навыки: анализировать налоговую базу стран-участниц ЕАЭС; 

быть компетентными: в исчислении таможенных пошлин и сбор. 

7 БП Статистика  5 4 Мақсаты: статистикалық әдістемені оқу: жалпы қағидалар, тәсілдер, жинау әдістері, статистикалық мәліметтерді талдау, 
жалпы қоғамдық көріністердің және процестердің даму тенденцияларын және заңдылығын, олардың жалпы сипаттмасын оқу. 

Пәннің мазмұны: Курстың мәні: ғылым ретінде статистиканың мәнін, статистикалық зерттеулер жүргізудің жекелеген 

кезеңдерін (бақылаулар, мәліметтер мен топтау, статистикалық деректерді талдау және әлеуметтік-экономикалық 
құбылыстардың өзара байланысын зерттеу), әлеуметтік және экономикалық статистиканы (ұлттық байлық, халық және еңбек 

ресурстары, бағалар, Ұлттық шоттар жүйесі, өмір сүру деңгейі, тұтыну және т.б.) зерттеу болып табылады. 

Студент тиіс: 
білу: Қазақстандағы және шет елдердегі қазіргі ұйымы, статистикалық қызметтерді ұйымдастырудың ғылыми принциптерін, 
статистикалық бақылау нәтижелерін өңдеу принциптері мен әдістерін; 

істей білу: деректерді талдай білу және деректерді талдау,  статистикалық кестелер мен графиктерді құру; 
практикалық дағдыларды меңгеру: статистикалық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, статистикалық ақпаратты бастапқы 

өңдеу; 

құзыретті болуы керек: экономикалық және әлеуметтік процестердің дамуында. 

Экономикадағы 
математика 

Экономикалық 
талдау   

БД Статистика  Цель: изучение статистической методологии: общих принципов, приемов, методов сбора, обработки анализа статистических 

данных, изучение закономерностей и тенденции развития массовых общественных явлений и процессов, их количественной 

характеристики. 
Содержание дисциплины: Предметом курса выступает изучение: сущности статистики как науки, отдельных этапов 

проведения статистических исследований (наблюдения, сводки и группировки, анализа статических данных и изучение 

взаимосвязи социально-экономических явлений), социальной и экономической статистики (национального богатства, 
населения и трудовых ресурсов, цен, системы национальных счетов, уровня жизни, потребления и т.д.). 

Студент должен:  

знать: научные принципы организации статистических служб, их современную организацию в Казахстане и за рубежом, 
принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения; 

уметь: анализировать статистические данные и формулировать выводы, вытекающие из анализа данных,  строить 

статистических таблиц и графиков; 
иметь навыки: организовывать и проводить статистическое наблюдения, первичной обработки статистической информации; 

быть компетентными: в развитии экономических и социальных процессов. 

Математика в 

экономике 

Экономический 

анализ  

8 БП Әлеуметтік-
экономикалық 

статистика 

Мақсаты: студенттерге статистикалық әдістері өз зерттеулерінде пайдалану. 
Пәннің мазмұны:  Курстың мәні: әлеуметтік-экономикалық статистиканың, экономикалық статистиканың (ұлттық байлық, 

бағалар, Ұлттық шоттар жүйесі, экономиканың жекелеген салалары және т.б.), әлеуметтік статистиканың (халық пен еңбек 

ресурстары, Өмір сүру деңгейі, тұтыну, мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау және т. б.) мәнін зерттеу болып табылады.. 
Студент тиіс: 

білу: статистиканы ұйымдастыру жүйесін, негізгі экономикалық-статистикалық жіктелімдер мен топтардын, Қазақстандағы 

және әлемдегі статистикалық ақпараттың ресми көздерін; 
істей білу: ресми көздерден алынған статистикалық ақпаратты алудың, сақтаудың және алғашқы өңдеудің әртүрлі тәсілдерін 

қолдану, статистикалық көрсеткіштерді мазмұнды түсіндіру; 

практикалық дағдыларды меңгеру: қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып статистикалық деректер 
көздерімен жұмыс істеу қабілеті; 

құзыретті болуы керек: мәліметтер мен топтау арқылы жүзеге асырылатын алынған статистикалық материалды жинау және 

өңдеуде. 

Экономикадағы 
математика 

Мәліметтерді  
талдау және 

экономиканы 

болжамдау 

БД Социально-

экономическая 

статистика 

Цель: научить студентов использовать статистические методы в своих исследованиях. 

Содержание дисциплины: Предметом курса выступает изучение: сущности социально-экономической статистики, 

экономической статистики (национального богатства, цен, системы национальных счетов, отдельных отраслей экономики и 
др.), социальной статистики (населения и трудовых ресурсов, уровня жизни, потребления, культуры, образования, 

здравоохранения и др.). 

Студент должен:  
знать: систему организации статистики, основные экономико-статистических классификации и группировки,  официальные 

источники статистической информации в Казахстане и мире; 

уметь: применять различные способы получения, хранения и первичной обработки статистической информации, полученной 
из официальных источников, содержательно трактовать статистические показатели; 

иметь навыки: способность работой с источниками статистических данных с использованием современных программных 

продуктов; 
быть компетентными: в сборе и обработке полученного статистического материала, осуществляемой через сводку и 

группировку. 

Математика в 

экономике 

Анализ данных и 

прогнозирование 

экономики 



9 БП 

 

Бухгалтерлік 

есеп  

5 4 Мақсаты:  бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, есеп айырысу және есеп айырысу жүйелерін, бағалау және 

калькуляцияны, құжаттама және инвентаризацияны, қаржы есептілігін құруды меңгеру. 

Пән мазмұны: Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік қағидаттары; бухгалтерлік шоттарды, сынақ балансын тағайындау 

және сыныптау; қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді, міндеттемелерді және меншікті капиталды есепке алу; 

бастапқы есепке алу құжаттарын сыныптау. Шоғырландырылған қаржылық есептілік. 

Студент тиіс: 
білу: бухгалтерлік есеп және аудиттің теоретикалық және әдістемелік негіздерін. 

істей білу:бухгалтерлік есеп бойынша білімдерін тиімді пайдалану. 

практикалық дағдыларды меңгеру:бухгалтерлік есеп  және аудит бойынша негізгі білімдерін  практикалық қызметте қолдану. 
құзыретті болуы керек: бухгалтерлік есепті және аудит сұрақтарында. 

Экономикалық 

теория 

Баға қалыптасуы                                                                                          

Бухгалтерский 

учет  

Цель: изучение структуры и содержания бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, 

документации и инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности 

Содержание дисциплины: Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности; назначение и классификация 
бухгалтерских счетов, пробного баланса; учет краткосрочных и долгосрочных активов, обязательств и собственного капитала; 

классификация первичных учетных документов. Консолидированная финансовая отчетность. 

Студент должен: 

знать: теоретические и методологические основы бухгалтерского учета и аудита. 

уметь: правильно применить знания в области бухгалтерского учета. 
иметь навыки: применения полученных знаний концептуальных основ бухгалтерского учета и аудита в практической 

деятельности.   

быть компетентным: в вопросах бухгалтерского учета и аудита. 

Экономическая 

теория 

Ценообразование 

10 БД ҚЕХС қаржылық 
есеп  

Мақсаты: бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, есеп айырысу және есеп айырысу жүйелерін, бағалау және 
калькуляцияны, құжаттама және инвентаризацияны, қаржы есептілігін құруды меңгеру. 

Пән мазмұны:Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік есептін пәні және әдісі. Мақсаты мен міндеттері. 

Бухгалтерлік есеп стандарттары мен қағидаттары. Есеп саясаты. Қаржылық есептілік. Қаржылық есептілік элементтері және 
бухгалтерлік есеп объектілері. Бухгалтерлік баланс. Бухгалтерлік шоттар мен екі жақты жазу. Есеп процедуралары және 

есептік цикл кезендері. Бухгалтерлік құжаттар және түгендеу. Аудиттің мәні, пәні және маңызы. Аудитті жүргізу реті және 

сапасын бақылау. Аудиттегі мәнділік және аудиторлық тәуекел. Аудиторлық есеп. 
Студент тиіс: 

білу: бухгалтерлік есеп пен аудиттің тұжырымдамасы мен қағидаттарын; активтердің, міндеттемелер мен капиталдың 

бухгалтерлік есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің құрамын, бастапқы есепке алу құжаттамасын. 
істей білу: бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операцияларды көрсете білу және сынама баланс пен бастапқы 

құжаттаманы жасай білу . 

практикалық дағдыларды меңгеру: бухгалтерлік есеп пен аудитті және қолданыстағы бухгалтерлік есеп стандарттарын . 
құзыретті болуы керек:  ХҚЕС сәйкес ұйымдастыру әдістемесін меңгеру қабілеті . 

Экономикалық 
теория 

Баға қалыптасуы                                                                                          

Финансовый 

учет в МСФО 

Цель: изучение структуры и содержания бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, оценки и калькуляции, 

документации и инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности 
Содержание дисциплины:  Қаржылық есептілік принциптері; бухгалтерлік шоттардың, сынамалы баланстың мақсаты мен 

жіктелуі; қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың есебі; бастапқы есепке 

алу құжаттарының жіктелуі. Шоғырландырылған қаржылық есептілік. 
Студент должен: 

знать: основы бухгалтерского учета активов, обязательств и капитала, состав финансовой отчетности, первичную учетную 

документацию,  
уметь: составлять консолидированную финансовую отчетность. 

иметь навыки: способность владеть методикой организации бухгалтерского в соответствии с действующими стандартами 

бухгалтерского учета и МСФО.  
быть компетентным: в  составлении пробного баланса и первичной документации. 

Экономическая 

теория 

Ценообразование 

11 БП Экономикалық 

талдау   

3 6 Мақсаты: кәсіпорынның өндірістік - шаруашылық қызметін экономикалық талдауының әдістері мен тәсілдерін меңгеру. 

Пәннің мазмұны: Экономикалық талдау, оның өндірісті басқарудағы рөлі. Экономикалық талдау теориясы: мәні, міндеттері  
және  әдістері. Шаруашылық қызметті талдаудың мазмұны, мақсаттары, міндеттері, қағидалары. Экономикалық талдаудағы 

ақпараттың рөлі. Негізгі қорларды және оларды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін талдау. Еңбек ресурстары мен еңбек 

өнімділігін сипаттау және талдау. Өнімді сатуды талдау. Кәсіпорындар қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау. 
Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау. Кәсіпорындар қызметінің рентабельділігін талдау. 

Студент тиіс: 

білу: экономикалық талдаудың мәнін, түрлері мен рөлін, шаруашылық қызметті талдаудың мәнін, әдістері мен міндеттерін; 
істей білу:  бизнес-жоспарда кешенді экономикалық талдауды қолдану; 

практикалық дағдыларды меңгеру:  кәсіпорынды тиімді басқару үшін қаржылық тұрақтылықты, қаржылық нәтижелерді, 

өзіндік құнын, өндіріс және сату көлемін талдау және бағалау бойынша есептер, негіздемелер және қорытындылар жүргізу; 

Статистика Кәсіпорынның 

құнын бағалау 



құзыретті болуы керек: кәсіпорынның экономикалық жағдайы туралы сұрақтарында. 

