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I. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты  

 

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

Білім беру бағдарламасының (ББ) миссиясы жоғары білім беру саласында жоғары сапалы білім беру қызметін ұсыну, Болон процесі 

принциптерін және білім берудегі қазіргі заманғы сапа стандарттарын іске асыру негізінде 6В04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша 

кадрларды даярлау бойынша ұлттық кеңістіктегі көшбасшылықты көрсету болып табылады .  

6В04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы (ББ) экономика саласындағы бакалаврларды терең теориялық және практикалық дайындауға 

бағытталған 

Білім беру бағдарламасының мақсаты жеке тұлғалық және қасиеттерді қалыптастыру, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру үшін қазіргі заманғы білім беру технологиялары мен тәрбие әдістемелерін үйлестіру негізінде экономика саласында жоғары білікті, 

бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету болып табылады. 

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері түлектерді дайындау болып табылады: 

- экономикалық ақпаратты іздеу мен өңдеудің заманауи әдістерін жоғары тиімді пайдалану дағдысын меңгерген;  

- кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдарды қолдануға дайын;  

- нарықтық экономика жағдайында бәсекелестік ортада жұмыс істеуге дайын;  

- шаруашылық субъектілерінің тиімді қызметіне қол жеткізу үшін кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті. 

6В04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез бейімделе алатын Қазақстан 

Республикасының экономикасы үшін жоғары білікті құзыретті бакалаврларды дайындауға мүмкіндік береді . 

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

Білім беру бағдарламасы Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес әзірленген Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен 

келісілген, еңбек нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. Білім беру бағдарламасы «Экономика және өндірісті 

ұйымдастыру» және «Кәсіпорын экономикасы» екі мамандануы бойынша экономика бакалаврларын даярлауды көздейді. 

6В04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы экономика пәндерді оқытудың модульдік жүйесі негізінде жобаланған және жалпы мәдени 

және кәсіби құзыреттерді қалыптастыратын 15 модульден тұрады. 

Жалпы білім беретін, базалық және бейінді пәндер циклі модульдерді қамтиды: 

-Жалпы білім беру пәндері; 

- Экономикалық-математикалық дайындық; 

- Кәсіби-коммуникативтік; 

- Аймақтық және халықаралық экономика; 

- Қаржы, басқару және бухгалтерлік есеп; 

- Мемлекеттік реттеу және экономикалық ілімдердің тарихы; 

- Экономикадағы статистика және талдау негіздері;  

- Институционалдық экономика және логистика 

- Өндірісті жоспарлау және басқару; 

- Эконометрика және кәсіпорынды жоспарлау; 

- Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру; 
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- Кәсіпорынның өндірістік қызметі; 

- Салалар экономикасы; 

- Кәсіпорынның қызметін талдау; 

- Кәсіпорындағы қызметті жоспарлау және еңбекті басқару. 

Бакалавриатта оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттер көлемімен анықталады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игеру 

және бакалавр дәрежесін алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білімнің білім беру бағдарламасы толық игерілген болып 

саналады.  

Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаудың негізгі өлшемі білім алушылардың барлық оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық 

кредиттерді, оның ішінде студенттің оқу қызметінің барлық түрлерін игеру болып табылады. 

1.3 Біліктілік сипаттамасы  

Кәсіби қызмет саласы 

-экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық талдау қызметтері әр түрлі сала, сала және меншік нысандары; көтерме, бөлшек 

сауда және қоғамдық тамақтану кәсіпорындары; мемлекеттік органдар; академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу ұйымдары. 

Кәсіби қызмет объектісі: 

- ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік - экономикалық және талдау қызметтері, олардың қызмет 

түріне, меншік нысанына, қатысушылар санатына (ҚР резиденттері және бейрезенденттер), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, 

республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу институттары, білім беру мекемелері (бастауыш кәсіптік, орта 

кәсіптік). 

6В04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалаврының кәсіби қызмет түрлері болып табылады:  

- ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет;  

- өндірістік-басқару қызметі;  

- жобалау қызметі;  

- кәсіпкерлік қызмет;  

- консалтингтік қызмет;  

-ғылыми-зерттеу қызметі;  

- білім беру (педагогикалық) қызметі;  

6В04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалавры төменде көрсетілген кәсіптік қызмет түрлеріне сәйкес 

міндеттерді шешуге дайын болуы тиіс. 

Ұйымдастыру-технологиялық қызметі: 

- нақты ұйымда басқару технологиясын әзірлеу, енгізу және қолдану саласында білікті жұмыс істеу үшін дағдыларға ие болу, соның ішінде басқару 

технологиясының тиісті сақталуын жан-жақты талдау мен бақылауды жүзеге асыру, басқарудың ғылыми-әдістемелік және ұйымдастыру-

технологиялық базасын құруға қатысу, басқа мамандармен бірлесіп жоспарлау, инвестициялық, инновациялық және экологиялық менеджменттің, 

ұйымдар мен кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін жүргізудің тиімді әдістерін, ережелері мен процестерін әзірлеу және қолдану; 

- қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, типтік әдістемелер негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі бойынша 

экономикалық есептерді жүргізу үшін ақпаратты жүйелеу және қорыту; 

- алынған нәтижелерді талдау, бағалау, түсіндіру және қорытындыларды негіздеу; 
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- өндірісті ұйымдастыру процесіне, өндірістік үдерісті ресурстық қамтамасыз етуге, маркетингті, логистиканы басқаруды ұйымдастыруға, табиғатты 

тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын әзірлеуге белсенді қатысу. 

Өндірістік-басқару қызметі: 

- өндірісті басқара білу; 

- тиімді басқару жүйесін құру; 

- басқару шешімдерінің тиімділігін талдау, өндірістік - басқару қызметінің барлық спектрі бойынша контроллингті жүзеге асыру; 

- менеджмент өндірісін ұйымдастырудың заманауи әдістері мен технологияларын меңгеру; 

- белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдыларын 

меңгеру. 

Жобалау қызметі: 

-басқарудың ұйымдық құрылымдарын әзірлеуді, оларды енгізудің күтілетін техникалық-экономикалық нәтижелерін негіздеуді және бейімдеуді 

жүзеге асыру; 

- жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін жүзеге асыру, жобалық есептерді дайындау және жүргізу, жаңа кәсіпорынды ұйымдастыруға, 

техникалық қайта жарақтандыруға, жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды қайта құру және кеңейтуге, өнімнің жаңа түрлерін енгізуге қатысты арнайы 

құжаттарды әзірлеу (техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т.б.), сондай-ақ әзірленетін жобалардың стандарттарға және басқа да 

нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру. 

Кәсіпкерлік қызмет: 

- бизнес-жоспарлар әзірлеу, жаңа бизнес құру;  

-кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, оңтайлы-дәлелді шешімдер қабылдау. 

Консалтингтік қызмет: 

- экономикалық мәселелердің ауқымды шеңбері бойынша өндірушілерге, сатушыларға, сатып алушыларға кеңес беру. 

Ғылыми-зерттеу қызметі: 

- Қазақстанда да, шетелде де микро және макро - деңгейде әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын көрсеткіштерді 

талдау және түсіндіру; 

- ақпараттық шолуларды, аналитикалық есептерді дайындауды жүзеге асыру; 

- статистикалық зерттеулер, сауалнамалар, сауалнама жүргізу және олардың нәтижелерін бастапқы өңдеу; 

- кәсіби қызмет саласында жобалық шешімдерді әзірлеуге, әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен іс-

шараларды дайындауға қатысу. 

Білім беру (педагогикалық) қызметі: 

- жалпы білім беру мекемелерінде, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта білім беру мекемелерінде экономикалық пәндерді оқыту. 
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2. Оқыту нәтижелері 

6В04102 «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалавры негізгі білім беру бағдарламасының мақсаттарына және 

кәсіби қызметтің міндеттеріне сәйкес келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасауға; қазіргі әлемдегі ұтқырлыққа, сыни 

ойлауға және дене бітімін өзін-өзі жетілдіруге, Қазақстанның тарихи және экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми 

талдау негізінде азаматтық позицияны көрсетуге қабілеті (N 1).  

- шаруашылық қызметтің құқықтық, әлеуметтік, этикалық және мәдени аспектілері бойынша білімін көрсету, денсаулық сақтау және тіршілік 

қауіпсіздігі мәселелерінде хабардарлықты көрсету, ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада 

қолдану (N 2). 

- ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс істеу дағдыларын белсенді пайдалану, ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істеу (N 3). 

- бастапқы деректерді дайындау және қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, типтік әдістемелер негізінде  шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің есебін жүргізу үшін математикалық 

пәндерді, статистиканы, қаржыны, бухгалтерлік есеп пен микро және макродеңгейде талдауды қолдану, академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңызын ұғыну (N 4).  

- нақты кәсіпорын үшін қолданыстағы заңнаманы, халықаралық стандарттардың талаптарын және шаруашылық жүргізуші субъектінің 

экономикасын нығайту қағидаттарына негізделген тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп пен есептілікті ұйымдастырудың ұтымды жүйесін 

әзірлеуге және іске асыруға қатысу (N 5). 

-қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды мәселелер мен үрдістерді талдау және әртүрлі деңгейдегі экономикалық жүйенің, экономика мен 

экономикалық ғылымның тарихы бойынша білімді қолдану негізінде болашақта олардың даму мүмкіндігін болжау (N 6)  

- кәсіби қызмет саласына жататын зерттелетін үдерістердің, құбылыстар мен объектілердің үлгілерін құру және ұйымдарды, бөлімшелерді, 

қызметкерлер командаларын, жобалар мен желілерді басқару кезінде тиімді шешімдер қабылдау мақсатында алынған нәтижелерді түсіндіру (N 7). 

- статистикалық, есептік ақпаратты, аналитикалық өңдеу негізінде басқарушылық шешімдерді негіздеп алынған нәтижелерге баға беру және 

қойылған міндеттерге сәйкес ақпараттық шолулар, аналитикалық есептер дайындау(N 8). 

-әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерін және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларын ескере отырып, 

жобалар мен мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстарды, іс-шараларды әзірлей білу (N 9). 

- халықаралық стандарттарға сәйкес жобалық, жоба алдындағы құжаттаманың сараптама жасау жөніндегі жұмысты үйлестіру (N 10)  

- өндірістің тиімділігін арттыру үшін оңтайлы шешімдер қабылдауды қамтамасыз етуге алынған нәтижелерді пайдалану және кәсіпорынның 

қаржы-шаруашылық қызметін кешенді талдауды жүзеге асыру (N 11). 

-барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу, оның ішінде: жоспарлау, шығындарды басқару 

және материалдық-техникалық жабдықтау, логистика, өткізу және еңбек ресурстары(N 12). 
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3. Пәндердің сипаттамасы 

 
№ Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредитт

ер саны 

Қалыптасатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

N 1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 

1 Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

Отандық тарихтың тұжырымдамалық негізі. 

Қазақ мемлекеттілігінің шығу тегі мен 

сабаұтастығы: ежелгі, ортағасыр мен жаңа 

дәуір.  Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, 

саяси және мәдени дамуының зандылықтары. 

Заманауи Қазақстан тарихының өзекті 

мәселелері. Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 

дүние жүзілік тарих контекстінде. Қазіргі 

заманғы Қазақстан тарихының кезеңдері.  

Қазіргі заман Қазақстан тарихының тарихы көзі 

мен тарихнамасы. 

5 + +           

2 Философия Ойлау мәдениетінің пайда болуы. Әлемнің 

философиялық түсінігінің негіздері. Сана, жан 

және тіл. Онтология және метафизика. Таным 

және шығармашылық. Білім, ғылым, техника 

және технологиялар. Адам философиясы және 

құндылық әлемі. Өмірдің мәні. Еркіндік 

философиясы. Өнер философиясы. Қоғам және 

мәдениет. Тарих философиясы. Дін 

философиясы. "Мәңгілік ел "және" Рухани 

жаңғыру " - жаңа Қазақстанның философиясы. 

5 + +           

3 Қазақ (Орыс) тілі Сөйлеу әрекетінің түрлерін деңгей 

дайындығына сәйкес табысты меңгеру. 

Тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, әр түрлі 

жағдайларда тілді меңгеру дағдыларын 

қалыптастыру және жетілдіру, кәсіби қарым-

қатынас. Қарым-қатынастың кәсіби бағыты мен 

коммуникативтік мақсатына сәйкес ауызша 

және жазбаша сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Орыс тілінде өнімді сөйлеу 

өндірісінің формаларын дамыту, бұл 

студенттердің өзіндік жұмысын белсендіруге 

ықпал етеді. 

10 + +           
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4 Шетел тілі Жалпы білім беру блогының пәні ретінде шет 

тілдерін оқыту, ЖОО-да аталмыш бағыт өзге 

ұлттар мен мәдениет өкілдерінің табысты 

қызметтеріне және қарым-қатынастарына 

қабілетті тілдік тұлғаның қалыптасуын 

қарастырады 

10 + +           

5 Ақпараттық-

коммуникациялы

қ технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

АКТ қоғам дамуының бастапқы секторларындағы 

ролі. АКТ саласындағы стандарттар. АКТ 

арасындағы байланыс және мыңжылдық 

Декларациясындағы тұрақты даму 

мақсаттарымен бірге жетістіктер арасындағы 

байланыс. Компьютерлік жүйеге кіріспе. 

Компьютерлік жүйелер архитектурасы. 

Компьютерлік жүйеге шолу 

5 +  +          

6 Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану, 

психология) 

Әлеуметтік нақтылық және оның мағынасы. 

Әлеуметтік тәжірибедегі себепті-салдарлы 

байланыстар. Қазіргі заманғы білімдер 

жүйесіндегі саяси ғылымдардың орны. Саясаттың 

қоғам өмірінің басқа салаларымен байланысы.  