БД Экономический 

анализ  

Цель: изучение методов и приемов экономического анализа производственно - хозяйственной деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины: Экономический анализ, его роль в управлении производством. Теория экономического анализа: 

сущность, задачи и приемы. Содержание, цели, задачи, принципы анализа хозяйственной деятельности. Роль информации в 

экономическом анализе. Анализ основных фондов и показателей эффективности их использования. Характеристика и анализ 
трудовых ресурсов и производительности труда. Анализ реализации продукции. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятий. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ рентабельности деятельности 

предприятий. 
Студент должен:  

знать: сущность, виды и роли экономического анализа, предмет, методы и задачи анализа хозяйственной деятельности; 

уметь: использовать комплексный экономический анализ в бизнес-плане; 
иметь навыки: проводить расчеты, обоснования и заключения по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых 

результатов, себестоимости, объема производства и продаж для эффективного управления предприятием; 

быть компетентными: в вопросах экономического положения предприятия. 

Статистика Оценка 

стоимости 

предприятия 

12 БП Қаржылық 
талдау 

Мақсаты: тәжірибелік жұмысқа қажетті қаржы есептілігін талдаудың тәжірибелік дағдылары мен әдіснамалық негіздерін 
игерту арқылы студенттердің сараптамалық, шығармашылық ой-өрісін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Қаржылық талдаудың әдістері мен тәсілдері. Кәсіпорын активтерін талдау. Акционерлік капитал мен 

міндеттемелерді талдау. Баланстың өтімділігін талдау. Іскерлік белсенділік пен тиімділікті талдау. Қаржылық төлем 
қабілеттілігін талдау. Қаржылық коэффициенттерді талдау. Табыстылықты талдау. Өндіріс шығындарын талдау. Қаржылық 

нәтижелерді талдау. Операциялық тәуекелдерді талдау. Өндірістік ресурстарды пайдалануды талдау. Экспорт пен импорттың 

операциялық қызметін талдау. 
Студент тиіс: 

білу: қаржылық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды, ішкі және сыртқы қаржылық талдау 

әдістемесін; 
істей білу: шаруашылық субъектілерінің қызметін зерттеу үшін қаржылық талдау әдістерін қолдану, кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын бағалауды жүргізу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: өндірістің тиімділігін арттыру резервтерін анықтауда; 
құзыретті болуы керек: қаржылық талдау жүргізу сұрақтарында. 

Статистика Кәсіпорынның 
шаруашылық 

қызметін талдау 

БД Финансовый 

анализ 

Цель: формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем освоения методологических основ и 

приобретения практических навыков финансового и управленческого анализа, необходимых в практической работе. 
Содержание дисциплины: Методы и приемы финансового анализа. Анализ активов предприятия. Анализ акционерного 

капитала и обязательств. Анализ ликвидности баланса. Анализ деловой активности и эффективности. Анализ финансовой 

платежеспособности. Анализ финансовых коэффициентов. Анализ доходности. Анализ затрат на производство продукции. 
Анализ финансовых результатов. Анализ операционных рисков. Анализ использования производственных ресурсов. Анализ 

операционной деятельности экспорта и импорта. 

Студент должен:  
знать: нормативные и методические материалы в области финансового анализа, методику внутреннего и внешнего 

финансового анализа; 

уметь: использовать методы финансового анализа для изучения деятельности хозяйствующих субъектов, проводить оценку 
финансового состояния предприятия; 

иметь навыки: в выявлении резервов повышения эффективности производства; 

быть компетентными: в вопросах проведения финансового анализа. 

Статистика Анализ 

хозяйственной 
деятельности 

предприятия 

13 БП Институционалд

ық экономика  

5 5 Мақсаты: заманауи институционализмнің концепцияларын және негізгі түсініктерін игеру. 

Пәннің мазмұны: Институционалдық экономиканың пәні және әдісі. Институционализмнің пайда болуы және қалыптасуы, 

оның әдістемелік шығу тегі. Институттардың теориясы және қоғамның әлеуметтік-экономикалық өміріндегі олардың 
функциялары. Ережелер түсінігі және жіктелуі. Транзакциялар: мәні, құрылымы, модификациялары. Транзакциялық 

шығындар: мәні, түрлері, пайда болу шарттары. Меншік құқығы және сыртқы әсерлер теориясы. Институционалды 

экономикадағы келісім-шарт: мәні мен формалары. Фирма келісімшарттар желісі ретінде. Институционалдық экономикадағы 
мемлекеттің мәні және функциялары. Институционалдық өзгерістер теориясы. Қазақстан экономикасындағы 

институционалдық реформалар. 

Студент тиіс: 
білу: институционалдық экономиканың негізгі ұғымдарын мен санаттарын, Қазақстандық экономиканың институционалдық 

ортасының негізгі ерекшеліктерін, оның институционалдық құрылымын, мемлекеттің экономикалық саясатының бағыттарын; 

істей білу: экономикадағы құбылыстар мен процестерді экономикалық институттармен өзара байланысты талдау, нақты 
жағдайларды талдау кезінде институционалдық сипаттағы проблемаларды анықтау, оларды шешу тәсілдерін ұсыну; 

практикалық дағдыларды меңгеру: институционалдық ортаның жағдайы және оның экономикалық процестерге әсері туралы 

деректерді жинау, өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін қолдану қабілеті;  

Қаржы Кәсіпкерлік   



құзыретті болуы керек: экономикалық институттар мен экономиканың жұмыс істеуі мен дамуының институционалдық 

факторларын талдауда. 

БД Институциональ

ная экономика 

Цель: формирование у студентов развёрнутого представления об истории, становлении и текущем развитии новой 

институциональной теории. 
Содержание дисциплины: Предмет и метод институциональной экономики. Зарождение и становление институционализма, 

его методологические истоки. Теория институтов и их функций в социально-экономической жизни общества. Понятие и 

классификация правил. Трансакции: сущность, структура, модификации. Трансакционные издержки: сущность, виды, условия 
возникновения. Теория прав собственности и внешних эффектов. Контракт в институциональной экономике: сущность и 

формы. Фирма как сеть контрактов. Сущность и функции государства в институциональной экономике. Теория 

институциональных изменений. Институциональные реформы в экономике  Казахстана. 
Студент должен:  

знать: основные понятия и категории институциональной экономики, основные особенности институциональной среды 

казахстанской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; 
уметь: анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими институтами,  выявлять проблемы 

институционального характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения;  

иметь навыки: способность использовать современные методы сбора, обработки данных о состоянии институциональной 

среды и ее влиянии на экономические процессы; 

быть компетентными: в анализе экономических институтов и институциональных факторов функционирования и развития 
экономики. 

История 

экономических 
учений 

Предпринимател

ьство 

14 БП Нарықтық 

инфрақұрылым 

Мақсаты: нарықтың инфрақұрылымын меңгеру. 

Пәннің мазмұны: Нарықтық инфрақұрылымның мәні. Сатып алу-сату ерекшеліктері. Нарықтың теңгерімділігі. Нарықтық 

конъюнктураны қалыптастыру. Тауар нарығының инфрақұрылымы. Қаржы нарығының инфрақұрылымы және оның құрамдас 
элементтері. Салық жүйесі. Зейнетақы нарығының қаржы институттары. Тауарлармен биржалық сауда. Қор құндылықтары. 

Еңбек нарығының инфрақұрылымы. Жұмыспен қамтуды реттеу жүйесі. 

Студент тиіс: 
білу: нарықтық механизм элементтерінің мәнін, нарықтық экономика құрылымын; 

істей білу: нарықтағы тұтынушылық мінез-құлықты талдау, экономикадағы белгісіздік факторларын анықтау; 

практикалық дағдыларды меңгеру:   
құзыретті болуы керек:  нарықтық экономикада болып жатқан экономикалық құбылыстар мен процестердің себептерінде. 

Қаржы Кәсіпкерлік   

БД Рыночная 

инфраструктура 

Цель: изучение инфраструктуры рынка. 

Содержание дисциплины: Сущность рыночной инфраструктуры. Особенности купли-продажи. Сбалансированность рынка. 
Формирование рыночной конъюнктуры. Инфраструктура товарного рынка. Инфраструктура финансового рынка и его 

составные элементы. Налоговая система. Финансовые институты пенсионного рынка. Биржевая торговля товарами. Фондовые 

ценности. Инфраструктура рынка труда. Система регулирования занятости 
Студент должен:  

знать: сущность и знание элементов рыночного механизма, структуру рыночной экономики; 

уметь: анализировать потребительское поведение на рынке, выявлять факторы неопределенности в экономике; 
иметь навыки: связывать теоретические знания с реальной практикой хозяйствования на различных уровнях; 

быть компетентными: в причинах экономических явлений и процессов, происходящих в рыночной экономике. 

История 

экономических 
учений 

Предпринимател

ьство 

15 БП Экономикадағы 
логистика   

5 7.1 Мақсаты: экономиканың және қазіргі кәсіпорынды басқарудағы логистиканың рөлін зерттеу. 
Пәннің мазмұны: Логистика ұғымының мәні, оның тұжырымдамасы мен қағидалары. Материалдық ағындар, логистикалық 

операциялар және жүйелер.  Логистикалық менеджмент. Логистикалық жүйелерді басқару.  Өндіріс және айналым 

салаларындағы материалдық ағындарды басқару логистикасы. Логистиканың функционалдық салалары. Сатып алуды 
басқару. Жабдықтау логистикасы. Қоймалау, жүк өңдеу және орау. Қорларды басқару. Логистикадағы Сервис. Клиент-

бағытталған менеджмент. Ғаламдық логистикалық жүйелер. 

Студент тиіс: 
білу: қазіргі жағдайдағы логистикалық қызметтің мәні мен ерекшеліктерін, логистиканы қалыптастыру мен дамытудың негізгі 

аспектілерін; 

істей білу: кәсіпорындардың логистикалық қызметінің тиімділігін және логистикадағы тәуекелдерді бағалау; 
практикалық дағдыларды меңгеру: логистикалық қызметті жетілдіру жолдарын жоспарлау және айқындау; 

құзыретті болуы керек: логистикадағы қорларды және қоймалау жүйесін басқаруда. 

Макроэкономика Өндірістің 
ұйымдастырылу

ы және 

технологиясы 

БД Логистика в 

экономике  

Цель: изучить роль логистики в экономике и управлении современным предприятием. 

Содержание дисциплины: Сущность понятия логистики, ее концепция и принципы. Материальные потоки, логистические 
операции и системы.  Логистический менеджмент. Администрирование логистических систем.  Логистика управления 

материальными потоками в сферах производства и обращения. Функциональные области логистики. Управление закупками. 

Логистика снабжения. Складирование, грузопереработка и упаковка. Управление запасами. Сервис в логистике. Клиент-
ориентированный менеджмент. Глобальные логистические системы. 

Студент должен:  

Макроэкономика Организация и 

технология 
производства 



знать: сущность и особенности логистической деятельности в современных условиях, основные аспекты формирования и 

развития логистики; 

уметь: оценивать эффективность логистической деятельности предприятий и риски в логистике; 

иметь навыки: планировать и определять пути совершенствования логистической деятельности; 

быть компетентными: в управлении запасами и системой складирования в логистике. 