Мәдениет түсінігінің қалыптасу тарихы: Дін 

мәдениеттің сакральды формасы ретінде. 

Әлеуметтік-мәдени институт. Ежелгітүрік 

өркениеті мен оның ерекшеліктері. «Мәдени 

мұралар» мемлекеттік бағдарламасы. Психология 

әдістері 

8 + +           

7 Дене шынықтыру Дене тәрбиесі әлеуметтік гуманитарлық пәндер 

цикліне кіреді және міндетті компонент болып 

табылады.Жеңіл атлетика, жүгіру техникасы, 

төмен старт, старттық жүгіру, дистанциядан 

жүгіру, мәреге жету. Кроссалық дайындық. 

Екпеден ұзындыққа секіру. Гимнастика. 

Акробатика. Спорттық ойындар. Волейбол. 

Баскетбол. Қол добы. "Аншилар" Қазақ ұлттық 

ойыны "бәйге". Президенттік тест 

8 + +           

8 Бизнес негіздері Курсты оқудың мақсаты қазіргі заманғы 

экономикада бизнесті ұйымдастыру 

технологиясы туралы жүйелі, тұтас түсінікті 

қалыптастыру, оның қызметінің әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерін талдау, болашақ 

5  +    + +  +    
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маманға оларды кәсіби мүдделерінде көрсетуге 

мүмкіндік беретін экологиялық, әлеуметтік және 

құқықтық білім негіздері, құқықтық мәдениетті 

тәрбиелеу, академиялық жазу ережелерін, кәсіби 

қызметте басқарушылық шешімдер қабылдауға 

ықпал ететін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының нормаларын 

сақтауға саналы көзқарасты қалыптастыру болып 

табылады. 

9 Экономикалық 

теория 
Курстың мақсаты: нарықтық экономиканың 

негізгі буындарының құрылымы мен 

функциялары туралы, маңызды экономикалық 

процестердің логикасы мен тиімділігі, оңтайлы 

экономикалық шешімдер қабылдау 

принциптері туралы түсінік қалыптастыру 

негізінде студенттерде экономикалық ойлау 

мен мінез-құлықтың тамаша түрін 

қалыптастыру. Пән нарықтық экономикалық 

жүйенің жұмыс істеуінің теориялық негіздерін 

игеруге, әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерге талдау жүргізу білімін 

практикада қолдануға, жаңа экономикалық 

ойлау мен тиімді экономикалық мінез-құлықты 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

5    +  +       

10 Экономикадағы 

математика 
Пәнді оқытудың мақсаты-әлеуметтік-

экономикалық процестер мен құбылыстарды 

модельдеуге, талдауға және нәтижелерді 

бағалауға көмектесетін математикалық 

аппаратты дамыту. Пән студенттердің тұлғасын 

қалыптастыруға, олардың интеллектісі мен 

логикалық және алгоритмдік ойлау 

қабілеттерін дамытуға, маман ретінде 

студенттердің болашақ қызметі саласындағы 

процестер мен құбылыстарды зерттеуге және 

болжауға мүмкіндік беретін математикалық 

әдістерді игеруге бағытталған. 

3    +    +     

11 Микроэкономика Зерттеудің мақсаты студенттерге 

Микроэкономика әдістері, нарықтық экономика 

5    +  + +      
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субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау 

үшін микроэкономикалық модельдер туралы 

түсінік беру және оларды бизнес-ортада сәтті 

жүзеге асыру. Пән студенттерде микро деңгейде 

қазіргі экономиканың жұмыс істеу заңдылықтары 

туралы білім мен дағдыларды қалыптастыруға, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 

сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу мен 

талдауға, экономикалық агенттердің мінез-

құлқын болжауға, ұйымдарды басқаруда шешім 

қабылдауға бағытталған. 

12 Макроэкономика Курстың мақсаты макроэкономикалық талдаудың 

заманауи әдіснамасы мен әдістерін меңгеру, 

Макроэкономикалық тепе-теңдікке қол жеткізу 

проблемаларын қарау болып табылады. 

Макроэкономика курсында студенттер 

экономикада болып жатқан әлеуметтік маңызды 

проблемалар мен процестерді талдауға және 

болашақта олардың мүмкін дамуын болжауға, 

өндірістің, жұмыссыздықтың, бағаның және т.б. 

даму көрсеткіштерін есептеуге көмектесетін білім 

алуы керек. және осы мәліметтер негізінде 

басқарудың тиімді шешімдерін қабылдау. 

6    +  + +      

13 Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Тілдік дайындық кәсіби салада қазақ (орыс) тілін 

табысты меңгеруге ықпал етеді, студенттердің 

кәсіби қызметтің түрлі салаларында қарым-

қатынас жасау бойынша коммуникативтік 

қабілеттерін дамытады. Студенттердің 

мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде 

тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарым-

қатынас жасау қабілеті; қазіргі әлемде 

ұтқырлыққа, сыни ойлауға, ғылыми зерттеулер 

жүргізуге, академиялық іскерлік хат ережелеріне, 

қазақ (орыс) тілдерінде ақпаратты басқаруға 

қабілеті қалыптасады. 

4 + + +          

14 Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

Пәнді оқытудың мақсаты-кәсіби құзыреттілік 

деңгейін арттыру үшін болашақ мамандардың 

кәсіби қызметінің әртүрлі аспектілерін іске 

асыруға мүмкіндік беретін Кәсіби шет тілінде 

4 + + +          
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сөйлеуді қалыптастыру. Мамандық бойынша 

болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен 

туындаған, студенттердің шет тілін үйренудегі 

қажеттіліктерін ескеруге негізделген кәсіби 

бағытталған оқыту, қосымша кәсіби білім алу, 

лексикалық минимум алу, терминологияны 

зерттеу, студенттерді ғылыми мақалалар мен 

жарияланымдарды тәуелсіз оқытуға, кәсіби 

тілде сөйлесуге дайындау 

15 

Аймақтық 

экономика 

Бұл оқу пәнінің мақсаты-аймақтық деңгейде 

елдің экономикалық кешенінің жұмыс істеуінің 

экономикалық механизмін қалыптастырудың 

мүмкін жолдарын жан-жақты зерттеу. Пән 

алынған білімді өңірлік дамудың әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерінің бастапқы 

деректерін дайындауда, өңірлердегі 

экономикалық және әлеуметтік процестердің 

даму болжамын жасауда, экономикалық және 

әлеуметтік дамудың өңірлік бағдарламаларын 

әзірлеу мен іске асыруда қолдануға 

бағытталған. 

5    +  +       

16 

Халықаралық 

экономика 

"Халықаралық экономика" пәні халықаралық 

өндіріс, тауарлар мен қызметтер алмасу, 

өндірістік факторлардың қозғалысы, валюта 

бағамдарын қалыптастыру және 

мемлекеттердің Халықаралық экономикалық 

саясаты саласындағы әртүрлі елдердің 

шаруашылық субъектілерінің өзара іс-

қимылының заңдылықтарын зерттеуге 

арналған. Пәнді оқу мақсаты: халықаралық 

экономика саласында теориялық білімді, 

іскерлікті және практикалық дағдыларды, 

Халықаралық экономикалық қатынастарды іске 

асыру нысандары, әдістері мен тетіктерін 

қалыптастыру. 

5     + + +      

17 

Қаржы 

Курстың мақсаты-студенттерге теориялық білім 

алу,теорияны қаржылық жұмыс тәжірибесімен 

байланыстыру, ойлаудың шығармашылық тәсілін 

5    + +        
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дамыту, Болашақ мамандардың тұрақты 

объективті дүниетанымын қалыптастыру. Курста 

қаржыны ұйымдастыру және басқару негіздері, 

Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің 

құрамы мен құрылымы қарастырылады, бұл 

оларды кәсіпорынның қаржылық есептілігімен 

аналитикалық жұмыс дағдыларын игеру үшін 

практикада қолдануға ықпал етеді. 

18 

Менеджмент 

Пәннің мазмұны қазіргі жағдайда ұйымның 

ұтымды басқарылуын қамтамасыз етуді, 

ұйымның өзгеретін нарықтық жағдайларға 

бейімделуін сипаттайды. Пәнді оқытудың 

мақсаты - студенттердің менеджмент туралы 

теориялық білімдерін игеру, оңтайлы басқару 

шешімдерін қабылдау, фирмалар мен 

компаниялардың практикалық қызметінде 

басқару құралдары мен әдістерін қолдану 

мақсатында кәсіпорынның микро және макро 

ортасын талдау бойынша практикалық дағдылар 

мен қабілеттерді қалыптастыру. 

5      + + +     

19 

Маркетинг 

Курстың мақсаты-маркетингтің теориялық 

негіздері мен категориялық-ұғымдық аппаратын 

зерттеу, сондай-ақ фирмалар мен компаниялар 

қызметінде маркетингтің элементтері мен 

қағидаттарын қолдану бойынша практикалық 

дағдыларды игеру. Маркетингтік қызмет 

тәжірибесінен курста қарастырылған мәселелер 

студенттерге нақты әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстарды талдау, кәсіпорында тиімді 

маркетингтік экономикалық және басқарушылық 

шешімдер қабылдау, зерттеулер жүргізу және 

аналитикалық есептер дайындау дағдыларын 

жақсартуға мүмкіндік береді 

5      + + +     

20 

Экономикалық 

ілімдер тарихы 

Мақсаты: экономикалық жүйелерде әрекет ететін 

негізгі экономикалық категориялардың, заңдар 

мен заңдылықтардың студенттері. Курстың 

мазмұны, тақырыбы және презентация әдісі оның 

экономикалық саладағы мамандардың кәсіби 

эрудициясын қалыптастырудағы маңыздылығын 

3      + +      
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анықтайды. Зерттеу барысында экономикалық 

шындықтың екі жақты байланысы және оның 

теориялық көрінісі баса айтылған. Алынған білім, 

Дағдылар экономика мен ұйымдарды басқару 

бойынша тиімді шешімдер қабылдау кезінде 

әлеуметтік-экономикалық процестерді талдау 

үшін қажет. 

21 

Кәсіпкерлік 

қызметтің 

негіздері 

Пән нарықтық жағдайда кәсіпорындар қызметінің 

коммерциялық саласын ұйымдастыру және 

басқару мәселелеріне бағытталған. Кәсіпкерлік 

қызметтің жұмыс істеу заңдылықтары мен 

ерекшеліктерін білу студенттерде кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы туралы тұтас көзқарасты 

қалыптастыруға кешенді көзқарасты дамытады. 

Кәсіпкерлік идеяларды іске асырудың 

практикалық мәселелеріне, кәсіпкер қызметін 

жоспарлауға, жобалау, жобалау алдындағы 

құжаттаманы талдауға, жаңа жобалар мен 

бағдарламаларды әзірлеуге ерекше көңіл бөлінеді. 

3         + +   

22 

Ұлттық 

экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

Мақсаты: реттеудің нарықтық және мемлекеттік 

тетіктерінің өзара іс-қимылының заңдылықтарын 

анықтау, мемлекеттік Ықпал етудің әдістері мен 

құралдарын талдай білу, Қазақстанның 

экономикалық дамуының проблемалары мен 

перспективаларын зерделеу. Курсты зерделеу 

экономиканың, оның аймақтарының даму 

деңгейінің ерекшеліктерін анықтауға, оларды 

жоспарлау мен болжау үшін болып жатқан 

процестерді талдауға, зерттелетін процестер мен 

құбылыстардың модельдерін жасауға, 

экономиканың әртүрлі салаларында мемлекеттік 

бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар 

әзірлеуге ықпал етеді. 

5      + +  +    

23 

Мемлекет және 

бизнес 

Мақсаты: Үкімет, бизнес және экономиканың 

дамуын бағалауда маңызды фактор болып 

табылатын әртүрлі топтар арасындағы 

қатынастар мен өзара тәуелділіктерді зерттеу. 

Пән оңтайлы нұсқаны қабылдау және тиімді 

модель құру мақсатында мемлекет пен 

5      + +  +    
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бизнестің өзара қарым-қатынасындағы 

әлеуметтік маңызы бар проблемаларды анықтау 

бойынша білімді, кәсіпкерлікті, шағын және 

орта бизнесті жан-жақты дамытуға қажетті 

жағдайларды қолдаудың мемлекеттік 

бағдарламаларын әзірлеу бойынша 

практикалық дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған. 

24 

Салық жүйесі 

және салық 

саясаты 

Пәннің мазмұны кәсіпорынның ұтымды 

басқарылуын қамтамасыз етуді, минималды 

шығындармен жоғары нәтижеге қол жеткізу 

қажеттілігін, ұйымның өзгеретін нарықтық 

жағдайларға оңтайлы бейімделуін сипаттайды. 

Мақсаты: салық салу теориясы, салық жүйесі, 

салықтың негізгі түрлерін есептеу бойынша 

практикалық дағдыларды меңгеру. Пәнді оқу 

нәтижесінде студенттер салықты есептеу, 

әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талдау 

бойынша мәліметтерді дайындау үшін салық 

салудың нормативтік-құқықтық базасы туралы 

білімдерін қолдана білуі керек. 

5    +  +       

25 

ЕАЭО елдерінде 

салық салу 

Курстың мақсаты: ЕЭК-ке қатысушы елдердің 

салық салу ерекшеліктерін зерттеу. Пән 

студенттердің бойында ЕАЭО-ға қатысушы 

елдердің салық саясаты мен салық жүйесі 

туралы білімдерін, әлеуметтік-экономикалық 

дамуға ықпал ететін ЕАЭО-ға қатысушы 

елдердің бюджетіне енгізілуге жататын салық 

төлемдерінің есептеулерін жүргізу дағдыларын, 

ЕАЭО-да болып жатқан процестерді талдау 

және олардың болашақта дамуы мен ЕАЭО-

ның болашақ тағдырына әсер етуі мүмкін 

екенін болжау іскерлігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

5    +  +       

26 

Статистика 

Мақсаты: статистикалық әдіснаманы зерттеу: 

статистикалық деректерді жинау, өңдеу 

принциптері, әдістері, әдістері, жаппай қоғамдық 

құбылыстар мен процестердің даму 

5    + +        
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заңдылықтары мен үрдістерін, олардың сандық 

сипаттамаларын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде 

студент әртүрлі есептеулер жүргізу үшін 

статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және 

талдау әдістері мен әдістерін игеруі керек, бұл 

Бухгалтерлік есеп пен есептілікті 

ұйымдастырудың ұтымды жүйесін жүзеге 

асыруда практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға көмектеседі. 

27 

Әлеуметтік-

экономикалық 

статистика 

Курсты зерделеу әлеуметтік-экономикалық 

статистиканың пәнін, әдісін, міндеттерін, 

статистикалық ақпарат көздерін, статистикалық 

көрсеткіштерді, өзара байланысты талдау 

әдістерін, әлеуметтік-экономикалық статистика 

негіздерін қарастыруды көздейді. Мақсаты: 

студенттерді әлеуметтік-экономикалық 

зерттеулерде статистикалық әдістерді қолдануға 

үйрету. Әлеуметтік-экономикалық статистика 

әлеуметтік-экономикалық процестерді талдау 

көрсеткіштеріне, елдің экономикалық дамуының 

негізгі факторлары мен деңгейін бағалауға, 

шығындар көрсеткіштеріне, өмір сүру деңгейінің 

көрсеткіштерін есептеу әдіснамасына, 

статистикалық есептеулерді ұйымдастырудың 

ұтымды жүйесін әзірлеу және іске асыру 

мәселелеріне арналған. 

5    + +        

28 

Бухгалтерлік 

есеп 

Пән бухгалтерлік есептің теориялық аспектілерін, 

оның тұжырымдамалары мен принциптерін, 

бухгалтерлік баланстың құрылымы мен 

мазмұнын, Қос жазба жүйесін, құжаттама мен 

түгендеуді, активтерді, міндеттемелерді және 

капиталды есепке алуды ұйымдастыруды 

қарастырады және зерттейді. Мақсаты: 

студенттердің бухгалтерлік есеп және талдау 

негіздерін меңгеруі, қолданыстағы нормативтік-

құқықтық базаны білуі, есеп жүргізу дағдылары 

мен техникасын алуы, халықаралық стандарттар 

талаптары негізінде есеп саясатын дайындау 

мақсатында бухгалтерлік есеп жүргізу. 

5    + +        
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29 

ҚЕХС қаржылық 

есеп 

Бұл пән қаржылық есептің негізгі 

тақырыптарын қарастырады және зерттейді. 

ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп студенттерге 

ұйымның ағымдағы қызметін бақылауға, 

ресурстарды оңтайлы пайдалануға және қызмет 

нәтижелерін бағалауға мүмкіндік беретін 

маңызды ақпарат береді. Оқу нәтижелері 

бойынша студенттер экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу және тиімді есеп 

саясатын жүзеге асыру үшін оларды тез және 

дәл қолдана білу үшін есеп пен есептіліктің 

заманауи жүйесін білуі керек 

5    + +        

30 

Экономикалық 

талдау 

Пән болашақ мамандарды шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің басшылары ретінде 

даярлауда маңызды болып табылады. 

"Экономикалық талдау" курсының мақсаты – 

кәсіпорынның өндірістік - шаруашылық 

қызметін Экономикалық талдаудың әдістері 

мен тәсілдерін зерделеу. Курс студенттерге 

экономикалық есеп беруді ұйымдастырудың 

ұтымды жүйесін жүзеге асыру, әлеуметтік және 

экономикалық процестер мен құбылыстарды 

талдау және болашақта олардың мүмкін 

жағдайын болжау бойынша білімдерін, 

дағдыларын, дағдыларын жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

3     + +       

31 

Қаржылық 

талдау 

Курстың мақсаты-студенттердің бойында 

әдістемелік негіздерді игеру және практикалық 

жұмыста қажетті қаржылық және 

басқарушылық талдаудың практикалық 

дағдыларын игеру арқылы аналитикалық, 

шығармашылық ойлауды қалыптастыру. Пәнді 

оқу кезінде алынған білім, Дағдылар қаржылық 

деректерді дайындау және кәсіпорындардың 

қызметін сипаттайтын әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштердің есептерін 

жүргізу, қаржылық саясатты таңдау 

3    + +        
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мақсатында қаржылық есептілік жүйесін іске 

асыруға қатысу үшін қажет. 

32 

Институционалд

ық экономика 

Курс студенттерді экономиканың 

институционалды ортасын сипаттайтын ұғымдар 

мен терминдер шеңберіне енгізеді, оның 

экономикалық практикадағы маңыздылығын 

түсінуге көмектеседі. Курстың мақсаты-

студенттерде жаңа институционалдық теорияның 

тарихы, қалыптасуы және қазіргі дамуы, 

әлеуметтік-экономикалық процестерді және 

әлеуметтік құрылымды өзгерту кезінде 

туындайтын стандартты емес жағдайларды 

талдау, тәуекелдерді азайту бойынша ұсыныстар 

әзірлеу және мүмкін болатын әлеуметтік-

экономикалық салдарлар туралы толық түсінік 

қалыптастыру. 

5      +   +    

33 

Нарықтық 

инфрақұрылым 

Қазіргі заманғы кәсіпорындардың тиімді жұмыс 

істеуі материалдық және қаржылық ресурстардың 

үздіксіз ағып кетуіне, әр өнімнің өндірушіден 

тұтынушыға ауысуына байланысты. Сондықтан 

нарықтың барлық түрлеріне қызмет ететін және 

оның жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасайтын 

нарықтық инфрақұрылымның мәні мен мәні 

туралы білім қалыптасуы керек. Пән оларды 

басқару кезінде тиімді шешімдер қабылдау 

мақсатында нарықтың әлеуметтік маңызы бар 

объектілерінің инфрақұрылымын талдау 

дағдыларын қалыптастыруға арналған. 

5      + +      

34 

Экономикадағы 

логистика 

Мақсаты: қазіргі кәсіпорындағы логистиканың 

экономикадағы және жеткізілім тізбегін 

басқарудағы рөлін зерттеу. Пән әлеуметтік-

экономикалық процестерге әсер ететін қазіргі 

жағдайда Логистикалық қызмет туралы білімді, 

материалдық ағындарды ұйымдастырудың 

практикалық дағдыларын қалыптастыруға, 

логистикадағы тәуекелдерді азайтуға, 

жабдықтауды, логистиканы, тауар қозғалысын, 

оны сақтау мен таратуды тиімді басқару бойынша 

іс-шараларды әзірлеуге бағытталған. 

5       +   +  + 
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35 

Мемлекеттік 

инвестициялық 

стратегиясы 

Курстың мақсаты: мемлекеттің инвестициялық 

стратегиясының экономикалық мазмұнын, 

оның принциптерін, нысандары мен әдістерін 

ашу. Пән білім алушыларда инвестициялардың, 

мемлекеттің инвестициялық саясатының 

теориялық негіздерін жан-жақты білуді, 

сондай-ақ мемлекеттік деңгейде 

инвестицияларды басқарудың практикалық 

тәсілдерін меңгеруді қалыптастырады. Алынған 

білім негізінде студенттер мемлекеттің тиімді 

инвестициялық стратегиясының моделін құру, 

әлеуметтік-экономикалық тиімділікті ескере 

отырып, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар 

әзірлеу дағдыларына ие болады. 

5       +  +    

36 

Бизнес 

жоспарлау 

"Бизнес-жоспарлау" пәні заманауи 

кәсіпорындардағы жоспарлау аспектілерін 

зерттеуге бағытталған. Курстың негізі-бизнес-

жоспарды әзірлеу әдістемесі. Курстың мақсаты-

заманауи кәсіпорындардың бизнес-

жоспарларын құру және талдау бойынша білім 

мен дағдыларды қалыптастыру. Курсты оқу 

барысында студенттер бизнес-жоспар құру 

үшін әлеуметтік-экономикалық процестерге 

талдау жасай алады, аналитикалық ақпараттық 

есептер дайындайды, маркетинг, кірістер, 

шығындар, тәуекелдер, персоналды басқаруды 

жетілдіру жоспарларын дайындай алады. 

5       +  +   + 

37 

Сапа 

менеджменті 

Мақсаты: студенттерді сапаны тиімді басқару 

бойынша білім жүйесімен қамтамасыз ету және 

практикалық сабақтар арқылы осы салада 

қажетті дағдылар мен қабілеттерді дамыту. 

Пәнді оқи отырып, студенттер өндірісті 

ұйымдастырудың ұтымды жүйесі үшін ИСО 

стандарттары мен сапаны мемлекеттік басқару 

жүйесі негізінде сапаны басқаруды әзірлеу 

және іске асыру, сондай-ақ жобалау, жобалау 

алдындағы құжаттаманың оның халықаралық 

5     +     +   
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стандарттарға сәйкестігіне сараптама жасау 

жөніндегі жұмысты үйлестіру дағдыларына ие 

болады. 

38 

Еңбекті 

ұйымдастыру 

және нормалау 

Еңбекті ұйымдастыру мен нормалаудың негіздері 

мен принциптерін зерттеу студенттердің 

объективті экономикалық заңдарды білуге 

негізделген тұтас дүниетанымын қалыптастыруға, 

нәтижесінде олардың жұмысы мен 

қызметкерлерін дұрыс ұйымдастыра білуге ықпал 

етеді. Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студенттер 

еңбекті ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, 

санаттары мен құралдарын біледі, олардың 

негізінде ұйымдарды, бөлімшелерді, 

қызметкерлерді басқару модельдерін 

құрастырады, Еңбек ресурстарын тиімді басқару 

дағдыларына ие болады. 

5       +     + 

39 

Жобаларды 

басқару 

Пәннің өзектілігі, маңыздылығы қазіргі нарықтық 

қатынастарды дамытудың объективті 

қажеттілігінен туындайды. Мақсаты: қазіргі 

заманғы шаруашылық жағдайында жобалық 

қызметті басқару әдістерін зерттеу. Пән 

студенттерде жобалық менеджменттің мазмұны, 

оны құру әдістемесі, дайын жобалардың 

модельдерін құру, жобалар мен мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру 

дағдылары, Технологиялық құжаттаманы құру 

және жобалық, жобалық құжаттаманы сараптау 

бойынша жұмысты үйлестіру дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. 

5       +  + +   

40 

Эконометрика 

Пән студенттерге экономикалық процестерді 

талдау үшін қолданылатын Эконометрика 

әдістері мен модельдері туралы жалпы түсінік 

беруді мақсат етеді. Пәнді оқу студенттердің 

аналитикалық деректерін өңдеуді және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді 

есептеуді, эмпирикалық мәліметтер негізінде 

эконометриялық модельдердің параметрлерін 

құруды және бағалауды және салынған 

модельдердің сенімділігін бағалауды қамтиды. 

5    +    +     
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Курс студенттерге жоғары және сапалы деңгейде 

нақты экономикалық құбылыстар мен 

процестерді зерттеуге мүмкіндік береді. 

41 

Бейдағдарыс 

менеджменті 

"Дағдарысқа қарсы менеджмент" курсы 

дағдарысқа қарсы басқарудың заманауи 

тұжырымдамасын, креативті ойлаудың 

болашақ мамандарын дайындауды ашады. 

Курстың мақсаты: дағдарысты басқару 

негіздерін зерттеу. Курс студенттерде болып 

жатқан процестерді, құбылыстарды ескере 

отырып, дағдарыстарды басқару моделін құру 

бойынша негізгі теориялық және практикалық 

дағдыларды қалыптастырады; алынған есептік 

ақпарат негізінде дағдарысқа қарсы 

стратегияны әзірлеу, практикалық қызметтегі 

дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік 

тәжірибесін талдау бойынша тиімді шешімдер. 

5       + +     

42 

Ұйымдардың 

әлеуметтануы 

Курстың мақсаты: қазіргі ұйымның 

әлеуметтануын оның мүшелерінің мінез-құлқы 

мен олардың арасындағы қатынастарды ескере 

отырып, әлеуметтік топ ретінде зерттеу. Пән 

әлеуметтік топтарды басқарудың моделін құру 

үшін ұйымның әлеуметтануын зерттеуді, 

өндірістің тиімділігін арттыру мақсатында 

әлеуметтік сауалнамалар негізінде 

көшбасшылық стильдері мен олардың басқару 

шешімдерін жетілдіруге бағытталған 

практикалық сабақтардан тұрады. 

5       + +   +  

43 

Командаларды 

басқару 

Бұл пән командаларды басқаруды жоспарлау 

және ұйымдастыру тәсілдері мен әдістерін 

қарастырады және зерттейді, ұйым 

басшысының функционалдық міндеттерін 

тиімді орындау үшін қажетті дағдыларды 

қалыптастырады. Курсты меңгеру нәтижесінде 

студенттер бөлімшелерді, қызметкерлер 

командаларын тиімді басқару бойынша кәсіби 

қызмет модельдерін құру, ақпаратты дайындау 

және командаларды басқару бойынша оңтайлы 

5       + +   +  
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басқару шешімдерін қабылдау үшін талдау 

жүргізу бойынша білім, білік және дағдыға ие 

болады. 