16 БП Мемлекеттік 

инвестициялық 
стратегиясы 

Мақсаты: инвестициялық стратегияның экономикалық мазмұнын, оның қағидаларын, нысандары мен әдістерін оқыту. 

Пәннің мазмұны: Мемлекеттік инвестициялардың сипаттамасы және олардың мемлекет дамуындағы рөлі. Инвестициялық 
стратегия және инвестициялық қызмет түсінігі. Инвестициялық стратегиялардың түрлері. Мемлекет өңірінің инвестициялық 

стратегиясын әзірлеу тетігі. Инвестициялық тартымдылық және мемлекеттің инвестициялық климаты. Мемлекеттің 

инвестициялық стратегиясын әзірлеу процесі. Инвестициялық процесті мемлекеттік болжау және жоспарлау. Мемлекеттің 
дағдарысқа қарсы Инвестициялық стратегиясы. 

Студент тиіс: 

білу: инвестициялық стратегияның  негізгі санаттарын, ұғымдарды,  инвестициялардың жіктелуін, мәнін, нысандары мен 
әдістерін; 

істей білу: инвестициялық жоспарлар мен есептер  жасау үшін  техникалық әдістер мен есептеулерді  және әдістемесін  

қолдануды; 

дағдысы болу керек: кәсіпорындардың кірістер мен шығыстардың қалыптастысу саласындағы   қаржылық шешімдер 

қабылдауды және  кәсіпорындардың капиталдарының пайдалану бағыттарын;  
құзыретті болуы керек: мемлекеттік инвестициялық стратегиясын  ұйымдастыру сұрақтарында. 

Ұлттық 

экономиканы 
мемлекеттік 

реттеу 

Кәсіпорынның 

инновациялық 
қызметі 

БД Инвестиционная 

стратегия 

государства 

Цель: раскрыть экономическое содержание инвестиционной стратегии, ее принципы, формы и методы. 

Содержание дисциплины: Характеристика государственных инвестиций и их роль в развитии государства.  Понятие 

инвестиционной стратегии и инвестиционной деятельности.  Виды инвестиционных стратегий.  Механизм разработки 
инвестиционной стратегии региона государства.  Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат государства.  

Процесс разработки инвестиционной стратегии государства. Государственное прогнозирование и планирование 

инвестиционного процесса. Антикризисная инвестиционная стратегия государства. 
Студент должен:  

знать: основные категории, понятия, классификации инвестиций, сущность,  формы и методы инвестиционной стратегии 

уметь: использовать методики и технические приемы расчетов для составления инвестиционных планов и расчетов. 
иметь навыки: принятии финансовых решений в области формирования расходов и доходов предприятий, формирования и 

направлений использования капитала предприятий. 

быть компетентными:  в вопросах организации инвестиционной стратегии государства. 

Государственное 

регулирование 

национальной 
экономики 

Инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

17 БП Бизнес 

жоспарлау 

5 5 Мақсаты: теориялық және практикалық материалдар негізінде заманауи бизнесті ұйымдастыру бойынша құзыретті 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Бизнес – жоспарлаудың мәні, мақсаттары және міндеттері. Бизнес-жоспардың мақсаты және мазмұны. 
Бизнес-жоспарлау процесін ұйымдастыру. Бизнес-жоспарды дайындау әдістемесі. Кәсіпорын мен саланың сипаттамасы. 

Тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) түрлері және тауарларды өткізу нарықтары. Өткізу нарықтарындағы бәсекелестік. 

Маркетинг жоспары. Өндіріс жоспары. Ұйымдастыру жоспары. Қаржы жоспары. Бизнесті инвестициялау. Тәуекелді бағалау. 
Инновациялық бизнес-инкубаторлардың қызметін ұйымдастыру. Кәсіпкерлердің қызметін құқықтық қамтамасыз ету. 

Студент тиіс: 

білу: бизнес-жоспардың мәні мен мазмұнын, бизнес-жоспарды құру әдістемесін; 
істей білу: бизнес-жоспарды құруды; 

практикалық дағдыларды меңгеру: бизнес жоспарды жазуын, талдауын мен презентациясын жасауын иемдену; 

құзыретті болуы керек: бизнес-жоспар құру сұрақтарында. 

Бизнес негіздері Кәсіпкерлік 

БД Бизнес 

планирование 

Цель: формирование компетенции по организации современного бизнеса на основе теоретического и практического 

материала. 

Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи бизнес – планирования. Назначение и содержание бизнес-плана. 
Организация процесса бизнес – планирования. Методика подготовки бизнес – плана. Описание предприятия и отрасли. Виды 

товаров (услуг) и рынки сбыта товаров. Конкуренция на рынках сбыта. План маркетинга. План производства. 

Организационный план. Финансовый план. Инвестирование бизнеса. Оценка риска. Организация деятельности 
инновационных бизнес-инкубаторов. Правовое обеспечение деятельности предпринимателей 

Студент должен:  

знать: сущность и содержание бизнес-плана, методику составления бизнес-плана; 
уметь: разработать бизнес план; 

иметь навыки:  анализа, оценки рисков в бизнесе, написания ианализа бизнес-плана, его презентация. 

быть компетентными: в вопросах составления бизнес планов. 

Основы бизнеса Предпринимател

ьство 

18 БП Эконометрика  Мақсаты: студенттерге экономикалық процестерді талдау үшін қолданылатын эконометрика әдістері мен модельдері туралы 
жалпы түсінік беру. 

Пәннің мазмұны: Кездейсоқ айнымалылардың сандық сипаттамалары. Математикалық талдау есебінің формализациясы. 

Статистика Экономикалы

қ талдау 



Тұтыну процестерін модельдеу. Экономика дамуының тұрақты траекториясы. Экономиканың жалпы дамуының модельдері. 

Экономикадағы даулы жағдайларды модельдеу. 

Студент тиіс: 

білу:  экономикалық құбылыстар мен үдерістерді сандық бағалау үшін пайдаланылатын математикалық әдістерді білу; 

істей білу: корреляциялық және функционалдық тәуелділікті анықтай білу;статистикалық жиынтықтардың негізгі маңызды 

белгілерін анықтай білу; 
практикалық дағдыларды меңгеру: экономикалық құбылыстардың байланыстарын, заңдылықтарын және даму үрдістерін 

анықтау үшін экономикалық қатынастар үшін сандық тәуелділіктерді құру үшін деректерді немесе бақылауларды пайдалану 

қабілеті; 
құзыретті болуы керек:  теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін эконометриканың базалық құралдарын қолдану 

қабілеті. 

БД Эконометрика  Цель: дать студентам общее представление о методах и моделях эконометрики применяемых для анализа экономических 

процессов. 
Содержание дисциплины: Количественные характеристики случайных переменных. Формализация задачи математического 

анализа. Моделирование процессов потребления. Стационарная траектория развития экономики. Модели общего развития 

экономики. Моделирование конфликтных ситуаций в экономике.   

Студент должен:  

знать: совокупности математических методов, используемых для количественной оценки экономических явлений и 
процессов; 

уметь: выявлять корреляционную и функциональную зависимость; определять основные наиболее важные признаки 

статистических совокупностей; 
иметь навыки: использования данных или наблюдений для построения количественных зависимостей для экономических 

соотношений, для выявления связей, закономерностей и тенденций развития экономических явл; 

быть компетентными: в области применения базового инструментария эконометрики для решения теоретических и 
практических задач. 

Статистика Экономический 

анализ  

19 БП Сапа 

менеджменті 

5 5 Мақсаты: сапа менеджменті тиімділігі бойынша білім жүйесімен және осы салада қажетті қабілеттіліктер мен дағдылар 

бойынша тәжірибелік жаттығулардың көмегімен студенттердің білімдерін қамтамасыз ету. 

Пәннің мазмұны: Сапаның әлеуметтік және экономикалық негіздері. Сапаны басқару тәсілінің эволюциясы. Үдеріс әдісі. Сапа 
меаптажментінің әдістемелік негіздері. Кәсіпорындар мен ұйымдардың сапа меаптажменті. Сапа меаптажментін стандарттау 

және сертификаттау. Сапа меаптажменті және халықаралық стандарттау жүйесіндегі 9001 сериялы ИСО сапа меаптажменті. 

ИСО 9001: 2008 стандарты бойынша сертификаттауға кәсіпорындарды дайындау. 
Студент тиіс: 

Студент тиіс: 

білу: 
- сапа менеджментінің теоретикалық және әдістемелік жағдайын; 

- сапа менеджменті жүйесінің құрылу және даму жоспарының ерекшеліктерін 

істей білу: 
- сапа саласындағы білімдерін тәжірибеде қолдану; 

-шаруашылық кәсіпорындары қызметін және салаларының жағдайларын талдау. 
дағдысы болу керек:  

- оптималды инвестициялық шешімдерді қабылдау; 

- өнімге және сапа менеджмент жүйесінде сертификатты қолдану; 
құзыретті болуы керек: ИСО 9001: 2008 сапа стандарттарын еңгізу, ұйымның сапа менеджменті жүйесін жасау сұрақтарында; 

Менеджмент Кәсіпкерлік 

БД Менеджмент 

качества 

Цель: обеспечить студентов системой знаний по эффективному менеджменту качества и выработать с помощью практических 

упражнений необходимые умения и навыки в этой сфере. 

Содержание дисциплины: Социальные и экономические основы качества. Эволюция способа управления качеством. 
Процессный метод. Методические основы менеджмента качества. Менеджмент качества предприятий и организаций. 

Стандартизация и сертификация менеджмента качества. Менеджмент качества ИСО серии 9001 в системе менеджмента 

качества и международной стандартизации. Подготовка предприятий к сертификации по стандарту ИСО 9001: 2008 
знать:  

- теоретические и методологические положения менеджмента качества; 

- особенности планирования создания и развития системы менеджмента качества. 
уметь:  

- применять на практике знания в области менеджмента качества; 

- анализировать состояние отраслей и деятельность хозяйственных предприятий. 
иметь навыки:  

- принятия оптимального инвестиционного решения; 

- использования принципов планирования и анализа инвестиций как элемента системы управления современного 

Менеджмент Предпринимател

ьство 



предприятия. 

быть компетентными: в вопросах разработки системы менеджмента качества организации, внедрения стандартов качества 

ИСО 9001-2008. 

20 БП Бейдағдарыс 
менеджменті 

Мақсаты: дағдарысқа қарсы менеджмент негіздерін зерттеу. 
Пәннің мазмұны: Ұйымның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы дағдарыстардың сипаттамасы, олардың түрлері. 

Дағдарысты басқарудың қажеттілігі және мазмұны. Банкроттық жағдайында кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқарудың 

ерекшеліктері және тәртібі. Экономика дамуының қазіргі кезеңіндегі дағдарысқа қарсы мемлекеттік басқару функциялары. 
Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқарудағы адам факторының маңызы. Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқарудың 

стратегиясы және тактикасы. Дағдарысты басқарудағы Инвестициялық саясат. Дағдарысты басқарудың заманауи 

технологиялары. Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқарудағы қақтығыстар және оларды шешу жолдары. Дағдарысты 
басқарудағы менеджердің рөлі. Дағдарысқа қарсы стратегиялық басқарудың функциялары және негізгі қағидалары. Қазіргі 

жағдайда дамыған елдердің дағдарысқа қарсы саясаты.  