44 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Курс болашақ экономистер арасында 

экономикалық ойлауды қалыптастыруда үлкен 

маңызға ие. Мақсаты: нарық, өндірісті 

ұйымдастыру және жоспарлау жағдайында 

кәсіпорындардың жұмыс істеуінің экономикалық 

тетігін зерттеу. Курсты тыңдағаннан кейін 

студенттер кәсіпорында болып жатқан негізгі 

категориялар, экономикалық құбылыстар мен 

процестер туралы білім алады, кәсіпорынның 

қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жасай 

алады, жоспарлау, шығындарды басқару және 

материалдық-техникалық жабдықтау, логистика, 

сату және еңбек ресурстары бойынша іс-шаралар 

жасай алады. 

5           + + 

45 

Кәсіпкерлік 

Мақсаты: кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың 

ғылыми және практикалық негіздерін тарату және 

қолдану. Курсты оқу тек теориялық қана емес, 

сонымен бірге практикалық маңызды. 

Практикалық сабақтарды өткізу интерактивті 

оқыту әдістеріне негізделген. Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлік теориясы мен 

практикасын терең білу студенттердің маңызды 

міндеті болып табылады. Курс кәсіпкерлік 

қызметтің аналитикалық есептерін дайындауға, 

негізделген басқару шешімдерін қабылдауға, 

тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеуге ықпал етеді. 

4         + +   

46 

Мәліметтерді 

талдау және 

экономиканы 

болжау 

Курстың мақсаты: негізделген шешімдер 

қабылдау және әлеуметтік-экономикалық дамуды 

болжау үшін әртүрлі сипаттағы деректерді талдау 

білімі мен дағдылары. Пән әлеуметтік-

экономикалық мәліметтердің үлкен 

массивтерімен жұмыс істеу әдістерін зерттеуге, 

қоғамда болып жатқан әлеуметтік маңызды 

процестерді талдау дағдыларын игеруге және 

болашақта олардың дамуы мүмкін екенін 

3      +     +  
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болжауға бағытталған. Курста статистикалық 

мәліметтерден пайдалы ақпаратты алу әдістері, 

оларды модельдеу және болжамдарды құру 

қарастырылады. 

47 

Бағаны 

қалыптастыру 

Пәнді зерделеу мәні баға, баға белгілеу 

теориясы, баға түрлері, олардың жіктелуі, 

құрамы мен құрылымы, баға саясатының мәні 

мен міндеттері; Баға тәуекелдері; бағаларды 

мемлекеттік реттеу болып табылады. Мақсаты: 

студенттерге фирманың стратегиясын 

басқарудың ғылымы, практикасы және өнері 

туралы қажетті білім беру. Студенттер өндіріс 

тиімділігін арттыру, бағаны басқару бойынша 

іс-шараларды әзірлеу үшін кәсіпорын қызметін 

талдау нәтижелері бойынша баға стратегиясын 

құру дағдыларын игереді. 

5           + + 

48 

Өндірісті 

ұйымдастыру 

және 

технологиясы 

Курс бағдарламасы Өндірісті ұйымдастыру мен 

технологиясының теориялық және практикалық 

негіздерін, кәсіпорынның қосалқы цехтары мен 

қызметтерін ұйымдастыруды; өндірісті 

стратегиялық және жедел жоспарлауды; 

өндірісті басқару әдістерін; басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу мен қабылдау әдістерін 

зерделеуді көздейді. Бұл курс оңтайлы 

шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету және 

жоспарлау, шығындарды басқару және 

материалдық-техникалық жабдықтау бойынша 

өндірісті ұйымдастырудың тиімділігін арттыру 

үшін алынған білімді қолдануға мүмкіндік 

береді. 

4           + + 

49 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

қызметі 

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерге 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметін 

ұйымдастыру және басқару теориясы мен 

практикасы мәселелерінде білім мен дағдыларды 

беру. Оқыту нәтижелері бойынша студенттерде 

Инвестициялар негіздері, оның экономикалық 

тиімділігін есептеу әдістері, Кәсіпорынның 

инвестициялық саясатын әзірлеуге және іске 

4     + +       
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асыруға қатысу дағдылары, инвестициялық 

тәуекелдерді анықтау, инвестицияларды 

басқарудағы әлеуметтік маңызды проблемалар 

мен процестерді талдау дағдылары қалыптасады. 

50 

Кәсіпорынның 

құнын бағалау 

Бұл пән әр түрлі меншік нысандары мен 

шаруашылық нысандары бойынша кәсіпорынның 

құнын бағалаудың негізгі әдістерін қарастырады 

және зерттейді. Курс барысында студенттер 

кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін 

талдау және құнын кешенді бағалаудың 

теориялық және әдіснамалық мәселелерімен 

танысады. Студенттер кәсіпорынның ақша құнын 

анықтау және осы негізде мүлікті басқару 

бойынша іс-шаралар кешенін әзірлеу бойынша 

жұмыс тәжірибесін игереді. 

4           + + 

51 

Өнеркәсіп 

экономикасы 

Пәнді оқытудың мақсаты өндірістік-

технологиялық, жобалау-конструкторлық, 

ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-экономикалық 

және басқару қызметінің қазіргі заманғы 

әдістерін қолдану негізінде Өнеркәсіп 

экономикасы саласындағы объективті 

экономикалық заңдардың, жағдайлар мен 

факторлардың көріністері туралы білім алу болып 

табылады. Осы пәнді терең игеру өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін және қызметін жетілдіруді ескере 

отырып, өнеркәсіптік салада жобаларды іске 

асыру бойынша дағдыларды қалыптастырады. 

Сабақ барысында оқытудың белсенді әдістері 

қолданылады. 

5         +   + 

52 

Агроөнеркәсіп 

кешенінің 

экономикасы 

Курсты оқытудың мақсаты-шаруашылық 

жүргізудің нарықтық түрі жағдайында ауыл 

шаруашылығы кәсіпорнының жұмыс істеуінің 

экономикалық тетігін зерттеу. Пәнді оқу кезінде 

алынған білім, іскерліктер мен дағдылар 

агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 

кәсіпорындардың негіздерін қарауға, АӨК жұмыс 

істеуінің негізгі көрсеткіштерін есептеуді 

жүргізуге, АӨК-де ұсыныстар мен жобаларды 

5         +   + 
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әзірлеуге, осы саладағы тәуекелдерді басқаруға, 

логистикалық процестерге, шығындарды 

жоспарлауға, өткізуге және т. б. бағытталған. 

53 

Табиғатты 

пайдалану 

экономикасы 

Курстың мақсаты: студенттерді табиғатты 

ұтымды пайдалану негіздеріне оқыту және 

табиғатты пайдалануды басқарудың 

экономикалық ерекшеліктерін анықтау. Оқыту 

нәтижелері студенттердің Қазақстанда 

табиғатты пайдалану негіздерін, экологиялық 

нормативтік-құқықтық актілердің мазмұнын, 

табиғи ресурстарға экономикалық бағалау 

жүргізу бойынша практикалық дағдыларды, 

әлеуметтік-экономикалық жағдайдан 

экологиялық бағдарламаларды іске асыру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу, табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану 

мәселелеріндегі құзыреттілікті қалыптастыру 

болып табылады. 

4         +   + 

54 

Кәсіпорындарда 

ғы салық салу 

Курстың мақсаты-студенттерге қазіргі 

нормативтік-заңнамалық базаның теориялық 

аспектілері туралы білім жиынтығын жан-

жақты ұсыну және кәсіпорындарда салықтың 

нақты түрлерін практикалық есептеу 

дағдыларын игеру, салықтық әсердің әртүрлі 

құралдарын зерттеу. Пән аналитикалық 

ойлауды дамытуға, кәсіпорын бюджетіне 

төлеуге жататын салықтарды азайту үшін 

алынған білімді қолдану мүмкіндігіне, 

шығындарды басқару жоспарларын жасауға 

бағытталған. 

5     +       + 

55 

Кәсіпорынның 

шаруашылық 

қызметін талдау 

Курсты оқу барысында студенттер кәсіпорынның 

шаруашылық қызметіне талдау жүргізу негіздері 

және басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

ақпарат дайындау бойынша білімді меңгереді. 

Оқыту нәтижесі өндіріс тиімділігін арттыру және 

кәсіпорын кәсіпорнының шаруашылық қызметін 

ұйымдастыруды жетілдіру мақсатында 

кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне 

4           + + 
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кешенді талдау жүргізу кезінде студенттерде 

талдамалық есептерді орындаудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

56 

Кәсіпорынның 

инновациялық 

қызметі 

Курс кәсіпорынның инновациялық қызметін 

басқару процесін зерттеуді мақсат етеді. Курсты 

игеру нәтижесінде студенттер инновациялық 

кәсіпкерлікті басқару, кәсіпорынның 

инновациялық және ғылыми-техникалық 

қызметін мемлекеттік қолдау нысандарын талдау, 

инновациялық стратегияны іске асыру, 

венчурлық Бизнестің аналитикалық есептерін 

дайындау, инновациялық қызметтегі тәуекелдерді 

анықтау және оны азайту әдістерін әзірлеу 

бойынша білім, Дағдылар мен қабілеттерге ие 

болады. 

4        + +    

57 

Кәсіпорын 

стратегиясы 

Курс бағдарламасы стратегия теориясын 

зерделеуге, оны тәжірибеде қолдануға 

бағытталған. Мазмұнға компанияны 

стратегиялық басқару, оның стратегиясын талдау 

және таңдау және нақты уақыт режимінде іске 

асыру мәселелері кіреді. Курс отандық және 

шетелдік зерттеулер материалдарының негізінде 

дайындалған, кәсіпорын қызметіндегі тәуекелдер 

мен әлеуметтік-экономикалық салдарларды 

азайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеуде кәсіби 

қызметтің теориялық және проблемалық 

аспектілерін зерделеуге бағытталған. 

4       +  +   + 

58 

Кәсіпорындардағ

ы менеджмент 

Пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің әртүрлі 

жағдайларда оңтайлы шешімдерді іздеу, негіздеу 

және таңдау дағдыларын қалыптастыру. Пәннің 

мазмұнына басқарушылық шешімдердің мәні мен 

типологиясын зерттеу, оларды дайындау және 

іске асыру процесін қарастыру кіреді. Оқытудың 

белсенді әдістері, іскерлік ойындар, ситуациялық 

тапсырмалар қолданылады. Курсты оқу 

студенттерді тиімді шешімдер қабылдауға және 

олардың жұмысын практикалық іс-әрекетте 

үйлестіруге дайындауға көмектеседі. 

 

5       + +   +  
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59 

Басқарушылық 

шешімдерді 

қабылдау 

Пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің әртүрлі 

жағдайларда оңтайлы шешімдерді іздеу, 

негіздеу және таңдау дағдыларын 

қалыптастыру. Пәннің мазмұнына 

басқарушылық шешімдердің мәні мен 

типологиясын зерттеу, оларды дайындау және 

іске асыру процесін қарастыру кіреді. 

Оқытудың белсенді әдістері, іскерлік ойындар, 

ситуациялық тапсырмалар қолданылады. 

Курсты оқу студенттерді тиімді шешімдер 

қабылдауға және олардың жұмысын 

практикалық іс-әрекетте үйлестіруге 

дайындауға көмектеседі. 

5       + +  +   

60 

Кәсіпорын 

қызметін 

жоспарлау 

Курсты зерттеудің мақсаты кәсіпорын қызметін 

жоспарлау бойынша ғылым мен практика 

саласындағы маңызды факторларды анықтау 

болып табылады. Пән өндіріс тиімділігін 

арттыру үшін ұйымдарды басқару кезінде 

оңтайлы және тиімді шешімдер қабылдау, 

өндірістік бағдарламаны жоспарлау және 

кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық 

қызметінің қаржылық жоспарын құру бойынша 

іс-шараларды әзірлеу дағдылары мен 

дағдыларын анықтау үшін өндірістік-өткізу 

қызметін жоспарлау әдістерін анықтау 

бойынша білімді қалыптастыруға бағытталған. 

4       +    + + 
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4. Модульдер сипаттамасы  

 

 
Модуль Құрамдас 

компоненттің атауы 

Пререквизиттер Оқыту нәтижелері 

Жалпы білім 

беретін пәндер 

 

Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы 

 

 

Талап етілмейді тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдерін, адамзат 

қоғамының дүниежүзілік-тарихи дамуын сыни талдауды білу 

жалпы парадигмамен салыстырғандағы Тарихи өткеннің құбылыстары мен оқиғаларын, 

қазіргі заманғы қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен мәнін білу 

қазіргі Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын тарихи сипаттау 

тәсілдерін меңгеру, мәдениетаралық диалог әлеуетін анықтау 

тарихи өткенді және дәлелді ақпаратты болжау және талдау негізінде қазіргі заманғы 

мәселелерді шешу мүмкіндігін ұсына білу 

 студенттердің қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы тарихи 

танымның негізгі рөлі мен функцияларын негіздеу қабілеті 

қазіргі қоғамның өзара түсіністігі, төзімділігі, демократиялық құндылықтары 

басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын қалыптастыру қабілеті 

Философия Қазақстанның қазіргі 

тарихы, әлеуметтік-

саяси білім модулі 

білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғыртудағы философияның рөлін түсіну 

контекстінде философиялық-дүниетанымдық мәдениет негіздерін білуі және меңгеруі 

студенттердің философиялық рефлексиясын білу, өзін-өзі талдау және адамгершілік өзін-

өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру, философия негіздерін тереңдете оқыту 

ғылыми-зерттеу қабілеттерін дамыту және зияткерлік және шығармашылық әлеуетті 

қалыптастыру, практикалық дағдыларды қалыптастыру 

философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен метафизиканың мазмұнын 

сипаттай білу, болмыстың философиялық ой-өрісін түсіндіре білу 

ғылыми және философиялық әлем әдістерін топтастыру, дүниетанымның мазмұнын 

философиялық ұғыну өнімі ретінде түсіндіру қабілеті 

қазіргі әлемдегі адам болмысының құндылықтары ретінде негізгі дүниетанымдық 

ұғымдардың рөлін негіздеу, философиялық аспектіні талдау қабілеті 

Қазақ (Орыс) тілі 

 

Талап етілмейді лексиканың жеткілікті көлемін білу негізінде қарым-қатынас пен танымның белгілі бір 

міндеттерін шешу үшін тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдай білу 

грамматикалық білім жүйесін, интенцияларды білдірудің прагматикалық құралдарын, 

мәтіндердің фактологиялық мазмұнын, мәтіннің тұжырымдамалық ақпаратын білу 

мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификаттық талаптар көлемінде кәсіби қарым-

қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіре білу 

тіл нормаларына сәйкес жеке, әлеуметтік кәсіби қарым-қатынас жағдайында тілдік мінез-

құлық бағдарламасын құра білу 

пікірталаста этикалық, мәдени, әлеуметтік-маңызды мәселелерді талқылау, өз көзқарасын 
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білдіру, оны дәлелдей білу қабілеті 

қарым-қатынас жағдайында коммуникацияға қатысу, тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

нормаларға сәйкес ресми-іскерлік мәтіндер қабілеті 

Шетел тілі 

 

Талап етілмейді фонетика және емле білімі: әріптер мен әріп тіркестерін оқу және айтудың негізгі 

ережелері, алфавит, әріптер мен әріп тіркестерін транскрипция және жазу 

оқытылатын мамандық бейініне сәйкес лексикалық-грамматикалық бірліктер: сөзжасау 

модельдері, терминдер, лексикалық құрылымдар 

сөздік көмегімен және сөздіксіз қоғамдық-тұрмыстық сипаттағы мәтіндерді, сөздік 

көмегімен орташа қиындық мамандығы бойынша әдебиетті оқи, түсіне, аудара білу 

жүктерді жеткізу бойынша сауалнамалар, түйіндемелер, декларациялар толтыра білу, 

нысан мен талаптарға сәйкес жеке және іскерлік сипаттағы хаттар жаза білу 

тілдік материал негізінде ауызша сөйлеуді меңгеру, сұрақтар қою және оқылатын 

тақырып көлемінде ағылшын тілінде сөйлесуді қолдау қабілеті 

белгіленген тақырып шеңберінде, күнделікті және іскерлік қарым-қатынас 

жағдайларында, диалог-ақпарат алмасуда диалогтық сөйлеуді меңгеру қабілеті 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

 

Шетел тілі 

 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуға ықпал ететін экономикалық 

және саяси факторларды білу 

электрондық кестелермен жұмыс істей білу, деректерді топтастыра білу, графиктер құру 

деректер қорымен жұмыс істей білу, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын қолдана 

білу 

қарым-қатынас үшін түрлі әлеуметтік платформаларды пайдалану қабілеті 

ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану қабілеті 

кәсіби білімді кеңейту үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын қолдану қабілеті 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология 

Талап етілмейді нақты мәселелерді талдау үшін әдіснаманы таңдауды негіздеу, мәдени сценарийлердің 

алуан түрлілігі  және қоғамның әртүрлі зерттеу түрлерінің стратегиясын білу 

әлеуметтік-гуманитарлық үлгідегі белгілі бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы 

қатынастардың нақты жағдайын білу, оның даму перспективасын жобалау 

қазіргі қоғамның және оның әлеуметтік институттарының, материалдық мәдениет 

ескерткіштерінің жұмыс істеу принциптері туралы түсініктерді қалыптастыру 

қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін, әлеуметтік процестер мен қатынастардың, ұлттық 

қатынастардың мәнін сипаттау және талдау дағдыларын қалыптастыру 

коммуникацияның әртүрлі салаларында зерттеу жобалау қызметін жүзеге асыру, 

қоғамдық білімді қалыптастыру, оны таныстыру қабілеті 

әлеуметтік мәселелер бойынша өз пікірін дұрыс білдіру және дәлелді қорғау, алынған 

білімді өмірде белсенді қолдану қабілеті 

Дене шынықтыру Талап етілмейді дене дайындығы, ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне жүктемелердің барлығын 

бағалау, орындау дене жаттығуларының кешенін білу 

әртүрлі спорт түрлері бойынша дене шынықтыру-сауықтыру және жаттығу 
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бағдарламаларын іске асыруда білім алушылардың қимыл-қозғалыс дағдылары мен 

дағдыларын білу 

білім алушылардың арнайы кәсіби жұмысқа қабілеттілігін қолдау үшін дене шынықтыру 

және спорт құралдары мен әдістерін қолдана білу 

таңғы және өндірістік гигиеналық гимнастика кешендерін құру, дене дайындығын 

жоспарлау, бақылау және басқару 

дене шынықтыру, сауықтыру және жаттығу бағдарламаларын, қимыл-қозғалыс 

дағдылары мен дағдыларын іске асыру  және білім алушыларда тәжірибені қалыптастыру 

қабілеті 

дене шынықтыру жаттығулары мен спорт түрлерінің әдістемесін таңдау,жалпы дамыту 

және арнайы жаттығулар кешенін құру, бақылауды жүзеге асыру қабілеті 

Бизнес негіздері  Талап етілмейді шаруашылық қызметтің құқықтық, әлеуметтік, этикалық және мәдени аспектілерін білу, 

денсаулық сақтау және тіршілік қауіпсіздігі мәселелерінде хабардар болу 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, 

әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға бере 

білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану; жеке және 

кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, 

мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын қолдана білу 

кәсіпкерлік бизнес-идеяларды әзірлеу және іске асыру, бизнес-жоспар құру, 

жаңашылдықтарды енгізу, экономикалық тиімділікті есептей алу 

қоршаған ортаның негізгі факторларына экологиялық баға бере білу, организмге 

жағымсыз әсердің алдын алу, денсаулықты сақтау және нығайту жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеу, оқиғалар мен іс-әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің, өңірдің, елдің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті 

қаржылық, бухгалтерлік, статистикалық және өзге де ақпаратты жинау мен талдауды 

жүзеге асыру және алынған мәліметтерді мемлекеттік басқару шешімін қабылдау үшін 

пайдалану қабілеті 

экологиялық проблеманың пайда болу себептері мен мәнін ашу, оны заңдар, фактілер, 

статистикалық талдау деректері түріндегі ғылыми дәлелдемелерді пайдалана отырып, 

жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейдегі фактілердің көмегімен нақтылау; қолайсыз 

экологиялық процестердің дамуын болжау 

сыбайлас жемқорлықпен байланысты күрделі және әр түрлі процестер мен 

құбылыстарды өз бетінше талдай білу, заңды жауапкершілік түрлерін талдай білу 

Экономикалық-

математикалық 

дайындық 

Экономикалық 

теория 

 

Талап етілмейді экономикалық жүйе заңдарын, экономикалық әдістер, және  экономикалық теория 

принциптерін  білу 

жұмыссыздық түрлері және инфляция түрлері, сұраныс пен ұсыныстың негізгі 

ұғымдарын білу 

сұраныс пен ұсыныс графигін құру және экономикалық жүйелердің жұмыс істеу 
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механизмдерін талдай білу 

фирмалардың шығындары мен табыстары бойынша капитал айналымы мен айналым 

міндеттерін шеше білу 

циклдің әр түрлі кезеңдеріндегі экономикалық конъюнктураның негізгі көрсеткіштерін 

және олардың динамикасын талдау қабілеті 

өндіріс факторларының өзара байланысы және өзара алмасу мәселелерін талдау қабілеті 

Экономикадағы 

математика 

 

Талап етілмейді дифференциалдық және интегралдық есептеу негіздерін, қарапайым дифференциалдық 

теңдеулерді шешу теориясын білу 

ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика негіздерін және есептерді 

шешудің математикалық әдістерін және оларды экономикада қолдана білу 

қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шеше білу 

кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын есептеу және кездейсоқ шамалардың негізгі 

сипаттамаларын бағалау, өлшеу нәтижелері мен өзге де деректерді математикалық 

өңдеуді жүзеге асыру 

математикалық аппаратты меңгеру және оны дәл жақындатылған (бағалау) есептеулер 

үшін қолдану қабілеті 

негізгі заңдылықтарды және сандық деректерді және көрнекі кестелер түріндегі 

нәтижелерді көрсететін диаграммаларды құру қабілеті 

Микроэкономика 

 

Экономикалық теория микродеңгейде қазіргі экономиканың қызмет ету заңдылықтарын білу 

микро деңгейде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

көрсеткіштердің қазіргі заманғы жүйесін құру, есептеу және талдау негіздерін білу 

нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтап, 

оларды шешу тәсілдерін ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалай білу 

экономикалық процестер мен құбылыстарды микродеңгейде дамыту және стандартты 

теориялық модельдер негізінде экономикалық агенттердің мінез-құлқын болжай білу 

микроэкономикалық талдау үшін деректерді жинау және өңдеудің заманауи әдістерін 

меңгеру қабілеті 

экономикалық үрдістер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу және талдаудың заманауи әдістерін меңгеру қабілеті 

Макроэкономика 

 

Экономикалық теория экономикалық өсу ұғымы және факторлары, ұлттық экономиканың қызмет ету 

шарттарын білу 

отандық экономиканың негізгі ерекшеліктерін, оның институционалдық құрылымын, 

мемлекеттің экономикалық саясатының бағыттарын білу 

типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаның негізінде 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу қабілеті 

алынған тапсырма бойынша ақпаратты іздеуді жүзеге асыру, қойылған экономикалық 

міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинай, талдай білу 

стандартты теориялық модельдердің көмегімен макродеңгейдегі экономикалық 
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құбылыстар мен процестерді талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру қабілеті 

макроэкономикалық зерттеу әдіснамасын меңгеру қабілеті 

Оқу практикасы Экономикалық теория кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру принциптерін білу  

кәсіпорын қызметін ұйымдастыруды реттейтін нормативтік әдебиеттерді білу 

практика нәтижесінде алынған ақпаратты ұйымның практикалық қызметінде қолдана 

білу 

экономикалық теориядағы практикалық міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты 

жинау, жүйелеу және талдау дағдыларын меңгеру 

талдаудың экономикалық -математикалық әдістерін меңгеру қабілеті 

Кәсіби-

коммуникативтік 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

 

Қазақ (Орыс) тілі техникалық бейіндегі ғылыми лексиканы, әртүрлі жанрлардағы мәтіндерді, кәсіби сала 

тілінің сөйлеу нормаларын, Іскерлік коммуникация негіздерін білу 

кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін терминологиялық минимумды, арнайы мәтіндермен 

жұмыс істеу үшін грамматикалық және синтаксистік минимумды білу 

коммуникативтік интенция мен қарым-қатынас жағдайына сәйкес тілдік құралдарды 

таңдау, техникалық ақпаратты жалпылау, түсіндіру 

ауызша және жазбаша мәтінді өңдеу тәсілдерін қолдана білу, қарым-қатынастың 

этикеттік түрлерін қолдана білу, өз көзқарасын анық баяндай білу 

екінші ғылыми мәтіндерді: аннотациялар, рецензиялар, тезистер, рефераттар, ғылыми-

техникалық ақпаратты өз бетінше іздеу қабілеті 

кәсіби қызметтің негізі ретінде ақпарат іздеу және  ғылыми-кәсіби әдебиеттің мәтіндерін 

талдау, интерпретациялау қабілеті 

Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

Шетел тілі кәсіби қарым-қатынас саласында ауызша, жазбаша сөйлеудің ерекшеліктерін, шет тілінде 

мәтінді құрудың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін білу 

шетел тілінде мәтінді құру мен ұйымдастырудың ұлттық және мәдени ерекшеліктерін, 

сөздік құрамының стилистикалық ерекшеліктерін білу 

кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік, мәдени, лингвистикалық, ақпараттық-

аналитикалық аспектілерде жүзеге асыра білу 

қарым-қатынас барысында сөйлеу қызметін ұйымдастыра білу, сөйлеу жағдайы, басқа 

мәдениеттің, ұлттың өкілі ретінде әріптестің жеке ерекшеліктері және қарым-қатынас 

сипаты 

іскерлік ақпараттық, кәсіби, ғылыми-техникалық сипаттағы хабарламалардың тиісті 

деңгейін есту және қабылдау қабілеті 

ресми, іскерлік, кәсіби сипаттағы хат жазу кезінде ой, ой, пікір, эмоциялар, ақпарат беру 

қабілеті 

Аймақтық және 

халықаралық 

экономика 

Аймақтық 

экономика 

 

Экономикалық теория экономикалық дамудың негізгі заманауи модельдерін білу 

Қазақстан өңірлері дамуының әлеуметтік-экономикалық шарттарын білу 

аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару әдістерін тәжірибеде қолдана білу 

аймақтағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды және басқарудың нақты нысандарын 
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бағалау бойынша талдау жұмыстарын жүргізе білу 

аймақтың экономикасын басқару және Қазақстанның аумақтық дамуын мемлекеттік 

реттеу мәселелерін анықтау қабілеті 

зерттелетін аумақтың бәсекелестік артықшылықтары мен проблемаларын бөлу қабілеті 

Халықаралық 

экономика 

 

Макроэкономика  

 

халықаралық экономиканың құрылымы мен қызмет етуінің негізгі принциптерін білу 

халықаралық экономикалық қатынастардың мазмұны мен ерекшеліктерін білу 

халықаралық экономикалық байланыстарды және ұйымдардың сыртқы экономикалық 

қызметін ұйымдастыру мен басқаруға қатысты халықаралық экономика теориясы 

саласындағы білімді пайдалана білу 

қазіргі халықаралық экономикалық өмірде болып жатқан өзгерістерді талдай білу және 

олардың салдарын бағалау 

теориялық концепциялардың көмегімен әлемдік сауданың қазіргі жағдайын түсіндіру 

қабілеті 

әр түрлі жағдайларда сауда саясатының оңтайлы әдістерін таңдау қабілеті 

Өндірістік 

практикасы 

Микроэкономика кәсіпорын бөлімшелерінде шешілетін функциялар мен міндеттерді білу 

кәсіпорын қызметін ұйымдастыруды реттейтін нормативтік әдебиеттерді білу 

кәсіби қызметтің нақты жағдайларында экономистің құқықтарын, міндеттерін және 

жауапкершілігін іске асыра білу 

кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін реттейтін заңнамалық актілермен, 

нормативтік-құқықтық құжаттармен жұмыс істей білу 

кәсіби қызметте заманауи технологиялар мен жабдықтарды пайдалану қабілеті 

Қаржы және 

басқару 

Қаржы 

 

Макроэкономика  мемлекеттік қаржыны, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың қаржыларын 

ұйымдастыру және басқару негіздерін білу 

негізгі ұғымдар мен қаржылық санаттарды, олардың әлеуметтік-экономикалық мазмұны 

мен маңызын білу 

мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен қаржы институттарының ақша 

ағындарын талдай білу 

қаржы ғылымының теориялық ережелерін практикада қолдана отырып, қаржылық 

шешімдер қабылдай білу 

қоғамдық құрылғының түрлі деңгейлерінде қаржылық ресурстарды қалыптастыру және 

пайдалану бойынша шешімдер қабылдау үшін қаржыны басқару қабілеті 

бюджеттік және салық жүйелерінде қалыптасқан үрдістерді болжау қабілеті. 