Студент тиіс: 
білу: экономикалық дағдарыстардың пайда болуының мәні мен заңдылықтарын, экономикалық қолайсыз ұйымдарды 

диагностикалаудың негізгі параметрлерін, кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқарудың әдістері мен технологияларын; 

істей білу: ұйымның дамуында экономикалық дағдарыстың туындау ықтималдығын анықтау, кәсіпорынның банкроттығын 

диагностикалау әдістерін қолдану; 

практикалық дағдыларды меңгеру: компанияны экономикалық қолайсыз жағдайдан шығару жөніндегі шаралар мен рәсімдер 
бағдарламасын әзірлеу; 

құзыретті болуы керек: кәсіпорынды кәсіби деңгейде дағдарысқа қарсы басқару жөніндегі мәселелерді анықтауда. 

Менеджмент Кәсіпорындардағ
ы менеджмент 

БД Антикризисный 

менеджмент 

Цель: изучение основ антикризисного менеджмента. 

Содержание дисциплины: Характеристика кризисов в социально-экономическом развитии организации, их виды. 
Необходимость и содержание антикризисного менеджмента. Особенности и процедура антикризисного управления 

предприятием в условиях банкротства. Функции государственного антикризисного управлении на современном этапе 

развития экономики. Значение человеческого фактора в антикризисном управлении предприятием. Стратегия и тактика 
антикризисного управления предприятием. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Современные технологии 

антикризисного управления. Конфликты в антикризисном управлении предприятием и пути их разрешения. Роль менеджера 

по антикризисному управлению. Функции и основные принципы стратегического антикризисного управления.  
Антикризисная политика развитых стран в современных условиях. 

Студент должен:  

знать: сущность и закономерности возникновения экономических кризисов, основные параметры диагностирования 
экономически неблагополучной организаций, методы и технологии антикризисного управления предприятием; 

уметь: определять вероятность возникновения экономического кризисов в развитии организации, использовать методы 

диагностики банкротства предприятия; 
иметь навыки: разрабатывать программу мер и процедур по выведению компании из экономически неблагополучного 

состояния; 

быть компетентными: в определении проблем по антикризисному управлению предприятием на профессиональном уровне. 

Менеджмент Менеджмент на 

предприятиях 

21 БП Еңбекті 

ұйымдастыру 

және нормалау 

5 7.1 Мақсаты: ресурстарын басқару облысында студенттердің теориялық негіздерін және практикалық дағдылармен таныстыру. 

Пәннің мазмұны: Кәсіпорында еңбекті ұйымдастыру. Еңбекті бөлу және кооперациялау. Жұмыс орындарын ұйымдастыру 

және қызмет көрсету. Экономиканы дамытудағы еңбекті ғылыми ұйымдастырудың рөлі. Еңбек процесін ұйымдастыру. 
Жұмыс орындарын ұйымдастыру негіздері. Жұмыс уақытының шығындарын жіктеу, зерттеу әдістері. Кәсіпорындағы еңбек 

бөлінісі және кооперациясы. Еңбек жағдайлары және олардың элементтері. Еңбек нормалары, түрлері, жіктелуі. Еңбек 

процестерін ұйымдастыру және нормалау әдістері. Еңбекақы төлеу, функциялары, реттеу. Тарифтік жүйе және оның 
элементтері. Еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелері. Негізгі жалақыға қосымша ақылар мен үстемеақылар, сыйақылар. 

Еңбекақы төлеудің тарифсіз жүйесі. 

Студент тиіс: 
білу: еңбекті ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, санаттары мен құралдарын, қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру, 

нормалау және төлеу тәсілдерін; 

істей білу:  еңбек үрдісін ұйымдастыру саласындағы нормативтік құжаттарды пайдалану, қызметкерлердің түрлі санаттарын 
ұйымдастыруға, нормалауға және еңбегіне ақы төлеуге қазіргі заманғы тәсілдерді пайдалану; 

практикалық дағдыларды меңгеру: қызметкерлердің әр түрлі санаттарының еңбекақысын ұйымдастыру, нормалау және төлеу; 

құзыретті болуы керек: еңбек ресурстарды басқару сұрақтарында. 

Менеджмент Өндірістің 

ұйымдастырылу

ы және 
технологиясы 

БД Организация и 

нормирование 

труда 

Цель: ознакомление студентов с теоретическими основами и принятие им практических навыков в области управления 

трудовыми ресурсами. 

Содержание дисциплины: Роль научной организации труда в развитии экономики. Организация трудового процесса. Основы 
организации рабочих мест. Классификация затрат рабочего времени, методы исследования. Разделение и кооперация труда на 

предприятии. Условия труда и их элементы. Нормы труда, виды, классификация. Методы организации и нормирования 

трудовых процессов. Оплата труда, функции, регулирование. Тарифная система и ее элементы. Тарифная система и ее 

Микроэкономика Организация и 

технология 

производства 



элементы. Формы и системы оплаты труда. Доплаты и надбавки к основной заработной плате, вознаграждение. Бестарифная 

система оплаты труда. 

Студент должен:  

знать: основные понятия, категории и инструменты организации труда, подходы к организации, нормированию и оплате труда 

работников; 

уметь: использовать нормативные документы в области организации трудового процесса, использовать современные подходы 
к организации, нормированию и оплате труда различных категорий работников; 

иметь навыки: организации, нормирования и оплаты труда различных категорий работников; 

быть компетентными: в вопросах управления трудовыми ресурсами. 

22 БП Ұйымдардың 
әлеуметтануы   

Мақсаты: мүшелердің мінез-құлқын және олардың арасындағы қарым-қатынасын ескере отырып, заманауи ұйымның 
компоненттерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны: Ұйым әлеуметтік жүйе ретінде, оның қасиеттері, белгілері, мақсаттары, зерттеу тәсілдері. Ұйымдастыру 

теориясының қалыптасуы мен даму кезеңдері. Ұйымның құрылымы компанияның ішкі ортасының маңызды құрамдас бөлігі 
ретінде. Ұйымдағы әлеуметтік топтардың қалыптасуы мен дамуы, олардың типологиясы. Ұйымдағы басқарудың әлеуметтік 

негізінің негізгі қағидалары. Ұйымды басқаруда бақылау және билікті қолдану.  Әлеуметтану ұйымдастырудағы 

коммуникацияның рөлі. Ұйымдағы ұйымдастырушылық қақтығыстар. Жеке тұлға және ұйым. Ұйымдастырушылық 

өзгерістер. Ұйымдардың болашағы. 

Студент тиіс: 
білу: қазіргі заманғы ұйымдардың құрылымын, ұйымдардағы басқарудың әлеуметтік негіздерін; 

істей білу: басқару стильдерін жетілдіру, ұйымның миссиясын және оның болашағын анықтау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: қазіргі заманғы ұйымдарды басқаруда; 
құзыретті болуы керек: еңбектің ұйымдастырулуының жаңа нсандарын енгізу сұрақтарында. 

Менеджмент Кәсіпорындардағ
ы менеджмент 

БД Социология 

организаций   

Цель: изучение компонентов современной организации с учетом поведения ее членов и отношений между ними. 

Содержание дисциплины: Организация как социальная система, его свойства, признаки, цели, подходы к изучению. 

Становление и этапы развития теории организации. Структура организации как важнейшая составляющая внутренней среды 
фирмы. Формирование и развитие социальных групп в организации, их типология. Основные принципы социальной основы 

управления в организации. Применение контроля и власти в управлении организацией. Роль коммуникации в социологии 

организации.  Организационные конфликты в организации. Личность и организация. Организационные изменения. Будущее 
организаций 

Студент должен:  

знать: о строении и проектировании современных организаций, социальные основы управления в организациях. 
уметь:  совершенствовать стили руководства, определять миссию организации и его будущее. 

иметь навыки: управления в современных организациях.  

быть компетентными: в вопросах  внедрения новых форм организации труда. 

Менеджмент Менеджмент на 

предприятиях 

23 БП Жобаларды 

басқару 

5 6 Мақсаты: қазіргі шаруашылық жағдайында жобалық қызметтін басқару әдістерін оқыту. 

Пәннің мазмұны: Жобаның дефинициясы. Жобалардың түрлері. Жобалар эволюциясы. Пәннің қалыптасуының негізгі 

кезеңдері. Жобаның ақша және материалдық ресурстарын басқару. Жобаларды талдаудың негізгі кезеңдері. Инвестициялық 
талдаудың негізгі тұжырымдамалары. Жобаны алдын ала дайындау, жобаның техникалық – экономикалық негіздемесі және 

қаржылық қолайлылығы. Бизнес-жоспарды әзірлеу. Бизнес-жоспарды талдау. Жоба командасы. Жобаның коммуникациялары. 

Төлемдердің оң және теріс ағындары. Қаржылық жалдау. Пайыздарды есептеу әдістері. Дисконттау. Жобаның сапасы: 
басқару, талдау. Инвестициялық жобаларды қаржылық-экономикалық бағалау: әдістері және қағидалары. Жобалардың 

тартымдылығын бағалаудың негізгі әдістері. Инфляциялық процестердің инвестициялық жобаларды бағалауға әсері. 

Қаржыландыруды ұйымдастыру. Инвестициялау тәуекелдерін бағалау. Тәуекелдерді басқару. 
Студент тиіс: 

білу: жобаларды басқару (project management) мазмұнын, тәсілдері мен құрал-саймандардың, сондай-ақ, жобалық 

менеджментте қолданылатын, әдістемесін; 
істей білу: жобаның инвестициялық кезеңдерін жоспарлау, жобаны орындау мониторинг әдістерін пайдалану; 

практикалық дағдыларды меңгеру: бизнес-процестерді құрудың тиімді жүйесін құру; 

құзыретті болуы керек: жобаларды басқару процесінде туындайтын міндеттерді шешуде. 

Менеджмент, 

бизнес негіздері 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

қызметі 

БД Управление 

проектами 

Цель: изучение методов управления проектной деятельностью в современных условиях хозяйствования. 

Содержание дисциплины: Дефиниция проекта. Виды проектов. Эволюция проектов. Основные этапы становления 

дисциплины. Управление денежными и материальными ресурсами проекта. Основные стадии анализа проектов. 
Мейнстримовые концепции инвестиционного анализа.  Предварительная подготовка проекта, технико – экономическое 

обоснование проекта, и финансовая приемлемость. Разработка бизнес-плана. Анализ бизнес-плана. Команда проекта. 

Коммуникации проекта. Положительные и отрицательные потоки платежей. Финансовая рента. Методы начисления 
процентов. Дисконтирование. Качество проекта: управление, анализ.  Финансово-экономическая оценка инвестиционных 

проектов: методы и принципы. Основные методы оценки привлекательности проектов. Влияние инфляционных процессов на 

оценку инвестиционных проектов. Организация финансирования. Оценка рисков инвестирования. Управление рисками. 

Менеджмент, 

основы бизнеса 

Инвестиционная 

деятельность 

предприятия 



Студент должен:  

знать: содержание управления проектами (project management), способы и инструментарии, а также методики, используемые в 

проектном менеджменте; 

уметь: планировать инвестиционные фазы проекта, использовать методы мониторинга выполнения проекта; 

иметь навыки:  создавать эффективную систему построения бизнес-процессов; 

быть компетентными: в решения задач, возникающих в процессе управления проектами. 

24 БП Командаларды 
басқару 

Мақсаты: топты басқарудың ерекшеліктерін зерттеу. 
Пәннің мазмұны: Қазіргі қоғамдағы көшбасшы қызметі. Басқару қызметін жүзеге асыру барысындағы көшбасшы 

функциялары. Көшбасшылық психологиясының пайда болу және даму тарихы. Көшбасшылық стилі. Көшбасшылықтың 

мінез-құлық тұжырымдамасы. Имплициттік теория. Көшбасшының тұлғалық сипаттамалары. Тайм-меаптажмент негіздері. 
Әлеуметтік топ ерекшеліктері, типтері. Топтың әлеуметтік-психологиялық құрылымы. Ұйымда іскерлік рөлдерді бөлу. Тиімді 

командаларды қалыптастыру. Топтағы өзара әрекеттесу ерекшеліктері 

білу:  командалық басқарудың ерекшеліктерін, көшбасшылықтың стильдерін және көшбасшының жеке сипаттамаларын. 
істей білу: әр топ мүшесінің әлеуетін пайдалану, ұйымдағы іскерлік рөлдерді бөлу; 

дағдысы болу керек: дұрыс  шешімдер қабылдауда  

құзыретті болуы керек: команданы  тиімді басқару сұрақтарында. 

Менеджмент Кәсіпорындардағ
ы менеджмент 

БД Управление 

командами 

Цель: изучение особенностей управления командами. 

Содержание дисциплины: Функция лидера в современном обществе. Функции лидера в процессе реализации управленческой 

деятельности. История зарождения и развития психологии лидерства. Стили лидерства. Поведенческие концепции лидерства. 
Имплицитная теория. Личностные характеристики лидера. Основы тайм-менеджмента. Социальная группа особенности, 

типы. Социально-психологическая структура группы. Распределение деловых ролей в организации. Формирование 

эффективных команд. Особенности взаимодействия в группе 
знать: особенности управления командами, стили лидерства и личностные характеристики лидера. 

уметь: использовать потенциал каждого члена команды, распределять деловые роли в организации; 

иметь навыки: в принятии правильных решений; 
быть компетентными: в вопросах эффективного управления командами. 

Менеджмент Менеджмент на 

предприятиях 

25 КП Бағаны 

қалыптастыру 

5 6 Мақсаты: студенттерге ғылым ретінде бағалық саясат туралы пән туралы, фирма стратегиясын басқару тәжірибесі туралы  

қажетті білім көлемін көрсету. 
Пәннің мазмұны: Курстың пәні. Баға нарық санаты ретінде. Баға белгілеу әдістемесінің ғылыми негіздері. Баға жүйесінің 

сипаттамасы. Кәсіпорынның баға саясаты. Фирмалық баға белгілеудің факторлары мен шарттары. Баға белгілеудің 

бәсекелестік ортасы. Баға мақсаттары мен стратегиялары. Баға тактикасы. Қазақстандағы мемлекеттік баға саясаты. Отын-
энергетикалық кешен жүйесіндегі баға белгілеу. Агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі баға белгілеу. Маңызды салалық 

кешендердің өнімдеріне баға белгілеу ерекшеліктері. Халықаралық саудадағы баға. Сыртқы сауда мәмілелерінің бағасы. 

Нарықтық конъюнктура түсінігі мен көрсеткіштері, оларды бағаны талдау және болжау үшін пайдалану. Салықтар және баға 
белгілеу. 

Студент тиіс: 

білу: бағалық саясаттың принциптері 
- бағалық саясаттың стратегиясы 

-  жоспарлаудың теориялық негіздері  

істей білу:  
- кәсіпорын мысалында бағалық стратегияны құру 

- экономикалық міндеттерді шешу  

- фирманың бағалық сяасатының жоспарын өз бетінше құру  
- бизнес-жоспарлар құру 

дағдысы болуы керек: қаржылық көрсеткіштерді басқару бойынша басқару шешімдерін қабылдау; ұйымдарда талдау және 

тиімді басқару бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу 
құзыретті болуы керек: әлемдік бәсекенің жаңа ғасыры мен кез-келген қазіргі және фирма мөлшеріне қатысты болашақтағы 

қоршаған мәселелерді түсіндіру. 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Өндірістің 

ұйымдастырылу
ы және 

технологиясы 

ПД Ценообразование Цель: представить студентам необходимый объем знаний о предмете о ценовой политике как науке, практике и искусстве 
управления стратегией фирмы. 

Содержание дисциплины: Предмет курса. Цена как категория рынка. Научные основы методологии ценообразования. 

Характеристика системы цен. Ценовая политика предприятия. Факторы и условия фирменного ценообразования. 
Конкурентная среда ценообразования. Цели и стратегии ценообразования. Тактика ценообразования. Государственная 

ценовая политика в Казахстане. Ценообразование в системе топливно-энергетического комплекса. Ценообразование в системе 

агропромышленного комплекса. Особенности ценообразования на продукцию важнейших отраслевых комплексов. 
Ценообразование в международной торговле. Цены внешнеторговых сделок. Понятие и показатели рыночной конъюнктуры, 

их использование для анализа и прогнозирования цен. Налоги и ценообразование. 

Студент должен:  

Экономика 
предприятия 

Организация и 
технология 

производства 



знать: 

- принципы ценовой политики 

- стратегии ценовой политики 

- теоретические основы планирования 

уметь: 

- составить ценовую стратегию на примере предприятия 
- решать экономические задачи  

- самостоятельно составлять планы ценовой   политики фирмы  

- составлять бизнес планы 
иметь навыки: 

принятия управленческих решений по управлению финансовыми   показателями; проведения исследовательской работы по 

анализу и эффективному управлению в организации. 
быть компетентным: в понимании новой эры мировой конкуренции и окружающие проблемы настоящего и будущего в 

любом международном бизнесе, независимо от размера фирмы. 

26 КП Кәсіпорындардағ

ы салық салу 

Мақсаты: кәсіпорындарға салық салудың қазіргі заманғы нормативтік-заңнамалық базасын зерттеу. 

Пәннің мазмұны: Салық түсінігі, экономикалық мазмұны, функциялары және олардың кәсіпорындағы маңызы. Заңды 

тұлғалардың мүлік салығының мәні, ерекшеліктері және төлеушілері. Көлік салығы: жалпы ережелер мен ерекшеліктер. Жер 

салығының мәні мен маңызы. Қосылған құн салығы ұғымы. Корпоративтік табыс салығы. Рента салығының экономикалық 
мазмұны және мақсаты ҚР жер қойнауын пайдаланушылардың төлемдері мен салықтарының жалпы сипаттамасы. 

Кәсіпорындағы салықтар, алымдар және басқа да міндетті төлемдер. 

Студент тиіс: 
білу: кәсіпорындағы салық салудың экономикалық категорияларын, Қазақстандағы кәсіпорындарға салық салу 

ерекшеліктерін; 

істей білу:  нарықтық қатынастар жағдайында ұйым шаруашылығын ұтымды жүргізуді қамтамасыз ету; 
практикалық дағдыларды меңгеру: салық тексерулерін жүргізу; 

құзыретті болуы керек:  алық салу саласындағы нормативтік-заңнамалық актілерді талдауда. 

Салықтар және 

салық салу 

Өндірістің 

ұйымдастырылу

ы және 

технологиясы 

ПД Налогообложени

е на предприятии 

Цель: изучение современной нормативно-законодательной базы налогообложения предприятий. 

Содержание дисциплины: Понятие, экономическое содержание, функции налогов и их значения на предприятии. Сущность, 
особенности и плательщики налога на имущество юридических лиц. Транспортный налог: общие положения и особенности. 

Сущность и значение земельного налога. Понятие налога на добавленную стоимость. Корпоративный подоходный налог.  

Экономическое содержание и назначение рентного налога Общая характеристика платежей и налогов недропользователей РК. 
Налоги, сборы и другие обязательные платежи на предприятии.  

Студент должен:  

знать: экономические категории налогообложения на предприятии, особенности налогообложения предприятий в Казахстане; 
уметь: обеспечить рациональное ведение хозяйства организации в условиях рыночных отношений; 

иметь навыки: проведения налоговых проверок; 

быть компетентными: в анализе нормативно-законодательных актов в области налогообложения. 

Налоги и 

налогообложени
е 

Организация и 

технология 
производства 

27 КП Өндірістің 

ұйымдастырылу

ы және 
технологиясы 

4 7.2 Мақсаты: кәсіпорындарда өндірісті тиімді ұйымдастыру және басқарудың теоретикалық, әдістемелік және практикалық 

мәселелерін қарастыру. 

Пәннің мазмұны: Өндірісті дербес білім саласы ретінде ұйымдастыру. Кәсіпорын ұйымдық жүйе және нарықтық 
экономиканың бөлігі ретінде. Ұйымды басқару жүйесінің құрылымы мен мазмұны. Кәсіпорынның өндірістік құрылымының 

типтері  және  түрлері. Өндіріс процесінің түсінігі, оның жіктелуі және кәсіпорында ұйымдастырылуы. Өндірістік цикл, оның 

құрылымы және оның ұзақтығын есептеу. Өндірісті ұйымдастырудың түрлері, нысандары және әдістері. Өндірісті 
дайындауды ұйымдастыру негіздері және оны дайындау кезеңдері. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 

жұмыстардың мазмұны және кезеңдері. Өндірісті технологиялық дайындау: әдістері, мақсаттары және міндеттері. Құрал-

саймандық және жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру және құрылымы. Кәсіпорынды энергиямен қамтамасыз етуді 
ұйымдастыру. Көлік және қойма шаруашылығын ұйымдастыру. 

Студент тиіс: 

білу: өндірісті ұйымдастырудың қағидаларын, әдістерін, түрлері мен нысандарын, кәсіпорынға қызмет көрсететін өндірістік 
инфрақұрылым мен қосалқы цехтарды ұйымдастыру негіздерін; 

істей білу: негізгі және қосалқы өндірістік үрдісті ұйымдастыру, кәсіпорында жаңа техниканы дайындау мен игеруді 

жоспарлау және басқару; 
практикалық дағдыларды меңгеру: негізгі өндірістік салаларда басқарушылық шешімдер қабылдау; 

құзыретті болуы керек: өндірісті жетілдіру және  ғылыми-техникалық дайындауды ұйымдастыру саласында. 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 
бағдарламасы 

бойыншатәжіриб

елік қызметі 

ПД Организация и 
технология 

производства 

Цель: изучить теоретические, методические и практические вопросы управления и эффективной организации производства в 
предприятиях. 

Содержание дисциплины: Организация производства как самостоятельная область знания. Предприятие как организационная 

система и часть рыночной экономики. Структура и содержание системы управления организацией. Типы и виды 

Экономика 
предприятия 

Дипломная 
работа, 

практическая 

деятельность по 



производственной структуры предприятия. Понятие производственного процесса, его классификация и организация на 

предприятии.  Производственный цикл, его структура и расчет его длительности.  Типы, формы и методы организации 

производства.  Основы организации подготовки производства и этапы его подготовки. Содержание и этапы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  Технологическая подготовка производства: методы, цели и задачи. 

Организация и структура инструментального и ремонтного хозяйства. Организация энергообеспечения предприятия. 