Менеджмент  

 

Микроэкономика  басқару ерекшеліктерін, меаптажментке көзқарасты және басқаруға көзқарасты білу 

басқару мәнін білу, менеджментке көзқарасты дамыту және басқару тәсілдерін 

ұйым мақсатының жүйесін анықтай білу, оларды іске асыру стратегиясы мен тактикасын 

жасай білу 

басқарудың ұйымдық құрылымын талдай білу және жобалау  

басқарудың мақсаттарын қою және ұйымның стратегиялық жоспарларын әзірлеу, тиімді 
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басқару шешімдерін талдау және таңдау қабілеті 

персоналды ұйымдастырушылық және жеке мақсаттарға қол жеткізуге жұмылдыратын 

жұмыс әдістері мен тәсілдерін қолдану қабілеті 

Маркетинг Микроэкономика маркетингтік қызметтің негізгі түсініктері мен терминдерін білу 

тұтынушылық мінез-құлықты зерттеу негіздерін және сегменттеудің, тауарды 

позициялаудың, тауарлар мен қызметтер маркетингінің кешенін әзірлеудің әдістемелік 

мәселелерін білу 

нақты экономикалық жағдайда проблемаларды талдау және шешу үшін маркетингтік 

қызмет әдістерін қолдана білу 

ол бойынша қысқаша есеп бере отырып, қызығушылық тудыратын мәселе бойынша 

нақты маркетингтік зерттеулер жүргізе білу 

нақты тауарға немесе қызметке қатысты маркетингтік зерттеулер жүргізу және 

маркетинг кешенін әзірлеу қабілеті 

белгілі бір тауарға немесе қызметке қатысты маркетинг кешенін әзірлеу қабілеті 

Мемлекеттік 

реттеу және 

экономикалық 

ілімдер тарихы 

Экономикалық 

ілімдер тарихы 

 

Экономикалық теория экономикалық ой дамуының негізгі кезеңдерін білу 

жетекші ғылыми мектептердің негізгі өкілдерін және оларды ғылыми ізденудің 

бағыттары, сондай-ақ оларды қазіргі экономикалық ғылым үшін зерттеудің маңызын білу 

қазіргі экономикалық теорияның негізгі концепциялары мен бағыттарында еркін бағдар 

ала 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 

экономикалық теория әдістерін шаруашылық өмір факторларын талдауға қолдану 

дағдыларын меңгеру 

стандартты теориялық және эконометриялық модельдердің көмегімен экономикалық 

құбылыстар мен процестерді талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру қабілеті 

Кәсіпкерлік 

қызметтің негіздері 

Экономикалық теория кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздерін білу 

кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын білу 

кәсіпорын қызметінің стратегиясы мен тактикасын әзірлей білу 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және жұмыс істеу бойынша дұрыс шешім қабылдай 

білу 

бизнесті басқару жүйесінде түрлі әдістер мен құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру 

кәсіпкерлік қызметтің рентабельділігін есептеу қабілеті 

 

Ұлттық 

экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Макроэкономика экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін, мәнін және 

мазмұнын білу 

мемлекеттік саясат нысандарын іске асыру тетіктерін білу 

ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің қолданылатын әдістері мен құралдарын 
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талдай білу 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерді ғылыми талдауды жүзеге асыра 

білу 

жаһандану жағдайындағы қазіргі әлемнің экономикалық проблемаларын дербес бағалау 

қабілеті 

мемлекет пен бизнестің заңнамалық саласында дағдыларға ие болу қабілеті 

Мемлекет және 

бизнес 

Кәсіпкерлік қызметтің 

негіздері 

мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылының теориялық негіздерін білу 

экономиканың түрлі секторларында бизнестің даму шарттарын білу 

үкімет пен бизнестің өзара іс-қимылына зерттеу жүргізе білу 

мемлекеттің экономикаға әсер етуіне экономиканың динамикасына статистикалық және 

болжамдық зерттеулер жүргізе білу 

бизнес әдістерін пайдалану дағдыларын меңгеру 

мемлекет пен бизнес мәселелерін талдау қабілеті 

Салық жүйесі және 

салық саясаты 

Қаржы 

 

салық саясатының қазіргі заманғы негіздерін білу 

Қазақстанның салық жүйесінің даму заңдылықтарын білу 

салық төлемдерін есептеу бойынша есептерді дербес жүргізе білу 

салық базасын есептей білу 

қазіргі салық заңнамасын талдау қабілеті 

салықтарды есептеу бойынша ұйымдардың практикалық қызметінде туындайтын 

проблемаларды шешу қабілеті 

ЕАЭО елдерінде 

салық салу 

Қаржы 

 

ЕАЭО-ге қатысушы елдердің салық саясаты мен салық жүйесін білу 

қазіргі уақытта қолданыстағы салықтар мен алымдарды есептеу, өндіріп алу және төлеу 

тетігін білу 

ЕАЭО -қа қатысушы елдердің бюджетіне енгізуге жататын салық төлемдері сомасының 

есебін жүргізе білу 

ЕАЭО- ға қатысушы елдердің салық жүйесін дамытудағы жалпы үрдістерді және салық 

саясатының бағыттарын негіздеу білігі 

ЕАЭО  қатысушы елдердің салық базасын талдау қабілеті 

кедендік баждар мен алымдарды есептеу қабілеті 

Экономикадағы 

статистика, есеп 

және талдау 

негіздері     

Статистика 

 

Экономикадағы 

математика 

қазақстандағы және шет елдердегі қазіргі ұйымы, статистикалық қызметтерді 

ұйымдастырудың ғылыми принциптерін білу 

статистикалық бақылау нәтижелерін өңдеу принциптері мен әдістерін білу 

статистикалық деректерді талдай білу және деректерді талдай білу 

статистикалық кестелер мен графиктерді құра білу 

статистикалық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, статистикалық ақпаратты 

бастапқы өңдеу қабілеті 

экономикалық және әлеуметтік процестердің дамуын болжау қабілеті 

Әлеуметтік- Экономикадағы статистиканы ұйымдастыру жүйесін, негізгі экономикалық-статистикалық жіктелімдер 
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экономикалық 

статистика 

математика мен топтарды білу 

қазақстандағы және әлемдегі статистикалық ақпараттың ресми көздерін білу 

ресми көздерден алынған статистикалық ақпаратты алудың, сақтаудың және алғашқы 

өңдеудің әртүрлі тәсілдерін қолдана білу 

статистикалық көрсеткіштерді мазмұнды түсіндіре білу;  

- әртүрлі көздерден алынған ақпаратты әдіснамалық салыстыра білу;  

- бақылау деректерін арифметикалық, логикалық және мазмұнды бақылауды жүзеге 

асыру; 

қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып статистикалық деректер 

көздерімен жұмыс істеу қабілеті 

мәліметтер мен топтау арқылы жүзеге асырылатын алынған статистикалық материалды 

жинау және өңдеу (жіктеу және жүйелеу) қабілеті 

Бухгалтерлік есеп Экономикадағы 

математика 

бухгалтерлік баланстың мазмұны мен құрылысын, шаруашылық операциялардың 

әсерінен бухгалтерлік баланстың өзгеруін білу 

бухгалтерлік есеп әдісінің негізгі элементтерін, бухгалтерлік есеп шоттарындағы қос 

жазба жүйесін білу 

бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операцияны көрсете білу 

қаржылық есептілікті талдау үшін және басқару шешімдерін қабылдау үшін бухгалтерлік 

есеп принциптері туралы білім жүйесін қолдана білу 

ХҚЕС саласында терең білімді талап ететін элементтермен қаржылық есептілікпен 

жұмыс істеу қабілеті 

ХҚЕС және MCA-ға сәйкес шаруашылық қызметінің фактілері мен оқиғаларын есепке 

алу және есеп беруде көрсету қабілеті 

ҚЕХС қаржылық 

есеп 

Экономикадағы 

математика 

бухгалтерлік есеп пен аудиттің тұжырымдамасы мен қағидаттарын; активтердің, 

міндеттемелер мен капиталдың бухгалтерлік есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің 

құрамын, бастапқы есепке алу құжаттамасын білу 

ҚР және ХҚЕС сәйкес компанияның қаржылық есептілігін жүргізу мен жасаудың 

нормативтік-құқықтық базасын білу 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасай білу 

бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операцияларды көрсете білу және сынама 

баланс пен бастапқы құжаттаманы жасай білу 

бухгалтерлік есеп пен аудитті және қолданыстағы бухгалтерлік есеп стандарттарын  

меңгеру қабілеті 

ХҚЕС сәйкес ұйымдастыру әдістемесін меңгеру қабілеті 

Экономикалық 

талдау 

Статистика экономикалық талдаудың мәнін, түрлерін және рөлін білу 

шаруашылық қызметті талдаудың пәні, әдісі мен міндеттерін білу 

бизнес-жоспарды негіздеу әдісі ретінде кешенді экономикалық талдауды қолдана білу 

кәсіпорынның даму стратегиясы мен тактикасын негіздеу білігі 
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басқарушылық шешімдерді қабылдау және негіздеу кезінде экономикалық талдаудың 

негізгі әдістерін қолдану қабілеті 

кәсіпорынды тиімді басқару үшін қажетті қаржылық тұрақтылықты, қаржылық 

нәтижелерді, өзіндік құнын, өндіріс және сату көлемін, сондай-ақ жалпы қызметтің 

тиімділігін талдау және бағалау бойынша есептерді, негіздемелерді және 

қорытындыларды жүргізу қабілеті 

Қаржылық талдау Статистика  қаржылық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды білу 

ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістемесін білу 

шаруашылық субъектілерінің қызметін зерттеу үшін қаржылық талдау әдістерін қолдана 

білу 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауды білікті жүргізе білу 

шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін анықтау 

қабілеті 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша тұжырымдар мен ұсыныстарды 

негіздеу қабілеті 

Цифрлық 

экономика және 

логистика 

Институционалдық 

экономика 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 

институционалдық экономиканың негізгі ұғымдары мен санаттарын білу 

Қазақстан экономикасының институционалдық ортасының негізгі ерекшеліктерін, оның 

институционалдық құрылымын, мемлекеттің экономикалық саясатының бағыттарын білу 

экономикалық институттармен өзара байланыста экономикадағы құбылыстар мен 

процестерді талдай білу 

нақты жағдайларды талдау кезінде институционалдық сипаттағы мәселелерді анықтай 

білу, оларды шешу тәсілдерін ұсыну 

институционалдық ортаның жағдайы және оның экономикалық процестерге әсері туралы 

деректерді жинау, өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін қолдану қабілеті 

экономикалық институттардың және экономиканың қызмет етуі мен дамуының 

институционалдық факторларының талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеру қабілеті 

Нарықтық 

инфрақұрылым 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 

инфрақұрылымдық қамтамасыз етуді талдауды қолдану саласын, макродеңгейде әртүрлі 

аналитикалық есептерді ресімдеу тәртібін, мазмұнын, талаптарын білу; 

муниципалдық білім беру инфрақұрылымын талдау әдістері мен құралдарын, 

экономикалық есептерді жүргізу үшін оны қолдану аясын білу; 

экономикалық саясат саласындағы іс-шараларды бағалау және макродеңгейде 

стратегиялық шешімдер қабылдау үшін, экономикалық талдаудың түрлі әдістерін 

ғылыми зерттеулерде қолдана білу; 

муниципалдық білім беру инфрақұрылымын зерттеу үшін түрлі көздерден ақпаратты 

білікті қолдана білу; 

муниципалдық білім беру инфрақұрылымын зерттеу және талдау қабілеті; 

инфрақұрылымдық қамтамасыз етуге талдау жүргізу, алынған нәтижелерді түсіндіру 

және муниципалдық білімді дамытуға бағытталған шешімдер қабылдау қабілеті. 
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Экономикадағы 