Организация транспортного и складского хозяйства. 
Студент должен:  

знать: принципы, методы, типы и формы организации производства, основы организации производственной инфраструктуры 

и вспомогательных цехов, оказывающих услуги предприятию; 
уметь: организовывать основные и вспомогательные производственные процессы, планировать и управлять подготовкой и 

освоением новой техникой на предприятии; 

иметь навыки: принятия управленческих решений в основных производственных сферах; 
быть компетентными: в области организации научно-технической подготовки и совершенствование производства. 

образовательной 

программе 

28 КП Кәсіпорынның 

шаруашылық 

қызметін талдау 

Мақсаты: кәсіпорынның қызметіне экономикалық талдау жүргізу және басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпарат дайындау 

негіздері бойынша білім алу. 

Пәннің мазмұны: Экономикалық қызметті талдаудың түсінігі, мәні және маңызы. Кәсіпорынның экономикалық қызметін 

экономикалық талдау әдістемесімен әдісінің мәні. Экономикалық ақпарат жүйесі, оның кәсіпорынның экономикалық 

қызметін талдаудағы ерекшеліктері. Экономикалық резервтердің түсінігі, экономикалық мәні және олардың жіктелуі. 
Талдаудың ұйымдастырушылық нысандары және орындаушылары. Кәсіпорын капиталының негізгі көздері, оны 

қалыптастыру және орналастыру тәртібі. Кәсіпорынның еңбек және материалдық ресурстарының жай-күйі мен 

пайдаланылуын талдау. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін талдау. 
Студент тиіс: 

білу: кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудың негізгі әдістерін, кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдауды 

ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз ету үрдісін; 
істей білу: шаруашылық қызметті талдаудағы факторларды жүйелеу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау әдістері мен әдістемесін тәжірибеде қолдану; 

құзыретті болуы керек: кәсіпорынның қаржылық нәтижелеріне талдау жүргізуде. 

Экономикалық 

талдау 

Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 

бағдарламасы 

бойыншатәжіриб
елік қызметі 

ПД Анализ 
хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Цель: получение знаний по основам проведения экономического анализа деятельности предприятия и подготовки 
информации для принятия управленческих решений. 

Содержание дисциплины: Понятие, сущность и значение анализа хозяйственной деятельности. Сущность метода и методики 

экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. Система экономической информации, ее особенности в 
анализе хозяйственной деятельности предприятия. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их 

классификация. Организационные формы и исполнители анализа. Основные источники капитала предпрития, порядок его 

формирования и размещения. Анализ состояния и использования трудовых и материальных ресурсов предприятия. Анализ 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Студент должен:  

знать: основные методы анализа хозяйственной деятельности предприятия, процесс организации и информационного 
обеспечения анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

уметь: систематизировать факторы в анализе хозяйственной деятельности; 
иметь навыки: применять методы и методику анализа хозяйственной деятельности предприятия на практике; 

быть компетентными: в проведении анализа финансовых результатов предприятия. 

Экономический 
анализ 

Дипломная 
работа, 

практическая 

деятельность по 
образовательной 

программе 

29 КП Кәсіпорынның 

инвестициялық 
қызметі 

4 7.2 Мақсаты: мамандар үшін инвестициялық процесті жүзеге асыру және ұйымдастыру, оның қаржылық-несиелік қызмет көрсету 

аясында кәсіби білімді беру. 
Пәннің мазмұны: Инвестициялар ұғымы, инвестициялық қызметтің мазмұны, мақсаттары, функциялары. Нарықтық ортадағы 

кәсіпорынның инвестициялық мінез-құлық моделі. Кәсіпорынның инвестициялық ресурстары: түсінігі, түрлері, қалыптасу 

көздері және факторлары. Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу тәсілдері, нысандары және әдістері. Инвестициялық 
нарықтың мәні және оның жұмыс істеу механизмдері. Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру кезеңдері. 

Инвестициялық дизайн: мәні мен түрлері. Инвестициялық жобаның тиімділігін бағалау. Инвестициялық портфельді басқару 

ұғымы, мақсаттары, жіктелуі және әдістері. Кәсіпорындағы қаржылық инвестицияларды басқару саясаты. Халықаралық сауда 
және инвестициялық ынтымақтастық. 

Студент тиіс: 

білу: инвестициялардың экономикалық тиімділігін есептеу әдістерін, инвестициялық жобалардың технико-экономикалық 
жағдаят дәлелдеулер және кәсіпкерлік-жоспарлаулар әдістемесің; 

істей білу: инвестицияларға қолдануыларға тиімділікте көрсеткіштерге есептерге шешімде қолдану керек және динамикалық 

өзгеретін сыртқы орталарға шарттарда шешімдер қабылдауды; 
практикалық дағдыларды меңгеру: инвестициялық тәуекелдер  және оларды бағалау мен алдын алу немесе азайту жолдарын 

анықтауда. 

құзыретті болуы керек: инвестицияларға тарту сұрақтарында. 

Кәсіпкерлік Дипломдық 

жұмыс,  
білім беру 

бағдарламасы 

бойыншатәжіриб
елік қызметі 



ПД Инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

Цель: ознакомление студентов с основными разделами курса и вооружение их научными и практическими знаниями в области 

инвестиций. 

Содержание дисциплины: Понятие инвестиций, содержание, цели, функции инвестиционной деятельности. Модель 

инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде.  Инвестиционные ресурсы предприятия: понятие, виды, 

источники и факторы формирования. Способы, формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Сущность инвестиционного рынка и механизмы его функционирования. Этапы формирования инвестиционной 
стратегии предприятия. Инвестиционное проектирование: сущность и виды. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта. Понятие, цели, классификация и методы управления инвестиционным портфелем.  Политика управления 

финансовыми инвестициями на предприятии. Международное торговое и инвестиционное сотрудничество. 
Студент должен:  

знать: методы расчета экономической эффективности инвестиций, методику технико-экономического обоснования и бизнес-

планирования инвестиционных проектов; 
уметь: применять в решении задач показатели эффективности использования инвестиций и  принимать решения в условиях 

динамично изменяющейся внешней среды; 

иметь навыки  выявляния инвестиционных рисков, их оценку, пути предотвращения или снижения; 

быть компетентными: в вопросах привлечения инвестиций. 

Предпринимател

ьство 

Дипломная 

работа, 

практическая 

деятельность по 

образовательной 

программе 

30 КП Кәсіпорынның 

инновациялық 
қызметі 

Мақсаты: кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару үрдісін зерттеу. 

Пәннің мазмұны: Басқару объектісі ретінде инновациялық процестің сипаттамасы. Инновациялық жобаларды басқарудың 
маңызды компоненттері. Инновациялық әлеует: кәсіпорындарды бағалау, әдістері және мысалдары. Инновациядағы тәуекел 

және оны азайту әдістері. Ұйымның инновациялық қызметінің негізгі әдістері. Инновациялық сала: инновациялық қызмет пен 

инновациялық кәсіпкерліктің арақатынасы. Венчурлық бизнес: пайда болу тарихы мен даму кезеңдері, венчурлық 
қаржыландырудың ерекшеліктері және инвесторлардың жіктелуі. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу жүйесі. 

Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі ұлттық инновациялық жүйелер. 

Студент тиіс: 
білу: инновацияны басқару үрдісін, инновациялық кәсіпкерліктің мазмұнын, инновация мен технологияның негізгі 

ұғымдарын, инновациялық және ғылыми-техникалық қызметті мемлекеттік қолдау нысандарын; 

істей білу:  инновациялық стратегияны инновациялық қайта құру технологиясы ретінде іске асыру; 
практикалық дағдыларды меңгеру: аналогтар мен прототипті анықтау үшін патенттік іздестіру жүргізу; 

құзыретті болуы керек: кәсіпорынның инновациялық қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді талдауда. 

Кәсіпкерлік Дипломдық 

жұмыс,  
білім беру 

бағдарламасы 

бойыншатәжіриб
елік қызметі 

ПД Инновационная 

деятельность 
предприятия 

Цель: изучение процесса управления инновационной деятельностью предприятия. 

Содержание дисциплины: Характеристика инновационного процесса как объекта управления. Важнейшие составляющие 
управления инновационными проектами. Инновационный потенциал: оценка, методы и примеры предприятий. Риск в 

инновационной деятельности и методы его снижения. Основные методы инновационной деятельности организации.  

Инновационная сфера: соотношение инновационной деятельности и инновационного предпринимательства. Венчурный 
бизнес: история появления и стадии развития, особенности венчурного финансирования и классификация инвесторов. 

Система государственного регулирования инновационной деятельности. Национальные инновационные системы в 

Республике Казахстан и за рубежом 
Студент должен:  

знать: процесс управления инновациями, содержание инновационного предпринимательства, основные понятия инноватики и 
технологии, формы государственной поддержки инновационной и научно-технической деятельности; 

уметь: реализовать инновационную стратегию как технологию инновационных преобразований; 

иметь навыки: проведения патентного поиска для определения аналогов и прототипа; 
быть компетентными: в анализе нормативно-правовых актов, регулирующих инновационную деятельность предприятия. 

Предпринимател

ьство 

Дипломная 

работа, 
практическая 

деятельность по 

образовательной 
программе 

31 КП Кәсіпорынның 

құнын бағалау 

4 7.2 Мақсаты: нақты есептерді шешу үшін кәсіпорын құнын бағалаудың негізгі әдістерін, жеке меншіктің түрлі формаларын, 

шаруашылық түрлерін және жиынтық бағалаудың есептеу жүйесін меңгеру. 

Пәннің мазмұны: Бизнесті бағалаудың заманауи түсінігі. Құн түрлері және кәсіпорынды бағалаудың негізгі принциптері. 
Бағалау рәсімі. Бағалаудың шығындық, кіріс және салыстырмалы тәсілдері. Кәсіпорынды бағалаудағы салыстырмалы тәсіл. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. Жер учаскесінің, жылжымайтын мүліктің, кәсіпорынның машиналары мен 

жабдықтарының, кәсіпорынның айналым капиталының құнын бағалау. Кәсіпорын құнын бағалаудың шетелдік тәжірибесі. 
Студент тиіс: 

білу: әртүрлі мақсаттар үшін бағаланатын активке байланысты мүліктік құқықтарды бағалаудың экономикалық тетігін, 

бағалау қызметтер бағалар, сандық және сапалы көрсеткіштер білу негізгі әдістемелік қағидалар, кәсіпкерлік бағалар әдісің; 
істей білу: бағалардың құрастырулары алгоритмі дербес өндеуің, заттық және материалдық емес активтерге бағаларға 

ерекшеліктерің талдау керек; 

практикалық дағдыларды меңгеру: экономикалық есептеулерді орындау және бағалау; 
құзыретті болуы керек: баға бойынша есептеу нәтижесілердің құрастыруда. 

Экономикалық 

талдау 

Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 
бағдарламасы 

бойыншатәжіриб

елік қызметі 

ПД Оценка 

стоимости 

Цель: изучить основные методы оценки стоимости бизнеса (предприятия) различных форм собственности и форм 

хозяйствования и систему расчетов комплексной оценки для решения конкретных задач. 