логистика 

Макроэкономика қазіргі жағдайдағы логистикалық қызметтің мәнін білу 

логистикалық қызметтің ерекшеліктерін, логистиканы қалыптастыру мен дамытудың 

негізгі аспектілерін білу 

кәсіпорындардың логистикалық қызметінің тиімділігін бағалай білу 

логистикадағы тәуекелдерді бағалай білу 

логистикалық қызметті жетілдіру жолдарын жоспарлау және анықтау қабілеті 

логистикада қорларды және қоймалау жүйесін басқару қабілеті 

Мемлекеттік 

инвестициялық 

стратегиясы 

Ұлттық экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

инвестициялардың негізгі санаттарын, ұғымдарын, сыныптамасын білу 

мемлекеттің инвестициялық стратегиясының нысандары мен әдістерін білу 

инвестициялық жоспарлар мен есептеулерді құру үшін әдістемелер мен есептеудің 

техникалық тәсілдерін қолдана білу 

инвестициялық ресурстарды тиімді пайдалана білу 

кәсіпорындардың шығыстары мен кірістерін қалыптастыру, кәсіпорындардың капиталын 

қалыптастыру және пайдалану бағыттары саласында қаржылық шешімдер қабылдау 

қабілеті 

мемлекеттің инвестициялық стратегиясын әзірлеу қабілеті 

Өндірісті 

жоспарлау және 

басқару 

Бизнес жоспарлау 

 

Бизнес негіздері бизнес-жоспар бөлімдерінің мәні мен мазмұнын білу 

бизнес-жоспарды құру әдістемесін білу 

өзінің «жеке» кәсіпорнының мысалында бизнес-жоспар жасай білу 

кәсіпорын мысалында бизнес стратегиясын құра білу 

қаржылық көрсеткіштерді басқару бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеті 

ұйымның бизнес жоспарын талдау және тиімді басқару бойынша зерттеу жұмыстарын 

жүргізу қабілеті 

Сапа менеджменті 

 

Менеджмент  сапа менеджментінің теориялық және әдіснамалық ережелерін білу 

СМЖ құру мен дамытуды жоспарлау ерекшеліктерін білу 

сапа менеджменті саласындағы білімді практикада қолдана білу 

салалар жағдайын және шаруашылық кәсіпорындарының қызметін талдай білу 

өнім мен СМЖ- ға сертификаттау қабілеті 

қазіргі кәсіпорынды басқару жүйесінің элементі ретінде инвестицияларды жоспарлау 

және талдау принциптерін пайдалану қабілеті 

Еңбекті 

ұйымдастыру және 

нормалау 

 

Микроэкономика  еңбекті ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, санаттары мен құралдарын білу 

қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру, нормалау және төлеу тәсілдерін білу 

еңбек процесін ұйымдастыру саласындағы нормативтік құжаттарды қолдана білу 

әр түрлі санаттағы қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыруға, нормалауға және төлеуге 

заманауи тәсілдерді қолдана білу 

әр түрлі санаттағы қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру, нормалау және төлеу қабілеті 

техникалық, экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар кешенін 

ескере отырып, еңбектің ғылыми негізделген нормаларын белгілеу қабілеті 
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Жобаларды басқару Менеджмент, бизнес 

негіздері 

жобаларды басқару мазмұны (project management) басқару қызметінің түрі ретінде білу 

жобалық менеджментте қолданылатын әдістер мен құралдарды, сондай-ақ әдістемелерді 

білу 

жобаның инвестициялық фазаларын жоспарлай білу 

жобаны орындау мониторингі әдістерін қолдана білу 

бизнес-процестерді құрудың тиімді жүйесін құру қабілеті 

жобаларды басқару процесінде туындайтын міндеттерді шешудің практикалық 

дағдыларын қолдану қабілеті 

Эконометрика 

және кәсіпорынды 

жоспарлау  

Эконометрика  

 

Статистика  экономикалық құбылыстар мен үдерістерді сандық бағалау үшін пайдаланылатын 

математикалық әдістерді білу; 

корреляциялық тәуелділікті, сызықты бағдарламалау элементтерін білу, статистикалық 

тәуелділікті білу; 

корреляциялық және функционалдық тәуелділікті анықтай білу;статистикалық 

жиынтықтардың негізгі маңызды белгілерін анықтай білу; 

жиынтықтан ең маңызды қасиеттер мен себептерді таңдай білу; 

экономикалық құбылыстардың байланыстарын, заңдылықтарын және даму үрдістерін 

анықтау үшін экономикалық қатынастар үшін сандық тәуелділіктерді құру үшін 

деректерді немесе бақылауларды пайдалану қабілеті; 

теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін эконометриканың базалық 

құралдарын қолдану қабілеті. 

Бейдағдарыс 

менеджменті 

 

Менеджмент  экономикалық дағдарыстардың пайда болу заңдылықтары мен мәнін білу 

экономикалық қолайсыз ұйымды диагностикалаудың негізгі параметрлерін, кәсіпорынды 

дағдарысқа қарсы басқарудың әдістері мен технологияларын білу 

ұйымның дамуында экономикалық дағдарыстың туындау ықтималдығын анықтай білу 

кәсіпорынның банкроттығын диагностикалау әдістерін қолдана білу 

компанияны экономикалық қолайсыз жағдайдан шығару бойынша шаралар мен рәсімдер 

бағдарламасын әзірлеу қабілеті 

кәсіпорынды кәсіби деңгейде дағдарысқа қарсы басқару мәселелерін шешу қабілеті 

Ұйымдардың 

әлеуметтануы 

 

Менеджмент қазіргі заманғы ұйымдарды салу және жобалау туралы білім 

қазіргі заманғы ұйымдарда басқарудың әлеуметтік негіздерін білу 

басшылық стилін жетілдіре білу 

ұйымның миссиясын және оның болашағын анықтай білу 

қазіргі заманғы ұйымдарда басқару қабілеті 

еңбекті ұйымдастырудың жаңа нысандарын енгізу қабілеті 

Командаларды 

басқару 

Менеджмент командаларды басқару ерекшеліктерін білу 

көшбасшылықтың стилі мен көшбасшының жеке мінездемесін білу 

ұйымдағы іскерлік рөлдерді бөле білу 

команданың әрбір мүшесінің әлеуетін пайдалана білу 
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тиімді команданы қалыптастыру қабілеті 

командаларды басқаруда дұрыс шешім қабылдау қабілеті 

Кәсіпкерлік 

қызметтің 

ұйымдастыру 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Микроэкономика, 

макроэкономика 

кәсіпорындардың өндірістік-шаруашылық қызметінің тиімділігін, күрделі салымдарды 

есептеу әдістемесін білу 

өндірістік қорларды пайдалану, еңбек өнімділігінің өсуі және өндірістің рентабельділігін 

білу 

нарық конъюнктурасын анықтау мен өндірісті сауатты және білікті ұйымдастыра білу 

кәсіпорынның экономикалық жағдайын талдай білу және экономиканы дамытудағы 

сапалы ілгерілеулерді дұрыс бағалай білу 

фирманың қызметін жоспарлау әдістерін қолдану қабілеті 

фирма қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін анықтау әдістерін қолдану қабілеті 

Кәсіпкерлік  Кәсіпорын 

экономикасы 

кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негіздерін білу 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру процесін және оның тиімділігін бағалауды білу  

кәсіпкерлік қызметте стандартты және стандартты емес мәселелерді шешуде білімді 

қолдана білу және сыни түсіну 

кәсіпкерлік қызмет мәселелерін шешу үшін дұрыс және қажетті пайымдаулар мен 

қорытынды жасау үшін ақпаратты бағалай білу, талдау, түсіндіру және түсіндіре білу 

жаңа бизнес-тұжырымдамалардың өміршеңдігін немесе мүмкіндіктерін анықтау қабілеті 

бизнес-жоспарды құру және бизнес-жоспарды сыни талдау қабілетін дамыту қабілеті 

Мәліметтерді талдау 

және экономиканы 

болжамдау 

 

Макроэкономика экономикалық көрсеткіштерді болжаудың негізгі тәсілдерін білу 

деректерді талдау әдістерін білу, статистикалық ақпарат негізінде модельдерді құру 

экономикалық даму мәселелерін анықтай білу 

варианттардың баламаларын анықтай білу және шешімнің оңтайлы нұсқаларын таңдай 

білу 

деректерді талдау және экономикадағы болжамдарды есептеу қабілеті 

экономикалық процестер мен құбылыстарға талдау жүргізу қабілеті 

Өндірістік 

практикасы 

 

Кәсіпорын 

экономикасы 

теориялық білімді жинақтау, жүйелеу, нақтылау және бекіту 

есепті дайындау және жазу үшін қажетті материалдарды жинау, талдау және өңдеу 

ұжымдағы практикалық жұмыс тәжірибесін, сондай-ақ мемлекеттік басқару саласындағы 

практикалық міндеттерді өздігінен қою және шешу қабілеті 

Дипломалды 

практикасы 

Кәсіпкерлік қойылған міндеттерге сәйкес экономикалық деректерді өңдеуге арналған аспаптық 

құралдарды білу 

деректерді жинау, талдау және өңдеу, қаржылық ақпаратты талдау және түсіндіру, 

ақпараттық шолу және талдау есебін дайындау 

талдау және зерттеу міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану қабілеті 

Кәсіпорынның 

өндірістік қызметі 

Бағаны 

қалыптастыру  

Кәсіпорын 

экономикасы 

баға белгілеудің негіздері мен принциптерін білу 

баға стратегиялары мен тактикасын білу 
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  фирманың баға саясатының жоспарын дербес жасай білу 

баға белгілеу саласындағы экономикалық міндеттерді шеше білу 

бағалар мен тарифтер элементтерін есептеу қабілеті (өзіндік құн, пайда, жанама 

салықтар, жабдықтау-өткізу үстемесі, сауда үстемесі) 

баға белгілеу механизмін түсіндіру қабілеті 

Өндірістің 

ұйымдастырылуы 

және технологиясы 

 

Кәсіпорын 

экономикасы 

 

өндірісті ұйымдастыру принциптері, әдістері, түрлері мен нысандарын 

кәсіпорынға қызмет көрсететін өндірістік инфрақұрылым мен қосалқы цехтарды 

ұйымдастыру негіздерін білу 

өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару мәселелерін шеше білу 

негізгі және қосалқы өндірістік процестерді ұйымдастыра білу, кәсіпорында жаңа 

техниканы дайындау мен игеруді жоспарлау және басқару 

негізгі өндірістік салаларда басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеті 

кәсіпорын қызметінің тиімділігіне ұтымды өндірістік менеджменттің әсерін түсіну 

қабілеті 

Кәсіпорынның 

инвестициялық 

қызметі 

 

Кәсіпкерлік инвестициялардың экономикалық тиімділігін есептеу әдістерін білу 

инвестициялық жобаларды техникалық-экономикалық негіздеу және бизнес-жоспарлау 

әдістемесін білу 

міндеттерді шешуде инвестицияларды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін қолдана 

білу 

динамикалық өзгеретін сыртқы орта жағдайында шешім қабылдай білу 

инвестициялық тәуекелдерді анықтау қабілеті 

инвестициялық тәуекелдерді болдырмау немесе төмендету жолдарын бағалау қабілеті 

Кәсіпорынның 

құнын бағалау 

Экономикалық талдау әр түрлі мақсаттар үшін бағаланатын активпен байланысты мүліктік құқықтарды 

бағалаудың экономикалық тетігін білу: инвестициялау, кәсіпорындарды жою 

бағалау қызметінің сандық және сапалық көрсеткіштерін, бизнесті бағалау әдістерін 

бағалаудың негізгі әдіснамалық принциптерін білу 

кәсіпорын құнын бағалауды құру алгоритмін өз бетінше әзірлей білу 

материалдық және материалдық емес активтерді бағалау ерекшеліктерін анықтай білу 

экономикалық ақпарат жүйесінде, шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің 

сыртқы және ішкі ортасын түсіну қабілеті 

экономикалық есептеулер мен бағалауды орындау, бағалау бойынша есептерді жасау 

қабілеті 

Салалар 

экономикасы 

Өнеркәсіп 

экономикасы 

 

Кәсіпорын 

экономикасы 

 

Қазақстан өнеркәсібінің қазіргі жағдайын білу 

салалық мамандандыруды ескере отырып, өнеркәсіптегі экономикалық қызмет негіздерін 

білу 

өнеркәсіпте болып жатқан өзгерістерді талдау және бағалау және басым салаларды 

анықтау 

өндірістік кәсіпорындардың қызметіне қатысты алынған білімді қолдана білу 
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өнеркәсіптік өндірісте экономикалық талдауды қолдану қабілеті 

өнеркәсіптік өндірісті экономикалық реттеу қабілеті, оны ұйымдастыру және басқару 

бөлшектерін егжей- тегжейлі қарау 

Агроөнеркәсіп 

кешенінің 

экономикасы 

 

Кәсіпорын 

экономикасы 

 

АӨК құрамы мен құрылымын, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы шаруашылық 

жүргізу объектісі ретіндегі кәсіпорынның мәнін білу 

шаруашылық жүргізудің нарықтық түрі жағдайында агроқұрылымдардың жұмыс 

істеуінің шаруашылық механизмін білу 

АӨК кәсіпорындарының қазіргі жай-күйі мен жұмыс істеу тиімділігін сипаттайтын 

негізгі көрсеткіштерді есептеу және талдай білу 

агроөнеркәсіптік кешен экономикасының әлеуметтік-экономикалық даму 

перспективаларын негіздеу 

АӨК ұйымдарында агроөнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен өнімнің өзіндік құнын 