Экономический 

анализ 

Дипломная 

работа, 



предприятия Содержание дисциплины: Современное понимание оценки бизнеса. Виды стоимости и основные принципы оценки 

предприятия. Процедура оценки. Затратный, доходный и сравнительный подходы к оценке. Сравнительный подход к оценке 

предприятия. Оценка финансового состояния предприятия. Оценка стоимости земельного участка, недвижимости, машин и 

оборудования предприятия, оборотного капитала предприятия. Зарубежный опыт оценки стоимости предприятия. 

Студент должен:  

знать: экономический механизм оценки имущественных прав, связанных с оцениваемым активом, для различных целей, 
основные методологические принципы оценки, количественные и качественные показатели  оценочной деятельности, методы 

оценки бизнеса; 

уметь: самостоятельно разрабатывать алгоритм построения оценок, разбираться в особенностях оценки материальных и 
нематериальных активов; 

иметь навыки: выполнения экономических расчетов и оценки;  

быть компетентными: в составлени отчетов по оценке. 

практическая 

деятельность по 

образовательной 

программе 

32 КП Кәсіпорын 
стратегиясы 

Мақсаты: стратегияның теориясын зерттеу, тәжірибеде экономикалық стратегияны қолдану. 
Пәннің мазмұны:  Стратегия және стратегиялық басқару: мәні және негізгі компоненттері. Кәсіпорынның  стратегиясындағы 

сыртқы және ішкі ортасын талдаудың рөлі. Компанияның стратегиялық ұстанымдарын талдау және таңдау. Кәсіпорынның 

ұйымдық құрылымы  және  стратегиясы. Стратегиялық өзгерістерді басқару ерекшеліктері. Кәсіпорын стратегиясында адам 

әлеуетін пайдалану қағидалары мен мәселелері. Кәсіпорын стратегиясында корпоративтік мәдениетті қалыптастыру және 

қолдау. Бәсекелестіктің бес негізгі стратегиясы. Стратегияны іске асыру: нақты уақыт режимінде басқару. 
Студент тиіс: 

білу: негізгі экономикалық көрсеткіштерді, бәсекелестік күрес тетігін, бәсекелестік күрестегі стратегиялардың түрлерін; 

істей білу: экономикалық көрсеткіштерді талдау және фирманың даму болжамын жасау; 
практикалық дағдыларды меңгеру: компанияның бәсекелестік артықшылықтарын пайдалану; 

құзыретті болуы керек: кәсіпорынның стратегиясын айқындауда. 

Кәсіпорын 
экономикасы 

Дипломдық 
жұмыс,  

білім беру 

бағдарламасы 

бойыншатәжіриб

елік қызметі 

ПД Стратегия 

предприятия 

Цель: изучение теории стратегии, применение на практике экономической стратегии. 

Содержание дисциплины: Стратегия и стратегическое управление: сущность и основные составляющие. Роль анализа 
внешней и внутренней среды предприятия в ее стратегии. Анализ и выбор стратегических позиций фирмы. Организационная 

структура и стратегия предприятия. Особенности управления стратегическими изменениями. Принципы и проблемы 

использования человеческого потенциала в стратегии предприятия. Формирование и поддержание корпоративной культуры в 
стартегии предприятия. Пять основных стратегий конкурентной борьбы. Реализация стратегии: управление в режиме 

реального времени 

Студент должен:  
знать: основные экономические показатели, механизм конкурентной борьбы, виды стратегий в конкурентной борьбе; 

уметь: анализировать экономические показатели и делать прогноз развития фирмы; 

иметь навыки: использовать конкурентные преимущества компании; 
быть компетентными: в определении стратегии предприятия. 

Экономика 

предприятия 

Дипломная 

работа, 
практическая 

деятельность по 

образовательной 
программе 

33 КП Өнеркәсіп 

экономикасы 

5 7.1 Мақсаты: өнеркәсіптегі  объективті экономикалық заңдардың  зерттеу іс-әрекеттері мен көріністерін, шарттарды және 

факторларды қарастыру. 
Пәннің мазмұны: Халық шаруашылығы экономикасының дамуындағы өнеркәсіптің маңызы. Қазақстан экономикасы 

салаларының бәсекеге қабілеттілігі. Өндірістің шоғырлануының мәні және оның ерекшеліктері.  Өнеркәсіпте мамандандыру 

және кооперациялау және олардың сипаттамасы  Өндірісті біріктірудің мәні және оның көрсеткіштері. Өнеркәсіптік 
кәсіпорындарды орналастыру. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың негізгі қорлары және оның көрсеткіштері. Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың айналым қаражаты және оларды пайдалану көрсеткіштері. Өнеркәсіптің шикізат және материалдық 

ресурстармен қамтамасыз етілуі. Өнеркәсіптің еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі. Өнеркәсіпте өндірілген өнімнің 
өзіндік құны. Өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің тиімділігі. ҚР өнеркәсібін дамытудың инвестициялық-инновациялық 

стратегиясы. 

Студент тиіс: 
білу: Қазақстан өнеркәсібінің қазіргі жағдайын, салалық мамандандыруды ескере отырып, өнеркәсіптегі экономикалық 

қызмет негіздерін; 

істей білу: өнеркәсіпте болып жатқан өзгерістерді талдау және бағалау және басым салаларды анықтау, алынған білімді 
өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметіне қатысты қолдану; 

практикалық дағдыларды меңгеру: өнеркәсіптік өндірісте  экономикалық талдауды қолдануды; 

құзыретті болуы керек: өнеркәсіптік өндірісте  кәсіпкерлікті дамыту мәселелерінде. 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Дипломдық 

жұмыс,  
білім беру 

бағдарламасы 

бойыншатәжіриб
елік қызметі 

ПД Экономика 

промышленност

и 

Цель: изучение действия и проявления в промышленности объективных экономических законов, условий и факторов. 

Содержание дисциплины: Значение промышленности в развитии экономики народного хозяйства. Конкурентоспособность 

отраслей экономики Казахстана. Сущность концентрации производства и ее особенности, Специализация и кооперирование в 
промышленности и их характеристика. Сущность комбинирования производства и его показатели. Размещение 

промышленных предприятий. Основные фонды промышленных предприятий и его показатели. Оборотные средства 

промышленных предприятий и показатели их использования. Обеспеченность промышленности сырьевыми и материальными 

Экономика 

предприятия 

Дипломная 

работа, 

практическая 
деятельность по 

образовательной 

программе 



ресурсами. Обеспеченность промышленности трудовыми ресурсами. Себестоимость произведенной продукции в 

промышленности. Эффективность деятельности промышленных предприятий. Инвестиционно-инновационная стратегия 

развития промышленности РК. 

Студент должен:  

знать: современное состояние промышленности Казахстана, основы экономической деятельности в промышленности с учетов 

отраслевой специализации; 
уметь: анализировать и оценивать изменения, происходящие в промышленности, и определение приоритетных отраслей, 

использовать полученные знания применительно к деятельности промышленных предприятий; 

иметь навыки: применения экономического анализа в промышленном производстве; 
быть компетентными: в вопросах развития предпринимательства в промышленном производстве. 

34 КП Кәсіпорындардағ

ы менеджмент 

Мақсаты: кәсіпорындарда менеджменттің қазіргі заманғы басқарушылық ойлауын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Менеджмент қызмет түрі және басқару жүйесі ретінде. Кәсіпорынды басқарудағы жүйелік тәсілдің 

негіздері. Ұйым- түсінігі, жіктелуі және түрлері. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасының компоненттері. Ұйымның 
мақсаттары, олардың жіктелуі және кәсіпорынды басқарудағы рөлі. Басқарудың ұйымдық құрылымы және басқару нормасы. 

Басқару шешімдері: менеджменттегі түсінігі, рөлі және орны. Кәсіпорынды басқарудың ұйымдастырушылық, әкімшілік, 

экономикалық және әлеуметтік-психологиялық әдістерінің сипаттамасы.  Кәсіпорынның тәжірибедегі басқару персоналының 

топтық динамикасының механизмдері. Ұйымдастырушылық мәдениет кәсіпорындардағы басқару объектісі ретінде. 

Кәсіпорын менеджментінің тиімділігі. 
Студент тиіс: 

білу: ұйымның менеджмент жүйесінің негізгі элементтерін, қағидаларын, заңдылықтарын, басқару әдістері мен тәсілдерін; 

істей білу: мақсаттарды дұрыс тұжырымдау және оларға қол жеткізу үшін міндеттер қою; 
практикалық дағдыларды меңгеру: стратегиялық, тактикалық жоспарларды әзірлеу, өзінің жұмыс уақытын жоспарлау; 

құзыретті болуы керек: тиімді шешімдер қабылдауда. 

Менеджмент Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 
бағдарламасы 

бойыншатәжіриб

елік қызметі 

ПД Менеджмент на 

предприятиях 

Цель: формирование современного управленческого мышления менеджмента на предприятиях. 

Содержание дисциплины: Менеджмент как вид деятельности и система управления. Основы системного подхода в 
управлении предприятием. Организация - понятие, классификация и виды организаций. Составляющие внутренней и внешней 

среды предприятия.  Цели организации, их классификация и роль в менеджменте предприятия. Организационная структура 

управления и норма управляемости.  Управленческие решения: понятие, роль и место в менеджменте.  Характеристика 
организационно-распорядительных, экономических и социально-психологических методов управления предприятием.  

Механизмы групповой динамики в практике персонал-менеджмента предприятия.  Организационная культура как объект 

менеджмента на предприяти. Эффективность менеджмента предприятия. 
Студент должен:  

знать: основные элементы системы менеджмента организации, принципы, закономерности, методы и подходы к управлению; 

уметь: правильно формулировать цели и ставить задачи для их достижения,  
иметь навыки:  разрабатывать стратегические, тактические планы, планировать свое рабочее время; 

быть компетентными: в принятии эффективных решений. 

Менеджмент Дипломная 

работа, 
практическая 

деятельность по 

образовательной 
программе 

35 КП Агроөнеркәсіп 
кешенінің 

экономикасы 

5 7.1 Мақсаты: шаруашылықтың нарықтық түрі жағдайында ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының экономикалық механизмін 
қарастыру. 

Пәннің мазмұны: Агроөнеркәсіптік кешен: ұлттық экономика жүйесіндегі мәні, рөлі және орны. АӨК-дегі ұйымдастыру-

экономикалық қатынастар. Қазақстандағы агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың үрдістері мен мәселелері. АӨК - дегі 
әлеуметтік еңбек бөлінісінің нысандары. Ауыл шаруашылығы ұйымдарының негізгі және айналым капиталы. 

Агроөнеркәсіптік кешенге күрделі салымдар мен инвестициялардың ерекшеліктері. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының 

еңбек ресурстары және оларды пайдаланудың тиімділігі. АӨК шығындарының мәні және жіктелуі, өнімнің өзіндік құны. АӨК 
баға белгілеу және баға жүйесі. Ауыл шаруашылығының жалпы және тауарлық өнімдері, өнімді өткізу нарықтары мен 

арналары. Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдау және дамыту саласындағы ҚР мемлекеттік бағдарламалары. АӨК 

кәсіпорындарын ресурстық қамтамасыз ету, олардың өндірістік әлеуеті. Аграрлық өндірістің экономикалық тиімділігі. 
Студент тиіс: 

білу: АӨК кешен құрамы мен құрылымын, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы шаруашылық жүргізу объектісі ретіндегі 

кәсіпорынның мәнін; 
істей білу: АӨК кешен кәсіпорындарының қазіргі жай-күйі мен жұмыс істеу тиімділігін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді 

есептеу және талдау, агроөнеркәсіптік кешен экономикасының әлеуметтік-экономикалық даму перспективаларын негіздеу; 

практикалық дағдыларды меңгеру: АӨК кешен ұйымдарында агроөнеркәсіптік өндірістің өнімнің өзіндік құнын және 
рентабельділігін есептеу; 

құзыретті болуы керек: жаңа ауыл шаруашылығының даму сұрақтары бойынша. 

Кәсіпорын 
экономикасы 

Дипломдық 
жұмыс,  

білім беру 

бағдарламасы 
бойыншатәжіриб

елік қызметі 

ПД Экономика 
агропромышленн

ого комплекса 

Цель: изучение экономического механизма функционирования сельскохозяйственного предприятия в условиях рыночного 
типа хозяйствования. 

Содержание дисциплины: Агропромышленный комплекс: сущность, роль и место в системе национальной экономики. 

Организационно-экономические отношения в АПК. Тенденции и проблемы развития агропромышленного комплекса в 

Экономика 
предприятия 

Дипломная 
работа, 

практическая 

деятельность по 



Казахстане. Формы общественного разделения труда в АПК. Основной и оборотный капитал сельскохозяйственных 

организаций. Особенности капитальных вложений и инвестиций в АПК. Трудовые ресурсы предприятий сельского хозяйства 

и эффективность их использования. Сущность и классификация издержек в АПК, себестоимость продукции. Ценообразование 

и система цен в АПК. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства, рынки и каналы сбыта продукции. Государственные 

программы РК в сфере государственной поддержки и развитии агропромышленного комплекса. Ресурсное обеспечение 

предприятий АПК, их производственный потенциал. Экономическая эффективность аграрного производства. 
Студент должен:  

знать: состав и структуру АПК, сущность предприятия как объекта хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса; 

уметь: рассчитывать и анализировать основные показатели, характеризующие современное состояние и эффективность 
функционирования предприятий АПК, обосновывать перспективы социально-экономического развития экономики 

агропромышленного комплекса; 

иметь навыки: рассчитать себестоимость продукции и рентабельность агропромышленного производства в организациях 
АПК; 

быть компетентными: в вопросах развития сельского хозяйства. 

образовательной 

программе 

36 КП Басқарушылық 

шешімдерді 

қабылдау 

Мақсаты: қызметтің профилімен байланысты әр түрлі жағдайларда шешімдердің оңтайлы жолдарын  негіздеу және оларға 

байланысты құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны:  Басқару шешімдері: басқару жүйесіндегі ұғымы, рөлі және орны. Басқарушылық шешімдердің жіктелуі 

және оларға қойылатын талаптар. Басқару шешімдерін қабылдау, әзірлеу және іске асыру технологиясы. Басқару шешімін 
ақпараттық қамтамасыз ету процесінің мақсаттары  және  кезеңдері. Басқару жүйесіндегі басшының рөлі  және  функциялары. 

Ұйымның сыртқы ортасының сипаттамасы және оның басқарушылық шешімдер қабылдауға әсері. Басқару шешімдерін 

болжау. Басқару шешімдерін қабылдау әдістері және модельдеу. Шешім қабылдаудағы белгісіздік  және тәуекел. Шешім 
қабылдаудағы басшының жауапкершілігінің мәні мен түрлері. Басқару шешімдерінің сапасы және оны бағалау. Басқару 

шешімдерінің тиімділігін бағалау әдістері мен әдістемелері. 

Студент тиіс: 
білу: ұйымдағы басқарушылық шешімдердің мәнін мен типологиясын, басқарушылық шешімдерді дайындау және іске 

асырудың қазіргі заманғы тәсілдерін; 

істей білу: басқарушылық шешімдерді әзірлеудің ең тиімді схемасын таңдау, шешімдердің сапасын анықтайтын маңызды 
факторларды ескеру; 

практикалық дағдыларды меңгеру: басқару шешімдерін әзірлеудің әртүрлі алгоритмдерін құру; 

құзыретті болуы керек: басқарушылық шешімдерді іске асырудың неғұрлым ұтымды ұйымдастыру нысандарын таңдауда. 

Менеджмент Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 

бағдарламасы 
бойыншатәжіриб

елік қызметі 

ПД Принятие 
управленческих 

решений 

Цель: формирование навыков поиска, обоснования и выбора оптимальных вариантов решений в различных ситуациях, 
связанных с профилем деятельности. 

Содержание дисциплины: Управленческие решения: понятие, роль и место в системе управления. Классификация 

управленческих решений и требования, предъявляемые к ним.  Технология принятия, разработки и реализации 
управленческих решений.  Цели и этапы процесса информационного обеспечения управленческого решения. Роль и функции 

руководителя в системе управления. Характеристика внешней среды организации и его влияние на принятие управленческих 

решений.  Прогнозирование управленческих решений. Моделирование и методы принятия управленческих решений.  
Неопределенность и риск в принятии решений. Сущность и виды ответственности руководителя при принятии решений. 

Качество управленческих решений и его оценка.  Методы и методики оценки эффективности управленческих решений 
Студент должен:  

знать: сущность и типологию управленческих решений в организации, современные способы подготовки и реализации 

управленческих решений; 
уметь: выбирать наиболее рациональные схемы разработки управленческих решений,  учитывать наиболее важные факторы, 

определяющие качество решений; 

иметь навыки: построения различных алгоритмов разработки управленческих решений; 
быть компетентными: в выборе наиболее рациональных организационных форм реализации управленческих решений. 

Менеджмент Дипломная 
работа, 

практическая 

деятельность по 
образовательной 

программе 

37 КП Табиғатты 

пайдалану 

экономикасы   

4 7.1 Мақсаты: қоршаған ортаны басқарудың экономикалық ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Табиғатты пайдалану экономикасына кіріспе.  Табиғи ресурстар және қоршаған ортаның сапасы-қоғамның 

тұрақты дамуының негізі.  Қазақстанда табиғатты пайдалануды реттеудің заңнамалық негіздері. Табиғи ресурстарды 
экономикалық бағалау әдістемесі. Қазақстанның жаңартылмайтын ресурстары және оларды экономикалық бағалау әдістері. 

Қазақстанның жер ресурстары, олардың сапалық сипаттамасы және бағасы. ҚР су ресурстарын қорғау және ұтымды 

пайдалану мәселелері. Қазақстанның биологиялық ресурстары және оларды қорғау, молықтыру және ұтымды пайдалану 
мәселелері. Қазақстан атмосферасының ластануы мен оны қорғау мәселелері. Қазақстан Республикасы табиғи ресурстарының 

мемлекеттік кадастрлары. Табиғат пайдаланудағы ҒТП мәні және негізгі бағыттары. 

Студент тиіс: 
білу: Қазақстандағы табиғатты пайдалану негіздерін, экологиялық нормативтік-құқықтық актілерінің мазмұнын; 

істей білу: табиғатты қорғау іс-шараларын жүзеге асырудың экономикалық тиімділігін анықтау,  кәсіпорынның қоршаған 

ортаны ластағаны үшін төлемдердің мөлшерін анықтау; 

Макроэкономика Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 
бағдарламасы 

бойыншатәжіриб

елік қызметі 



 

практикалық дағдыларды меңгеру: экономикалық шығынды есептеу және кәсіпорынның экологиялық салдарын болжау; 

құзыретті болуы керек: табиғи ресурстардың  бағаларын анықтау мәселелері бойынша. 

ПД Экономика 

природопользова
ния 

Цель: формирование представлений об экономических особенностях управления природопользованием. 

Содержание дисциплины: Введение в экономику природопользования.  Природные ресурсы и качество окружающей среды – 
основа устойчивого развития общества.  Законодательные основы регулирования природопользованием в Казахстане. 

Методика экономической оценки природных ресурсов. Невозобновимые ресурсы Казахстана и методы их экономической 

оценки. Земельные ресурсы Казахстана, их качественная характеристика и оценка. Проблемы охраны и рационального 
использования водных ресурсов РК. Биологические ресурсы Казахстана и проблемы их охраны, воспроизводства и 

рационального использования. Проблемы загрязнения и охраны атмосферы Казахстана. Государственные кадастры 

природных ресурсов Республики Казахстан. Сущность и основные направления НТП в природопользовании. 
Студент должен:  

знать: основы природопользования в Казахстане, содержания экологических нормативно-правовых актов; 

уметь: определять экономическую эффективность осуществления природоохранных мероприятий, определить размеры 
платежей за загрязнение окружающей среды предприятием; 

иметь навыки: рассчитать экономический ущерб и предвидеть экологические последствия предприятия; 

быть компетентными:  в вопросах определения цен за природные ресурсы. 

Макроэкономика Дипломная 

работа, 
практическая 

деятельность по 

образовательной 
программе 

38 КП Кәсіпорын 

қызметін 

жоспарлау 

Мақсаты: кәсіпорын қызметін жоспарлау бойынша ғылым және тәжірибе саласындағы аса маңызды мәселелер мен 

факторларды өзара байланыста зертеу. 

Пәннің мазмұны:  Ұйымдағы жоспарлау процесінің мәні, мақсаттары және негізгі кезеңдері; жоспарлардың нысандары мен 
түрлері. Кәсіпорында жоспарлау жүйесін ұйымдастыру. Кәсіпорын қызметін болжау: түсінігі және элементтері. Кәсіпорын 

қызметін стратегиялық жоспарлаудың мәні және құрылымы. Өндіріс қызметін жедел жоспарлаудың мазмұны, міндеттері 

және жүйелері. Бизнес-жоспарлау: түсінігі, мазмұны және құрылымы. Қаржылық жоспарлау: мәні, міндеттері, мақсаттары, 
қағидалары  және  кезеңдері. 

Студент тиіс: 

білу: кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттарын, кәсіпорындағы өндірістік-өткізу қызметін жоспарлау ерекшеліктерін; 
істей білу: кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін жоспарлау; 

практикалық дағдыларды меңгеру: өндірістік бағдарламаны жоспарлау; 

құзыретті болуы керек: өндірістік-шаруашылық қызметтің қаржылық жоспарын құрастыруда. 

Бизнес 

жоспарлау 

Дипломдық 

жұмыс,  

білім беру 
бағдарламасы 

бойыншатәжіриб

елік қызметі 

ПД Планирование 

деятельности 

предприятия 

Цель: изучение важных факторов в области науки и практики по планированию деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины: Сущность, назначение, цели и основные этапы процесса планирования в организации; формы и 

виды планов. Организация системы планирования на предприятии.  Прогнозирование деятельности предприятия: понятие и 
элементы. Сущность и структура стратегического планирования деятельности предприятия.  Содержание, задачи и системы 

оперативного планирования деятельности производства. Бизнес-планирования: понятие, содержание и структура.  

Финансовое планирование: сущность, задачи, цели, принципы и этапы. 
Студент должен:  

знать: основные направления деятельности предприятия, особенности планирования производственно-сбытовой деятельности 

на предприятии; 
уметь: планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

иметь навыки: планирования производственной программы; 

быть компетентными: в составлении финансового плана производственно-хозяйственной деятельности. 

Бизнес 

планирование 

Дипломная 

работа, 

практическая 
деятельность по 

образовательной 

программе 