есептеу қабілеті 

жер, су ресурстарын тиімді пайдалану қабілеті 

Табиғатты 

пайдалану 

экономикасы 

Макроэкономика Қазақстандағы табиғатты пайдалану негіздерін білу 

негізгі экологиялық нормативтік-құқықтық актілердің мазмұнын білу 

табиғатты қорғау іс- шараларын жүзеге асырудың экономикалық тиімділігін анықтау 

кәсіпорын үшін қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем мөлшерін анықтай білу 

экономикалық шығынды есептеу және нақты кәсіпорынның жұмысын сипаттауда 

экологиялық зардаптарды болжау қабілеті 

табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмін қолдану қабілеті 

Кәсіпорынның 

қызметін талдау 

Кәсіпорындардағы 

салық салу 

 

Салықтар және салық 

салу 

кәсіпорындағы салық салудың экономикалық санаттарының белгілі бір жиынтығын білу 

Қазақстандағы кәсіпорындардың салық салу ерекшеліктерін білу 

экономикадағы салықтық ауыртпалықты бөле білу 

нарықтық қатынастар жағдайында ұйым шаруашылығын тиімді жүргізуді қамтамасыз 

ете білу 

салықтық тексерулер жүргізудің негізгі тәсілдерін меңгеру қабілеті 

салық салу саласындағы нормативтік-заңнамалық актілерді талдау қабілеті 

Кәсіпорынның 

шаруашылық 

қызметін талдау 

 

Экономикалық талдау кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудың негізгі әдістерін білу 

кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдауды ұйымдастыру және ақпараттық 

қамтамасыз етуді білу 

шаруашылық қызметті талдаудағы факторларды жүйелеу білігі 

кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін талдай білу 

кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау әдістері мен әдістемесін практикада 

қолдану қабілеті 

кәсіпорынның инвестициялық қызметінің тиімділігін талдау қабілеті 

Кәсіпорынның 

инновациялық 

Кәсіпкерлік инновацияны басқару процесін, инновациялық кәсіпкерліктің мазмұнын, инноватика мен 

технологияның негізгі түсініктерін білу 
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қызметі 

 

инновациялық және ғылыми-техникалық қызметті мемлекеттік қолдаудың негізгі 

нысандарын білу 

венчурлік қаржыландыру туралы инновациялық қызметтің жекелеген кезеңдерін 

қаржыландыру бойынша ұсыныстар бере алатын ғылыми идеялар мен жаңа 

технологияларды коммерцияландыру білігі 

инновациялық стратегияны инновациялық қайта құру технологиясы ретінде іске асыра 

білу 

аналогтар мен прототипті анықтау үшін патенттік іздеу жүргізу қабілеті 

өнертабысқа өтінім материалдарын жасау қабілеті 

Кәсіпорын 

стратегиясы 

Кәсіпорын 

экономикасы 

негізгі экономикалық көрсеткіштерді білу 

бәсекелестік күрес тетігін, бәсекелестік күрестегі стратегиялар түрлерін білу 

экономикалық көрсеткіштерді талдай білу және фирманың даму болжамын жасау 

бәсекелестер қызметінің кәсіпорын жағдайына әсерін болжай білу 

компанияның бәсекелестік артықшылықтарын және қарсыластардың бәсекелестік әлсіздігін 

нарықтық күрес жағдайында дұрыс шешімдер қабылдау құралы ретінде пайдалану қабілеті 

кәсіпорын мен саладағы экономикалық жағдайды талдау және бағалау негізінде дербес 

стратегиялық шешімдер қабылдау қабілеті 

Кәсіпорындағы 

қызметті 

жоспарлау және 

еңбекті басқару 

Кәсіпорындардағы 

менеджмент 

 

Менеджмент  Ұйымның менеджменті жүйесінің негізгі элементтерін білу 

басқару принциптері, заңдылықтары, әдістері мен тәсілдерін білу 

мақсаттарды дұрыс құрастыра білу және оларға қол жеткізу үшін міндеттер қою 

стратегиялық, тактикалық жедел жоспарларды әзірлей білу, өзінің жұмыс уақытын 

жоспарлай білу 

ішкі ауыспалы ұйымдардың өзара байланысын талдау қабілеті, жағдайлық 

айырмашылықтарды ескеру 

болашақты болжай отырып және оған дайындала отырып, тиімді шешімдер қабылдау және 

әрекет ету қабілеті 

Басқарушылық 

шешімдерді 

қабылдау 

 

Менеджмент  ұйымдағы басқару шешімдерінің мәні мен типологиясын білу 

басқарушылық шешімдерді дайындау және іске асырудың қазіргі заманғы тәсілдерін білу 

басқарушылық шешімдерді әзірлеудің ең ұтымды сызбасын таңдай білу 

шешімдердің сапасын анықтайтын маңызды және маңызды факторларды есепке ала білу 

басқару шешімдерін әзірлеудің әртүрлі алгоритмдерін құру қабілеті 

басқарушылық шешімдерді іске асырудың неғұрлым ұтымды ұйымдастырушылық 

нысандарын таңдау қабілеті 

Кәсіпорын қызметін 

жоспарлау 

Бизнес жоспарлау кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттарын білу 

кәсіпорындағы өндірістік-өткізу қызметін жоспарлау ерекшеліктерін білу 

кәсіпорында жоспарлы қызметті ұйымдастыра білу 

кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін жоспарлай білу 

өндірістік бағдарламаны жоспарлау және бағалау қабілеті 

өндірістік-шаруашылық қаржылық жоспарын құру қабілеті 
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5. Білім беру бағдарламасының оқу жоспары 

 

Модуль 

атауы Ц
и

к
л
, 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Пәндердің атауы 

К
р

ед
и

тт
ер

 

са
н

ы
 Сағат саны Курстар мен семестрлер бойынша кредиттердің бөлінуі 

д п/л СОӨЖ СӨЖ 
Қорытынд

ы бақылау 

Барл

ығы 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

1 

сем 

2 

сем  

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7.1 

трим 

7.2 

кварт 

8 

сем 

Жалпы білім 

беру пәндер 

ЖБП, МК 
Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы              
5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150 5                 

ЖБП, МК Философия                                                                                                                   5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150       5           

ЖБП, МК Қазақ (Орыс) тілі 10   90 60 120 
     30  

емтихан 
300 5 5               

ЖБП, МК Шетел тілі 10   90 60 120 
     30  

емтихан 
300 5 5               

ЖБП, МК 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150   5               

 ЖБП, МК 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 

(Әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 

8 60 30 30 60 
     30  

емтихан 
240   4 4             

 ЖБП, МК Дене шынықтыру 8 60 150     
     30  

емтихан 
240 2 2 2 2           

  
Цикл бойынша барлығы 

ЖБП, МК 
51 210 405 240 510 165 1530 17 21 6 7 0 0 0   0 

ЖБП, 

ЖООК 
Бизнес негіздері  5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150 5                 

  
Цикл бойынша барлығы 

ЖБП, ЖООК 
5 30 15 30 60 15 150 5                 

  
Цикл бойынша барлығы 

ЖБП 
56 240 420 270 510 180 1680 22 21 6 7 0 0 0 0 0 

Экономикалы

қ-

математикал

ық дайындық 

БП, 

ЖООК 
Экономикалық теория 5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150 5                 

БП, 

ЖООК 
Экономикадағы математика 3 15 15 15 30 

     15  

емтихан 
90 3                 

БП, 

ЖООК 
Микроэкономика 5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150   5               

БП, 

ЖООК 
Макроэкономика 6 30 30 45 60 

     15  

емтихан 
150     6             

БП, 

ЖООК 
Оқу практикасы 1         диф.сынақ 30   1               

Кәсіби-

коммуникати

БП, 

ЖООК 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 4   45 15 45 

     15  

емтихан 
120     4             
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втік БП, 

ЖООК 
Кәсіби бағытталған шетел тілі 4   45 15 45 

     15  

емтихан 
120     4             

Аймақтық 

және 

халықаралық 

экономика  

БП, 

ЖООК 
Аймақтық экономика 5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150     5             

БП, 

ЖООК 
Халықаралық экономика 5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150       

 
5          

БП, 

ЖООК 
Өндірістік практикасы 3         диф.сынақ 90       3           

Қаржы, 

басқару және 

бухгалтерлік 

есеп  

БП, 

ЖООК 
Қаржы 5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150     5             

БП, 

ЖООК 
Менеджмент 5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150       5           

БП, 

ЖООК 
Маркетинг 5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150       5           

    
Цикл бойынша барлығы БП, 

ЖООК 
56 255 242 300 600 165 1650 8 6 24 13 5 0 0 0 0 

Мемлекеттік 

реттеу және 

экономикалы

қ ілімдер 

тарихы 

БП, ТК 
Экономикалық ілімдер тарихы/ 

Кәсіпкерлік қызметтің негіздері 
3 15 15 15 30 

     15  

емтихан 
90   3               

БП, ТК 

Ұлттық экономиканы 

мемлекеттік реттеу / Мемлекет 

және бизнес 

5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150         5         

БП, ТК 

Салық жүйесі және салық 

саясаты / ЕАЭО елдерінде 

салық салу 

5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150           5       

Экономикада

ғы статистика 

және талдау 

негіздері                      

БП, ТК 
Статистика/ Әлеуметтік-

экономикалық статистика 
5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150       5           

БП, ТК 
Бухгалтерлік есеп / ҚЕХС 

қаржылық есеп 
5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150       5      

БП, ТК 
Экономикалық талдау / 

Қаржылық талдау 
3 15 15 15 30 

     15  

емтихан 
90           3       

Институцион

алдық 

экономика 

және 

логистика 

БП, ТК 
Институционалдық экономика / 

Нарықтық инфрақұрылым 
5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150         5   

 
    

БП, ТК 

Экономикадағы логистика / 

Мемлекеттік инвестициялық 

стратегиясы 

5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150             5     

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» мамандану пәндері 

Өндірісті 

жоспарлау 

және басқару              

БП, ТК Бизнес жоспарлау 5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150         5         

БП, ТК Сапа менеджменті 5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150         5         

БП, ТК 
Еңбекті ұйымдастыру және 

нормалау 
5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150         5         
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БП, ТК Жобаларды басқару 5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150           5       

«Кәсіпорын экономикасы» мамандану пәндері 

Эконометрик

а және 

кәсіпорынды 

жоспарлау  

БП, ТК Эконометрика  5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150         5         

БП, ТК Бейдағдарыс менеджменті 5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150         5         

БП, ТК Ұйымдардың әлеуметтануы   5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150         5         

БП, ТК Командаларды басқару 5 30 30 30 60 
     15  

емтихан 
180           5       

    
Цикл бойынша барлығы БП, 

ТК 
56 330 180 330 660 180 1680 0 3 0 10 20 13 10 0 0 

    Цикл бойынша барлығы БП 112 585 420 630 1260 345 3360 8 9 24 23 25 13 10 0 0 

Кәсіпкерлік 

қызметті 

ұйымдастыру            

КП, 

ЖООК 
Кәсіпорын экономикасы  5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150         5         

КП, 

ЖООК 
Кәсіпкерлік   4 30 15 15 45 

     15  

емтихан 
120           4       

КП, 

ЖООК 

Мәліметтерді  талдау және 

экономиканы болжамдау 
3 15 15 15 30 

     15  

емтихан 
90           3       

КП, 

ЖООК 
Өндірістік практикасы 5         диф.сынақ 150           5       

КП, 

ЖООК 
Дипломалды практикасы 12         диф.сынақ 360                 12 

    
Цикл бойынша барлығы КП, 

ЖООК 
29 75 45 60 135 30 870 0 0 0 0 5 12 0   12 

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» мамандану пәндері 

Кәсіпорынны

ң өндірістік 

қызметі  

КП, ТК Бағаны қалыптастыру  5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150           5       

КП, ТК 
Өндірістің ұйымдастырылуы 

және технологиясы 
4 30 15 15 45 

     15  

емтихан 
120               4   

КП, ТК 
Кәсіпорынның инвестициялық 

қызметі 
4 30 15 15 45 

     15  

емтихан 
120               4   

КП, ТК Кәсіпорынның құнын бағалау 4 30 15 15 45 
     15  

емтихан 
120               4   

Салалар 

экономикасы 

КП, ТК Өнеркәсіп экономикасы 5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150             5     

КП, ТК 

Агроөнеркәсіп кешенінің 

экономикасы 

 

5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150             5     

КП, ТК 
Табиғатты пайдалану 

экономикасы   
4 30 15 15 45 

     15  

емтихан 
120               4   
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«Кәсіпорын экономикасы» мамандану пәндері 

Кәсіпорынны

ң қызметін 

талдау  

КП, ТК Кәсіпорындардағы салық салу  5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150           5       

КП, ТК 
Кәсіпорынның шаруашылық 

қызметін талдау 
4 30 15 15 45 

     15  

емтихан 
120               4   

КП, ТК 
Кәсіпорынның инновациялық 

қызметі 
4 30 15 15 45 

     15  

емтихан 
120               4   

КП, ТК Кәсіпорын стратегиясы 4 30 15 15 45 
     15  

емтихан 
120               4   

Кәсіпорындағ

ы қызметті 

жоспарлау 

және еңбекті 

басқару                 

КП, ТК Кәсіпорындардағы менеджмент 5 30 15 30 60 
     15  

емтихан 
150             5     

КП, ТК 
Басқарушылық шешімдерді 

қабылдау 
5 30 15 30 60 

     15  

емтихан 
150             5     

КП, ТК Кәсіпорын қызметін жоспарлау 4 30 15 15 45 
     15  

емтихан 
120               4   

    
Цикл бойынша барлығы КП, 

ТК 
31 210 105 150 360 105 930 0 0 0 0 0 5 10 16 0 

    

Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау немесе 

кешенді емтихан дайындау 

және тапсыру 

12           360                 12 

  
  

Барлығы 240 
111

0 
990 1110 2325 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 
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